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  ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA
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Secretário: Jaime da Silva Barbosa
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secretaria estratÉGica 
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Secretário: Ricardo Brisolla  Balestreri
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AUDITORIA GERAL DO ESTADO - AGE
Auditor: José Rubens Barreiros de Leão
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OUVIDORIA GERAL DO ESTADO - OGE
Auditor: Arthur Houat Nery de Souza
Tel.: (91) 3216-8883/8899

FUNDAÇÃO PARÁPAZ
Presidente: alberto Henrique Teixeira de Barros
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Presidente: Jorge Luiz Guimarães Panzera
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DO ESTADO DO PARÁ - IASEP
Presidente: Bernardo albuquerque de almeida
Tel.: (91) 3366-6111/6117/6118

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

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

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

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

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

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

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

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

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA 
E HEMATOLOGIA DO PARÁ - HEMOPA
Presidente: Paulo André Castelo Branco Bezerra 
Tel.: (91) 3110-6500/6502 
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  ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA
FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL 
DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA
Presidente: Ricardo Jorge de Moura Palheta
Tel.: (91) 4005-2506 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GaBiNete do GoVerNador

.

decreto Nº 2.224, de 15 de MarÇo de 2022
Homologa o decreto nº 436/2022, de 17 de fevereiro de 2022, editado 
pelo Prefeito Municipal de alenquer, que declara “situação de emergência”, 
em virtude das chuvas intensas nas áreas daquele Município.
o GoVErNador do ESTado do Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, inciso iii, da constituição Estadual,
considerando o decreto nº 436/2022, de 17 de fevereiro de 2022, editado pelo 
Prefeito Municipal de alenquer, que declara “situação de emergência” em áreas 
daquele município, afetadas pelo impacto causado pelas chuvas intensas;
considerando que compete ao Governador do Estado homologar o referido 
ato, nos termos do art. 5º do decreto nº 891, de 10 de julho de 2020; e
considerando as informações constantes no Processo nº 2022/227628,
rESolVE:
art. 1º  Homologar o decreto nº 436/2022, de 17 de fevereiro de 2022, editado 
pelo Prefeito Municipal de alenquer, que declara “situação de emergência”, em 
áreas daquele município, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias. 
art. 2º  Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 15 de março de 2022. 

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

 

 

Protocolo: 772195
d e c r e t o Nº 2222, de 14 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$ 34.395.725,61 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$ 34.395.725,61 (Trinta e Quatro Mi-
lhões, Trezentos e Noventa e cinco Mil, Setecentos e Vinte e cinco reais e 
Sessenta e Um centavos), para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

071011581114997659 - SEdoP 0301 444042 200.000,00

071011751214897567 - SEdoP 0301 449035 112.955,00

141012060814918704 - SEdaP 0301 449052 99.000,00

141012060814918705 - SEdaP 0301 449052 360.000,00

151011339115037590 - SEcUlT 0301 444041 213.743,72

181011442215007660 - SEJUdH 0355 339014 122.859,24

181011442215007660 - SEJUdH 0355 339033 25.200,00

181011442215007660 - SEJUdH 0355 449052 1.080.000,00

181011442215008207 - SEJUdH 0355 339014 149.549,40

181011442215008207 - SEJUdH 0355 339033 39.000,00

181011442215008799 - SEJUdH 0355 339014 200.000,00

181011442215008799 - SEJUdH 0355 339030 300.000,00

181011442215008799 - SEJUdH 0355 339033 243.060,43

181011442215008799 - SEJUdH 0355 339039 300.000,00

181011442215008820 - SEJUdH 0355 339014 313.341,60

181011442215008820 - SEJUdH 0355 339030 30.000,00

181011442215008820 - SEJUdH 0355 339033 4.800,00

181011442215008820 - SEJUdH 0355 339039 135.070,50
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291012678214867430 - SETraN 0325 444042 773.312,86

291012678214867505 - SETraN 0325 444042 5.464.390,23

462021339215038841 - fcP 0301 334041 280.000,00

462021339215038841 - fcP 0301 339039 1.283.000,00

462021339215038852 - fcP 0301 339039 448.396,24

672011648214898185 - coHaB 0660 449092 164.952,03

672011648214898185 - coHaB 6301 449092 76.417,63

862012678414867575 - cPH 0301 449092 204.000,00

862012678414867576 - cPH 0301 449051 971.024,83

871010824415058858 - fEaS 0301 339048 20.000.000,00

901011030215078289 - fES 0301 444042 685.127,90

901011030215078878 - fES 0301 339039 116.524,00

ToTal 34.395.725,61

art. 2º os recursos necessários à execução do presente decreto correrão 
por conta do Superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exer-
cício anterior, conforme estabelecido no artigo 43, § 1º, inciso i, da lei 
federal n° 4.320, de 17 de março de 1964.
art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 14 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 2223, de 14 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$ 165.790,00 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$ 165.790,00 (cento e Sessenta e cin-
co Mil, Setecentos e Noventa reais), para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

901011030115078874 - fES 0101 334181 150.000,00

971010312615088238 - SEaP 0101 449052 15.790,00

ToTal 165.790,00

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

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

911022884600008590 - Enc. SEPlad-Pl 0101 339039 150.000,00

971010342115027663 - SEaP 0101 449052 15.790,00

ToTal 165.790,00

art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 14 de março de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

HaNa GHassaN tUMa
Secretária de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 772197

CASA CIVIL DA GOVERNADORIA

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato – 2º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 07/2020-ccG/Pa.
TErMo adiTiVo: 2º Tac
coNTraTo: 07/2020 – ccG/Pa
oBJETo: Prorrogação por mais 12 (doze) meses, bem como a repactuação 
no percentual de 16,12% do contrato nº 07/2020-ccG/Pa.
fUNdaMENTo: artigo 57, ii e 65, ii, alínea “d” da lei n° 8.666/93.
daTa da aSSiNaTUra: 10/03/2022.
ViGÊNcia: 11/03/2022 a 10/03/2023.
Valor: r$ 3592,01 (Três mil quinhentos e noventa e dois reais e um centavo).
EXErcÍcio: 2022.
orÇaMENTo:
Órgão: 11105; função: 04; Sub-função: 126; Programa:1508; Projeto/ati-
vidade: 8238; fonte: 0101; Natureza da despesa: 339140 ação: 246498.
coNTraTada: EMPrESa dE TEcNoloGia da iNforMaÇÃo E coMUNicaÇÃo 
do ESTado do Pará – ProdEPa, inscrita no cNPJ nº 05.059.613/0001-18.
ENdErEÇo: rod. augusto Montenegro, S/N, km 10, centro administrativo 
do Estado, cEP: 66.820-000, Belém/Pa.
ordENador
luciana Bitencourt
Chefi a Administrativa da Casa Civil da Governadoria

Protocolo: 771743

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

eXtrato de disPeNsa de LicitaÇÃo N.º 06/2022-ccG/Pa
Processo Nº: 2022/98995
oBJETo: aquisição de camisas pólo de algodão com brasão do Governo do 
Estado bordado, a fi m de padronizar a vestimenta dos motoristas servidores 
da diretoria de logística da casa civil da Governadoria do Estado do Pará.
coNTraTaNTE:
caSa ciVil da GoVErNadoria, inscrita no cNPJ sob o n° 07.730.458/0001-45.
coNTraTado:
aSSociaÇÃo Polo ProdUTiVo Pará – fáBrica ESPEraNÇa, inscrita no 
cNPJ sob o nº 07.553.026/0001-06.
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 24, incisos Xiii e XXiV da lei 8.666/93.
Valor: r$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais)
doTaÇÃo orÇaMENTária:
função: 04; Sub-função: 122; Programa: 1297; Projeto/atividade: 8338; 
fonte: 0101;
Natureza de despesa: 339030; ação: 213476;
ordENador
luciana Bitencourt Soares
Chefi a Administrativa da Casa Civil da Governadoria
raTificaÇÃo dE diSPENSa
ato: 06
data: 15/03/2022
Numero da dispensa: 06/2022
luciana Bitencourt Soares
Chefi a Administrativa
casa civil/Pa

Protocolo: 771950

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria N° 351/2022 - crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas, pela Portaria nº 1.436/2020-ccG, de 
10/07/2020, publicado no doE nº 34.283, de 16/07/2020, e
coNSidEraNdo: o processo nº 2022/133920, de 02/02/2022.
coNSidEraNdo que confere à administração a prerrogativa de acompa-
nhar e fi scalizar a execução dos Contratos Administrativos celebrados e 
seus aditivos, visando o cumprimento das obrigações contratuais e a pres-
tação adequada dos serviços contratados, nos termos previstos no artigo 
58, inciso iii, da lei nº 8.666/93 – licitações e contratos administrativos 
e que a execução e fi scalização dos Contratos Administrativos no âmbito da 
casa civil da Governadoria do Estado, serão efetivadas nos termos desta 
Portaria, onde deverá ser acompanhada a execução por servidor designado 
para fi scal de contrato e seu auxiliar.
rESolVE:
dESiGNar a servidora Maria do carMo VaZ coNcEicao STEliN, ocu-
pante do cargo de Técnico em Gestão Publica, matricula funcional nº 1414/ 
2, para a função de fi scal e NATALIA GOMES PINTO, ocupante do cargo de 
Gerente, matrícula funcional  nº 5951824/ 1, para Suplente do contrato nº 
10/2022 – CCG/PA, fi rmado com a empresa STAR COMERCIO DE ALIMENTOS 
lTda, com vigência de 11/03/2022 a 10/03/2023, que tem como objeto, for-
necimento de copo descartável para água, para atendimento das demandas 
da casa civil da Governadoria do Estado, a contar de 11/03/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoriado ESTado, 15 de março de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 772057
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diÁria
.

Portaria Nº 347/2022-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° 2022/298065 de 14 de março de 2022;
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar no trecho Mara-
Bá/ iTUPiraNGa/MaraBá/Pa, no dia 11/03/2022.

servidor objetivo

adENilSoN frEiTaS GodiNHo, matrícula funcional nº 
5896481/1, cPf 513.895.762-72, cargo coordenador de área, 

lotado no centro regional de Governo do Sudeste do Pará.
cumprir agenda institucional , 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, 15 de março de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 348/2022-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° 2022/298073, de 14 de março de 2022;
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para a cidade de 
BElÉM/Pa, no período de 17 a 18/03/2022.

servidor objetivo

EVErToN ViEira VarGaS, cPf: 249.887.070-91, matrícula funcional 
nº 5953231/ 1, cargo coordenador de relações internacionais, lotado 

no NrPadf.

acompanhar a visita dos Senadores do Grupo 
de amizade Parlamentar frança-Brasil, na 

referida cidade.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 1.½ (uma e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 15 de março de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado
Portaria Nº 349/2022-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° 2022/298614 de 14 de março de 2022;
rESolVE:
i - autorizar a servidora abaixo relacionada a se deslocar para o município 
de aBaETETUBa/Pa, no dia 15/03/2022.

servidor objetivo

odaliNa EMiKo aoKi alVES, cPf 585.801.312-00, matrícula 
funcional nº 97571296/3, cargo assessor Técnico, lotada no 

NUrMEc.
Oficina  e qualificação, no referido município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes ½ (meia) diária 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, 15 de março de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 350/2022-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° 2022/302009, de 15 de março de 2022;
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para a cidade de 
SÃo PaUlo/SP, no período de 14 a 16/03/2022.

servidor objetivo

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

acompanhar apresentação de projeto para 
melhorias nas ações do Governo do Estado, 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, 15 de março de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 772035

CASA MILITAR DA GOVERNADORIA

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

eXtrato de Portaria Nº 021/2022 – sF/cMG, 
de 15 de MarÇo de 2022

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

Protocolo: 772141

.

.

diÁria
.

 eXtrato de Portaria Nº 210/2022 – di/cMG, 
de 15 de MarÇo de 2022

objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo do Es-
tado; Município de origem: Belém/Pa; destino: igarapé-açu/Pa; Período: 14 a 
17/03/2022; Quantidade de diárias: 4,0 (alimentação) 3,0 (pousada); Servi-
dora: 2º SGT PM r/r Sandra regina cardoso da Silva, Mf nº 05673704/4; or-
denador: cEl QoPM Marco antonio Sirotheau corrêa rodrigues;

Protocolo: 772132
eXtrato de Portaria Nº 209/2022 – di/cMG, 

de 15 de MarÇo de 2022
objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destino: aurora do Pará/Pa; Período: 12 a 13/03/2022; Quantidade de 
diárias: 2,0 (alimentação) 1,0 (pousada); Servidores: 1° TEN QoPM Victor 
lincoln da cunha Barros, Mf nº 4220541/3, 2° SGT BM Pedro Nazareno 
dos Santos Modesto, MF nº 5602289/2, 3º SGT PM Jefferson Patrick Fer-
reira dias, Mf nº 57199690/2, cB PM Erick Enrico coelho da Silva, Mf nº 
57221799/3, cB PM Ulisses Pampolha Bráz, Mf nº 4220310/2; ordenador: 
cEl QoPM Marco antonio Sirotheau corrêa rodrigues;

Protocolo: 772118
 eXtrato de Portaria Nº 211/2022 – di/cMG, 

de 15 de MarÇo de 2022
objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destino: igarapé-açu/Pa; Período: 14 a 17/03/2022; Quantidade de 
diárias: 4,0 (alimentação) 3,0 (pousada); Servidor: cB PM Jorge fernando 
ferradais de carvalho, Mf nº 4220520/3; ordenador: cEl QoPM Marco 
antonio Sirotheau corrêa rodrigues;

Protocolo: 772165
 eXtrato de Portaria Nº 212/2022 – di/cMG, 

de 15 de MarÇo de 2022
objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destino: Barcarena/Pa; Período: 12/03/2022; Quantidade de diárias: 
1,0 (alimentação); Servidores: cB PM Bruno david da Silva rocha, Mf nº 
57232737/2 e cB PM franklin Brandão de Souza, Mf nº 4219050; ordena-
dor: cEl QoPM Marco antonio Sirotheau corrêa rodrigues;

Protocolo: 772168
 eXtrato de Portaria Nº 206/2022 – di/cMG, 

de 15 de MarÇo de 2022
objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destino: Marudá/Pa; Período: 10/03/2022; Quantidade de diárias: 
1,0 (alimentação); Servidores: cB PM Bruno david da Silva rocha, Mf nº 
57232737/2 e cB PM franklin Brandão de Souza, Mf nº 4219050; ordena-
dor: cEl QoPM Marco antonio Sirotheau corrêa rodrigues;

Protocolo: 772028
eXtrato de Portaria Nº 205/2022 – di/cMG, 

de 15 de MarÇo de 2022
objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destinos: Terra alta/Pa e Marapanim/Pa; Período: 10/03/2022; Quan-
tidade de diárias: 1,0 (alimentação); Servidor: MaJ QoPM Heitor lobato 
Marques, Mf nº 57198332/3; ordenador: cEl QoPM Marco antonio Siro-
theau corrêa rodrigues;

Protocolo: 771966
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 eXtrato de Portaria Nº 207/2022 – di/cMG, 
de 15 de MarÇo de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/Pa; des-
tino: Santo antonio do Tauá/Pa; Período: 15 a 18/03/2022; Quantidade de di-
árias: 4,0 (alimentação) 3,0 (pousada); Servidores: 1° TEN QoPM fabricio Pe-
reira corrêa, Mf nº 57199928/4, 1° SGT PM Manoel Jacinaldo alves cota, Mf nº 
5420105/3 e cB PM Joselito Mendes Santos, Mf nº 4220523/2; ordenador: cEl 
QoPM Marco antonio Sirotheau corrêa rodrigues;

Protocolo: 772102
 eXtrato de Portaria Nº 208/2022 – di/cMG, 

de 15 de MarÇo de 2022
objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destino: Santo antonio do Tauá/Pa; Período: 15 a 18/03/2022; Quan-
tidade de diárias: 4,0 (alimentação) 3,0 (pousada); Servidor: cB PM Thia-
go Eugênio Nunes de alencar, Mf nº 4220226/2; ordenador: cEl QoPM 
Marco antonio Sirotheau corrêa rodrigues;

Protocolo: 772109

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 020/2022 – cMG, de 15 de MarÇo de 2022.
o SUBcHEfE da caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado, no uso 
de suas atribuições legais, e
coNSidEraNdo as informações constantes no Processo nº 2022/296032.
rESolVE:
i – coNcEdEr 30 (trinta) dias de férias regulamentares, referente ao biê-
nio 2021/2022, ao servidor Wellison correa Santos, Mf nº 5197651/3, no 
período de 01 a 30/04/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado, 15 dE MarÇo dE 2022.
Marco aNToNio SiroTHEaU corrEa rodriGUES - cEl QoPM rG 13827
Subchefe da casa Militar da Governadoria do Estado

Protocolo: 772059

.

.

Vice-GoVerNadoria do estado

.

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 015/2022-GVG  de 15 MarÇo de 2022.
fundamento legal: lei 4.320, de 17 de março de 1964.
o ordENador dE dESPESaS da VicE-GoVErNadoria do ESTado, no 
uso de suas atribuições legais;
rESolVE:
conceder Suprimento de fundos na ordem de r$-3.00,00 ( Três Mil reais 
), ao servidorlEoNaM EdUardo PErEira oliVEira doS SaNToS, cPf: 
037.381.192-64, Matrícula funcional 640288/1, assessor, para atender 
despesas eventuais administrativas de pronto pagamento de apoio logísti-
co ao gabinete do Exmo Sr. Vice-Governador do Estado,
dotação orçamentária: 32101 – 04.122.1297.83380000-339030 r$ 3.000,00
fonte de recurso: 0101000000
o prazo para aplicação do Suprimento de fundos será 45 ( quarenta e 
cinco ) dias, a contar da emissão da ordem Bancária.
o prazo para encaminhamento da prestação de contas é de 10 (dez) dias, 
após o período de aplicação, sujeitando-se a tomada de contas, se não o 
fizer no prazo determinado.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E PUBliQUE-SE
alBErTo alcÂNTara
ordenador de despesas

Protocolo: 772162

.

.

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

.

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

Pregão eletrônico nº 001/2022
objeto: prestação de serviços de combate a pragas urbanas, englobando 
desinsetização, desratização e descupinização nos prédios da Procurado-
ria-Geral do Estado do Pará
data da abertura: 28/03/2022
Horário: 09:00h (horário de Brasília)
local: www.gov.br/compras/pt-br
dotação orçamentária: funcional Programática: 25101.03.122.1297.8338, 
Elemento de despesa: 339039, fonte: 0101

ordenador responsável: ricardo Nasser Sefer
disponibilidade do edital: www.gov.br/compras/pt-br, www.compraspara.
pa.gov.br; www.pge.pa.gov.br, e rua dos Tamoios, nº 1671, Batista cam-
pos, Belém/Pa, cEP: 66.025-540
responsável pelo certame: cristhiane lene Santos de lima

Protocolo: 771517

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 124/2022-PGe.G., 14 de março de 2022.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições legais...
coNSidEraNdo o Processo administrativo Eletrônico 2022/292666.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o decreto 2.819 de 06.09.94, 3 ½ diárias ao 
servidor rodrigo Baia Nogueira, Procurador do Estado, identidade funcional 
nº 5903084/2, com o objetivo de participação no Xi ENPf, nos dias 30.03 
a 02.04.2022
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: 771547
.

FUNDAÇÃO PARÁPAZ

.

.

.

adMissÃo de serVidor
.

eXtrato de PUBLicaÇÃo editaL PreGÃo eLetrÔNico FUNdaÇÃo 
ParÁPaZ Nº 005/2022 Processo nº 2022/85285
a fundação ParáPaZ, fundação Pública Estadual, comunica que realizará 
licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por loTE, 
conforme abaixo:
oBJETo: contratação de empresa especializada no fornecimento, insta-
lação e serviços de manutenção de aParElHoS dE ar coNdicioNado, 
para atender as necessidades da Sede e os polos da fundação Parápaz, 
conforme especificações, estimativas de quantidades e valores contidos do 
anexo i (Termo de referência) do Edital e seus anexos.
daTa da aBErTUra: 28 de março de 2022.
Hora da aBErTUra:10h (Horário de Brasília).
ENdErEÇo ElETrÔNico: www.comprasgovernamentais.gov.br
UaSG: 926516 – fundação ParáPaZ - (avenida João Paulo ii, nº 632, 
cEP.: 66095-492, Marco, Belém-Pa).
rEcEBiMENTo da ProPoSTa: será a partir da disponibilização do Edital no 
coMPraSNET, no dia 16/03/2022 às 9h (horário de Brasília – df).
a íntegra do EdiTal poderá ser obtida no Portal de compras do Governo 
federal - coMPraSNET, no endereço www.comprasnet.gov.br (www.com-
prasgovernamentais.gov.br) e no Portal Eletrônico de compras do Gover-
no do Estado do Pará – coMPraSPará, no endereço www.compraspara.
pa.gov.br .
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
Presidente da fundação ParáPaZ

Protocolo: 771750

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

eXtrato do editaL PreGÃo eLetrÔNico FUNdaÇÃo ParÁPaZ 
Nº 004/2022 Processo nº 2021/440009
a fundação ParáPaZ, fundação Pública Estadual, comunica que realizará 
licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por loTE, 
conforme abaixo: oBJETo: É a contratação de empresa especializada no 
fornecimento de MaTEriaiS dE EPiS, por meio do Projeto “ParáPaZ So-
lidário” que visa minimizar os impactos causados pela pandemia do co-
Vid-19, assim tornando os serviços ofertados com mais precauções possi-
veis e adotando medidas de prevenção cabiveis para evitar o agravamen-
to da contaminação do coronavirus, conforme especificações, estimativas 
de quantidades contidos do anexo i (Termo de referência) deste Edital e 
seus anexos .
daTa da aBErTUra: 22 de março de 2022.
Hora da aBErTUra: 09h (Horário de Brasília).
ENdErEÇo ElETrÔNico: www.comprasgovernamentais.gov.br
UaSG: 926516 – fundação ParáPaZ - (avenida João Paulo ii, nº 632, 
cEP.: 66095-492, Marco, Belém-Pa).
rEcEBiMENTo da ProPoSTa: será a partir da disponibilização do Edital 
no coMPraSNET, no dia 16/03/2022 às 09:00h (horário de Brasília – df).
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 .
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
Presidente da fundação ParáPaZ

Protocolo: 772088
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secretaria de estado
de PLaNeJaMeNto
e adMiNistraÇÃo

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 217/2022- daF/sePLad de 15 de MarÇo de 2022
a diretora de administração e finanças-SEPlad, no uso das atribuições 
que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº 1.667/2021-ccG de 10 
de novembro de 2021, publicada no Diário Oficial nº. 34.762 de 11 de 
novembro de 2021 e as que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº 
002/2019-GS/SEPlad, de 02 de dezembro de 2019, publicada no doE nº 
34.057, de 12 de dezembro de 2019, e ainda,
coNSidEraNdo o processo n° 2020/818653, de 13 de outubro de 2020;
coNSidEraNdo o disposto no decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013;
coNSidEraNdo que confere à administração a prerrogativa de acompa-
nhar e fiscalizar a execução dos Contratos Administrativos celebrados, vi-
sando o cumprimento das obrigações contratuais e a prestação adequada 
dos serviços contratados, nos termos previstos no artigo 58, inciso iii, da 
lei federal nº. 8.666/93 – licitações e contratos administrativos;
CONSIDERANDO que a execução e fiscalização dos Contratos Administrati-
vos no âmbito desta Secretaria serão efetivadas nos termos desta Portaria, 
e deverá obrigatoriamente ser acompanhada a execução por um servidor 
designado para fiscal do contrato, de acordo com o disposto no art. 67, §§ 
1º e 2°, da lei federal nº 8.666/93, com as alterações introduzidas.
rESolVE:
1. dESiGNar o servidor carloS alBErTo dE SoUZa cardoSo JUNior, id. 
funcional nº. 57174780/1, ocupante do cargo de coordenador de redes in-
ternas, para a função de fiscal e o servidor VaNilSoN caMPoS aNdradE, id. 
funcional nº. 5925048/2, ocupante do cargo de assessor Técnico ii, para a 
função de Suplente, devendo ser intermediador substituto entre as partes do 
Contrato nº 60/2021 - SEPLAD/DAF, firmado entre a SECRETARIA DE ESTA-
do dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo - SEPlad e a empresa SQUaTTo 
laBS coMÉrcio dE EQUiPaMENToS ElETrÔNicoS lTda.
2. fica estabelecido que as determinações que ultrapassarem as atribui-
ções do fiscal deverão ser solicitadas a diretoria de administração e finan-
ças em tempo hábil, para a adoção dos procedimentos necessários, com 
vistas em estrito cumprimento da execução do contrato.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças/SEPlad

Protocolo: 772060

.

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

Portaria coLetiVa N° 0053-Gs/sePLad, de 14 de MarÇo de 2.022.
a SEcrETária dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, no uso 
da competência delegada através do decreto Governamental nº. 2.163 de 
06 de abril de 2006, publicado no Diário Oficial n° 30.660 de 11/04/2006;
rESolVE:
Exonerar a pedido, de acordo com o art. 59 da lei n° 5810 de 24/01/94, 
os servidores abaixo discriminados:

Nome Mat. cargo Lotação a contar Processo

luciana amaral Marques 57216110/2 Especialista em Educa-
ção classe i SEdUc 07/03/2022 2022/270804

ana Mara coelho da Silva 5906076/2 \Professor classe i SEdUc 13/10/2021 2022/1151454

Maria Vilani da Silva Soares 512800/2 Especialista em Educa-
ção classe i SEdUc 01/02/2022 2022/267059

Josino Quaresma de Sousa filho 54189304/1 Médico SESPa 30/04/2022 2022/240011

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 14 de 
março de 2.022.
HaNa GHaSSaN TUMa
Secretária de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 771567
Portaria N° 0054-Gs/sePLad, de 14 de MarÇo de 2.022.
a SEcrETária dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, no uso 
da competência delegada através do decreto Governamental nº. 2.163 de 
06 de abril de 2006, publicado no Diário Oficial n° 30.660 de 11/04/2006;
considerando o Processo nº. 2022/231882;
rESolVE:
Exonerar a pedido, o servidor lUiZ aUGUSTo dE MoraES raYol, Matrícu-
la nº 5941899/1, do cargo de Técnico em Gestão de informática, lotado na 
fundação amazônia de amparo a Estudos e Pesquisas – faPESPa, a contar 
de 10/03/2.022 de acordo com o art. 59 da lei n° 5810 de 24/01/94, 
resguardando o direito à recondução nas hipóteses do art. 57, inciso i, do 
citado diploma legal.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dEPlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 14 de 
março de 2.022.
HaNa GHaSSaN TUMa
Secretária de Estado de Planejamento e administração.

Protocolo: 771941

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 215/2022-daF/sePLad, de 15 de MarÇo de 2022.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 1.667/2021 – ccG, de 10 
de novembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro 
de 2021 e as delegadas pela PorTaria Nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de 
dezembro de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
coNSidEraNdo o que dispõe o art. 98 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994,
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo n° 2022/46897;
rESolVE:
forMaliZar a concessão de 60 (sessenta) dias de licença Prêmio à ser-
vidora flaVia fraNciNETE fErrEira MacHado NUNES, id. funcional nº 
57191343/1, ocupante do cargo de assistente administrativo/coordena-
dor, lo tada na coordenadoria de logística e Gastos Públicos, no período 
de 01 de fevereiro de 2022 a 01 de abril de 2022, referente ao triênio 
04/12/2013 a 03/12/2016 (1ª e 2ª etapas).
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 15 dE 
MarÇo dE 2022.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 771900

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 212/2022-daF/sePLad, de 15 de MarÇo de 2022.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 1.667/2021 – ccG, de 10 de 
novembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 2021 
e as delegadas pela PorTaria Nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de dezembro 
de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
coNSidEraNdo, o que dispõe o art. 81 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/285425 e, ainda, o laudo 
Médico nº. 86191,
r E S o l V E:
forMaliZar a concessão de 30 (trinta) dias de licença para Tratamen-
to de Saúde à servidora ValdETE MoNTEiro cardoSo, id. funcional 
nº. 54189472/2, ocupante do cargo de agente administrativo/coorde-
nador, lotada na coordenadoria de Gestão e auditagem, no período de 
21/01/2022 a 19/02/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 15 dE 
MarÇo dE 2022.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 771861

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria N°. 210/2022-daF/sePLad, de 15 de MarÇo de 2022
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 1.667/2021 – ccG, de 10 de 
novembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 2021 
e as delegadas pela PorTaria Nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de dezembro 
de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
coNSidEraNdo o art. 1º do decreto nº 855 de 24 de junho de 2020,
coNSidEraNdo o Processo n°2022/278000,
r E S o l V E:
dESiGNar o servidor Joao UliSSES BaraTa da SilVa, id. funcional nº. 
5899728/1, ocupante do cargo de Técnico em Gestão de Pesca e aquicul-
tura, para responder pela coordenadoria de Estudos Econômicos, durante 
o impedimento legal da titular GEoVaNa raiol PirES, id. funcional nº. 
5815460/3, no período de 01/04/2022 a 30/04/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 15 dE 
MarÇo dE 2022.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 771858
Portaria N°. 206/2022-daF/sePLad, de 15 de MarÇo de 2022
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 1.667/2021 – ccG, de 10 de 
novembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 2021 
e as delegadas pela PorTaria Nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de dezembro 
de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
coNSidEraNdo o art. 1º do decreto nº 855 de 24 de junho de 2020,
coNSidEraNdo o Processo n°2022/287898,
r E S o l V E:
dESiGNar o servidor cYro aZEVEdo da SilVa, id. funcional nº. 
54194107/2, ocupante do cargo de Técnico em Gestão Pública, para respon-
der pela Gerência da coordenadoria de controle e Movimentação de Pessoas, 
durante o impedimento legal do titular carloS EdUardo GoMES BENTES, 
id. funcional nº. 57189721/1, no período de 23/03/2022 a 06/04/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 15 dE 
MarÇo dE 2021
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 771853
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Portaria N°. 205/2022-daF/sePLad, de 15 de MarÇo de 2022
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 1.667/2021 – ccG, de 10 de 
novembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 2021 
e as delegadas pela PorTaria Nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de dezembro 
de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
coNSidEraNdo o art. 1º do decreto nº 855 de 24 de junho de 2020,
coNSidEraNdo o Processo n°2022/287898,
r E S o l V E:
dESiGNar o servidor carloS EdUardo GoMES BENTES, id. funcional nº. 
57189721/1, ocupante do cargo de assistente administrativo, para respon-
der pela coordenadoria de controle e Movimentação de Pessoas, durante o 
impedimento legal do titular MilToN ModESTo fiGUEirEdo JUNior, id. 
funcional nº. 305669/1, no período de 23/03/2022 a 06/04/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 15 dE 
MarÇo dE 2022.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 771850
Portaria N°. 216/2022-daF/sePLad, de 15 de MarÇo de 2022
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 1.667/2021 – ccG, de 10 de 
novembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 2021 
e as delegadas pela PorTaria Nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de dezembro 
de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
coNSidEraNdo o art. 1º do decreto nº 855 de 24 de junho de 2020,
coNSidEraNdo o Processo n°2022/46897,
r E S o l V E:
forMaliZar a designação do servidor claUdio Marcio alVES ViEira, 
id. funcional nº. 5466385/1, ocupante do cargo de Técnico de adminis-
tração e finanças, para responder pela coordenadoria de logística e Gas-
tos Públicos, durante o impedimento legal da titular flaVia fraNciNETE 
fErrEira MacHado NUNES, id. funcional nº. 57191343/1, no período de 
01/02/2022 a 01/04/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 15 dE 
MarÇo dE 2022.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 771908

errata
.

errata de Portaria de sUPriMeNto de FUNdos
Portaria Nº 195/2022/-daF/sePLad de 11 de MarÇo de 2022
Publicada no doe nº 34.891, de 14.03.2022.
onde se lê: coordenador
Leia-se: cargo de Técnico em Gestão Pública
errata de Portaria de sUPriMeNto de FUNdos
Portaria Nº 197/2022/-daF/sePLad de 11 de MarÇo de 2022
Publicada no doe nº 34.891, de 14.03.2022.
onde se lê: coordenador e Processo nº 287120/2022
Leia-se: cargo de Técnico em Gestão Pública e Processo nº 284095/2022

Protocolo: 771841

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 200/2022-daF/sePLad, de 14 de MarÇo de 2022.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 1.667/2021 – ccG, de 10 de 
novembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 2021 
e as delegadas pela PorTaria Nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de dezembro 
de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
coNSidEraNdo o que dispõe o art. 145 da lei nº 5.810, de 24/01/1994;
coNSidEraNdo o Processo PaE nº 2022/289806 de 11/03/2022,
r E S o l V E:
i – autorizar o servidor fláVio MaraNE dE QUEiroZ, id. funcional nº 
5957621/1, ocupante do cargo de coordenador, lotado nesta Secretaria a 
viajar para Tucuruí/Pa, nos dias 17 e 18.03.2022, para acompanhar a exe-
cução dos serviços de cabeamento que estão sendo realizados no referido 
município, em função da inauguração da “Estação cidadania”.
ii – conceder, de acordo com as bases legais vigentes 1 e ½ (uma e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocará conforme item i.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 14 dE 
MarÇo dE 2022.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças
Portaria Nº 207/2022-daF/sePLad, de 15 de MarÇo de 2022.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 1.667/2021 – ccG, de 10 de 
novembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 2021 
e as delegadas pela PorTaria Nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de dezembro 
de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
coNSidEraNdo o que dispõe o art. 145 da lei nº 5.810, de 24/01/1994;
coNSidEraNdo o Processo PaE nº 2022/292329 de 11.03.2022,
r E S o l V E:
i – autorizar a servidora Bárbara dias Melo id. funcional nº 5901721/3, 
ocupante do cargo de Gerente, a viajar para o município de altamira/Pa, 
no período de 17 a 21.03.2022, para supervisionar o Paf – ProVa dE 

aPTidÃo fÍSica referente a 4ª Etapa do concurso Público c-208 da SEaP  
e supervisionar a Prova objetiva do concurso Público c-213 SEfa/SEPlad 
no referido município, lotados na Secretaria de Estado de Planejamento e 
administração, conforme solicitação de diárias.
ii – conceder, de acordo com as bases legais vigentes 4 e ½ (quatro e 
meia) diárias a servidora acima, que se deslocará conforme item i.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 15 dE 
MarÇo dE 2022.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças
Portaria Nº 211/2022-daF/sePLad, de 15 de MarÇo de 2022.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 1.667/2021 – ccG, de 10 de 
novembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 2021 
e as delegadas pela PorTaria Nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de dezembro 
de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
coNSidEraNdo o que dispõe o art. 145 da lei nº 5.810, de 24/01/1994;
coNSidEraNdo o Processo PaE nº 2022/277539 de 09.02.2022,
r E S o l V E:
i – autorizar o servidor KlEBEr aUGUSTo lara da coSTa, id. funcional 
nº 5946311/2, ocupante do cargo de coordenador de apoio a Estação 
cidadania, a viajar para os municípios de Marabá e Parauapebas/Pa, no 
período de 21 a 25.03.2022, para entrega de material no Shopping reunião 
com o SEBraE assinatura dos TcTs (SEGfaZ/SGU) nos referidos municí-
pios, o qual será conduzido pelo servidor leonardo Junior da Silva Melo, id. 
funcional nº 54197180/2, ocupante do cargo de Motorista, todos lotados 
na Secretaria de Estado de Planejamento e administração, conforme soli-
citações de diárias.
ii – conceder, de acordo com as bases legais vigentes 4 e ½ (quatro e 
meia) diárias aos servidores acima, que se deslocarão conforme item i.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE,
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 15 dE 
MarÇo dE 2022.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 771769

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 209/2022-daF/sePLad, de 15 de MarÇo de 2022.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 1.667/2021 – ccG, de 10 de 
novembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 2021 
e as delegadas pela PorTaria Nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de dezembro 
de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
considerando o que dispõe os arts. 74 a 76 da lei n° 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994,
rESolVE:
coNcEdEr 30 (trinta) dias de férias regulamentares aos servidores desta 
Secretaria, conforme quadro abaixo.

Matrícula servidor Período aquisitivo Período concessivo
57194241/1 aNa PaUla alMEida doS SaNToS SilVa 2021/2022 04/04/2022 a 03/05/2022

5910556/4 carloS EdUardo liMa dE SoUZa 
oliVEira 2021/2022 25/04/2022 a 24/05/2022

57176519/1 HEloiNa aGria da lUZ raMoS 2021/2022 25/04/2022 a 24/05/2022
930/1 JoSE PirES dE araUJo 2020/2021 25/04/2022 a 24/05/2022

26310/1 laUriNda da coNcEiÇÃo riBEiro 
cardoSo 2021/2021 04/04/2022 a 03/05/2022

5956938/1 lETicia alENcar SoUZa 2020/2021 04/04/2022 a 03/05/2022
5112303/1 lorENa SoUZa liMa da SilVa 2020/2021 11/04/2022 a 10/05/2022
55587770/3 MarcElo PErEira loBaTo 2021/2022 11/04/2022 a 10/05/2022

6037119/1 Marcia do Socorro PErEira 
SEGUiNS 2020/2021 25/04/2022 a 24/05/2022

1341/1 Marcia PaiXÃo SaNToS 2021/2022 01/04/2022 a 30/04/2022

5076099/1 Maria da GraÇa MaGalHÃES dE 
SoUZa 2021/2022 18/04/2022 a 17/05/2022

54190383/1 MilENE BElTrÃo GaMa MoNTEiro 2020/2021 28/04/2022 a 27/05/2022
3281051/1 PaUlo roBErTo dE alMEida riBEiro 2021/2022 25/04/2022 a 24/05/2022
5959846/1 rUBENS do roSário PrESTES 2021/2022 25/04/2022 a 24/05/2022
5488583/2 WalTEr NaZarETH aGUiar da SilVa 2021/2022 18/04/2022 a 17/05/2022

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 15 dE 
MarÇo dE 2022.
ÍriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças
Portaria Nº 204/2022-daF/sePLad, de 15 de MarÇo de 2022.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 1.667/2021 – ccG, de 10 de 
novembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 2021 
e as delegadas pela PorTaria Nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de dezembro 
de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
coNSidEraNdo, o que dispõe os arts. 74 a 76 da lei n° 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994,
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coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo: 2022/295728 de 
14/03/2022.
rESolVE:
coNcEdEr 17 (dezessete) dias de férias regulamentares à servidora Mi-
cHEllE roSSY PriNcE id. funcional nº 57192797/1, ocupante do cargo 
de Técnico em Gestão Pública, lo tada na coordenadoria de Estágio Proba-
tória e curricular – cEPc/dPP/SEPlad, no período de 13 de abril de 2022 
a 29 de abril de 2022, referente ao período aquisitivo de 28 de janeiro de 
2019 a 27 de janeiro de 2020.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 15 dE 
MarÇo dE 2022.
ÍriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças
Portaria Nº 171/2022-daF/sePLad, de 03 de MarÇo de 2022.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 1.667/2021 – ccG, de 10 de 
novembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 2021 
e as delegadas pela PorTaria Nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de dezembro 
de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
coNSidEraNdo, o que dispõe os arts. 74 a 76 da lei n° 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994,
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo: 2022/217847 de 
22/02/2022.
rESolVE:
coNcEdEr 29 (vinte e nove) dias de férias regulamentares à servido-
ra Maria do carMo fErrEira diaS daNTaS id. funcional nº 25623/1, 
ocupante do cargo de Técnico d, lo tada na diretoria de Programação e 
orçamento – dPo/SEPlad, no período de 04 de abril de 2022 a 02 de maio 
de 2022, referente ao período aquisitivo de 01 de janeiro de 2010 a 31 de 
dezembro de 2010.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 03 dE 
MarÇo dE 2022.
ÍriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças
*Portaria republicada por conter incorreções no doe nº. 34.882 
de 07/03/2022

Protocolo: 771727

t.
.

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 0213/2022-daF/sePLad, de 15 de MarÇo de 2022.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 1.667/2021 – ccG, de 10 de 
novembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 2021 
e as delegadas pela PorTaria Nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de dezembro 
de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo n° 2022/65061;
rESolVE:
TorNar SEM EfEiTo a PorTaria Nº 119/2022-daf/SEPlad, de 09 de 
fevereiro de 2022, publicada no doE nº 34.863 de 11 de fevereiro de 
2022, que concedeu 30 (trinta) dias de licença Prêmio à servidora Maria 
JoSÉ SilVa araÚJo, id. funcional nº 3252990/1, ocupante do cargo de 
Técnico c, lo tada na coordenadoria de Execução orçamentária, no período 
de 16 de março a 14 de abril de 2022, referente ao triênio 17/03/2010 a 
16/03/2013 (1ª etapa).
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 15 dE 
MarÇo dE 2022.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 771863

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de terMo de desaFetaÇÃo de BeM iMÓVeL
oBJETo: formalizar a desafetação do imóvel pertencente ao Estado do 
Pará, localizado na Tv. frutuoso Guimarães, nº 90, Município de Belém/Pa, 
cadastrado no Sistema de controle imobiliário do Estado sob o rPi nº 357, 
antes afetado a Polícia civil do Estado do Pará - PcPa, conforme os termos 
do Processo nº 2022/7240.
aSSiNaTUra:
HaNa GHaSSaN TUMa, Secretária de Estado de Planejamento e administração.
daTa da aSSiNaTUra: 04/01/2022

Protocolo: 771933
eXtrato de terMo de desaFetaÇÃo de BeM iMÓVeL
oBJETo: formalizar a desafetação do imóvel pertencente ao Estado do 
Pará, localizado na Trav. 15, s/nº, Município de Soure/Pa, cadastrado no 
Sistema de controle imobiliário do Estado sob o rPi nº 1240, antes afe-
tado a da Secretaria de Estado da fazenda-SEfa, conforme os termos do 
Processo nº 2020/684518.
aSSiNaTUra:
HaNa GHaSSaN TUMa, Secretária de Estado de Planejamento e administração.
daTa da aSSiNaTUra: 03/03/2022

Protocolo: 771937
eXtrato de terMo de desaFetaÇÃo de BeM iMÓVeL
oBJETo: formalizar a desafetação do imóvel pertencente ao Estado do 
Pará, localizado na rua cesário alvim, nº 691, Município de Belém/Pa, 
cadastrado no Sistema de controle imobiliário do Estado sob o rPi nº 326, 

antes afetado a da Secretaria de Estado de Segurança Pública - SEGUP, 
conforme os termos do Processo nº 2022/172446.
aSSiNaTUra:
HaNa GHaSSaN TUMa, Secretária de Estado de Planejamento e administração.
daTa da aSSiNaTUra: 03/03/2022

Protocolo: 771939

retiFicaÇÃo Nº 8/2022
Retificação do Ato Legal, conforme abaixo discriminado:
decreto nº 2215, de 10/03/2022, publicado no d.o.e nº 34.889 de 
11/03/2022
oNde se LÊ:
art. 1° fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social...

r$ 

cÓdiGo FoNte NatUreZa da desPesa VaLor
071011751214897480 – SEdoP 0301 445051 2.479.267,75

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

r$ 

cÓdiGo FoNte NatUreZa da desPesa VaLor
071011751214897480 – SEdoP 0301 449035 2.479.267,75

Portaria Nº 65, de 15 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° 2205, de 07/03/2022 e 2222, de 14/03/2022.
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 65, de 15 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 15.790,00 0,00 15.790,00
Equipamentos e Mate-

rial Permanente
 0101 0,00 0,00 15.790,00 0,00 15.790,00

dESENVolViMENTo 
SÓcio-EcoNÔMico

SEdaP
investimentos 0,00 0,00 459.000,00 0,00 459.000,00

Equipamentos e Mate-
rial Permanente

 0301 0,00 0,00 459.000,00 0,00 459.000,00
iNfra-ESTrUTUra E 

TraNSPorTE
coHaB

investimentos 0,00 0,00 241.369,66 0,00 241.369,66
dEa
 0660 0,00 0,00 164.952,03 0,00 164.952,03
 6301 0,00 0,00 76.417,63 0,00 76.417,63

cPH
investimentos 0,00 0,00 1.218.024,83 57.000,00 1.275.024,83

obras e instalações
 0301 0,00 0,00 971.024,83 0,00 971.024,83

outras despesa de 
investimentos

 0101 0,00 0,00 43.000,00 57.000,00 100.000,00
 0301 0,00 0,00 204.000,00 0,00 204.000,00

SEdoP
investimentos 0,00 0,00 312.955,00 0,00 312.955,00

obras e instalações

 0301 0,00 0,00 112.955,00 0,00 112.955,00

outras despesa de 
investimentos

 0301 0,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
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SETraN
investimentos 0,00 0,00 6.237.703,09 0,00 6.237.703,09

obras e instalações
 0325 0,00 0,00 6.237.703,09 0,00 6.237.703,09

PolÍTica Social
crS - Belém

outras despesas 
correntes 0,00 0,00 617.561,18 0,00 617.561,18

despesas ordinárias
dESTaQUE rEcEBido 

do(a) fES
 0349 0,00 0,00 617.561,18 0,00 617.561,18

crS - capanema
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00

despesas ordinárias
dESTaQUE rEcEBido 

do(a) fES
 0349 0,00 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00

fEaS
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00

despesas ordinárias
 0301 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00

fES
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 266.524,00 0,00 266.524,00

despesas ordinárias
 0101 0,00 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00
 0301 0,00 0,00 116.524,00 0,00 116.524,00

iMETroPará
Pessoal e Encargos 

Sociais 0,00 0,00 105.000,00 105.000,00 210.000,00

folha Suplementar
 0260 0,00 0,00 105.000,00 105.000,00 210.000,00

SEJUdH
investimentos 0,00 0,00 1.080.000,00 0,00 1.080.000,00

Equipamentos e Mate-
rial Permanente

 0355 0,00 0,00 1.080.000,00 0,00 1.080.000,00
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 1.862.881,17 0,00 1.862.881,17

despesas ordinárias
 0355 0,00 0,00 1.862.881,17 0,00 1.862.881,17

SESPa
investimentos 0,00 0,00 3.174.949,52 0,00 3.174.949,52

reforma
dESTaQUE rEcEBido 

do(a) fES
 0103 0,00 0,00 2.489.821,62 0,00 2.489.821,62

dESTaQUE rEcEBido 
do(a) fES

 0301 0,00 0,00 685.127,90 0,00 685.127,90
PolÍTica SÓcio-

cUlTUral
fcP

outras despesas 
correntes 0,00 0,00 2.011.396,24 0,00 2.011.396,24

despesas ordinárias
 0301 0,00 0,00 2.011.396,24 0,00 2.011.396,24

SEcUlT
investimentos 0,00 0,00 213.743,72 0,00 213.743,72

reforma
 0301 0,00 0,00 213.743,72 0,00 213.743,72

ProGraMa/
orGÃo FoNte

1º QUadriMestre - 2022

JaNeiro FeVereiro MarÇo aBriL totaL

agricultura, 
Pecuária, Pesca e 

aquicultura
0,00 0,00 459.000,00 0,00 459.000,00

SEdaP

 0301 0,00 0,00 459.000,00 0,00 459.000,00

cidadania, 
Justiça e direitos 

Humanos
0,00 0,00 2.942.881,17 0,00 2.942.881,17

SEJUdH
 0355 0,00 0,00 2.942.881,17 0,00 2.942.881,17

cultura 0,00 0,00 2.225.139,96 0,00 2.225.139,96
fcP
 0301 0,00 0,00 2.011.396,24 0,00 2.011.396,24

SEcUlT
 0301 0,00 0,00 213.743,72 0,00 213.743,72

desenvolvimento 
Urbano - Habita-
ção, Saneamento  

e Mobilidade 

0,00 0,00 354.324,66 0,00 354.324,66

coHaB
 0660 0,00 0,00 164.952,03 0,00 164.952,03
 6301 0,00 0,00 76.417,63 0,00 76.417,63

SEdoP
 0301 0,00 0,00 112.955,00 0,00 112.955,00

direitos Socioas-
sistenciais 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00

fEaS
 0301 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00

Esporte e lazer 0,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
SEdoP

 0301 0,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
Governança 

Pública 0,00 0,00 15.790,00 0,00 15.790,00

SEaP
 0101 0,00 0,00 15.790,00 0,00 15.790,00

infraestrutura e 
logística 0,00 0,00 7.455.727,92 57.000,00 7.512.727,92

cPH
 0101 0,00 0,00 43.000,00 57.000,00 100.000,00
 0301 0,00 0,00 1.175.024,83 0,00 1.175.024,83

SETraN
 0325 0,00 0,00 6.237.703,09 0,00 6.237.703,09

Manutenção da 
Gestão 0,00 0,00 105.000,00 105.000,00 210.000,00

iMETroPará
 0260 0,00 0,00 105.000,00 105.000,00 210.000,00

Saúde 0,00 0,00 4.459.034,70 0,00 4.459.034,70
crS - Belém

dESTaQUE rEcE-
Bido do(a) fES

 0349 0,00 0,00 617.561,18 0,00 617.561,18
crS - capanema
dESTaQUE rEcE-
Bido do(a) fES

 0349 0,00 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00
fES
 0101 0,00 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00
 0301 0,00 0,00 116.524,00 0,00 116.524,00

SESPa
dESTaQUE rEcE-
Bido do(a) fES

 0103 0,00 0,00 2.489.821,62 0,00 2.489.821,62
dESTaQUE rEcE-
Bido do(a) fES

 0301 0,00 0,00 685.127,90 0,00 685.127,90

FoNte
1º QUadriMestre - 2022

JaNeiro FeVereiro MarÇo aBriL totaL

0101 - rEcUrSoS ordiNarioS                                         0,00 0,00 208.790,00 57.000,00 265.790,00
0103 - fES - recursos ordinários 0,00 0,00 2.489.821,62 0,00 2.489.821,62

0260 - rEc.ProVEN.TraNSfErENc.
coNVENioS E oUTroS                   0,00 0,00 105.000,00 105.000,00 210.000,00

0301 - recursos ordinários 0,00 0,00 24.973.771,69 0,00 24.973.771,69
0325 - royaltie Hídrico 0,00 0,00 6.237.703,09 0,00 6.237.703,09

0349 - fES - SUS / fundo a fundo 0,00 0,00 1.017.561,18 0,00 1.017.561,18
0355 - recursos do Tesouro Vinculado 

ao fundo Estadual dos direitos da 
Mulher

0,00 0,00 2.942.881,17 0,00 2.942.881,17



12  diário oficial Nº 34.894 Quarta-feira, 16 DE MARÇO DE 2022

0660 - recursos Provenientes de Trans-
ferências de convênios e outros 0,00 0,00 164.952,03 0,00 164.952,03

6301 - recursos de contrapartida de 
convênios 0,00 0,00 76.417,63 0,00 76.417,63

ToTal 0,00 0,00 38.216.898,41 162.000,00 38.378.898,41

Portaria Nº 66, de 15/03/2022 - 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$ 32.623,25 (Trinta e dois Mil, Seiscentos e Vinte e Três re-
ais e Vinte e cinco centavos), na(s) dotação(ões) da(s) natureza(s) da(s) 
despesa(s) da(s) Unidade(s) orçamentária(s), conforme o artigo 5º, § 2º 
da lei nº 9.292, de 19 de julho de 2021 - ldo 2022, da forma abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

901011030215078877 - fES 0103 339092 32.623,25
ToTal 32.623,25

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

901011030215078877 - fES 0103 335043 32.623,25
ToTal 32.623,25

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

Portaria Nº 67, de 15 de MarÇo de 2022 - dPo
a SEcrETária dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, usan-
do das atribuições legais que lhe 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 1º quadrimestre do exercício de 2022.
rESolVE:
i - reduzir no montante de r$ 800.000,00 (oitocentos Mil reais), a quota 
do primeiro quadrimestre, referente ao(s) grupo(s) de despesa(s) da(s) 
Unidade(s) orçamentária(s), 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 67, de 15 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

faSPM

inversões financeiras 800.000,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00

outras despesas

 0351 800.000,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00

ProGraMa/
orGÃo FoNte

1º QUadriMestre - 2022

JaNeiro FeVereiro MarÇo aBriL totaL

Segurança Pública 800.000,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00

faSPM

 0351 800.000,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00

FoNte
1º QUadriMestre - 2022

JaNeiro FeVereiro MarÇo aBriL totaL

0351 - recursos Próprios do 
fundo de assistência Social 

dos Servidores Militares
800.000,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00

ToTal 800.000,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00

Protocolo: 772198

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e 

adMiNistraÇÃo
secretaria de estado de seGUraNÇa PÚBLica e deFesa sociaL

PoLÍcia ciViL do estado do ParÁ - PcPa
coNcUrso PÚBLico Para ProViMeNto de carGos de NÍVeL 

sUPerior das carreiras PoLiciais de
iNVestiGador de PoLÍcia ciViL, de escriVÃo de PoLÍcia 

ciViL e PaPiLoscoPista.
coNcUrso PÚBLico c – 207

editaL Nº 48/2022-sePLad/PcPa, 15 de MarÇo de 2022 
eXcLUsÃo de caNdidato SUB JUDICE

a SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo – SE-
Plad e a PolÍcia ciVil do ESTado do Pará – PcPa, no uso de suas 
atribuições legais e em cumprimento da decisão proferida nos autos do 
agravo de instrumento nº 0802699-95.2022.8.14.0000, tornam pública 
a EXclUSÃo do candidato sub judice BrUNo Gordo PErEira SaNToS, 
inscrição nº 4140054475, cargo 402 - EScriVÃo dE PolÍcia ciVil do 
concurso Público para provimento de vagas em cargos de Nível Superior 
das carreiras Policiais de investigador de Polícia civil – iPc, Escrivão de 
Polícia civil – Epc e Papiloscopista – c-207. 
Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dispo-
sições contrárias.
Belém, 15 de março de 2022.
HaNa GHaSSaN TUMa
Secretária de Estado de Planejamento e administração
WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará

Protocolo: 772196

GoVerNo do estado do ParÁ 
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e 

adMiNistraÇÃo 
secretaria de estado de seGUraNÇa PÚBLica 

e deFesa sociaL 
PoLÍcia ciViL do estado do ParÁ - PcPa 

coNcUrso PÚBLico Para ProViMeNto de carGos de NÍVeL 
sUPerior das carreiras 

PoLiciais de iNVestiGador de PoLÍcia ciViL, de 
escriVÃo de PoLÍcia ciViL e PaPiLoscoPista. 

coNcUrso PÚBLico c – 207 
editaL Nº 49/2022-sePLad/PcPa, 15 de MarÇo de 2022 

 HoMoLoGaÇÃo da MatrÍcULa No cUrso de 
ForMaÇÃo ProFissioNaL

a SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo – SE-
Plad e a PolÍcia ciVil do ESTado do Pará – PcPa, no uso de suas 
atribuições legais, torNaM PÚBLica a homologação da matricula 
no Curso de Formação Profissional e a divulgação dos candidatos 
que não efetuaram matrícula, conforme os termos dos editais nºs 
01/2020 e 47/2022, do concurso Público no c-207.
1. da HoMoLoGaÇÃo da MatrÍcULa dos caNdidatos No cUr-
so de ForMaÇÃo ProFissioNaL (1ª coNVocaÇÃo)
1.1 fica divulgada no aNeXo i deste Edital, a relação dos candidatos ins-
critos às vagas da ampla concorrência que tiveram a matrícula homologada 
no Curso de Formação Profissional.
1.2  fica divulgada no aNeXo ii deste Edital, a relação dos candidatos 
inscritos às vagas reservadas às Pessoas com Deficiência que tiveram a 
matrícula homologada no Curso de Formação Profissional.
2. da desistÊNcia, NÃo coMPareciMeNto Para MatrÍcULa oU 
iNdeFeriMeNto da MatrÍcULa
2.1 fica divulgada no aNeXo iii deste Edital a relação dos candidatos 
inscritos às vagas da ampla concorrência que desistiram da matrícula no 
Curso de Formação Profissional.
2.2 fica divulgada no aNeXo iV deste Edital, a relação dos candidatos 
inscritos às vagas reservadas às Pessoas com Deficiência que desistiram da 
matrícula no Curso de Formação Profissional.
2.3 fica divulgada no aNeXo V deste Edital a relação dos candidatos ins-
critos às vagas da ampla concorrência que não compareceram à matrícula 
no Curso de Formação Profissional.
2.4 fica divulgada no aNeXo Vi deste Edital, a relação dos candidatos 
inscritos às vagas reservadas às Pessoas com Deficiência que não compa-
receram à matrícula no Curso de Formação Profissional.
2.5 fica divulgada no aNeXo Vii deste Edital a relação dos candidatos 
inscritos às vagas da ampla concorrência que tiveram a matrícula indeferi-
da no Curso de Formação Profissional.
3.Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.
Belém, 15 de março de 2022.
HaNa GHaSSaN TUMa
Secretária de Estado de Planejamento e administração
WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará

aNeXo i 

401 - iNVestiGador de PoLÍcia ciViL
NoMe iNscriÇÃo

adriana cerqueira chaves 4130106526
adriano Magalhães da Paixão e Silva 4130070556

adson ferreira da Silva 4130119735
agnes Kaori Yoshimoto Batista 4130037323

airton arcanjo Junior 4130125840



diário oficial Nº 34.894   13Quarta-feira, 16 DE MARÇO DE 2022

alecsander Pereira Mateus 4130005347
alex fabricio de andrade Silva 4130067588

alex Wilton Sousa ramos 4130045500
alysson Viana Guedes 4130009720

amós cavalcante Tomaz 4130104813
ana claudia de azevedo Banhos 4130111121

ana flavia cortina 4130009566
ana Gabriela ferreira Miranda 4130002618

ana Hélia Silva luz 4130061931
ana Natalia de Moraes alves 4130026472
ana Paula assunção Gama 4130087995
ana Paula de Sousa caland 4130028670

andre luiz Marafao 4130051575
andré Safar cardinalli dos Santos 4130120954

andrea Virginia da rocha Val 4130050051
andreson costa dos Santos Souza 4130049922

andressa Barbosa Silva 4130137012
andressa dos Santos Silva 4130038993

andressa larissa Sousa Picanço 4130065399
andrew Vieira Bastos 4130010882

angélica cristina Moreira Madruga 4130136909
anna caroline costa de rezende 4130002842

anthony Yohanson costa Sampaio 4130126224
antonio de Sousa Macedo Neto 4130086843
aquino ferreira Passinho Junior 4130014424

ariane alcantara da Silva 4130066632
arnoldo Souza Melo 4130001889
arthur Barros Santos 4130053097

arthur Bezerra de oliveira 4130111025
arthur dias Souza Santos 4130047038
arthur Soares Guimarães 4130105392

artur Galindo rezende 4130098027
artur Henrique de Souza filho 4130084251

audiélizer da Silva coelho 4130018419
augusto rodrigo Vinhote do Nascimento 4130114911

augustus Bonadiman 4130041415
ayala Eduardo Salazar 4130007851

aynna raira lima de Sousa 4130013853
Barbara Madureira Neiva 4130084607
Bárbara Moraes costa 4130077756

Bethânia Campos Gonçalves 4130119767
Bianca Pereira de almeida 4130063739

Brenda Karine Silva rodrigues Mendes 4130065973
Brendo Bentes Bandeira 4130015028

Breno Bezerra Silva 4130017043
Breno Nascimento de Sousa 4130017356

Brisa dos Santos leite 4130116428
Bruna de oliveira Bilheiro 4130005226
Bruno fonseca da Silva 4130104049
Bruno indiani camaz 4130050640

Bruno Moura Tayano dias 4130056599
Bruno Paulo Pinheiro 4130121721

Bruno Pereira da Silva 4130053499
caio Mendonca Martins 4130100156

caio roberto Paulino Marques 4130037597
camila Toledo ribeiro Sathler 4130078426

carina Guedes cordeiro 4130063295
carla Pereira de oliveira 4130003018

carlos augusto rodrigues rebelo 4130109364
carlos Eduardo dos Santos Guedes 4130071475

carlos Procópio Vieira freitas 4130000635
carlos Tadeu de alencar Barreira Junior 4130029619

carolina Morgana frança Pamplona 4130123537
cassiano Edson Silva de Sousa 4130053031

cassio augusto Nascimento Nogueira 4130106406
cayque dos Santos lima 4130046899
cinthia Bastos Quaresma 4130031284

clemerson ferreira dos Santos 4130108128

clemesson clayver costa azevedo 4130024863

daniel carvalho ferreira 4130018573
daniel faro lobato 4130007291

daniel fernando de Souza Machado 4130050733
daniel Gibsom lavor dos Santos 4130004969

daniel Paiva Pinto 4130017430
daniel Thiago Motta da Silva 4130047536

danilo de araujo Morais 4130055968
danilo leal arcoverde 4130005961
débora lopes farias 4130052614

debora Nascimento lima 4130053185
deivison Soares Meninea 4130079010

diéce costa diniz 4130011792
diego andré fernandes Siqueira 4130024127

diego cabral Teixeira 4130051417
diego da costa 4130101719

diego Moreira de figueiredo 4130022433
diego rodrigo figueiredo Pinheiro 4130093733

diemerson ferreira de Sousa 4130117601
dikran Sarkissian Silva 4130020231
Eder Moreira duarte 4130118427
Edson de lima Jota 4130131852

Eduarda Sousa de araújo 4130051261
Eduardo Borborema de Moraes Júnior 4130079677

Eduardo reis da Silva filho 4130047367
Egnaldo liarte Gomes 4130039143

Elane do Socorro oliveira Mendonca 4130050592
Elder Monteiro do Nascimento 4130012977
Eliandra Xavier Nascimento 4130054886

Eliano Graca de oliveira 4130052960
Eliel de Souza oliveira 4130041030

Elisson ciro chiarini de Moura 4130091428
Elizete Sabino Martins 4130106822

Elquias ferreira da Silva 4130005669
Elton davi Soares ferreira 4130015045
Elyonay Barros alexandrino 4130055025
Emanoelle Nazaré Vinhas 4130044517

Emanuela Herondina rodrigues 4130105017
Emilly celeste lobo da conceição 4130004472

Erica raissa rodrigues alves 4130132177
Erik luciano de Brito andrade 4130011444
Erika Quiel dos Santos Silva 4130099900

Estevão felipe Silva da cunha 4130041400
Etyenne Gabriela rodrigues da Silva 4130024145

Eugênio Paceli carvalho Miranda Segundo 4130082549
Eunice Brandao de Sousa ferreira 4130013505
Evando Emerson lopes Santana 4130131591

Evandro da Paixao araujo 4130054862
Evelin Maria Brelaz duarte 4130069055
Everton Martins de lima 4130090614
Eyber domingos alves 4130072271

fábio Braz leão 4130078827
fábio Enrico ataide lameira 4130121213

fabricio Miranda afonso 4130045680
fabricio rodrigues Sozar 4130041888

felipe Berkamp Martins de Souza 4130047042
felipe campos da Silva 4130041924

felipe Mendonça de oliveira 4130053229
felipe Mileo de almeida 4130021751

felippe Henrique rodrigues Santos 4130052370
fernanda de Paiva araújo 4130009843
fhilipe Barreto dos Santos 4130005992
filipe Magno de Medeiros 4130113530
flavio Jose cardoso costa 4130096127

francisca carolina Sabino Mendes 4130036763

francisco alves da Silva Júnior 4130083739

francisco das chagas Vale carvalho 4130037924
Francisco Elivelton Costa Alcântara 4130054151

francisco Erismar de almeida oliveira 4130114923

Gabriel de Jesus araujo 4130007131
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Gabriel Magalhães Monteiro 4130072418
Gabriel Nascimento da Silva 4130050800

Gabriel ribeiro de araújo 4130102964
Gabriel Silva Batista Pinto 4130068235
Gabriel Soares cardoso 4130005651

Gabrielly ferraz Guimarães Barros 4130036017
Gercenildo Sousa Barbosa 4130096708

Gilmar Vieira de Jesus 4130013722
Giovanni alvaro Teixeira da Mata 4130029157

Giovanni Martins delgado 4130068603
Giulius José Estefano cavalcante de oliveira 4130109944

Glaudson farias costa 4130122309
Gregory Yzak cruz dos Santos 4130114447

Guilherme carvalho damasceno 4130125211
Gustavo arantes rocha 4130081159

Gustavo augusto Nogueira dias 4130015001
Gustavo fontenele Brito Soares 4130077261

Hamilton oliveira da Silva 4130004893
Haroldo Vitor Silva da Silva 4130056249

Herbert Werner ferreira Haase 4130002989
Herbety Thiago Maciel faustino de Sousa 4130026096

Hevelyn Mariane cunha Silva 4130008543
Hiago lima ferreira 4130056403

Hitalo Hamonn de Souza Victor 4130044310
Horleans Mendonca freitas 4130011285

iago alexandre Maia de azevedo 4130114597
igor alexis de Medeiros lacerda 4130001578

igor assunção costa 4130066303
ingred Melo Marques 4130129860

ingrid Karina Gomes de Brito 4130104972
iracema ferreira Serradourada 4130076952

iran Vitor Barbosa Gomes 4130128141
isabela cardoso da Silva 4130035902

isabela Maria Miaki Sobreira 4130050306
Ítalo Vale Viana 4130029065

iury de Sousa aguiar 4130044277
ivanilson lobato da costa 4130062012
Jaciana araujo da Silva 4130008716
Jackson cardori crusaro 4130049181

Jalles Moreira rocha dos Santos 4130075852
Jamille ferreira Moreira 4130034282

Jeferson costa de oliveira 4130020835
Jefferson Cabral Luiz 4130110612

Jefferson da Silva Rodrigues 4130042270
Jefferson Douglas da Silva Bezerra 4130065347

Jessica lopes da Silva Saraiva 4130021038
Jessyca de araujo rodrigues carvalho 4130048331
Jhon anderson do Espirito Santo Silva 4130111288

Jion Vitor cavalcante dos Santos 4130014768
Joana Elisa lira Martins 4130080583

João felipe Sandim da Silva furtado 4130028597
João Paulo cunha oliveira Gomes 4130070204

Joao Victor de lacerda lima 4130117380
Joao Victor olimpio Esclavazini 4130091027

João Vitor fontoura Soares 4130004217
Jocimara flores ferreira 4130034311

Joelder andrade de campos 4130106701
Joelson Barros da Silva 4130102301

Jonas Pereira Jovino 4130070335
Jonathan Mateus da Silva 4130056081

Jorge alejandro Barrancos Bacarreza 4130002519
Jorge Pereira Nogueira 4130013489

José alipio daibes de Sousa 4130025242
José do carmo fernandes Neto 4130056029
José leandro de Souza Nunes 4130089562

José oscar ferreira damasceno Junior 4130069267
José rodrigues Pinheiro Neto 4130101940

José Vinnicius rocha de castro 4130106769
Joyce lorena da Silva figueira 4130026856

Juliana Bezerra carneiro 4130066492
Juliana ferreira dos reis 4130099842
Juliano rodrigues rossi 4130070212

Julio Biasoli Moura 4130014987
Júlio césar Pereira de oliveira 4130119630

Julio Victor oliveira dantas 4130027072
Júlio Wallison de Matos Silva 4130035858
Kamar alves da Silva Barbosa 4130045379

Kamilla fernandes celtran 4130135911
Karol Braga cristo 4130026081

Karoline Kelly Teixeira Barreto 4130059762
Kelin oliveira 4130055508

Kellen Stephanie Barros da Silva 4130091805
Klebson Joaquim Marinho da Silva 4130055985

laize Borges da Silva 4130123011
larissa do Nascimento ribeiro 4130016647

larissa freitas faria 4130044818
larissa Kollin de Souza ferreira 4130029699
layane do Nascimento ribeiro 4130022723

laysa chaves Soares 4130023835
leandro de araujo freire 4130111110

leandro dos Santos Nascimento 4130005114
leny cruz Vianna coelho 4130026900

leon denis da conceição andre 4130038364
leonardo azevedo Sarturi 4130106391

leonardo dos Santos araújo 4130060514
leonardo Gonçalves Nogueira 4130063540

leonardo Silva lima 4130102863
lorenna Borsato Pinheiro 4130020842

luan cunha do Vale 4130061711
luan Vulcao ranieri Brito 4130104427

luane Maués Pereira caldas 4130075090
lucas alves da Silva 4130050192

lucas dos Santos Nascimento 4130125025
Lucas Germano Afiune Machado 4130145906

lucas reis Medrado 4130042599
lucas Silva casadio 4130041988

lucian cardoso da costa 4130000364
luciano carneiro Bello cavalcanti 4130081315

luilma rebelo Nunes 4130050429
luiz claudio de oliveira fernandes 4130018374
luiz fernando Pessoa dos Santos 4130024171

Magdalena dallarosa 4130089823
Magno Soares da rocha 4130010810
Maiza Passos da Silva 4130067110

Manoel Etelberto Borba Neto 4130005269
Marcello Morocini Pettena 4130109228
Marcelo ferreira camarão 4130079390

Márcia lidiane Barreto Martins 4130102652
Marco antônio dos reis Magalhães 4130008881

Marco augusto da Silva filho 4130067141
Marcos rocha da Paz 4130032921

Marcus Vinicius dos Santos Monteiro 4130141884
Marcus Vinicius lima Santos 4130079052
Maria clara da Silva Trindade 4130077284

Mariane cardoso Sousa 4130000957
Mariane ferreira avelar 4130066326

Mário Weine da costa ferreira 4130122734
Marla lorena Sousa de Brito 4130084888

Marly Macêdo Santos 4130000230
Martha Michelle amorim Pinheiro 4130052240
Mary Ellen rodrigues dezincourt 4130037354

Mateus campos luiz 4130076690
Mateus Prócion amaral Klautau 4130066184

Matheus alves cardozo 4130046579
Matheus calndrini Silva Graim 4130113994

Maxwel rodrigues Mendes 4130111506
Mayaní Montoril Veiga Siqueira 4130032306

Maycon Patrick dias 4130018540



diário oficial Nº 34.894   15Quarta-feira, 16 DE MARÇO DE 2022

Maycon Wendel favacho de oliveira 4130078822
Michel Magalhães Moreira 4130016836

Milla Keline araujo do Nascimento 4130147648
Nadson rodrigues Silva 4130028343

Naiana cristina Bueno Silva 4130074138
Natan flavio Pedrosa 4130126184
Nathalia Silva Toledo 4130108428

Nayane da Silva lopes 4130027470
Nelson ricardo Tarquinio coutinho Guedes 4130119129

Ney Gleidson da Silva Siqueira 4130012086
Nilmar de Jesus Pereira 4130100452
Pablo de araújo Barbosa 4130065667
Patricia carvalho ruggeri 4130001166

Patrícia Haueisen dias ruas 4130074528
Patricia Moreira Santos 4130109644
Patrick da Silva Pereira 4130130075

Patrick Jose ramos abreu 4130126953
Paula Haryadne lima Borges 4130041643
Paulo andre Pinheiro Serra 4130057165
Paulo Benjamim de Souza 4130066209
Paulo cesar carvalho Vilela 4130011314
Paulo cesar rocha da Silva 4130031496

Paulo Henrique Maltner de carvalho freitas 4130000226
Paulo robson Braz Barbosa 4130086859

Pedro andre de oliveira Valente 4130119247
Pedro Henrique araujo Silva 4130008707

Pedro Henrique Paranagua de castro 4130050058
Pedro ivo iazpek cunha 4130109106

Policiano Borges leal 4130118700
Pollyana Barros da Silva Pacheco 4130113074

Priscila lima Pereira 4130054774
rafael Barbosa Monteiro 4130099337
rafael cunha dos Santos 4130074745

rafael de figueiredo damazio 4130016867
rafael dener azevedo flores 4130001848
rafael luiz de araújo freitas 4130111189

rai Veloso Santos Silva 4130003911
raianny Moreira Soares 4130038842
raiany duarte de lima 4130000117

raimundo ivan Nascimento costa 4130084626
rander Moura de oliveira 4130013268
raphael Nunes da Silva 4130013160

ravena araújo Moura rêgo 4130045747
rayane Silva Barbosa 4130069553

raylene Silva do Nascimento Barroso 4130064424
rayrison filipe alves Martins 4130123577

rebeca faustino araújo de Sousa 4130023215
renan Vieira dos Santos 4130119274

renata de Mello leal 4130001408
renato Gabriel do Nascimento Gomes 4130061712

rennan reis Silva 4130055617
rhuan carlos Nunes de oliveira 4130111845

ricardo augusto Maia rosa 4130019393
ricardo de oliveira leijoto 4130100803
ricardo Varela da rocha 4130046306
richard da Silva e Silva 4130108190

roberia Moura rocha Santos 4130001632
roberta cardoso Maia 4130120019

roberta Guedes Guilhon cruz 4130033767
roberto carlos da Silva Miranda Junior 4130065670

rodrigo de Mello Toscano 4130050062
rodrigo Monteiro araujo 4130074571

rodrigo Monteiro de oliveira 4130069024
rodrigo Portal Vasconcelos 4130015338
rodrigo Silva de oliveira 4130060172
rodrigo Veiga Wildhagen 4130005691

rodrigo Vieira Silva 4130053695
rogério amando Pereira dias 4130012191

rogerio oliveira Gomes da Silva 4130008231

romário abreu Santos 4130032580
rômulo de carvalho Mourão 4130034547

ronnan rerysson lima Nascimento 4130136029
ronny Santos alves 4130005985

roseanne rollo Nascimento 4130086059
rosemary Barbosa ferreira 4130017838

Sabrina lima Barbosa 4130006574
Safira Canto Pinto Cabral 4130090605

Samuel dutra de Morais Júnior 4130085232
Samuel Wayne Martins Távora 4130053504

Sandra cristina oliveira Nogueira 4130095668
Sandrisson lessa ribeiro 4130108427

Sara Wilmara de Moraes costa 4130022650
Saulo araújo frança 4130056618

Sebastião carlos amorim Bentes 4130131365
Sediel Johnny almeida cunha 4130048246

Shardson Vieira Sousa 4130014293
Sidnei Barros dos reis 4130020676

Stefano rubens Bezerra de almeida 4130110291
Tairo Patrick Pena dos Santos 4130099103

Tamires inacio alves de Menezes 4130012054
Taylon Michel de Sousa feitosa Pereira 4130118890

Thaine Taumaturgo caminha 4130057522
Thais almeida de Sousa Severino 4130054687

Thais Nascimento lima 4130053223
Thales Machado Nunes 4130024791

Thalisson costa de Souza 4130036800
Thaynan figueiredo 4130066308

Thiago de castro araújo 4130053046
Thiago de oliveira Uchoa 4130109833

Thiago de Sousa rodrigues 4130013445
Thiago Ferrão Schffer 4130031509
Thiago Silva da cruz 4130070175

Thicianne Patrícia Portela ferreira 4130051445
Thyago José de castro Patello 4130004109

Tiago da Silva 4130020740
Tiago Portela chaves 4130065801

Túlio Eduardo Martins de freitas 4130003719
Túlio Pereira lima Perfeito 4130107355

Tyciane Vieira lopes 4130043126
Vandson lamar Nunes Gusmão 4130005518

Victor da Silva Soares 4130067779
Victor Hugo carvalho Monteiro da Silva 4130103733

Victor Hugo Martins araújo 4130048678
Victor leonardo Bernardino ribeiro 4130117205
Vinicius de oliveira Silva de lima 4130080968

Vitor Pires de oliveira 4130045517
Wallace Pereira cosmo 4130101196

Wallison octávio Marques 4130090183
Wanderley Madureira Junior 4130023564

Wátila da Silva ferreira 4130100412
Wellington Soares Pereira filho 4130111572

Wemenson assunção Xavier Silva 4130033937
Wendell Gonçalves rocha 4130104328
Weveson Silva de Sousa 4130078630
William Bentes Nogueira 4130119496
Wilson Miranda carvalho 4130012172
Ydarmes ribeiro cordovil 4130033758

Yuri Tapajos felicio 4130009454
Yuri Vieira cordeiro 4130115390
Yvie leticia Silva 4130003785

402 - escriVÃo de PoLÍcia ciViL
NoMe iNscriÇÃo

adan Holiday damasceno Santos 4140126286
aila Narjara Zaparole Gonçalves 4140076326

albano Gabriel de Pontes loureiro 4140012663
alexander Silva e Silva 4140003835
alexandre Melo Pessoa 4140097358
aline ibiapina Saraiva 4140043374
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amanda olinda cavalcante 4140098803
ana carolina dos Santos Monteiro 4140095301

ana clara feijao andrade 4140100280
ana Paula fonseca Barros 4140001617

ana Paula Gomes e Silva Guimarães 4140074109
andrezza Silva lima 4140082809

anna carolina das Neves Santos 4140090894
antonio conceição Peniche Junior 4140047241

antônio Jeallyson de freitas Pereira 4140115154
antonio Yuri de Matos Sousa 4140058924

athos de athayde Passos dos reis 4140010219
Beatriz Yumi Sakai dacier lobato 4140120662

Bianca Emanoela dos Santos Pereira 4140103308
Bluma Barbalho Moreira 4140044237
Bruna araujo da rocha 4140046312

Bruna Maria araujo dos Santos 4140077175
carla Thalita Trindade Santos 4140136282

carlos Henrique Silva de almeida 4140001059
caroline Bariani cardoso 4140005936

cassandra de cassia da cruz rodrigues 4140123545
claudia alyne Sousa ramos 4140073083

clebson araujo Santos 4140003112
Cleiton Alcântara Bosa 4140025582

daniela dos Santos farina 4140048437
danielle Marques cabral 4140031771

danilo aurora de Sousa e Silva 4140119137
davi correia Galeão 4140017500

dayana de Nazaré antunes fernandes 4140104700
de leone Moreira franklin 4140082133
Eline araújo Santos Vieira 4140045758
Emanoel da Silva e Silva 4140069430
Endyson costa de Moraes 4140134463

fabiele correa Nascimento de oliveira 4140035955
fayner Kelly cuimar da Paixão 4140061136
felipe Weslley Macedo Nunes 4140011422

fiema Soares de oliveira 4140000134
flavio da Silva francisquini 4140125780

francineuza daniela Moreira Galvao 4140081980
francisca Elani da Silva Brito 4140116917

Gabrielli Martins Galvão dos Santos 4140005476
Gerlane da Silva Hanke 4140005656

Gilberto ribeiro Maia filho 4140119581
Gislaine Mayara Miranda Sena 4140106229

Gustavo frança Queiroz 4140035456
Hanna Paula Sales Paiva 4140048381
Havila da Silva freitas 4140061001

Helen Karollyne lima de lima 4140103856
Hélio lemos Júnior 4140058047

iago ronald Pontes rodrigues 4140094378
isabela Santos fonseca 4140004346

isabelle de aquino Santiago 4140124677
ivy Guimarães Teixeira 4140100090

Jade andrade dos Santos 4140045469
Jerusa Buzatto Nunes 4140114752
Jesse Souza da Silva 4140133610

Jessica letícia Barros rodrigues 4140089085
Jhenifer luzia Barros 4140101764

João Vitor da Silva campos 4140006007
Josilene da Silva Hanke 4140010051

Joyce de albuquerque lima fernandes 4140036470
Juliana Sabrina rolemberg Santos 4140011533

Juliane Gomes da Silva 4140067021
Karenina deusdara de Moura 4140044368

Karina Gomes dos Santos loureiro 4140000843
Keitiane de Jesus Paes 4140112620

Kivia regina ribeiro dos Santos 4140016786
larissa dos Santos Vieira 4140117708

larissa Medeiros de oliveira 4140058081
laura lis Garcia rocha 4140076770

Laura Seiffert Diniz 4140025039
lázaro ibiapina alvarenga 4140066456

lílian Pedroso Bezerra 4140044957
luan Belo da Silva 4140013194

luana Patricia Vasconcelos costa 4140103453
lucas dos Santos Martins 4140062204

lucas Henrique fernandes resueno 4140031505
lucas Nunes farias 4140017615

luiz Victor Santos freitas 4140014151
luiza carneiro Marinho 4140017163

Marcella Morais de Souza 4140108633
Marcelle cecilia Menezes Tupiassu 4140118861

Marcelo Moreira de figueiredo 4140055072
Marco antonio rosa rodrigues 4140044392

Maria Eduarda aguiar Barbosa Neves 4140008483
Maria rafaela Medeiros Viana 4140100218

Maria Tito fernandes 4140101903
Maria Viviane Pereira Paxiúba 4140105131

Marta Morgenthaler 4140036094
Martha ferreira Monteiro 4140026138

Mateus Soares Santos feitosa 4140003861
Michele Seabra Silva 4140147198

Mirlane dos Prazeres Mendes 4140008772
Neuvan Jose de Sousa Siqueira 4140113022
Paulo ricardo Moraes Pereira 4140100558

Pedro Moreno rocha lemes arrigoni 4140129573
Priscila dos Passos costeira 4140115068

Priscilla Mendes da Silva 4140016899
rafael de Melo Sousa 4140006166

rafael Gomes Modesto 4140015187
rafael Sousa araújo Pimentel 4140005373

rafaela cascaes Brito de oliveira 4140070094
raylane Monteiro Pereira 4140077021

renato dos Passos Guimarães Junior 4140044850
renato Souza de farias 4140053671

rene Monteiro de almeida Neto 4140065386
roberta Maciel da costa 4140108700

rodrigo da costa Boulhosa 4140098127
roney José de Moura lima 4140001172

rosane de Sousa Brandão Silva 4140046493
Sabrina Sousa da Silva Batista 4140069607

Sarah Sttefanny Nascimento abreu 4140125811
Saulo de Tarso Batista de Souza 4140004215

Sheinna rhayan Bento costa 4140012598
Solon cordeiro de oliveira Neto 4140122464

Tainan Teixeira ferreira 4140038452
Tamires Silva dias 4140111604

Thalia Bandeira ferreira albuquerque 4140006717
Thayane Santana Nascimento 4140122650

Thaynan Silva de Melo 4140078110
Thiago Pinheiro de Moraes 4140043307

Tônni Quenned de Sousa feitosa 4140053776
Túlio José Pereira de Souza 4140117983

Valéria farias ferreira 4140012052
Vanberg Silva 4140004541

Vinícius carneiro Miranda 4140026149
Vitor de Brito dos Santos 4140127897

Vitor Hugo Gomes da Silva 4140126874
Vitor lopes Pereira 4140123570

Vitor otávio Gomes Barbosa 4140056443
Vitória Guimarães Schweidzon 4140126722

Wanderson Souza Pantoja 4140061854
Wellyson fernando Viana da Silva 4140109736

William Nunes Maia 4140110908

403 - PaPiLoscoPista de PoLÍcia ciViL
NoMe iNscriÇÃo

agenor de carvalho raiol Neto 4150003828
alexandre Herênio Bandeira 4150123185
alexsander rodrigues rangel 4150002756
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aline lohana da Silva Moreira 4150118710
amanda Marques de Sousa 4150005696

ana catarina Siqueira furtado 4150055184
ana lucia de castro assunção 4150007422
arcelino luz da costa E Silva 4150041982

arthur freitas fonseca 4150131426
Beatriz da Silva Garcia 4150090296

Bruno araújo costa 4150128709
caio campos ferreira 4150042667
caio lucas Moreira 4150097344

camila de figueiredo Barbosa Bastos 4150006780
carolina dias Maciel 4150001555

caroline Seabra Pinheiro 4150064958
cleiton Silva Morais 4150001249

danielle Sampaio lisboa 4150124961
dayane azevedo Spinelli 4150109033

dayse fernanda ferreira Teixeira 4150007355
diego Henrique Tavares cosme 4150010497

Eliezer Pereira cavalheiro 4150097888
felipe Pereira Sales 4150013518

felipe Vasconcelos de castro 4150074144
fernando Pereira lima 4150047228

franciele Guerra 4150055175
frank Sales Nunes Brito 4150088435

Gabriel Veras de carvalho roberto 4150004368
Horácio costa Silva 4150036263

ingrid rafaela lima fernandes 4150071893
Jaqueline Keli Pereira correa 4150062936

Joaci alencar de Menezes 4150075870
João Pedro ribeiro 4150011833

José ronaldo da Silva Junior 4150118296
Josué cunha oliveira 4150090309

Jousiane ferreira do Vale 4150128736
Kátia Maria Silva da Silva 4150105749

lucas costa Pinto 4150061234
lucas da Silveira Moreira 4150100979
luís otávio Gama Teixeira 4150124749

luiza ferreira Mendes 4150012920
Márcio de Jesus Porto 4150016374

Marcos Vinicius de Mendonca de Menezes 4150051319
Marcus Vinicius costa Silva 4150045583

Maria Eduarda araújo Queiroz 4150017659
Mariana Gabbay Martins Braga 4150056049

Marinna Gomes 4150023071
Marli Affonso De Araujo 4150128942

Matheus Sousa Maia 4150074383
Mônica carolina Henriques Galende 4150001630

Nayra Morgana lima de oliveira 4150001035
Nilson ferreira lima Junior 4150071231

rafael de oliveira castro rodrigues 4150001677
rafael Santana Kappes 4150033235

renato carvalho de Souza 4150113182
ruth Silva Bezerra 4150045043
Saelly Matos Silva 4150009423

Thaffarel Pereira Guedes 4150089774
Thais cristine de Sousa Santos 4150089962

aNeXo ii

401 - iNVestiGador de PoLÍcia ciViL
NoMe iNscriÇÃo

claynilson alves ribeiro 4130124951
diego Marques dos Santos 4130028336
Ennio leal da costa Morais 4130050244

francisco Paulo de Sousa Junior 4130118687
Gabriel ramos de Souza Batalha 4130008429

Gilvan Gomes dos Santos 4130013766
ivanilton Monteiro Nunes 4130102089

José ariclebson Mendes Moisés 4130055345
Jose Marcio oliveira leão 4130025127

leandro Henrique das chagas lima 4130095920

Marcio aparecido da costa 4130103210
Marcos aurelio cruz de castro (Sub Judice) 4130010515

402 - escriVÃo de PoLÍcia ciViL
NoMe iNscriÇÃo

alexsandro Balbino da Silva 4140107576
Edenise da costa araujo 4140005000

fernanda daniele Menezes farias 4140133176
isabelle alencar freire 4140121684

Janziliani Herculano Bermudes Pinto 4140031931
Joab de Souza Guimarães 4140111692

403 - PaPiLoscoPista de PoLÍcia ciViL
NoMe iNscriÇÃo

adenirson lage de Souza 4150046048

aNeXo iii - desistÊNcia

401 - iNVestiGador de PoLÍcia ciViL
NoMe iNscriÇÃo cLassiFicaÇÃo- 1ª Fase

Bruno Bentes Bandeira 4130089793 28
Gerlane da Silva Hanke 4130005316 48
lílian Pedroso Bezerra 4130044959 38
lucas Pereira Batista 4130066600 321

Maria Sebastiana Barbosa Pinheiro 4130091993 73
Maria Viviane Pereira Paxiúba 4130104494 385

renato dos Passos Guimarães Junior 4130044811 24
rene Monteiro de almeida Neto 4130065390 26

Sâmia de Menezes Cohen da Costa 4130073847 167

402 - escriVÃo de PoLÍcia ciViL
NoMe iNscriÇÃo cLassiFicaÇÃo- 1ª Fase

alex Wilton Sousa ramos 4140045511 231
aline Barros de oliveira 4140089127 143

ana Gabriela ferreira Miranda 4140002302 126
ana Natalia de Moraes alves 4140026406 140

ana Paula Paes Pinheiro 4140122139 19
andréa Virgínia da rocha Val 4140050042 149

anna caroline costa de rezende 4140002603 62
arthur Bezerra de oliveira 4140111037 60

Bárbara Moraes costa 4140077778 1
Breno Bezerra Silva 4140017086 45

Breno Nascimento de Sousa 4140017437 212
Brisa dos Santos leite 4140116416 86

camila Toledo ribeiro Sathler 4140078412 169
diego andré fernandes Siqueira 4140024021 89

Erika Quiel dos Santos Silva 4140099888 219
Etyenne Gabriela rodrigues da Silva 4140024187 8

Eugênio Paceli carvalho Miranda Segundo 4140082563 51
felipe Mendonça de oliveira 4140053235 6

felipe Mileo de almeida 4140082231 27
fernanda de Paiva araújo 4140009906 167

ingrid Karina Gomes de Brito 4140104987 175
italo Vale Viana 4140121615 18

Jackson cardori crusaro 4140074105 77
Jefferson Cabral Luiz 4140110662 105

Jefferson Douglas da Silva Bezerra 4140065349 172
José Bruno Teixeira Júnior 4140068685 216
Juliana Bezerra carneiro 4140066483 191

Karol Braga cristo 4140026092 108
Kellen Stephanie Barros da Silva 4140091792 165

luilma rebelo Nunes 4140050540 68
Magdalena dallarosa 4140089803 205

Marcelo ferreira camarão 4140113211 138
Marcus Vinicius lima Santos 4140125068 146

Mariane cardoso Sousa 4140001133 186
Marla lorena Sousa de Brito 4140084909 28

Mateus campos luiz 4140076719 154
Policiano Borges leal 4140118709 11

renan Vieira dos Santos 4140119282 38
roberia Moura rocha Santos 4140001791 96
roberta Guedes Guilhon cruz 4140033756 119
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rodrigo de Mello Toscano 4140073319 31
rodrigo Portal Vasconcelos 4140015266 230

Sabrina lima Barbosa 4140123779 112
Sandra cristina oliveira Nogueira 4140095655 55
Thais almeida de Sousa Severino 4140054679 42

Thiago Silva da cruz 4140070185 58
Yuri Platon anjos Mena Wanderley 4140120680 20

Yvie leticia Silva 4140003993 67
NoMe iNscriÇÃo cLassiFicaÇÃo 1ª Fase

aNTHoNY YoHaNSoN coSTa SaMPaio 4140127141 405
aUdiÉlZEr da SilVa coElHo 4140018719 347
aNdErSoN BriTo dE MElo 4140108917 356

carla PErEira dE oliVEira 4140003168 254
diEGo da coSTa 4140101690 362

iNGrEd MElo MarQUES 4140129832 291
JHoN aNdErSoN do ESPÍriTo SaNTo SilVa 4140135344 366

lEaNdro dE araÚJo frEirE 4140121067 337
PaUlo BENJaMiM dE SoUZa 4140066211 264
PaBlo dE araÚJo BarBoSa 4140065656 283

THaYNaN fiGUEirEdo doS SaNToS 4140066312 392
igor alexis de Medeiros lacerda 4140001715 244

raylene Silva do Nascimento Barroso 4140064415 255
Wallison octávio Marques 4140090198 256

Lucas Germano Afiune Machado 4140145953 262
Sara Wilmara de Moraes costa  4140022670 268
Thyago José de castro Patello 4140003823 285

adriano Magalhães da Paixão E Silva 4140070562 304
Pedro filipe dias da Silva 4140016065 310
Janielson da Silva lima 4140113651 315

Giovanni alvaro Teixeira da Mata 4140029075 316
laysa chaves Soares 4140023722 328
lucas Pereira Batista 4140066614 261

Jessica Marques dos Santos costa 4140048106 322

403 - PaPiLoscoPista de PoLÍcia ciViL
NoMe iNscriÇÃo cLassiFicaÇÃo- 1ª Fase

José rodrigues Pinheiro Neto 4150101962 20
roseanne rollo Nascimento 4130086059 14

Túlio Eduardo Martins de freitas 4130003719 05

aNeXo iV – desistÊNcia Pcd

401 - iNVestiGador de PoLÍcia ciViL
NoMe iNscriÇÃo cLassiFicaÇÃo- 1ª Fase

Joab de Souza Guimaraes 4130111723 14

402 - escriVÃo de PoLÍcia ciViL
NoMe iNscriÇÃo cLassiFicaÇÃo- 1ª Fase

Gabriel ramos de Souza Batalha 4140008333 399
leandro Henrique das chagas lima 4140150073 386

Marcio aparecido da costa 4140103232 396

aNeXo V – NÃo coMPareciMeNto

401 - iNVestiGador de PoLÍcia ciViL
NoMe iNscriÇÃo cLassiFicaÇÃo- 1ª Fase

alexander Silva e Silva 4130003562 453
alfredo Jacauna Pinheiro Neto 4130000235 471

ana clara feijao andrade 4130100291 9
ana fabianne leitão da costa 4130027827 124

ana Paula fernandes 4130092542 238
ariely Silva da costa 4130000048 282
Bruno Melo ribeiro 4130097362 222

cauê araujo lima Monteiro 4130009426 369
cleiton rafael alves lopes 4130039058 435
Eduardo fernando Tanno 4130015816 280

felipe Mathaus Meireles Santos 4130108804 373
filipe Torrinha Maciel 4130057726 367
flavio Henrique dias 4130059791 117

Gabriella Eliana Monterei Zuniga 4130000023 428
Galileu francisco Pereira de oliveira 4130120240 254

Gean Pantoja Medeiros da Silva 4130019446 56
Gerson figueiredo Martins Junior 4130043351 461

Guilherme de Sousa leite 4130122852 380
Guilherme Moraes lameira 4130146391 129
Helenna Nogueira da Silva 4130049227 76

iago de Sousa ferreira da Silva 4130146094 113
igor ferreira Menti 4130096813 346

Janaina Veit Schneider 4130079043 142
Jéssica Ellen da Silva lima 4130053444 196

Joanisio Pita de omena Neto 4130030577 285
João francisco ribeiro Junior 4130002709 231

Joao Pedro Gomes lima 4130096288 194
Jonathan cardoso da Silva 4130057214 404

Josue lima da Silva 4130055540 483
laura lis Garcia rocha 4130076701 388

leonardo augusto Martins da costa e Silva 4130009864 133
lindom Johonson dias Vidal Junior 4130055441 393

luany rodrigues carvalho 4130131503 424
lucas Serrano farias 4130034591 201
lucélia leite da Silva 4130046013 316

Marcelo Jorge de Sampaio filho 4130096649 37
Marcelo Vithor carvalho lage 4130003370 352
Marcus Vinicius costa Silva 4130045578 303
Marienny Vieira de Santana 4130082708 492
Mateus Pereira de Moura 4130104211 325
Mateus Souza ferreira 4130108878 115

Paulo Henrique Menezes Vilar 4130095196 23
Paulo Henrique Pinto Santiago 4130090880 484

Paulo leonardo coutinho Barbosa 4130085208 311
renata Batista Soares 4130117940 399
robson Veloso Goes 4130014062 292

rômulo augusto lins Batista Segundo 4130031477 27
romulo calado Moura 4130003549 186

Saulo domingos de Melo Pinheiro 4130006003 300
Sidney anderson Teixeira da costa 4130074993 29

Tarcisio ferreira Brandão Neto 4130010187 18
Tiago Silva de Mesquita 4130072451 250

Túlio césar de oliveira costa Santos 4130055567 230
Victor cohen Mota Nemer 4130064275 246

Victor Sales de Melo 4130044786 368
Wanderley Moraes de azevedo Júnior 4130083342 169

Wesley fernandes de Sousa lima 4130108614 261
Wilder inthone Paiva de carvalho 4130121316 154

402 - escriVÃo de PoLÍcia ciViL
NoMe iNscriÇÃo cLassiFicaÇÃo- 1ª Fase

ailson José Silva 4140150351 56
aldeci de aquino Magalhães 4140054648 118

alex fabricio de andrade Silva 4140067582 53
aline Santos de Jesus Gomes 4140120071 226
ana Paula assunção Gama 4140088000 17

ariely Silva da costa 4140000505 225
cleiton rafael alves lopes 4140039102 184

daniela cunha Moreira 4140017304 99
dereck Bruno de Honorato ferrão 4140113993 84

diéce costa diniz 4140011750 174
diemerson ferreira de Sousa 4140117621 125

Eduardo fernando Tanno 4140018871 35
Elyonay Barros alexandrino 4140055022 110

Emilly celeste lobo da conceição 4140136672 139
Erica raissa rodrigues alves 4140117444 235

Evandro da Paixão araujo 4140054870 32
fábio Enrico ataide lameira 4140124974 208

felipe Mathaus Meireles Santos 4140115156 156
filipe Torrinha Maciel 4140057716 159

Géssica renaíssa ferreira caldas 4140049813 34
Gustavo arantes rocha 4140081176 204

iago alexandre Maia de azevedo 4140114605 152
israel Giri lima 4140134049 238

João francisco ribeiro Junior 4140002870 178
Joao Pedro Gomes lima 4140096297 122

José ailton do Nascimento filho 4140062428 26
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Josue lima da Silva 4140055542 211
Kamilla fernandes celtran 4140135942 3

Keilla Maria de azevedo leite 4140122529 43
larissa Nogueira freire 4140007031 180

luane Maués Pereira caldas 4140111423 141
Marcos Vinicius Santos costa 4140053986 48

Mariana de Souza Beltrão Guerra 4140026025 107
Matheus calndrini Silva Graim 4140114021 190

Maxwel rodrigues Mendes 4140111492 214
Naira rogelma oliveira Pires 4140057888 171

Natanael Batista abade 4140116306 95
Paloma lima cabral 4140101134 192

Paulo Henrique Menezes Vilar 4140095176 7
renata Batista Soares 4140117951 80
roberta cardoso Maia 4140126193 81

rômulo augusto lins Batista Segundo 4140135474 72
romulo calado Moura 4140011909 104

Sâmia de Menezes Cohen da Costa 4140073889 44
Saulo domingos de Melo Pinheiro 4140005915 83

Shardson Vieira Sousa 4140053195 78
Tiago Portela chaves 4140065810 74

Wallace Soares de Souza 4140115979 76
Wellington Soares Pereira filho 4140111532 69

Wendell Goncalves rocha 4140110521 185
William Bentes Nogueira 4140119478 200

294
406

403 - PaPiLoscoPista de PoLÍcia ciViL
NoMe iNscriÇÃo cLassiFicaÇÃo- 1ª Fase

rosemary Barbosa ferreira 4150017723 09
fabio José farahum coelho 4150113020 23

aNeXo Vi – NÃo coMPareciMeNto - Pcd

401 - iNVestiGador de PoLÍcia ciViL
NoMe iNscriÇÃo cLassiFicaÇÃo- 1ª Fase

diego fernando oliveira Messias 4130099902 05

402 - escriVÃo de PoLÍcia ciViL
NoMe iNscriÇÃo cLassiFicaÇÃo- 1ª Fase

João Victor reis alves 4140003237 01
Marllysson cavalcante leão 4140031725 08

aNeXo Vii – iNdeFeriMeNto

402 - escriVÃo de PoLÍcia ciViL
NoMe iNscriÇÃo cLassiFicaÇÃo- 1ª Fase

Nubia de fatima Martins cardoso dantas 4140082367 82

Protocolo: 772202

GoVerNo do estado do ParÁ 
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e 

adMiNistraÇÃo 
secretaria de estado de seGUraNÇa PÚBLica 

e deFesa sociaL 
PoLÍcia ciViL do estado do ParÁ - PcPa 

coNcUrso PÚBLico Para ProViMeNto de carGos de NÍVeL 
sUPerior das carreiras 

PoLiciais de iNVestiGador de PoLÍcia ciViL, de 
escriVÃo de PoLÍcia ciViL e PaPiLoscoPista. 

coNcUrso PÚBLico c – 207 
editaL Nº 50/2022-sePLad/PcPa, 15 de MarÇo de 2022 

 2ª coNVocaÇÃo Para a MatrÍcULa do cUrso de 
ForMaÇÃo ProFissioNaL

a SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo – SE-
Plad e a PolÍcia ciVil do ESTado do Pará – PcPa, no uso de suas 
atribuições legais, mediante as condições estipuladas neste Edital e demais 
disposições legais aplicáveis, torNaM PÚBLica a 2ª coNVocaÇÃo 
Para a MatrÍcULa ao cUrso de ForMaÇÃo ProFissioNaL do 
concurso Público no c-207.
1. ficam convocados para preenchimento das vagas oriundas de desis-
tência, não comparecimento para matrícula ou indeferimento da matrícula 
na 1ª convocação, os candidatos subsequentes, relacionados no aNeXo 
i (2ª convocação), conforme estabelecem os itens 3.3 e 4.1 do Edital 
nº 47/2022.
2. da PrÉ-MatrÍcULa
1.1. a pré-matrícula deverá ser realizada através do preenchimento do for-
mulário de Matrícula, disponível no endereço eletrônico https://acadepol.
policiacivil.pa.gov.br/matricula, no período da 0h00min até às 23h59min 
do dia 17/03/2022, observado o horário oficial de Brasília – DF.

3. da eNtreGa dos docUMeNtos NecessÁrios Á MatrÍcULa 
do cUrso de ForMaÇÃo ProFissioNaL
3.1 dia: 18 de março de 2022.
3.2. Horário: de 09:00h às 18:00h, observado horário oficial de Brasília/DF.
3.3. o candidato convocado para matrícula no curso de formação de Polí-
cia civil deverá entregar os documentos no auditório do instituto de Ensino 
de Segurança do Pará – iESP, onde funciona a academia de Polícia civil do 
Pará - acadEPol, sito na rodovia Br-316, Km 13, S/Nº, centro, Marituba 
– Pará, cEP – 67.105-290.
4. dos reQUisitos Para a MatrÍcULa No cUrso de ForMaÇÃo
4.1. Somente serão admitidos à matrícula no curso de formação, os candida-
tos que tiverem a idade mínima de dezoito anos completos, estiverem capaci-
tados física e mentalmente para o exercício das atribuições do cargo, apresen-
tarem documento de identidade original em bom estado de conservação, bem 
como apresentarem originais e cópia autenticada da seguinte documentação:
a) ser aprovado e classificado na primeira fase do concurso público
b) cédula de identidade; 
c) título de eleitor com respectivo comprovante de quitação; 
d) cPf/Mf; 
e) PiS/PaSEP (se cadastrado); 
f) comprovante de quitação com o serviço militar; 
g) atestado médico comprovando que não possui impedimento para cursar as 
disciplinas de educação física e defesa pessoal, inclusive exame ergométrico; 
h) fator rH; 
i) 2 (duas) fotografias 3X4 recentes; 
j) formulário de matrícula devidamente preenchido;
k) cumprir com as exigências previstas no Edital do concurso.
4.2. após análise da documentação apresentada pelos candidatos, será 
publicada a homologação da matrícula para o curso de formação somente 
daqueles que estiverem com a documentação considerada regular pelo 
presente Edital.
4.3. Será eliminado do concurso público o candidato convocado para o 
curso de formação que deixar de apresentar a documentação exigida no 
período estipulado em Edital ou que apresentá-la de forma irregular; não 
efetivar sua matrícula no período estipulado; desistir expressamente do 
curso; deixar de comparecer por qualquer motivo ao curso de formação 
ou, ainda, não satisfizer aos demais requisitos legais e editalícios.
4.4. o candidato matriculado no curso de formação continuará a ser sub-
metido à investigação criminal e Social, conforme previsto no artigo 48, 
inciso i, “f”, da lei complementar nº 022/94 da Polícia civil do Estado do 
Pará, podendo vir a ser desligado do curso de formação e, consequente-
mente, eliminado do concurso público, se não possuir procedimento irre-
preensível e idoneidade moral inatacável, devidamente comprovado.
4.5. o candidato que não apresentar a documentação exigida no ato da 
matrícula terá sua inscrição no curso de formação indeferida e será elimi-
nado do certame.
5. do croNoGraMa PreVisto¹: 

croNoGraMa de eXecUÇÃo do cFPc – dPc / 2022
aÇÃo PerÍodo

Pré-Matrícula dos candidatos aptos à acadEPol (1ª convocação) online (Sistema 
de Matricula)

Endereço Eletrônico para Pré-Matrícula online (Preenchimento do formulário de 
Matrícula) que ficará disponível ao candidato -  https://acadepol.policiacivil.pa.gov.

br/matricula (1ª convocação)

10 e 11/03/2022
-início: 00h de 10.03.2022
-término: 23h59min00s de

11.03.2022

Matrícula dos candidatos aptos à acadEPol (1ª convocação) 
com a entrega de documentos na acadEPol

Local: instituto de Ensino de Segurança do Pará - iESP, onde funciona a academia 
de Polícia civil - acadEPol, rodovia Br-316, km 13, s/nº, centro, Marituba-Pa, 

cEP - 67.105-290

12, 13 e 14/03/2022
de 9h às 16h

Homologação de Matricula dos  candidatos aptos à acadEPol 
(1ª convocação) 16/03/2022

2ª convocação de candidatos  aptos à acadEPol  16/03/2022

Pré-Matrícula dos candidatos aptos à acadEPol (2ª convocação) online (Sistema 
de Matricula)

Endereço Eletrônico para Pré-Matrícula online (Preenchimento do formulário de 
Matrícula) que ficará disponível ao candidato -  https://acadepol.policiacivil.pa.gov.

br/matricula (2ª convocação)

17/03/2022

-início: 00h de 17.03.2022

-término: 23h59min00s de
17.03.2022

Matrícula dos candidatos aptos à acadEPol (2ª convocação)
com a entrega de documentos na acadEPol

Local: instituto de Ensino de Segurança do Pará - iESP, onde funciona a academia 
de Polícia civil - acadEPol, rodovia Br-316, km 13, s/nº, centro, Marituba-Pa, 

cEP - 67.105-290

18/03/2022
de 9h às 18h

Homologação de Matrícula dos candidatos aptos à acadEPol 
(2ª convocação) 21/03/2022

aula inaugural 21/03/2022
Execução do curso 21/03/2022 a 24/06/2022

Publicação do resultado Preliminar 15/06/2022
Período de recurso do resultado Preliminar 16 e 17/06/2022

Publicação do Resultado Definitivo 24/06/2022

Poderá sofrer alteração de acordo com a necessidade da administração.
6.este edital entra em vigor na data de sua publicação.
Belém, 15 de março de 2022.
HaNa GHaSSaN TUMa
Secretária de Estado de Planejamento e administração
WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará
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aNeXo i

401 - iNVestiGador de PoLÍcia ciViL

NoMe iNscriÇÃo
cLassiFicaÇÃo

1ª Fase
Paulo afonso Miranda Garrido 4130112967 493

Philippe lemos Nunes 4130087709 494
Gabriella caroline araújo Matos 4130008321 495
Weiller rodrigo Santos aquino 4130093026 496

Mateus chaves oliveira 4130122215 498
daniela cunha Moreira 4130017282 499

allisson cardoso ferreira 4130101587 500
ana flavia da costa Souza 4130045465 501
Yuri armstrong cantanhede 4130102513 502
Jefferson Rodrigues Souza 4130018463 503

alex fernando Soares Souza 4130052548 504
rodrigo lima dos Santos 4130005314 505

Paulo Sergio Pantoja Batista 4130026371 506
Geovanna donato de almeida 4130038987 507
Max laniel Miranda da cunha 4130101911 510
levi Wilker Vieira de oliveira 4130009656 511

Marta Suzana cruz dos Santos 4130053012 512
João Paulo Brito de Espíndola 4130085916 513

israel Giri lima 4130134035 514
Juliana almeida Gontijo 4130007293 515

rodrigo luiz Bezerra Vasconcelos 4130033583 516
rudnei da costa Matos 4130076536 517

Tiago dos Santos Bezerra 4130111549 518
Pedro filipe dias da Silva 4130016077 519
Elannilson Sozinho amaral 4130083269 520
Nara Benedita dos Santos 4130034816 521
Haroldo dos Santos Silva 4130020238 522
Publio caio Moura canto 4130062278 523

clark luan Nunes de campos 4130069783 524
Marcello ithalo de araújo alves 4130054958 525

diego Santos Silva 4130120064 526
andré William Barbosa Brito 4130041533 527

francielli angnes Maciel da Silva 4130033910 530
Wanderson lucena rocha 4130017022 531

lucas Maurício condurú Melo 4130011599 532
Jose Thiago faro Barros da costa 4130041090 533

rafael costa oliveira 4130000028 534
Vinicius Vieira araujo 4130053570 535

daylane rodrigues de Sousa 4130018202 536
Maria Vanessa lopes duarte 4130051971 537

izabele Pereira Barra 4130137911 538
fábio diniz lima de Menezes 4130122528 539

Kallebio lisboa de Souza 4130052171 540
Mauricio Silva furtado 4130044414 541
isabel coelho Bezerra 4130123314 542
arthur Guedes Moura 4130065582 543

camila calil Magalhães Maia 4130105171 544
celso Gomes Pinheiro 4130118346 545

Janderson Bruno de abreu Galdino 4130004764 546
fernanda Santos lopes 4130003374 547

diego Sousa Maia 4130050494 548
anderson Vinicius de almeida Prihl 4130110720 549
luiz Eduardo Soares carneiro Neto 4130014855 550

diego almeida Santiago 4130095173 551
Jean Michel Vieira alves 4130095886 552

lucas Henrique fernandes resueno 4130031549 553
Juliene oliveira rodrigues Matos 4130018981 554

Higoor Pires Queiroz 4130013574 555
Wellygton Sampaio luz 4130025978 556

Gabriel Horta Magnelli rocha 4130048187 557
andré luiz de castro Paraense 4130054173 559

larissa lopes de oliveira 4130050072 560
roxane Maria farias de Brito Batista de Souza 4130013583 561

Marcio aparecido da costa 4130103210 562
rodrigo costa Goes 4130019937 563

levy chagas Brasiliense canuto 4130055001 564

Gabriel coelho da Silva de Sena 4130015772 565
francisco robson Belo de Sousa 4130122570 566

Jose ronaldo rodrigues dos Santos Junior 4130114787 567
Wesley Max da Silva Nobrega 4130012247 568

402 - escriVÃo de PoLÍcia ciViL
NoMe iNscriÇÃo cLassiFicaÇÃo

Moises Santiago de oliveira 4140032486 242
Vitor danilo de Moraes Barros 4140126033 243

igor alexis de Medeiros lacerda 4140001715 244
diego cabral Teixeira 4140051391 245

lorena Pinto da costa Silva 4140002817 246
carolina Tavares cardoso Boulhosa 4140045728 247

Jorge Junior araujo carneiro 4140065743 248
Mário ronaldo lima Pinheiro Júnior 4140112979 249

Gustavo ramalho de Morais 4140048215 250
Jessica Santos Malcher Gillet 4140089646 251

francielli angnes Maciel da Silva 4140056974 252
leonardo Pires oliveira 4140108052 253

carla Pereira de oliveira 4140003168 254

raylene Silva do Nascimento Barroso 4140064415 255

Wallison octávio Marques 4140090198 256
Marlon Pinheiro da Silva 4140022462 257

rodrigo Vieira Silva 4140053690 258
Wendras costa da Silva 4140124381 259
Bruno Pereira da Silva 4140053485 260
lucas Pereira Batista 4140066614 261

Lucas Germano Afiune Machado 4140145953 262
Wigner Santos de carvalho 4140122007 263
Paulo Benjamim de Souza 4140066211 264
Jeyson andre de lima cruz 4140130494 265
andre luiz Silveira Esteves 4140081850 266

Paulo Victor Gomes da Silva 4140089586 267
Sara Wilmara de Moraes costa 4140022670 268

Berkeley Jaques castro 4140093077 269
Paulo Sergio Pantoja Batista 4140026410 270

Marcelle Peres da Silva 4140026800 271
carla letícia Prazeres Sacramento 4140120870 272

Bruna Nascimento ferreira 4140134122 273
Willams Jonathan de albuquerque lira 4140050000 274

Priscilla Borges da Silva 4140096116 275
raianny Moreira Soares 4140038808 276

ozeias dos Santos da Silva 4140011458 277
racner Mourão corrêa 4140076257 278

Marcos alexandre de Souza lyra 4140130996 279
arthur iago lira Neves 4140025848 280

ricardo frias de assumpção 4140000098 281
carlos roberto dos Santos Nascimento Junior 4140054693 282

Pablo de araújo Barbosa 4140065656 283
rudnei da costa Matos 4140076510 284

Thyago José de castro Patello 4140003823 285
camilla catunda arruda 4140080547 286

Everton Gustavo araújo ferreira 4140045715 287
Joao Victor Nogueira Groberio 4140006859 288
douglas lucas lima de Vargas 4140094603 289
Maria do Socorro cunha Santos 4140008989 290

ingred Melo Marques 4140129832 291
larissa Melo de Sousa 4140092106 292

Helcio albuquerque alves 4140005354 293
João Victor reis alves 4140003237 294
Elzanira Barros lopes 4140046322 295

ariane alcantara da Silva 4140066640 296
Thales de aguiar lessa 4140055106 297

regivan Paixão Silva abreu 4140069241 298
raiza Martins fontoura 4140090957 299
ana cecília Souza diniz 4140051187 300

rejane cristina Santos de oliveira 4140057443 301
Marisa Silva franca 4140019910 302

raimundo alexandre Mota da conceição 4140085433 303
adriano Magalhães da Paixão E Silva 4140070562 304
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Tarcisio ferreira Brandão Neto 4140010131 305
diego almeida Santiago 4140106428 306

augusto Savio Silva Britto 4140085958 307
Thayanne Nunes rodrigues 4140106826 308
Marcelo Santos de azevedo 4140007722 309
Pedro filipe dias da Silva 4140016065 310

José do carmo fernandes Neto 4140056034 311
olivia de Nazaré dos Santos Nunes 4140027115 312

francisco Erismar de almeida oliveira 4140114905 313
francisco Mateus Vasconcelos alencar 4140057527 314

Janielson da Silva lima 4140113651 315
Giovanni alvaro Teixeira da Mata 4140029075 316

augusto rodrigo Vinhote do Nascimento 4140114925 317
artur Henrique de Souza filho 4140084219 318

Wellington alves da cunha 4140071169 319
Bruno Soares da Silva 4140130267 320

diego roberto da luz Bezerra 4140048274 321
Jessica Marques dos Santos costa 4140048106 322

renato Gabriel do Nascimento Gomes 4140061662 323
raryany Matar de abreu 4140008121 324

Hugo felipe Entringer de camargo 4140001344 325
lucas Serrano farias 4140034660 326

fernando Beniz de Sousa 4140045372 327
laysa chaves Soares 4140023722 328
Nandielly Silva Souza 4140105556 329
davi dantas domingos 4140015328 330

roxane Maria farias de Brito Batista de Souza 4140013504 331
Jusciane Souza Matos 4140120302 332

deborah Ellen Wanderley Gomes freire 4140110122 333
Nubia Mesquita Souza 4140083384 334

lanna cleicy de castro Prestes 4140113594 335
Paula Jeniffer Moreira De Faria Gomes 4140044091 336

leandro de araujo freire 4140121067 337
andré William Barbosa Brito 4140099124 338
rodrigo Gomes Guerreiro 4140020337 339

Marcones Macedo rodrigues 4140021066 340
Patricia Moreira Santos 4140109659 341

Elizabeth Garcia cavalleiro de Macêdo ferraz 4140055349 342
raissa Scerni Machado 4140052393 343

cinthia Bastos Quaresma 4140031314 344
camila de carvalho costa 4140027610 345

felipe Melo de freitas 4140111482 346
audiélizer da Silva coelho 4140018719 347

Juliene oliveira rodrigues Matos 4140019027 348
francisco Wallas antunes de Morais Sousa 4140112525 349

rafael costa oliveira 4140000142 350
odair José de Sousa aguiar 4140039138 351

Gilmar Vieira de Jesus 4140013575 352
Wilder inthone Paiva de carvalho 4140121326 353

Ygor Emanuel Gomes Melo 4140106635 354
Jean carlos cassiano Santa Brigida 4140033899 355

anderson Brito de Melo 4140108917 356
alberto Marinho dos Santos 4140006337 357

Breno Travasso Saraiva dos Santos 4140003680 358
rodrigo Silva de oliveira 4140060166 359

rafael de Mendonça Mendes 4140101146 360
roney carvalho lima 4140106586 361

diego da costa 4140101690 362
José alipio daibes de Sousa 4140025267 363
andré Bilro Pereira de araújo 4140041695 364

Edenise da costa araujo 4140005000 365
Jhon anderson do Espirito Santo Silva 4140135344 366

Eduarda Sousa de araújo 4140051281 367
Taylon Michel de Sousa feitosa Pereira 4140118865 368

403 - PaPiLoscoPista de PoLÍcia ciViL

NoMe iNscriÇÃo cLassiFicaÇÃo- 1ª Fase

felipe Brito da Silva 4150060633 65

rogerio Jaty abreu Sobrinho 4150075866 66

luana louise Padilha Soares Marques 4150095897 67

Waleria ferreira da Silva 4150043206 68

Erika caroline Pantoja Pinto 4150002321 69

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e 

adMiNistraÇÃo
secretaria de estado de seGUraNÇa PÚBLica 

e deFesa sociaL
PoLÍcia ciViL do estado do ParÁ - PcPa

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

de PoLÍcia ciViL – dPc
coNcUrso PÚBLico c – 206

editaL Nº 58/2022-sePLad/PcPa, 15 de MarÇo de 2022
HoMoLoGaÇÃo da MatrÍcULa No cUrso de ForMaÇÃo 

ProFissioNaL
a SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo 
– SEPlad e a PolÍcia ciVil do ESTado do Pará – PcPa, no uso de 
suas atribuições legais, TorNaM PÚBlica a homologação da matricula no 
Curso de Formação Profissional dos candidatos relacionados nos anexos 
deste edital, conforme os termos dos Editais nºs 01/2020 e 55/2022, do 
concurso Público no c-206.
1. da HoMoLoGaÇÃo da MatrÍcULa dos caNdidatos No cUrso 
de ForMaÇÃo ProFissioNaL (1ª coNVocaÇÃo)
1.1 fica divulgada no aNEXo i deste Edital, a relação dos candidatos 
inscritos às vagas da ampla concorrência que tiveram a matrícula 
homologada no Curso de Formação Profissional.
1.2  fica divulgada no aNEXo ii deste Edital, a relação dos candidatos 
inscritos às vagas reservadas às Pessoas com Deficiência que tiveram a 
matrícula homologada no Curso de Formação Profissional.
2.  este edital entra em vigor na data de sua publicação.
Belém, 15 de março de 2022.
HaNa GHaSSaN TUMa
Secretária de Estado de Planejamento e administração
WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará

aNeXo i

401 - delegado de Polícia civil (dPc)

NoMe iNscriÇÃo
leonardo Kovalski 4120016409

Jose Eduardo de Paula oliveira Junior 4120018918
Bianca Maria leão dos Santos Vieira 4120001860

isabella Pereira Silva 4120028317
João Paulo Pereira de oliveira 4120020106

Matheus Souza oliveira de Palma 4120019826
Jasson Ytallo costa Barros dos Santos 4120017603

Harrisan Maria da costa Moita 4120008378
João claudio Sakuno castanho 4120001395

aderdival Brito cavalcanti Junior 4120010257
Eric de lima Santos 4120036016

Thayná analy Teodosio ferreira 4120017447
andré Nascimento dias 4120004165
Fabíola Vidotti Cândido 4120015092

rodolfo costa Neves de carvalho 4120016296
amanda Mattos faggion 4120010156

ana carolina Siqueira Pires 4120002241
José raimundo duailibe Junior 4120000923

Guilherme Traldi 4120018347
flávio ramos de araújo filho 4120001037
leonardo dos Santos Pereira 4120016784

felipe Mathaus Meireles Santos 4120031996
Bruno augusto alves Tuma 4120011110

caroline Batista Nunes dos Santos 4120040143
Wemerson araujo de Moura luz 4120030062

igor licurgo freitas Nunes 4120034050
Tiago Pedro dos Santos Moura 4120002502

Guilherme Moraes lameira 4120036088
lucas assis Nunes 4120002948

Nathalia alves da Silva 4120017304
Helio Gimenes Esteves Junior 4120008105
José Medeiros carvalho Neto 4120009064

Pedro Jorge Melo de Norões ramos 4120021301
Bernard Trotti Monteiro 4120002121

Maíra Ellen Mesquita Martins alves 4120029046

Matheus leonor Monteiro 4120017412
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Janilson Gomes da Silva Junior 4120002847
Thiago cavalcanti de oliveira 4120036479

isabella de luca Martines 4120035374
Emanuel Marcel Nóbrega de Sousa 4120001739

débora raquel da Silva almeida 4120022276
Thiago costa Sodré 4120035473

José Mattos Brito de carvalho Neto 4120019508
daniela Mendes de Souza oliveira 4120004269

Yago Zago Mazzini 4120000812
lívia Gabriela damásio lopes 4120020883

luciano Batista da Silva Júnior 4120012456
João Gabriel lima Portugal 4120008038

Gustavo luiz Barbosa ferreira 4120019489
Vanessa Travassos cutrim 4120016221
Mendonsa ferreira Moura 4120002313

João Martins de Godoi Neto 4120034773
isabella Turl freire 4120017635
Kari Grazielle Klat 4120013118

Joao Paulo Benevenuto Machado 4120020820
Ícaro leão carvalho 4120016795
renê araujo Bezerra 4120018222

Gustavo Tadeu Barbosa fernal 4120006863
Kaio rodrigues Estrela de oliveira 4120009725

Egídio Gomes de Queiroz Neto 4120035716
ravel Tabosa Silva 4120005329

Hyago Gabriel reis de carvalho 4120016037
amanda alves feitosa 4120031438

Vinicius do Vale oliveira 4120001467
Gabriela Tostes lobato Silva 4120017036

fabrício Teixeira Santos Martins 4120023369
iuri Peroba Soeiro de castro 4120002362
anderson Eduardo do couto 4120017825

Vítor luiz Gonçalves rocha da costa 4120004432
denys rodrigues Borges Marinho 4120014716

Paulo José da Silva Júnior 4120005113
ana Paula lobato Perdigão 4120006152

lília ribeiro Gomes 4120008240
laiz ruiz de Souza 4120034042

isabella laurindo Silva 4120000391

Thiago Santos castro del rio 4120020081

Brenno arruda Sobreira de Siqueira figueiredo 4120027888

Maria leticia ferreira das Neves 4120007376

Keila Silva de assis 4120000142
felipe Vitor dias castro 4120020684

Eriko Mauro Serra ribeiro 4120014721
Priscilla Guerra canto 4120000909
aline oliveira alves 4120016861

luiz Gustavo Nascimento dos Santos 4120014898
Ewerllany lays Silva felismino 4120010330
Maria alexia Soares Menezes 4120019876

Jessica da Silva cozza 4120003023
Gabriel Orlando Castelo De Figueirêdo Delfino 4120025388

Monique Pimentel de castro 4120007042
Sérgio Henrique artero dal Maso 4120012734

igor doutor Silva 4120000207
rodrigo Gonçalves Graças 4120022890

diogenes cardoso 4120028711
francisco de oliveira Mota 4120013903
Guilherme oliveira Pena 4120016434

Yuri Platon anjos Mena Wanderley 4120036292
lucas Wallace oliveira de Sousa 4120036035

Hugo aurélio Miranda Brito 4120037053
lívia rodrigues Queiroz ferraz 4120007772
igor roberto Santos Botelho 4120016531

farley cordeiro lopes 4120022312
camila Brhowlhyun Souza de Souza 4120036656

Pedro Victor Mathias de azevedo 4120000427
Tiago ruiz Grisi 4120014773

cauê araujo lima Monteiro 4120003688

Pedro afonso dos Santos 4120033936
Glauco Erico Narciso da Silva 4120009452

cristian de Vasconcelos Batista 4120011181
Milton Santos Marinho 4120019031

Jorge correia da Silva Júnior 4120013909
alexandre do rosario Brito 4120033456
otacílio Gomes de Sá Neto 4120004674

charlan Silva da cruz 4120023961
diogenes Tavares de Melo Neto 4120023632

fernanda de aguiar cunha 4120002835
letícia Suassuna de Morais Gonçales 4120001570

Talles freire Gadelha 4120012234
Stefany araujo Miranda coutinho 4120021287

Miqueias coimbra Zeferino 4120025408
Bruno aires de Sá 4120033096

Vagno conceição rocha 4120029215
Janaína carla aguiar de Paula 4120020175

caio andré Wassilevski 4120031468
lucas Gonçalves Teixeira de araújo 4120035274

lourival Sobrinho Vieira Junior 4120031703
davison Santos de oliveira 4120013911

renan andrew lima de carvalho 4120008437
fabricio Queiroz Silva 4120013116

lucas albé Veppo 4120022935
lucas Montovanelli 4120003924

rafaela Brito Sayão lobato 4120004843
rosemberg Barbosa lira de Souza 4120018307

igor Belchior Soares 4120007775
larissa de oliveira leite 4120002547

francianne riccio Machado Torres 4120010834
ronyeryson roger fantini 4120033387

filipe alves Soares 4120009379
lucas andrade de oliveira 4120016269
andré Yuri Bolzan igarashi 4120036522

Natalia caracas Santos Goncalves 4120015398
fernando Barbosa Marins 4120007621
filipe fernandes alkmim 4120033620

João Vítor de assis Tepedino 4120024165
cleiton rafael alves lopes 4120013168
Pedro Moisés rocha Silva 4120034385

rafael lira Monteiro 4120010014
Hellyerbeth francisco Melo ferreira da Silva 4120006638

Walter ruiz Bogaz Neto 4120009017
rosanna Kelly de oliveira Barbosa Brandão 4120020677

diego ferreira 4120007972
flávio Henrique inácio Miranda 4120006048

antonio acácio do Nacimento Neto 4120002298
Ulysses José luber 4120036338

diego Pinheiro catunda 4120026817
Marcela Melo de freitas 4120028722

lorenna Maria Silva de araujo 4120033546
daniela Vieira Bezerra 4120007463

Maicon oliveira de Souza 4120018160
diogo rodrigues Guilherme 4120019211

Patrícia Brandão de Mesquita 4120015843
Matheus Barcelos Gomes 4120009724

Bruno Geovane ribeiro E Silva 4120008238
fernando José da costa Tavares 4120029610

Jacqueline Siebra Maia 4120001066
Eduardo de oliveira lucena 4120030919
lauro carvalho Santos Neto 4120015650

ruben Mauro lucchi rodrigues 4120038762
lucas Vasconcelos Kutscher de oliveira 4120008591

Kalel de freitas almeida 4120019998
Thais do couto Esteves 4120032302
Jorge da Silva arruda 4120022572

leandro Moura Bandeira 4120022317
artur Maurício da Silva rêgo 4120022478

Estácio luiz Gama de lima Netto 4120006097
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francisco Torquato Noronha 4120037186

daiane Monteiro de Souza 4120033873

alison de Souza lira 4120038050

frederico Henrique almeida costa 4120001988

Henrique Habib Borges 4120033519

renatto regis de Brito 4120001970

carmem ramos Pereira 4120017435

aldeci de aquino Magalhaes 4120018972

Yasmin Santos andrade faria 4120000542

Juliane dos Santos Silva 4120000968

clarissa danielle Borba costa 4120001746

lílian Vieira de rezende 4120032926

lindolfo Henrique oliveira de Souza 4120004912

luiz de carvalho Nogueira filho 4120018679

rodolfo carvalho rocha 4120021310

Matheus Maicon Buerger 4120035683

Maria Sebastiana Barbosa Pinheiro 4120029662

rodrigo dantas de almeida 4120025619

lucas cavalcante de lima 4120004014

Pedro luís de Paiva Brandão 4120006319

Maria izabel Matos de Souza 4120002010

luciano francisco ferreira 4120035007

Martoni Veras Silva 4120001619

aureliano da Silva Pinheiro 4120003798

Maria carolina Beltrão de Siqueira campos 4120007627

adriany Tassia Borges de carvalho 4120027102

carina amaral da luz 4120001239

luccas rodrigues Gomes (Sub judice) 4120000406

Mateus rocha rodrigues alves 4120009407

lucas Tortola ferreira 4120031870

Tiago Praxedes de oliveira 4120016932

adriana cardim de Jesus 4120005656

caio cesar carvalho de Macedo Versiani 4120022438

arthur castilho alves 4120021155

igor Wanick Mattos Guimarães 4120003006

alliNE doS SaNToS coSTa MoTa 4120034794

aline Mayara Priori 4120037301

Vitor Bermond Vargas 4120001480

Matheus rocha leite 4120000277

Mateus leão Moreira 4120013229

renan Sassi carvalho dantas 4120014394

Jessé almeida Martins 4120008581

felipe diogo Matos de oliveira (Sub judice) 4120002507

Sawana fontes resende 4120016960

luciana costa de Menezes 4120036288

lessandro Samir angel Herzog 4120016097

Wellington Monteiro do Vale Sousa 4120000564

Napoleão fernandes Batista de andrade 4120034628

leandro lima do carmo 4120013949

amanda de Souza Silva 4120022329

Bruno Bentes Bandeira 4120029071

Higor Souza alves domingos 4120038502

roberto Tonel Klock 4120015080

osvaldo Soterio de oliveira Neto 4120022471

Thiany Santos Souza 4120000948

Joubert da Silva candido Junior 4120022443

lucio ricardo Elias Bezerra de Menezes 4120016889

rita de cássia Viana reis 4120018783

leonardo Gomes Pereira 4120027694

igor freitas flávio 4120022169

Hugo alencar duarte figueiredo 4120033149

Erick Jose Silva de Souza 4120034945

Elivan de deus da Natividade 4120036075

José rubens de Sousa frota 4120012965

ranely Nayara Pereira cruz 4120016457

allana christhy fernandes araujo 4120011067

Jéssica fernanda Barros 4120003810

cicero Stefano alves Pereira 4120001809

diogo Sampaio Bandeira 4120018575

Bruno Henrique da cunha carneiro 4120029230

leonam Kzan Pontes 4120016626

renato da costa rodrigues 4120015887

dawis alves de oliveira 4120004447

Bruno Henrique feijo de albuquerque 4120004444

Júlia Maria alves Nogueira 4120005266

francisco das chagas da Silva Junior 4120001742

celso Menditti lima 4120027055

leticia Silva de abreu 4120006100

Vannir Wagner fernandes Sousa 4120002743

aNeXo ii

401 - delegado de Polícia civil (dPc)

NoMe iNscriÇÃo

Thaison Passos Brasil 4120031291

lígia Torquato da Silva 4120012069

leandro Pontes oliveira 4120000731

Marcus Vinicius Gontijo Monteiro 4120004407

Pedro Henrique Sampaio Teixeira 4120003893

Helder de Sousa oliveira 4120011723

Guilherme alves de araujo 4120013099

Mayana Martins Silva 4120003306

darlan Samuel Guimarães dantas 4120002789

robson diniz Gonçalves 4120036545

davy Stuart oliveira Silva 4120011246

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e 

adMiNistraÇÃo
secretaria de estado de seGUraNÇa PÚBLica 

e deFesa sociaL
PoLÍcia ciViL do estado do ParÁ - PcPa

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

ciViL – dPc
coNcUrso PÚBLico c – 206

editaL Nº 59/2022-sePLad/PcPa, 15 de MarÇo de 2022
 2ª coNVocaÇÃo Para a MatrÍcULa do cUrso de 

ForMaÇÃo ProFissioNaL
a SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo – 
SEPlad e a PolÍcia ciVil do ESTado do Pará – PcPa, no uso de suas 
atribuições legais, mediante as condições estipuladas neste Edital e demais 
disposições legais aplicáveis, torNaM PÚBLica a 2ª coNVocaÇÃo 
Para a MatrÍcULa ao cUrso de ForMaÇÃo ProFissioNaL do 
concurso Público no c-206.
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1. Em virtude da convocação em duplicidade de candidato Pcd realizada 
através do Edital Nº55/2022, fica convocado o candidato subsequente inscrito 
às vagas da ampla concorrência relacionado abaixo, para o preenchimento 
das vagas destinadas ao cargo de delegado de Polícia civil (dPc).

NoMe iNscriÇÃo cLassiFicaÇÃo- 1ª Fase

Glaudson Gil lima rodrigues 4120018073 255

2. da PrÉ-MatrÍcULa
1.1. a pré-matrícula deverá ser realizada através do preenchimento 
do formulário de Matrícula, disponível no endereço eletrônico https://
acadepol.policiacivil.pa.gov.br/matricula, no período da 0h00min até às 
23h59min do dia 17/03/2022, observado o horário oficial de Brasília – DF.
3. da eNtreGa dos docUMeNtos NecessÁrios Á MatrÍcULa 
do cUrso de ForMaÇÃo ProFissioNaL
3.1 dia: 18 de março de 2022.
3.2. Horário: de 09:00h às 18:00h, observado horário oficial de Brasília/DF.
3.3. o candidato convocado para matrícula no curso de formação de 
Polícia civil deverá entregar os documentos no auditório do instituto de 
Ensino de Segurança do Pará – iESP, onde funciona a academia de Polícia 
civil do Pará - acadEPol, sito na rodovia Br-316, Km 13, S/Nº, centro, 
Marituba – Pará, cEP – 67.105-290.
4. dos reQUisitos Para a MatrÍcULa No cUrso de ForMaÇÃo
4.1. Somente serão admitidos à matrícula no curso de formação, os 
candidatos que tiverem a idade mínima de dezoito anos completos, 
estiverem capacitados física e mentalmente para o exercício das atribuições 
do cargo, apresentarem documento de identidade original em bom estado 
de conservação, bem como apresentarem originais e cópia autenticada da 
seguinte documentação:
a) ser aprovado e classificado na primeira fase do concurso público
b) cédula de identidade; 
c) título de eleitor com respectivo comprovante de quitação; 
d) cPf/Mf; 
e) PiS/PaSEP (se cadastrado); 
f) comprovante de quitação com o serviço militar; 
g) atestado médico comprovando que não possui impedimento para cursar as 
disciplinas de educação física e defesa pessoal, inclusive exame ergométrico; 
h) fator rH; 
i) 2 (duas) fotografias 3X4 recentes; 
j) formulário de matrícula devidamente preenchido;
k) cumprir com as exigências previstas no Edital do concurso.
4.2. após análise da documentação apresentada pelos candidatos, será 
publicada a homologação da matrícula para o curso de formação somente 
daqueles que estiverem com a documentação considerada regular pelo 
presente Edital.
4.3. Será eliminado do concurso público o candidato convocado para o 
curso de formação que deixar de apresentar a documentação exigida no 
período estipulado em Edital ou que apresentá-la de forma irregular; não 
efetivar sua matrícula no período estipulado; desistir expressamente do 
curso; deixar de comparecer por qualquer motivo ao curso de formação 
ou, ainda, não satisfizer aos demais requisitos legais e editalícios.
4.4. o candidato matriculado no curso de formação continuará a ser 
submetido à investigação criminal e Social, conforme previsto no 
artigo 48, inciso i, “f”, da lei complementar nº 022/94 da Polícia civil 
do Estado do Pará, podendo vir a ser desligado do curso de formação 
e, consequentemente, eliminado do concurso público, se não possuir 
procedimento irrepreensível e idoneidade moral inatacável, devidamente 
comprovado.
4.5. o candidato que não apresentar a documentação exigida no ato 
da matrícula terá sua inscrição no curso de formação indeferida e será 
eliminado do certame.
5. do croNoGraMa PreVisto¹: 

croNoGraMa de eXecUÇÃo do cFPc – dPc / 2022
aÇÃo PerÍodo

Pré-Matrícula dos candidatos aptos à acadEPol (1ª convocação) online (Sistema de 
Matricula)

Endereço Eletrônico para Pré-Matrícula online (Preenchimento do formulário de 
Matrícula) que ficará disponível ao candidato -  https://acadepol.policiacivil.pa.gov.br/

matricula (1ª convocação)

10 e 11/03/2022
-início: 00h de 10.03.2022
-término: 23h59min00s de

11.03.2022

Matrícula dos candidatos aptos à acadEPol (1ª convocação) 
com a entrega de documentos na acadEPol

Local: instituto de Ensino de Segurança do Pará - iESP, onde funciona a academia 
de Polícia civil - acadEPol, rodovia Br-316, km 13, s/nº, centro, Marituba-Pa, cEP 

- 67.105-290

12, 13 e 14/03/2022
de 9h às 16h

Homologação de Matricula dos  candidatos aptos à acadEPol 
(1ª convocação) 16/03/2022

2ª convocação de candidatos  aptos à acadEPol  16/03/2022
Pré-Matrícula dos candidatos aptos à acadEPol (2ª convocação) online (Sistema de 

Matricula)
Endereço Eletrônico para Pré-Matrícula online (Preenchimento do formulário de 

Matrícula) que ficará disponível ao candidato -  https://acadepol.policiacivil.pa.gov.br/
matricula (2ª convocação)

17/03/2022
-início: 00h de 17.03.2022
-término: 23h59min00s de

17.03.2022

Matrícula dos candidatos aptos à acadEPol (2ª convocação)
com a entrega de documentos na acadEPol

Local: instituto de Ensino de Segurança do Pará - iESP, onde funciona a academia 
de Polícia civil - acadEPol, rodovia Br-316, km 13, s/nº, centro, Marituba-Pa, cEP 

- 67.105-290

18/03/2022
de 9h às 18h

Homologação de Matrícula dos candidatos aptos à acadEPol 
(2ª convocação) 21/03/2022

aula inaugural 21/03/2022

Execução do curso 21/03/2022 a 24/06/2022

Publicação do resultado Preliminar 15/06/2022

Período de recurso do resultado Preliminar 16 e 17/06/2022

Publicação do Resultado Definitivo 24/06/2022

Poderá sofrer alteração de acordo com a necessidade da administração.
6.este edital entra em vigor na data de sua publicação.
Belém, 15 de março de 2022.
HaNa GHaSSaN TUMa
Secretária de Estado de Planejamento e administração
WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará

Protocolo: 772201

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

.

desiGNar serVidor
.

errata de Portaria
Na Portaria n° 050 de 14 de março de 2022,
onde se lê:
designar o servidor iGor criSlY MarTiNS MoraES, matrícula nº 
5901843/2, cargo de SUPErViSor i, GEP-daS-011.2, para responder pela 
diretoria industrial desta autarquia, no período de 01 à 30 de março de 
2022, por ocasião do gozo de férias regulamentares do diretor titular, Sr. 
allan Gonçalves Brandão, matrícula nº 5946546/1, cargo de diretor de 
área, GEP-daS-011.5, conforme portaria de 28 da dezembro de 2022, 
publicado no diário oficial nº 34.812.
Leia-se:
designar o servidor rodriGo da SilVa oliVEira matrícula nº 5960148/1, 
cargo de SUPErViSor i, GEP-daS-011.2, para responder pela diretoria 
industrial desta autarquia, no período de 01 à 30 de março de 2022, por 
ocasião do gozo de férias regulamentares do diretor titular, Sr. allan Gon-
çalves Brandão, matrícula nº 5946546/1, cargo de diretor de área, GEP-
daS-011.5, conforme portaria de 28 da dezembro de 2022, publicado no 
diário oficial nº 34.812.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
JorGE lUiZ GUiMarÃES PaNZEra
Presidente

Protocolo: 771963

termo aditivo: 002/2022/ioe.
contrato: 014/2020/ioE.
objeto: contratação de Empresa especializada para prestação de serviços 
continuados, com dedicação exclusiva de mão de obra, de 01 (um) posto 
de Segurança armada em regime de 24 (vinte e quatro) horas de segunda 
a domingo nesta capital.
data de assinatura: 15.03.2022.
Vigência: 16/03/2022 a 15/03/2023.
Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato n.º 014/2020/IOE 
por 06 (seis) meses, com fundamento legal no art. 57, ii da lei n.º 8.666/93.
Valor Total: r$293.012,16 (duzentos e noventa e três mil e doze reais e 
dezesseis centavos)
Exercício: 2022
orçamento:
fonte de recurso: 0261.00.6361;
Natureza de despesa: 33.90.37;
Programa de Trabalho: 22.122.1297.8338;
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Plano interno: 412.000.8338c.
contratado: BElÉM rio SEGUraNÇa EirElli-EPP
Endereço: rua almirante Barroso, Passagem Major Eliezer levy Nº 205 – 
Bairro Souza – Belém – Pará. 
E-mail: comercial@belemrioseguranca.com.br
fone: (91) 3038-7459/98433-8019
ordenador: JorGE lUiZ GUiMarÃES PaNZEra.

Protocolo: 772199

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS 
SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ

.

coNtrato
.

coNtrato Nº 063/2022
Processo: 2021/279618.
cHaMada PÚBlica n.002/2021
oBJETo: PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE aSSiSTÊNcia Na árEa dE SaÚdE.
aoS SEGUradoS E dEPENdENTES do iaSEP.
data de assinatura:10/03/2022
Vigência:10/03/2022 a 10/03/2023
Projeto atividade: 8888
fonte/recurso: 0261
Elemento de despesa: 339039
Valor estimado: r$ 60.000,00
contratada: laBoraTÓrio cElSo dE SoUZa MaToS & cia lTda
cNPJ nº. 15.334.758/0001-33
Endereço:TV doS MarTirES N. 226, Bairro: centro,Município:SaNTarÉM/
Pa,cEP:68.005-540,
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida.

Protocolo: 771978

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo a coNtrato
Processo Nº 2022/3174
Termo aditivo: 3º
data da assinatura: 01/03/2022
Vigência: 01/03/2022 a 01/03/2023
Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência.
contrato: 10
Exercício: 2019
dotação orçamentária: 8888- 0261 - 339030
contratada: Mad carE dE SolUTioN diSTriBUiÇÃo dE EQUiPaMENToS 
MÉdicoS HoSPiTalarES lTda.
cNPJ n. 26.315.031/0001-25
Endereço: rUa doS MUNdUrUcUS Nº.3100, Ed. METroPoliTaN ToWEr, 
Bairro crEMaÇÃo,
Município: BElÉM /Pa, cEP: 66.040-033,
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida
-------------------------------------------------------------
terMo aditiVo a coNtrato
Processo Nº 2022/3174
Termo aditivo: 4º
data da assinatura: 01/03/2022
Vigência: 01/03/2022 a 01/03/2023
Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência.
contrato: 10
Exercício: 2018
dotação orçamentária: 8888- 0261 - 339039
contratada: a & N SErViÇoS MÉdicoS lTda- (UNilaSEr SErViÇoS MÉdicoS)
cNPJ n. 06.212.597/0001-14.
Endereço: doM roMUaldo dE SEiXaS, nº.1476 -Sl 1706, Bairro UMari-
Zal, Município BElÉM/Pa, cEP:66.055-200,
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida
-------------------------------------------------------------
terMo aditiVo a coNtrato
Processo Nº 2022/3174
Termo aditivo: 2 º
data da assinatura: 09/03/2022
Vigência: 09/03/2022a 09/03/2023
Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência.
contrato:72
Exercício: 2019
dotação orçamentária: 8888- 0261 - 339039
contratada: aVElar E rEalE SErViÇoS MÉdicoS lTda.-
iNTErMEd MEdiciNa E SaÚdE
cNPJ n. 11.207.221/0001-51
Endereço: à r EiXo UM, Nº.729, Bairro Modulo ii,
Município: ParaGoMiNaS/Pa- cEP: 68.625-230
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida
-----------------------------------------------------------------------
terMo aditiVo a coNtrato
Processo Nº 2022/3174
Termo aditivo:2º
data da assinatura: 02/03/2022
Vigência: 02/03/2022 a 02/03/2023
Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência.
contrato: 08

Exercício: 2020
dotação orçamentária: 8888- 0261 - 339039
contratada: G. N. rEaBiliTa lTda.-clÍNica rEaBiliTa
cNPJ n. 19.087.459/0001-00,
Endereço: TV. SÃo francisco, nº.266 , Bairro: Pedrinha
Município: GarrafÃo do NorTE/Pa, cEP: 68.665-000
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida
----------------------------------------------------
terMo aditiVo a coNtrato
Processo Nº 2022/3174
Termo aditivo: 2º
data da assinatura: 02/03/2022
Vigência: 02/03/2022 a 02/03/2023
Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência.
contrato:07
Exercício: 2020
dotação orçamentária: 8888- 0261 - 339039
contratada: cliMEfo lTda.
cNPJ n. 19.608.729/0001-73,
Endereço: rua felipe Nery, nº.368, Bairro: Porão,
Município: ourem /Pa, cEP: 68.640-000
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida

Protocolo: 771601

t.
.

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito a publicação do doe nº. 34.801 do dia 03/01/2022,
Protocolo nº. 735813 , referente ao EXTraTo do coNTraTo Nº 39/2021
contratada: r.V BraZÃo lTda- laBoraTÓrio rUTH BraZÃo
oBJETo: Prestação de serviços de assistência na área de saúde .
cNPJ nº.05.481.868/0001-74
ordENador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida

Protocolo: 771283

.

.

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 150 de 15 de MarÇo 2022
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020;
considerando que a associação Brasileira de instituições de Previdência 
Estaduais e Municipais – aBiPEM instituiu o 4º Prêmio destaque Brasil de 
responsabilidade Previdenciária – Edição 2022, com o objetivo de fomen-
tar, identificar, incentivar, reconhecer e divulgar instituições que sirvam 
de referência no âmbito da gestão e da responsabilidade previdenciária, 
conforme regras previstas no Edital nº 001/2022;
considerando que o Prêmio é dirigido a instituições associadas à aBiPEM 
que estejam com o Certificado de Regularidade Previdenciária vigente em 
12/01/2022, como é caso desta autarquia;
considerando o teor do processo administrativo nº 2022/291421, o qual 
autoriza a inscrição do iGEPrEV no 4º Prêmio destaque Brasil de respon-
sabilidade Previdenciária – Edição 2022, bem como a constituição de uma 
Comissão para ficar responsável pela inscrição e reunião da documentação 
inerente ao Prêmio destaque Brasil de responsabilidade Previdenciária;
 rESolVE:
i – iNSTiTUir a comissão de servidores responsáveis pela inscrição e reu-
nião da documentação inerente ao 4º Prêmio destaque Brasil de respon-
sabilidade Previdenciária – Edição 2022;
ii – dESiGNar para compor a presente comissão de servidores:
1. Nci – SaNdro carEPa diaS, matrícula nº 5935782/2 – Presidente da comissão;
2. Nci – ElaiNE criSTiNa aMaral araNTES, matrícula nº 57193842/4;
3. Nci – iSaBEla do Socorro raMalHo dEMETrio, matrícula nº 80846157/4;
4. Nci – NaTHalia dE oliVa fariaS Galli, matrícula nº 54190581/5;
5. Nci - YUriE KaMiZoNo Mac cUllocH, matrícula nº 55589050/7;
iii – Esta Portaria passa a vigorar na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 15 de março de 2022
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 772037

.

.

aPoseNtadoria
.

instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria ret aP Nº 1023 de 10 de Marco de 2022
dispõe sobre a rETificaÇÃo da concessão do benefício previdenciário de 
aposentadoria compulsória – processo nº 2014/24484.
considerando a publicação da lei nº 9.322/2021, com efeitos retroativos a 
01/10/2021, que dispõe sobre a remuneração dos profissionais da educa-
ção básica da rede pública de ensino do Estado do Pará, acrescenta o art. 
32-a à lei nº 7.442/2010, altera a lei nº 8.030/2014 e revoga dispositivos 
da lei nº 5.351/1986, e da lei nº 7.442/2010;
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o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
I – Retificar a Portaria AP nº 691 de 17/02/2022, que aposentou SALO-
Mao corrEa MarTiNS, mat. nº 5547679/2, no cargo de Professor classe 
i, Nível f, pertencente ao quadro de pessoal da Secretaria de Estado de 
Educação – SEdUc, de modo a ajustar os cálculos bem como, o valor dos 
proventos a serem implantados, pelo que totalizará nessa situação os pro-
ventos mensais de r$ 2.661,54 (dois mil seiscentos e sessenta e um reais 
e cinquenta e quatro centavos), conforme abaixo discriminado:

Proventos proporcionais a 55,0842% (7.037 dias de 12.775 dias) sobre o valor da média 
aritmética simples (r$ 2.762,23).

Proventos mensais com aplicação dos índices do iNPc (setembro/2012 a março/2022).
Total de Proventos

  1.521,55
  2.661,54
  2.661,54

ii – os efeitos jurídicos desta Portaria retroagirão a 27/09/2012 data em 
que o servidor completou 70 anos de idade, conforme interpretação do art. 
40, ii da constituição federal com a redação dada pela Emenda constitu-
cional nº 20/1998.
III – Os efeitos financeiros desta Portaria contarão a partir de 01/03/2022 
data da implantação do benefício na folha de pagamento de inativos, consi-
derando que o servidor vinha recebendo normalmente pela folha de ativos 
da Secretaria de Estado de Educação - SEdUc.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 771714

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 153 de 15 de MarÇo de 2022
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo o Processo administrativo Eletrônico nº 2022/295299 
(PaE), de 14/03/2022.
rESolVE:
i – aUToriZar o servidor charles Xenagoras Nascimento do Nascimen-
to, matrícula nº 5948279/2, ocupante da função de Técnico em Gestão 
de informática, a viajar ao município de itupiranga /Pa, no período de 
17/03/2022 a 21/03/2022, a fim de verificar e organizar a infraestrutura 
tecnológica da Unidade Móvel – caminhão iGEPrEV.
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 04 e ½ (quatro e 
meia) diárias ao servidor citado acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 15 de março de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 772173

t.
.

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 151 de 15 de MarÇo de 2022
o diretor de administração e finanças do instituto de Gestão Previdenciária 
do Estado do Pará – iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto 
Governamental de 08/07/2020, publicado no doE nº 34.276, de 09/07/2020.
coNSidEraNdo os termos do Processo Eletrônico 2022/248847, de 
03/03/2022, que dispõe sobre concessão de diárias.
rESolVE:
i – TorNar SEM EfEiTo a PorTaria Nº 134/2022, de 07/03/2022, publicada 
no doE nº 34.884, de 08/03/2022, que concede ao servidor ilton Giussepp 
Stival Mendes da rocha lopes da Silva, matrícula funcional n° 5945964/2, 
ocupante do cargo de Presidente, lotado no Gabinete da Presidência, a viajar 
a cidade de Brasília/DF, no período de 22/03/2022 a 23/03/2022, a fim de 
participar do Xi congresso da coNSad de Gestão Pública.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 15 de Março de 2022.
fraNKliN JoSÉ NEVES coNTENTE
diretor de administração e finanças do instituto de Gestão Previdenciária 
do Estado do Pará

Protocolo: 772040

.

.

oUtras MatÉrias
.

citaÇÃo Por editaL
GdiL/diPre Nº 017/2022
Considerando que as comunicações de citação e notificação do Instituto de 
Gestão Previdenciária do Estado do Pará, far-se-ão conforme o caso, por 
via postal mediante carta com aviso de recebimento e por edital, conforme 
dispõem os artigos 128, 130 c/c 131 do regulamento Geral do regime 
Próprio de Previdência Social do Estado do Pará;
considerando deferimento do Tribunal de contas do Estado do Pará – TcE, 
para fins de registro, nos autos dos processos deste Instituto de Gestão 
Previdenciária do Estado do Pará, determinando o registro dos atos de 
concessões de aposentadorias, reformas e pensões em conformidade com 
a norma legal ou regulamentar;

Pelo presente Edital ciTaMoS/NoTificaMoS os(as) interessados(as), seus 
representantes legais ou mandatários, nos autos dos processos adminis-
trativos, abaixo arrolados, com fulcro no art. 154, caput, do regulamento 
Geral do Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Pará, a fim de 
comparecer neste iGEPrEV, para retirada da via original de sua Portaria 
com o carimbo da corte de contas, mediante apresentação de documento 
de identificação com foto e/ou apresentação da procuração em via original 
ou cópia, se for o caso.

N° Processo
 iGePreV

Processo
tce iNteressado(a)

1 2022/289268 2013/512125 JorGE MENdES PirES
2 2022/289599 2015/508581 Maria lidUÍNa MarTiNS GoNÇalVES SilVa
3 2022/289599 2014/511875 aBEl loPES doS SaNToS
4 2022/289599 2013/532483 roSa Marilda fiGUEirEdo da coNcEiÇÃo
5 2022/287299 2019/52379-1 raiMUNdo EddY dE QUadroS coSTa
6 2022/289949 2015/505051 aNa Maria rodriGUES da SilVa
7 2022/289949 2015/507487 BElMira Maria fUrTado
8 2022/289949 2013/525546 Maria do Socorro da SilVa
9 2022/289949 2013/525910 loUrdES da SilVa EVaNGEliSTa
10 2022/299999 2012/512710 GEraldo PalHa dE MiraNda
11 2022/299999 2013/522720 iValdo BarroS fErrEira
12 2022/299926 2016/509579 Nair dE NaZarÉ liMa fErrEira
13 2022/299926 2017/511474 Maria do Socorro cHaVES faVacHo
14 2022/299926 2017/513301 Maria raiMUNda caMPoS dE liMa
15 2022/299715 2017/501131 áUrEa Maria raMoS coUTo
16 2022/299715 2020/505367 JoSÉ GriGÓrio dE SoUSa
17 2022/299715 2020/513332 EliZaBETH MacÊdo alVarENGa
18 2022/299715 2016/516097 Maria do Socorro PiNHEiro do NaSciMENTo

Belém, 15 de março de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – iGEPrEV.

Protocolo: 771701

secretaria de estado
da FaZeNda

.

Portaria
.

Portaria Nº 502 de 14 de MarÇo de 2022.
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pela PorTaria Nº 451 de 13/02/2019 (publicada no d.o.E. 
nº 33.805 de 15/02/2019).
r E S o l V E:
art. 1º dESiGNar os servidores, aNa PaUla BarBoSa dE carValHo aZE-
VEdo, coordenadora fazendária, com identidade funcional nº 5946290-2, 
para atuar como fiscal titular e ANA CAROLINE DA CRUZ CORREA, Gerente 
fazendária, com identidade funcional nº 05950876/1, para atuar como 
fiscal substituta, ambos lotados na Célula de Gestão de Licitação e Con-
tratos - cGlc/dad, respectivamente do 2° Termo aditivo ao contrato n° 
21/2020/SEFA, firmado entre a SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/
SEfa e o consultor SaNdro dE SoUZa PEiXoTo, referente prestação de 
serviços de consultoria especializada Pará GoV. ProfiSco ii, mediante 
atuação do Banco interamericano de desenvolvimento - Bid.
art.2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
art.3º - rEVoGar os efeitos da PorTaria N º 296, de 10 de fevereiro de 
2021, Publicada no d.o.E. Nº 34.489, de 11 de fevereiro de 2021.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício - SEfa/Pa

Protocolo: 771866
Portaria N. 164, de 08 de MarÇo de 2022
o Secretário de Estado da fazenda, no uso da competência delegada por lei, e;
coNSidEraNdo os termos do Memorando n. 13/2022-cofaZ-SEfa, Pro-
cesso PaE n. 2022/272099, da presidente da comissão de Processo admi-
nistrativo disciplinar, instaurada pela Portaria n. 388/2021-GS/SEfa, de 
19/05/2021, publicada no d.o.E. edição n. 34.590, de 21/05/2021;
coNSidEraNdo que o colegiado Processante se encontra em fase de ins-
trução processual.
rESolVE:
ProrroGar a comissão Processante instituída por meio da Portaria n. 
388/2021-GS/SEfa, de 19/05/2021, publicada no d.o.E. edição n. 34.590, 
de 21/5/2021, presidida pela servidora WilMa SErrÃo NaSciMENTo, fis-
cal de Receitas Estaduais, identificação funcional n. 5097029/1, por 60 
(sessenta) dias, a partir de 21/03/2022, de acordo com o caput do artigo 
208, in fine, da Lei Estadual n. 5.810, de 24/01/1994, com a convalidação 
dos atos processuais praticados desde sua constituição, para prossegui-
mento e conclusão dos trabalhos.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda

Protocolo: 771854
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Portaria N. 163, de 08 de MarÇo de 2022
o Secretário de Estado da fazenda, no uso da competência delegada por lei, e;
coNSidEraNdo os termos do Memorando n. 12/2022-cofaZ-SEfa, Pro-
cesso PaE n. 2022/271690, do presidente da comissão de Processo admi-
nistrativo disciplinar, instaurada pela Portaria n. 387/2021-GS/SEfa, de 
19/5/2021, publicada no d.o.E. edição n. 34.590, de 21/5/2021;
coNSidEraNdo que o colegiado Processante se encontra em fase de ins-
trução processual.
rESolVE:
ProrroGar a comissão Processante instituída por meio da Portaria n. 
387/2021-GS/SEfa, de 19/5/2021, publicada no d.o.E. edição n. 34.590, 
de 21/5/2021, presidida pelo servidor adolPHo GErSoN da SilVa MoN-
TEIRO, Técnico em Gestão Pública, identificação funcional n. 55585607/2, 
por 60 (sessenta) dias, a partir de 21/03/2022, de acordo com o caput 
do artigo 208, in fine, da Lei Estadual n. 5.810, de 24/1/1994, com a 
convalidação dos atos processuais praticados desde sua constituição, para 
prosseguimento e conclusão dos trabalhos.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda

Protocolo: 771849
Portaria N.  182 , de 11 de MarÇo de 2022
o Secretário de Estado da fazenda, no uso da competência delegada por lei, e;
coNSidEraNdo os termos do Memorando n. 14/2022-cofaZ-SEfa, Pro-
cesso PaE n. 2022/272441, do presidente da comissão de Processo admi-
nistrativo disciplinar, instaurada pela Portaria n. 390/2021-GS/SEfa, de 
19/05/2021, publicada no d.o.E. edição n. 34.590, de 21/05/2021;
coNSidEraNdo que o colegiado Processante se encontra em fase de ins-
trução processual.
rESolVE:
 ProrroGar a comissão Processante instituída por meio da Portaria n. 
390/2021-GS/SEfa, de 19/05/2021, publicada no d.o.E. edição n. 34.590, 
de 21/05/2021, presidida pelo servidor frEdErico do NaSciMENTo Pai-
VA, Fiscal de Receitas Estaduais, identificação funcional n. 5128900/1, por 
60 (sessenta) dias, a partir de 21/03/2022, de acordo com o caput do 
artigo 208, in fine, da Lei Estadual n. 5.810, de 24/01/1994, com a conva-
lidação dos atos processuais praticados desde sua constituição, para pros-
seguimento e conclusão dos trabalhos.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda

Protocolo: 771834
Portaria Nº 181, de 11 de MarÇo de 2022.
o Secretário de Estado da fazenda, no uso da competência que lhe é atri-
buída por lei, e;
coNSidEraNdo os termos da Portaria n. 588/2020-SEfa, de 30/09/2020, 
publicada no d.o.E. edição nº 36.360, de 01/10/2020, e Memorando nº 
15/2021, datado de 10/03/2022, no qual a comissão solicita a redesigna-
ção da comissão Processante para a conclusão dos trabalhos, e;
coNSidEraNdo que este colegiado Processante encontra-se na fase de 
instrução do processo acerca dos fatos em apuração.
r E S o l V E:
rEdESiGNar a comissão Processante, presidida pelo servidor dário SÉrGio 
DIAS GOMES, Auditor Fiscal de Receitas Estaduais, Identificação Funcional nº 
5444900/2, por 60 (sessenta) dias, a partir de 18/03/2022, de acordo com o 
caput do artigo 208, da lei Estadual 5.810 de 24/01/1994, para a conclusão 
dos trabalhos apuratórios, referente ao Processo nº  002020730004779-6.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda

Protocolo: 771836
Portaria N.º 161, de 08 de MarÇo de 2022.
o Secretário de Estado da fazenda, no uso da competência que lhe é con-
ferida por lei, e;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 05/2022 dfi-cPaf-SEfa, 
Processo PaE nº 2022/264749, do presidente da comissão de Processo 
administrativo disciplinar constituída por meio da PorTaria Nº 784/SEfa, de 
17/11/2021, publicada no d.o.E. edição nº 34.769, de 18/11/2021, no qual 
solicita a redesignação da comissão Processante para a conclusão dos trabalhos;
r E S o l V E:
rEdESiGNar os trabalhos da comissão Processante, presidida pelo ser-
vidor EdUardo dE SoUZa diaS, auditor fiscal de receitas Estaduais, 
identificação funcional n.º 5858062/1, por 60 (sessenta) dias, a partir de 
19/03/2022, de acordo com o caput do artigo 208 da lei Estadual n.º 
5.810, de 24/01/1994, para prosseguimento e conclusão dos trabalhos 
apuratórios referentes aos fatos relatados no Processo administrativo dis-
ciplinar nº 342017730000236-6.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado da faZENda
EM,  08 / 03 / 2022
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda

Protocolo: 771840
Portarias de coNcessÃo de iseNÇÃo de icMs caiF/dtr

Portaria Nº 2022330001960, de 11 de março 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 Maria MaToS da SilVa.
cPf: 037.815.262-91.
Marca/ModElo: ford/Ka SE PlUS aT1.5Hac.
cHaSSi: 9BfZH55S3l8486967.

Portaria Nº 2022330001956, de 11 de março 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: EdiMilSoN caNTao MarQUES.
cPf: 973.345.372-20.
Marca/ModElo: rENaUlT/KWid iNTENS 10MT.
cHaSSi: 93YrBB009MJ357092.
Portaria Nº 2022330001961, de 11 de março 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: faBiaNo iNacio fraiHa TUMa.
cPf: 117.024.942-68.
Marca/ModElo: BMW/X1 S20i acTiVEflEX.
cHaSSi: 98M50aa09l4a88606.
Portaria Nº 2022330001954, de 11 de março 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: GaBriEl HENriQUES MaNEScHY.
cPf: 033.531.862-20.
Marca/ModElo: HYUNdai/crETa 16a aTTiTU.
cHaSSi: 9BHGa811BlP179830.
Portaria Nº 2022330001957, de 11 de março 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 dE dEUS lEiTE SilVa.
cPf: 611.662.512-68.
Marca/ModElo: HYUNdai/crETa 16a aTTiTU.
cHaSSi: 9BHGa811BMP226745.
Portaria Nº 2022330001959, de 11 de março 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 Socorro MorEira riBEiro.
cPf: 369.982.902-25.
Marca/ModElo: i/ToYoTa HilUX SWSrXa4fd.
cHaSSi: 8aJBa3fS6K0269363.
Portaria Nº 2022330001962, de 11 de março 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 iNES GUiMaraES SalGado.
cPf: 528.236.527-87.
Marca/ModElo: JEEP/rENEGadE 1.8 aT.
cHaSSi: 98861110XJK167154.
Portaria Nº 2022330001958, de 11 de março 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: roNaldo SErGio SoUZa da SilVa.
cPf: 141.980.962-87.
Marca/ModElo: HYUNdai/HB20S 1.6a PrEM.
cHaSSi: 9BHBH41dBKP040475.
Portaria Nº 2022330001955, de 11 de março 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: TiaGo oliVEira da SilVa.
cPf: 794.070.562-87.
Marca/ModElo: JEEP/rENEGadE 1.8 aT.
cHaSSi: 98861110XlK328828.
Portaria Nº 2022330001968, de 14 de março 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: alUiZio fErrEira dE SoUSa filHo.
cPf: 169.535.682-91.
Marca/ModElo: fiaT/PUNTo ESSEN. 1.8 dl.
cHaSSi: 9Bd11814GB1143626.
Portaria Nº 2022330001963, de 14 de março 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: arTHUr dE aGUiar PorTEla.
cPf: 034.972.392-32.
Marca/ModElo: cHEV/TracKEr 12T a Pr.
cHaSSi: 9BGEP76B0MB131815.
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Portaria Nº 2022330001965, de 14 de março 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 aUGUSTo da SilVa coSTa NETo.
cPf: 856.353.912-49.
Marca/ModElo: JEEP/rENEGadE 1.8 aUToM..
cHaSSi: 98861118XMK392827.
Portaria Nº 2022330001969, de 14 de março 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 SErGio liMa rocHa.
cPf: 042.569.132-20.
Marca/ModElo: ToYoTa/corolla Gli 20.
cHaSSi: 9BrB33BE9l2022932.
Portaria Nº 2022330001966, de 14 de março 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: liaNE GodiNHo MoNTEiro ValliNoTo.
cPf: 170.428.795-20.
Marca/ModElo: ToYoTa/corolla XEi20flEX.
cHaSSi: 9BrBd3HE2K0407439.
Portaria Nº 2022330001970, de 14 de março 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: lidia criSTiNa SoarES PirES dE aSSiS.
cPf: 379.604.822-68.
Marca/ModElo: NiSSaN/KicKS acTiVE cVT.
cHaSSi: 94dfcaP15NB107848.
Portaria Nº 2022330001964, de 14 de março 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 SilVa.
cPf: 072.119.102-91.
Marca/ModElo: cHEV/SPiN 1.8l aT lTZ.
cHaSSi: 9BGJc7520JB229738.
Portaria Nº 2022330001967, de 14 de março 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: MarilENE GUrSEN dE MiraNda.
cPf: 065.805.722-72.
Marca/ModElo: HoNda/fiT lX cVT.
cHaSSi: 93HGK5840HZ219968.

Protocolo: 771807
Portaria N.  183, de  11 de MarÇo de 2022
o Secretário de Estado da fazenda, no uso da competência delegada por lei, e;
coNSidEraNdo os termos do Memorando n. 02/2022/dTr/caEN/SEfa, 
Processo PaE n. 2022/283925, do presidente da comissão de Processo 
administrativo disciplinar, instaurada pela Portaria n. 391/2021-GS/SEfa, 
de 19/05/2021, publicada no d.o.E. edição n. 34.590, de 21/05/2021;
coNSidEraNdo que o colegiado Processante se encontra em fase de ins-
trução processual.
rESolVE:
ProrroGar a comissão Processante instituída por meio da Portaria n. 
391/2021-GS/SEfa, de 19/05/2021, publicada no d.o.E. edição n. 34.590, 
de 21/05/2021, presidida pelo servidor rEGiNaldo TorrES MEdEiroS, 
Auditor Fiscal de Receitas Estaduais, identificação funcional n. 5205344/2, 
por 60 (sessenta) dias, a partir de 19/03/2022, de acordo com o caput 
do artigo 208, in fine, da Lei Estadual n. 5.810, de 24/01/1994, com a 
convalidação dos atos processuais praticados desde sua constituição, para 
prosseguimento e conclusão dos trabalhos.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda
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GaBiNete do secretÁrio
Portaria Nº 170 de 11 de MarÇo de 2022
rEMoVEr a pedido, o servidor adilSoN PaUliNo da SilVa, auditor fiscal 
de receitas Estaduais, id func nº 54187788/1, da cEcoMT de araguaia 
para a cEcMoT de carajás.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda
Portaria Nº 178 de 11 de MarÇo de  2022
coNcEdEr ao servidor fraNciSco alBErTo KZaN, fiscal de receitas Es-
taduais, id func nº 52043/1, lotado na cEcoMT de araguaia, 30 (trinta) 
dias de licença Prêmio, no período de 02/03/2022 a 31/03/2022, corres-
pondentes ao triênio de 01/03/2007 a 28/02/2010.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda

Portaria Nº 175 de 11 de MarÇo de  2022
coNcEdEr ao servidor lUiZ GoNZaGa fErrEira da SilVa, fiscal de 
receitas Estaduais, id func nº 47228/1, lotado na cEraT de reden-
ção, 60 (sessenta) dias de licença Prêmio, no período de 07/03/2022 a 
05/05/2022, correspondentes ao triênio de 22/05/1978 a 21/05/1981.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda
Portaria Nº 179 de 11 de MarÇo de  2022
coNcEdEr a servidora SaNdra Maria lEao MorEira, fiscal de recei-
tas Estaduais, id func nº 54267/3, lotada na cEEaT de Grandes contri-
buintes, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no período de 04/04/2022 
a 03/05/2022, correspondentes ao triênio de 02/04/2013 a 01/04/2016.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda
Portaria Nº 173 de 11 de MarÇo de  2022
coNcEdEr à servidora raiMUNda doS SaNToS riBEiro, id func nº 
3336/1, agente de Portaria, lotada na cEraT de Santarém, 30 (trinta) dias 
de licença Prêmio, no período de 23/03/22 a 21/04/2022, corresponden-
tes ao triênio de 01/07/2015 a 30/06/2018.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda
Portaria Nº 172 de 11 de MarÇo de  2022
coNcEdEr à servidora floriPES Maria Garcia, id func nº 5707030/1, 
Serviços Prestados, lotada na cEcoMT de araguaia, 30 (trinta) dias de li-
cença Prêmio, no período de 01/04/22 a 30/04/2022, correspondentes ao 
triênio de 01/02/2010 a 31/01/2013.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda
Portaria Nº 171 de 11 de MarÇo de  2022
coNcEdEr ao servidor oScar TaVarES doS SaNToS, id func nº 
3248364/1, assistente administrativo, lotado na cEraT de Belém, 30 
(trinta) dias de licença Prêmio, no período de 07/03/2022 a 05/04/2022, 
correspondentes ao triênio de 14/03/1997 a 13/03/2000.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda
Portaria Nº 174 de 11 de MarÇo de  2022
coNcEdEr à servidora Maria cilEidE SENa, id func nº 50407/1, assis-
tente administrativo, lotada na cEcoMT, 30 (trinta) dias de licença Prê-
mio, no período de 14/03/2022 a 12/04/2022, correspondentes ao triênio 
de 28/06/2010 a 27/06/2013.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda

errata
de ordem,
Portaria Nº 380 de 03/03/2022, publicada no doe nº 34.891 de 
14/03/2022.
servidora arlETE alfaia da foNSEca
onde se lê: Identificação Funcional nº 325691/1
Leia-se: Identificação Funcional nº 3251691/1.

Protocolo: 771635
diretoria de adMiNistraÇÃo

Portaria Nº 436 de 09 de MarÇo de 2022
iNTErroMPEr, 29 (vinte e nove) dias, a contar de 02/03/2022, do gozo 
das férias do servidor JoaQUiM Tarrio doS SaNToS, auditor fiscal de receitas 
Estaduais, id func nº 5573440/1, lotado na cEcoMT de Portos e aeroportos, 
concedidas pela PorTaria Nº 154, de 25/01/2022, publicada no doE nº 34.845, 
de 27/01/2022, referente ao exercício de 26/11/2020 a 25/11/2021, as quais 
ficam autorizadas para serem usufruídas em gozo oportuno.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício
Portaria Nº 437 de 09 de MarÇo de 2022
iNTErroMPEr, 29 (vinte e nove) dias, a contar de 02/03/2022, do gozo das 
férias do servidor roBErTo lEal folHa, auditor fiscal de receitas Estaduais, id 
func nº 3085210/2, lotado na cEraT de castanhal, concedidas pela PorTaria 
Nº 154, de 25/01/2022, publicada no doE nº 34.845, de 27/01/2022, referente 
ao exercício de 01/10/2020 a 30/09/2021, as quais ficam autorizadas para 
serem usufruídas no período de 01/07/2022 a 29/07/2022.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício
Portaria Nº 438 de 09 de MarÇo de 2022
coNcEdEr 45 (quarenta e cinco) dias de licença para Tratamento de Saú-
de, ao servidor PaUlo cESar dE MoraES liMa, auditor fiscal de receitas 
Estaduais, id func nº 54191945/1, lotado na cEraT de castanhal, no pe-
ríodo de 04/01/2022 a 17/02/2022.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício
Portaria Nº 439 de 09 de MarÇo de 2022
coNcEdEr 15 (quinze) dias de licença para Tratamento de Saúde, a ser-
vidora NicE lEUda JardiM dE alMEida, fiscal de receitas Estaduais, id 
func nº 5097053/1, lotada na cEEaT de Substituição Tributária, no período 
de 15/12/2021 a 29/12/2021.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício

Protocolo: 771904
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errata
.

GaBiNete do secretÁrio de estado da FaZeNda
errata
a Portaria n. 089, de 31 de janeiro de 2022, publicada no diário 
Oficial do Estado n.º 34850, de 1º de fevereiro de 2022, páginas 34, 
no parágrafo único do art. 3º:
oNde se LÊ:
[...] na Portaria n. 036, de 28 de abril de 2014, [...]
Leia-se:
[...] na Portaria n. 445, de 6 de abril de 2016, [...]

Protocolo: 771845
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
errata da Portaria Nº 498 de 11 de março de 2022, publicada 
no doe nº 34.891, de 14/03/2022.
Servidor: rENaN EdUardo daMaScENo rEiS.
onde se lê:  1 e 1/2 diárias .
agora leia – se: 2 diárias.
errata da Portaria Nº 490 de  11 de março de 2022, publicada 
no doe nº 34.891, de 14/03/2022.
Servidora: fraNcEMarcia fErrEira carValHo.
onde se lê:  2 e 1/2 diárias .
agora leia – se: 1 e 1/2 diárias .
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.

.

editaL de NotiFicaÇÃo
.

editaL de NotiFicaÇÃo - ceeat sUBstitUiÇÃo triBUtÁria
NÚMero de PUBLicaÇÃo:
o coordENador EXEcUTiVo da cEEaT – SUBSTiTUiÇÃo TriBUTária,
dESTa SEcrETaria dE ESTado da faZENda, no uso de suas atribuições,
FAZ SABER ao titular ou representante legal da firma abaixo relacionada, a
conclusão de julgamento, de primeira instância, referente ao AINF nº
172020510000049-6, julgado procedente e ficando a mesma intimada 
para fazer o recolhimento do crédito tributário ou interpor recurso voluntá-
rio no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir do 15º dia de publicação 
desta notificação, de acordo com que estabelece a Lei 6182, de 30 de 
dezembro de 1998, alterada pela lei 7078, de 28 de dezembro de 2007, o 
que poderá ser feito diretamente junto a esta coordenação, localizada na 
av. Gentil Bittencourt nº 2566, 4º andar – entre av. José Bonifácio e Trav. 
castelo Branco - São Braz, Belém-Pa, no horário de 08:00 às 14:00hs.
razão Social: cia SUlaMEricaNa dE TaBacoS
cNPJ : 01.301.517/0001-83
Processo N: 172020510000049-6
ENio roBErTo alVES Maia
coordENador faZENdário da cEEaT-ST

Protocolo: 771561
editaL de NotiFicaÇÃo - ceeat sUBstitUiÇÃo triBUtÁria
NÚMero de PUBLicaÇÃo:
o coordENador EXEcUTiVo da cEEaT – SUBSTiTUiÇÃo TriBUTária,
dESTa SEcrETaria dE ESTado da faZENda, no uso de suas atribuições,
FAZ SABER ao titular ou representante legal da firma abaixo relacionada, a
conclusão de julgamento, de primeira instância, referente ao AINF nº 
172020510000051-8, julgado procedente e ficando a mesma intimada 
para fazer o recolhimento do crédito tributário ou interpor recurso voluntá-
rio no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir do 15º dia de publicação 
desta notificação, de acordo com que estabelece a Lei 6182, de 30 de 
dezembro de 1998, alterada pela lei 7078, de 28 de dezembro de 2007, o 
que poderá ser feito diretamente junto a esta coordenação, localizada na 
av. Gentil Bittencourt nº 2566, 4º andar – entre av. José Bonifácio e Trav. 
castelo Branco - São Braz, Belém-Pa, no horário de 08:00 às 14:00hs.
razão Social: cia SUlaMEricaNa dE TaBacoS
cNPJ : 01.301.517/0001-83
Processo N: 172020510000051-8
ENio roBErTo alVES Maia
coordENador faZENdário da cEEaT-ST
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oUtras MatÉrias
.

Portarias de iseNÇÃo de icMs – cat
Portaria n.º202201000241 de 15/03/2022 - 
Proc n.º 002022730000749/seFa
Motivo: conceder a isenção do icMS para Taxista.
Base legal: convênio icMS n.º 38, de 06 de julho de 2001 e do artigo 71 
do anexo ii do ricMS-Pa (aprovado pelo decreto n.º 4676/01)
interessado: Maria de Jesus de Souza Mendonça – cPf: 706.546.972-72
Marca: ToYoTa/YariS Sd Xl 15 aT flEX Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202201000243 de 15/03/2022 - 
Proc n.º 002022730001400/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: Salomao da Silva Xerfan – cPf: 134.182.892-15
Marca: ToYoTa/corolla XEi 20 flEX aUToMaTico. Tipo: Pas/automóvel

Portarias de iseNÇÃo de iPVa – cat
Portaria n.º202204000729, de 15/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001195/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: otaniel dos reis Silva – cPf: 582.504.842-15
Marca/Tipo/chassi
VW/VoYaGE 1.6l MB5/Pas/automovel/9BWdB45U2lT102181
Portaria n.º202204000731, de 15/03/2022 - 
Proc n.º 2022730000612/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 Gilberto S Silva – cPf: 409.899.762-20
Marca/Tipo/chassi
caoacHErY/TiGGo 5X TXS/Mis/Utilitari/95PBcK51dNB030133
Portaria n.º202204000733, de 15/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001338/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: Eleodoro dos Santos Tavares – cPf: 072.673.552-34
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/ETioS Sd PlaTiNUM/Pas/automovel/9BrB29BT1f2068795
Portaria n.º202204000735, de 15/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001390/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: osias da Silva fontes – cPf: 089.745.272-00
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa El 1.4 flEX/Pas/automovel/9Bd37217MG4061131
Portaria n.º202204000737, de 15/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001368/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: deyvison carneiro favacho – cPf: 754.287.252-49
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa aTTracTiV 1.4/Pas/automovel/9Bd197132d3068441
Portaria n.º202204000739, de 15/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001294/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: Edmilson alves da Silva – cPf: 105.350.982-00
Marca/Tipo/chassi
fiaT/idEa aTTracTiVE 1.4/Pas/automovel/9Bd135019d2237610
Portaria n.º202204000741, de 15/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001292/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: Machzanor fonseca da costa – cPf: 157.429.032-00
Marca/Tipo/chassi
rENaUlT/SaNdEro EXPr 10/Pas/automovel/93Y5Srd04fJ745315
Portaria n.º202204000743, de 15/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001308/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: claudemar de lima Batista – cPf: 181.985.622-49
Marca/Tipo/chassi
HoNda/ciTY EXl cVT/Pas/automovel/93HGM6690GZ201172
Portaria n.º202204000745, de 15/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001373/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: raimundo adrocir de Souza Guerreiro de castro – cPf: 
122.207.362-53
Marca/Tipo/chassi
cHEV/oNiX 10MT HB/Pas/automovel/9BGEa48a0MG186056
Portaria n.º202204000747, de 15/03/2022 - 
Proc n.º 42022730000495/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: andreiveson Martins de Moraes – cPf: 934.557.632-00
Marca/Tipo/chassi
cHEVrolET/coBalT 1.4 lTZ/Pas/automovel/9BGJc69X0dB213360
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atos do triBUNaL adMiNistratiVo 

de recUrsos FaZeNdÁrios-tarF
aNÚNcio de PaUta Para JULGaMeNto
a Secretaria Geral torna públicas as datas de julgamento dos recursos 
abaixo, a ocorrer por meio de videoconferência, conforme instrução Nor-
mativa SEfa n. 004/2021, de 16/03/2021, na sala de sessões do Tribunal, 
sito em Belém, na av. Gentil Bittencourt, 2566, 3º andar, entre Trav. cas-
telo Branco e av. José Bonifácio:
PriMeira cÂMara PerMaNeNte de JULGaMeNto
Em 21/03/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 12089, aiNf nº 
062011510000003-2, contribuinte l a PaNToJa EPP, insc. Estadual nº. 
15248213-0, advogado: afoNSo ariNoS dE a liNS filHo, oaB/Pa-6467.
Em 21/03/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 18669, aiNf nº 
182019510000018-9, contribuinte TElEMar NorTE lESTE S/a - EM rE-
cUPEracao JUdicial iNcorPorada PEla oi Sa - EM rEcUPEracao JU-
dicial 76.535.764/0001-43, insc. Estadual nº. 15068543-2, advogado: 
aNdrÉ GoNÇalVES KiPPEr, oaB/rS-110853.
Em 21/03/2022, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 18852, aiNf nº 
012018510002175-0, contribuinte SENdaS diSTriBUidora S/a, insc. Esta-
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dual nº. 15521122-6, advogado: THiaGo BaTiSTa GErHardT, oaB/Pa-17028.
Em 21/03/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 18853, aiNf nº 
012018510002175-0, contribuinte SENdaS diSTriBUidora S/a, insc. Esta-
dual nº. 15521122-6, advogado: THiaGo BaTiSTa GErHardT, oaB/Pa-17028.
Em 21/03/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 18851, aiNf nº 
012018510002176-8 , contribuinte SENdaS diSTriBUidora S/a, insc. Esta-
dual nº. 15521122-6, advogado: THiaGo BaTiSTa GErHardT, oaB/Pa-17028.
acÓrdÃo
PriMeira cÂMara PerMaNeNte de JULGaMeNto
acÓrdÃo N. 8284 – 1ª cPJ.rEcUrSo N. 18771 – dE ofÍcio (ProcESSo/
aiNf N. 042016510010359-0). coNSElHEira rElaTora: JoSiaNE SEi-
XaS dE oliVEira. EMENTa: icMS. aNTEciPaÇÃo ESPEcial. falTa dE 
rEcolHiMENTo. rEViSÃo do lEVaNTaMENTo fiScal. Parcial ProcE-
DÊNCIA. 1. Deve ser mantida a decisão de primeira instância que declara 
a parcial procedência do crédito tributário descrito no aiNf, apoiada em 
diligência e provas dos autos. 2. recurso conhecido e improvido. dEciSÃo: UNÂNi-
ME. JUlGado Na SESSÃo do dia: 28/01/2022. daTa do acÓrdÃo: 28/01/2022.
acÓrdÃo N. 8283 – 1ª cPJ.rEcUrSo N. 18678 – VolUNTário (ProcES-
So/aiNf N. 032016510003843-4). coNSElHEiro rElaTor: BErNardo 
dE PaUla loBo. EMENTa: icMS. difErENcial dE alÍQUoTaS. USo E 
coNSUMo. 1. deixar de recolher o icMS relativo a mercadoria oriunda de 
outra unidade da federação destinada ao uso consumo do estabelecimento 
ou integração ao ativo permanente do estabelecimento, constitui infração 
a legislação tributária sujeita à imposição das penalidades legalmente pre-
vistas. 2. recurso conhecido e improvido. dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado 
Na SESSÃo do dia: 28/01/2022. daTa do acÓrdÃo: 28/01/2022.
acÓrdÃo N. 8282 – 1ª cPJ.rEcUrSo N. 18676 – dE ofÍcio (ProcES-
So/aiNf N. 032016510003843-4). coNSElHEiro rElaTor: BErNardo 
dE PaUla loBo. EMENTa: icMS. difErENcial dE alÍQUoTaS. USo E 
coNSUMo. dEcadÊNcia. Parcial ProcEdÊNcia do aiNf. 1. deve ser 
mantida a decisão proferida pela primeira instância que declara a parcial 
procedência do auto de infração, quando parte do crédito foi extinto pela 
decadência com fundamento no artigo 156, V do cTN, e uma vez compro-
vado nos autos que parte das mercadorias objeto da autuação refere-se a 
insumo, não configurando a hipótese do diferencial de alíquotas conforme 
disposto no artigo 155, §2º, Vii, Viii, da constituição federal. 2. recurso 
conhecido e improvido. dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SESSÃo do 
dia: 28/01/2022. daTa do acÓrdÃo: 28/01/2022.
acÓrdÃo N. 8281 – 1ª cPJ.rEcUrSoN.18537 – VolUNTário (ProcES-
So/aiNf N. 662019510000053-3). coNSElHEiro rElaTor: MarcoS 
aUGUSTo caTHariN. EMENTa: icMS. aNTEciPaÇÃo Na SaÍda. NÃo rE-
colHiMENTo. 1. deixar de recolher o icMS, no prazo regulamentar, relati-
vamente à mercadoria sujeita à antecipação na saída do território paraense 
constitui infração à legislação tributária e sujeita o contribuinte à penali-
dade legalmente prevista. 2. recurso conhecido e parcialmente provido.
dEciSÃo: VoTo dE QUalidadE. Votos contrários: conselheiros Nelson 
Simões Nasser e Bernardo de Paula lobo, pela nulidade do aiNf. JUlGado 
Na SESSÃo do dia: 28/01/2022. daTa do acÓrdÃo: 28/01/2022
acÓrdÃo N. 8280 – 1ª cPJ.rEcUrSo N. 18753 – dE ofÍcio (ProcESSo/
aiNf N. 182009510000959-7). coNSElHEiro rElaTor: MarcoS aUGUS-
To caTHariN. EMENTa: icMS. adMiSSÃo TEMPorária. iMProcEdÊNcia 
do aiNf. 1. correta a decisão singular que declara a improcedência do 
aiNf, quando comprovado nos autos que não há infração à legislação tri-
butária. 2. recurso conhecido e improvido. dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado 
Na SESSÃo do dia: 27/01/2022. daTa do acÓrdÃo: 27/01/2022.
acÓrdÃo N. 8279 – 1ª cPJ.rEcUrSo N. 19289– VolUNTário (ProcES-
So/aiNf N. 262020510000440-7). coNSElHEiro rElaTor: MarcoS aU-
GUSTo caTHariN. EMENTa: icMS. difErENcial dE alÍQUoTaS. aTiVo 
NÃo rEGUlar. NÃo rEcolHiMENTo Na ENTrada do ESTado. 1.o en-
quadramento como ativo não regular impõe prazo especial para recolhi-
mento do ICMS na entrada em território do Estado, sendo regular sua fi-
xação quando determinada na forma da legislação tributária estadual. 2. o 
recolhimento do diferencial de alíquota deve observar o procedimento des-
crito em regulamento, não sendo admitido recolhimentos globais com o fim 
de demonstrar cumprimento de obrigação específica, consoante art. 108, 
§ 3º do ricMS. 3. 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.4. recurso conhecido e improvido. dEciSÃo: UNÂNiME.JUlGado 
Na SESSÃo do dia: 27/01/2022. daTa do acÓrdÃo: 27/01/2022.
acÓrdÃo N. 8278 – 1ª cPJ.rEcUrSo N. 19287– dE ofÍcio (ProcESSo/
aiNf N. 262020510000440-7). coNSElHEiro rElaTor: MarcoS aU-
GUSTo caTHariN. EMENTa: icMS. difErENcial dE alÍQUoTaS. aTiVo 
NÃo rEGUlar. NÃo rEcolHiMENTo Na ENTrada do ESTado. 1. correta 
a decisão singular que, apoiada na prova dos autos, retira do lançamento 
valores recolhidos após o início da ação fiscal, mas antes da lavratura do 
aiNf. 2. recurso conhecido e improvido.dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na 
SESSÃo do dia: 27/01/2022. daTa do acÓrdÃo: 27/01/2022.
acÓrdÃo N. 8277 – 1ª cPJ.rEcUrSo N. 19285– VolUNTário (ProcES-
So/aiNf N. 262020510000439-3). coNSElHEiro rElaTor: MarcoS aU-
GUSTo caTHariN. EMENTa: icMS. difErENcial dE alÍQUoTaS. aTiVo 
NÃo rEGUlar. NÃo rEcolHiMENTo Na ENTrada do ESTado. 1.o en-
quadramento como ativo não regular impõe prazo especial para recolhi-
mento do ICMS na entrada em território do Estado, sendo regular sua fi-
xação quando determinada na forma da legislação tributária estadual. 2. o 
recolhimento do diferencial de alíquota deve observar o procedimento des-
crito em regulamento, não sendo admitido recolhimentos globais com o fim 
de demonstrar cumprimento de obrigação específica, consoante art. 108, 
§ 3º do ricMS. 3. deixar de recolher o icMS diferencial de alíquota em 
operação interestadual com destino ao uso/consumo do estabelecimento 
constitui infração à legislação tributária e sujeita à penalidade legalmente 
prevista.4. recurso conhecido e improvido. dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado 

Na SESSÃo do dia: 27/01/2022. daTa do acÓrdÃo: 27/01/2022.
acÓrdÃo N. 8276 – 1ª cPJ.rEcUrSo N. 19283– dE ofÍcio (ProcESSo/
aiNf N. 262020510000439-3). coNSElHEiro rElaTor: MarcoS aU-
GUSTo caTHariN. EMENTa: icMS. difErENcial dE alÍQUoTaS. 
aTiVo NÃo rEGUlar. NÃo rEcolHiMENTo Na ENTrada do ESTado. 1. 
correta a decisão singular que, apoiada na prova dos autos, retira do lança-
mento valores recolhidos após o início da ação fiscal, mas antes da lavratura 
do aiNf. 2. recurso conhecido e improvido.dEciSÃo: UNÂNiME.JUlGado Na 
SESSÃo do dia: 27/01/2022. daTa do acÓrdÃo: 27/01/2022.
acÓrdÃo N. 8275 – 1ª cPJ.rEcUrSo N. 17409– VolUNTário (Pro-
cESSo/aiNf N. 052016510001751-5). coNSElHEiro rElaTor: NElSoN 
PaUlo SiMÕES NaSSEr. EMENTa: icMS. PrESTaÇÃo dE SErViÇo dE 
TraNSPorTES. aUSÊNcia dE rEcolHiMENTo. iMProcEdÊNcia. iNSU-
ficiÊNcia dE ProVa. 1. a prova é elemento imprescindível para a cons-
tituição do crédito tributário. 2. a ausência da devida dilação probatória 
atenta contra a própria materialidade da infração e repercute na existência 
do aiNf. 3. deve ser reconhecida a improcedência do aiNf quando da sua 
lavratura não se reconhece a materialidade da infração, não havendo a devida 
comprovação da ocorrência do fato imputado. 4. recurso conhecido e impro-
vido para, em revisão de ofício, reconhecer a improcedência do aiNf por au-
sência de prova da materialidade da infração. dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado 
Na SESSÃo do dia: 26/01/2022. daTa do acÓrdÃo: 26/01/2022.
acÓrdÃo N. 8274 – 1ª cPJ.rEcUrSo N. 18646 – dE ofÍcio (ProcESSo/
aiNf N. 042016510004398-9). coNSElHEiro rElaTor: alBErTo aUGUSTo 
VElHo VilHENa JÚNior. EMENTa: icMS. UTiliZaÇÃo dE crÉdiTo. iMPro-
CEDÊNCIA DA AUTUAÇÃO. 1. Deve ser mantida a decisão de primeira instân-
cia que, apoiada em documentos juntados aos autos, declara a improcedência 
do crédito tributário por não restar configurada a infração descrita no AINF. 2. 
recurso conhecido e improvido. dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SESSÃo 
do dia: 26/01/2022. daTa do acÓrdÃo: 26/01/2022.
acÓrdÃo N. 8273 – 1ª cPJ.rEcUrSo N. 18958 – dE ofÍcio (ProcES-
So/aiNf N. 042016510003927-2). coNSElHEiro rElaTor: alBErTo 
aUGUSTo VElHo VilHENa JÚNior. EMENTa: icMS. aNTEciPaÇÃo ES-
PEcial. PaGaMENTo coMProVado. iMProcEdÊNcia da aUTUaÇÃo. 1. 
deve ser mantida a decisão singular que, apoiada nas provas dos autos, 
reconhece a improcedência do auto de infração, uma vez que o crédito 
tributário restou pago no prazo legal. 2. recurso conhecido e improvido. 
dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SESSÃo do dia: 26/01/2022. daTa 
do acÓrdÃo: 26/01/2022.
acÓrdÃo N. 8272 – 1ª cPJ.rEcUrSo Nº 17765 - VolUNTário (Pro-
cESSo/aiNf N. 092016510001775-7). coNSElHEiro rElaTor: alBEr-
To aUGUSTo VElHo VilHENa JUNior. EMENTa: icMS. SUBSTiTUiÇÃo 
TriBUTária. aUSÊNcia dE rEcolHiMENTo. 1. deve ser reduzido o crédito 
tributário, apoiado na resposta de diligência proposta por este Tribunal, uma 
vez comprovado que parte das operações incluídas no levantamento fiscal 
não se sujeitavam à cobrança do icMS Substituição Tributária. 2. deixar de 
recolher o icMS, na qualidade de substituto tributário, constitui infração à 
legislação tributária e sujeita o contribuinte à penalidade legalmente prevista. 
3. recurso conhecido e parcialmente provido. dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado 
Na SESSÃo do dia: 26/01/2022. daTa do acÓrdÃo: 26/01/2022.
acÓrdÃo N. 8271 – 1ª cPJ.rEcUrSo N. 17763 – dE ofÍcio (ProcESSo/
aiNf N. 092016510001775-7). coNSElHEiro rElaTor: alBErTo aU-
GUSTo VElHo VilHENa JUNior. EMENTa: icMS. aUTo dE iNfraÇÃo. 
rETroaTiVidadE BENÉfica. aUSÊNcia dE rEQUiSiTo dE coNTrariE-
dadE À faZENda PÚBlica ESTadUal. dEfiNiTiVidadE do JUlGaMENTo 
SiNGUlar. 1. a decisão singular que aplica o instituto da retroatividade 
benéfica, em razão da alteração legal que prevê penalidade menos severa 
para a conduta infracional anteriormente praticada pelo sujeito passivo, 
não preenche o requisito de contrariedade à fazenda Pública Estadual, ne-
cessário para a interposição de recurso de ofício. 2. É definitiva a decisão 
singular que não estiver sujeita a recurso de ofício. 3. Não deve ser conhe-
cido recurso contra decisão definitiva prolatada pela Julgadoria de Primeira 
Instância. 4. Recurso não conhecido. DECISÃO: UNÂNIME. JULGADO NA 
SESSÃo do dia: 26/01/2022. daTa do acÓrdÃo: 26/01/2022
acÓrdÃo N. 8270 – 1ª cPJ.rEcUrSo N. 18867 – VolUNTário (ProcES-
So/aiNf N. 662018510000103-6). coNSElHEira rElaTora: JoSiaNE 
SEiXaS dE oliVEira. EMENTa: icMS. iMPorTaÇÃo. difEriMENTo. EfEi-
ToS dE aTo coNcESSiVo SUSPENSo. 1. Não cabe a esta corte manifes-
tar-se acerca da suspensão de benefício fiscal, e sim ao plenário da Comis-
são da Política de incentivos fiscais ao desenvolvimento Socioeconômico 
do Estado do Pará. 2. A utilização de benefício fiscal previsto em normativo 
legal com efeitos suspensos é incabível. 3. deixar de recolher icMS relati-
vo à operação de importação de mercadoria do exterior constitui infração 
fiscal, sujeitando-se o contribuinte às penalidades legais. 4. Recurso co-
nhecido e improvido. dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SESSÃo do dia: 
26/01/2022. daTa do acÓrdÃo: 26/01/2022.
acÓrdÃo N. 8269 – 1ª cPJ.rEcUrSo N. 18864 – VolUNTário (ProcES-
So/aiNf N. 662019510000090-8). coNSElHEira rElaTora: JoSiaNE 
SEiXaS dE oliVEira. EMENTa: icMS. iMPorTaÇÃo. difEriMENTo. EfEi-
ToS dE aTo coNcESSiVo SUSPENSo. 1. Não cabe a esta corte manifes-
tar-se acerca da suspensão de benefício fiscal, e sim ao plenário da Comis-
são da Política de incentivos fiscais ao desenvolvimento Socioeconômico 
do Estado do Pará. 2. A utilização de benefício fiscal previsto em normativo 
legal com efeitos suspensos é incabível. 3. deixar de recolher icMS relati-
vo à operação de importação de mercadoria do exterior constitui infração 
fiscal, sujeitando-se o contribuinte às penalidades legais. 4. Recurso co-
nhecido e improvido. dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SESSÃo do dia: 
26/01/2022. daTa do acÓrdÃo: 26/01/2022.
acÓrdÃo N. 8268 – 1ª cPJ.rEcUrSo N. 18863 – VolUNTário (ProcES-
So/aiNf N. 662019510000089-4). coNSElHEira rElaTora: JoSiaNE 
SEiXaS dE oliVEira. EMENTa: icMS. iMPorTaÇÃo. difEriMENTo. EfEi-
ToS dE aTo coNcESSiVo SUSPENSo. 1. Não cabe a esta corte manifes-
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tar-se acerca da suspensão de benefício fiscal, e sim ao plenário da Comis-
são da Política de incentivos fiscais ao desenvolvimento Socioeconômico 
do Estado do Pará. 2. A utilização de benefício fiscal previsto em normativo 
legal com efeitos suspensos é incabível. 3. deixar de recolher icMS relati-
vo à operação de importação de mercadoria do exterior constitui infração 
fiscal, sujeitando-se o contribuinte às penalidades legais. 4. Recurso co-
nhecido e improvido. dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SESSÃo do dia: 
26/01/2022. daTa do acÓrdÃo: 26/01/2022
acÓrdÃo N. 8267 – 1ª cPJ.rEcUrSo N. 18862 – VolUNTário (ProcES-
So/aiNf N. 662018510000088-9). coNSElHEira rElaTora: JoSiaNE 
SEiXaS dE oliVEira. EMENTa: icMS. iMPorTaÇÃo. difEriMENTo. EfEi-
ToS dE aTo coNcESSiVo SUSPENSo. 1. Não cabe a esta corte manifes-
tar-se acerca da suspensão de benefício fiscal, e sim ao plenário da Comis-
são da Política de incentivos fiscais ao desenvolvimento Socioeconômico 
do Estado do Pará. 2. A utilização de benefício fiscal previsto em normativo 
legal com efeitos suspensos é incabível. 3. deixar de recolher icMS relati-
vo à operação de importação de mercadoria do exterior constitui infração 
fiscal, sujeitando-se o contribuinte às penalidades legais. 4. Recurso co-
nhecido e improvido. dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SESSÃo do dia: 
26/01/2022. daTa do acÓrdÃo: 26/01/2022.
acÓrdÃo N. 8266 – 1ª cPJ.rEcUrSo N. 18861 – VolUNTário (ProcES-
So/aiNf N. 662018510000079-0). coNSElHEira rElaTora: JoSiaNE 
SEiXaS dE oliVEira. EMENTa: icMS. iMPorTaÇÃo. difEriMENTo. EfEi-
ToS dE aTo coNcESSiVo SUSPENSo. 1. Não cabe a esta corte manifes-
tar-se acerca da suspensão de benefício fiscal, e sim ao plenário da Comis-
são da Política de incentivos fiscais ao desenvolvimento Socioeconômico 
do Estado do Pará. 2. A utilização de benefício fiscal previsto em normativo 
legal com efeitos suspensos é incabível. 3. deixar de recolher icMS relati-
vo à operação de importação de mercadoria do exterior constitui infração 
fiscal, sujeitando-se o contribuinte às penalidades legais. 4. Recurso co-
nhecido e improvido. dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SESSÃo do dia: 
26/01/2022. daTa do acÓrdÃo: 26/01/2022.
acÓrdÃo N. 8265 – 1ª cPJ.rEcUrSo N. 18860 – VolUNTário (ProcES-
So/aiNf N. 662018510000078-1). coNSElHEira rElaTora: JoSiaNE 
SEiXaS dE oliVEira. EMENTa: icMS. iMPorTaÇÃo. difEriMENTo. EfEi-
ToS dE aTo coNcESSiVo SUSPENSo. 1. Não cabe a esta corte manifes-
tar-se acerca da suspensão de benefício fiscal, e sim ao plenário da Comis-
são da Política de incentivos fiscais ao desenvolvimento Socioeconômico 
do Estado do Pará. 2. A utilização de benefício fiscal previsto em normativo 
legal com efeitos suspensos é incabível. 3. deixar de recolher icMS relati-
vo à operação de importação de mercadoria do exterior constitui infração 
fiscal, sujeitando-se o contribuinte às penalidades legais. 4. Recurso co-
nhecido e improvido. dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SESSÃo do dia: 
26/01/2022. daTa do acÓrdÃo: 26/01/2022.
acÓrdÃo N. 8264 – 1ª cPJ.rEcUrSo N. 18858 – VolUNTário (ProcES-
So/aiNf N. 662018510000074-9). coNSElHEira rElaTora: JoSiaNE 
SEiXaS dE oliVEira. EMENTa: icMS. iMPorTaÇÃo. difEriMENTo. EfEi-
ToS dE aTo coNcESSiVo SUSPENSo. 1. Não cabe a esta corte manifes-
tar-se acerca da suspensão de benefício fiscal, e sim ao plenário da Comis-
são da Política de incentivos fiscais ao desenvolvimento Socioeconômico 
do Estado do Pará. 2. A utilização de benefício fiscal previsto em normativo 
legal com efeitos suspensos é incabível. 3. deixar de recolher icMS relati-
vo à operação de importação de mercadoria do exterior constitui infração 
fiscal, sujeitando-se o contribuinte às penalidades legais. 4. Recurso co-
nhecido e improvido. dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SESSÃo do dia: 
26/01/2022. daTa do acÓrdÃo: 26/01/2022.
acÓrdÃo N. 8263 – 1ª cPJ.rEcUrSo N. 18857 – VolUNTário (ProcES-
So/aiNf N. 662018510000073-0). coNSElHEira rElaTora: JoSiaNE 
SEiXaS dE oliVEira. EMENTa: icMS. iMPorTaÇÃo. difEriMENTo. EfEi-
ToS dE aTo coNcESSiVo SUSPENSo. 1. Não cabe a esta corte manifes-
tar-se acerca da suspensão de benefício fiscal, e sim ao plenário da Comis-
são da Política de incentivos fiscais ao desenvolvimento Socioeconômico 
do Estado do Pará. 2. A utilização de benefício fiscal previsto em normativo 
legal com efeitos suspensos é incabível. 3. deixar de recolher icMS relati-
vo à operação de importação de mercadoria do exterior constitui infração 
fiscal, sujeitando-se o contribuinte às penalidades legais. 4. Recurso co-
nhecido e improvido. dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SESSÃo do dia: 
26/01/2022. daTa do acÓrdÃo: 26/01/2022.
acÓrdÃo N. 8262 – 1ª cPJ.rEcUrSo N. 18856 – VolUNTário (ProcES-
So/aiNf N. 662018510000070-6). coNSElHEira rElaTora: JoSiaNE 
SEiXaS dE oliVEira. EMENTa: icMS. iMPorTaÇÃo. difEriMENTo. EfEi-
ToS dE aTo coNcESSiVo SUSPENSo. 1. Não cabe a esta corte manifes-
tar-se acerca da suspensão de benefício fiscal, e sim ao plenário da Comis-
são da Política de incentivos fiscais ao desenvolvimento Socioeconômico 
do Estado do Pará. 2. a utilização de benefício fiscal previsto em normativo 
legal com efeitos suspensos é incabível. 3. deixar de recolher icMS relati-
vo à operação de importação de mercadoria do exterior constitui infração 
fiscal, sujeitando-se o contribuinte às penalidades legais. 4. Recurso co-
nhecido e improvido. dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SESSÃo do dia: 
26/01/2022. daTa do acÓrdÃo: 26/01/2022.
acÓrdÃo N. 8261 – 1ª cPJ.rEcUrSo N. 18855 – VolUNTário (ProcES-
So/aiNf N. 662018510000069-2). coNSElHEira rElaTora: JoSiaNE 
SEiXaS dE oliVEira. EMENTa: icMS. iMPorTaÇÃo. difEriMENTo. EfEi-
ToS dE aTo coNcESSiVo SUSPENSo. 1. Não cabe a esta corte manifes-
tar-se acerca da suspensão de benefício fiscal, e sim ao plenário da Comis-
são da Política de incentivos fiscais ao desenvolvimento Socioeconômico 
do Estado do Pará. 2. A utilização de benefício fiscal previsto em normativo 
legal com efeitos suspensos é incabível. 3. deixar de recolher icMS relati-
vo à operação de importação de mercadoria do exterior constitui infração 
fiscal, sujeitando-se o contribuinte às penalidades legais. 4. Recurso co-

nhecido e improvido. dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SESSÃo do dia: 
26/01/2022. daTa do acÓrdÃo: 26/01/2022.
acÓrdÃo N. 8260 – 1ª cPJ.rEcUrSo N. 18854 – VolUNTário (ProcES-
So/aiNf N. 662018510000068-4). coNSElHEira rElaTora: JoSiaNE 
SEiXaS dE oliVEira. EMENTa: icMS. iMPorTaÇÃo. difEriMENTo. EfEi-
ToS dE aTo coNcESSiVo SUSPENSo. 1. Não cabe a esta corte manifes-
tar-se acerca da suspensão de benefício fiscal, e sim ao plenário da Comis-
são da Política de incentivos fiscais ao desenvolvimento Socioeconômico 
do Estado do Pará. 2. A utilização de benefício fiscal previsto em normativo 
legal com efeitos suspensos é incabível. 3. deixar de recolher icMS relati-
vo à operação de importação de mercadoria do exterior constitui infração 
fiscal, sujeitando-se o contribuinte às penalidades legais. 4. Recurso co-
nhecido e improvido. dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SESSÃo do dia: 
26/01/2022. daTa do acÓrdÃo: 26/01/2022.

Protocolo: 771662

BANCO DO ESTADO DO PARÁ

.

errata
.

errata de PUBLicaÇÃo
diÁrio oFiciaL Nº 34.884  dia: 08.03.2022
ProtocoLo Nº 768315
coNtrato Nº: 020/2019
terMo aditiVo: onde se lê 4º leia-se 3º termo aditivo
objeto do contrato: Prestação de serviços de atualização, manutenção e suporte 
técnico remoto prestado para o software de solução analítica antifraude SaS.
data de assinatura do aditivo: 25.02.2022
Vigência do aditivo: 26.02.2022 a 25.02.2023
objeto do aditivo: Prorrogação de Vigência
fundamento legal do aditivo: art. 71 da lei Nº 13.303/2016
Valor Global de até: r$-5.174.324,28 (cinco milhões cento e setenta e 
quatro mil, trezentos e vinte e quatro reais e vinte e oito centavos)
contratada: TEcH SolUTioNS SolUÇÕES EM GESTÃo E TEcNoloGia da 
iNforMaÇÃo lTda.
Endereço: rua SrTV Sul, Quadra 701, Bloco o Sala 885 – Edifício Multiempresarial.
cEP:  70340-000  cidade: Brasília/df
diretor responsável: Geize Maria Teixeira da Silva de figueiredo
ordenador responsável: ruth Pimentel Mello – diretora-Presidente

Protocolo: 772009

secretaria de estado
de saÚde PÚBLica

.

Portaria
.

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de saÚde PÚBLica

sisteMa ÚNico de saÚde
11º ceNtro reGioNaL de saÚde

Portaria Nº 012 de 15 de MarÇo de 2022
o (a) ordenador (a) de despesa da SEcrETaria dE ESTado dE SaUdE 
PÚBlica, usando de suas atribuições e tendo em vista as instruções con-
tidas no dEcrETo Nº 1.180/08, artigo 3º, Parágrafo 1º, que disciplina a 
concessão e aplicação de suprimento de fundos.
rESolVE:
coNcEdEr, ao servidor (a) abaixo, Suprimento de fundos para ser aplica-
do no período de 30 (trinta dias), contados a partir da emissão da ordem 
Bancária, visto que se destinam ao pagamento de despesas que não po-
dem subordinar-se ao processo normal de aplicação da unidade.
coNcEdEr, o prazo de 45 (quarenta e cinco dias), contados da data da 
emissão da ordem bancária, para encaminhamento de Prestação de con-
tas, sendo que após esse período, estará o servidor impedido de receber 
novo Suprimento de fundos, além de estar sujeito a Tomada de contas 
Especial a ser promovida pelo Tribunal de contas do Estado.

NoMe carGo MatricULa cPF

Weverton Gutembergue 
araujo lima

agente de artes 
Praticas 57209274/1 880.672.702-87

Projeto atividade Natureza da 
despesa fonte Valores

4120008887c 3390-33 0103000000 702,00

ToTal da dESPESa  702,00

irlaNdia da SilVa GalVÃo
diretora 11º crS/SESPa
PorTaria Nº 1.650/2020-ccG

Protocolo: 771820
Portaria Nº 306 de 14 de MarÇo de 2022
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições e;
considerando a solicitação da Comissão Permanente de Sindicância/Nível 
central/SESPa nos termos do ofício nº 023/2022 da cPS ii/Nc/SESPa;
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rESolVE:
I - Determinar a continuidade dos trabalhos relativos à Sindicância Ad-
ministrativa nº 2012/232671, nos termos do art. 199 da lei Estadual Nº 
5.810/1994;
ii - reconduzir a comissão Especial pelo prazo de 30 (trinta) dias;
III - Deliberar que a Comissão Especial de Sindicância poderá dedicar-
se exclusivamente aos trabalhos apuratórios e, poderá reportar-se dire-
tamente à autoridade e órgãos da administração Pública ou proceder às 
diligências necessárias à instrução processual;
iV - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos ao fim do prazo concedido, com o intuito de não haver descon-
tinuidade nos trabalhos.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
Belém, 14 de março de 2022.
rômulo rodovalho Gomes
Secretário de Estado de Saúde Pública

Protocolo: 771546
Portaria Nº 172/2022 diVPd/deVs/dVs, de 15 de MarÇo de 2022.
a Secretaria de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições legais e:
coNSidEraNdo o disposto na lei Nº 8.080 de 19 de Setembro de 1990 
– MS que estabelece em seu artigo 17, a competência da direção Esta-
dual do Sistema Único de Saúde, no inciso iV alínea b a coordenação e 
em caráter complementar a execução das ações e serviços de Vigilância 
Sanitária, no inciso Xi a competência para elaboração de normas para 
regular as atividades de serviços privados de saúde tendo em vista, sua 
relevância pública.
coNSidEraNdo que a aquisição e dispensação de Medicamentos a 
Base da Substância Misoprostol, da Lista “C1” da Portaria SVS/MS Nº 
344/98 e de suas atualizações, somente poderá ser realizada mediante o 
credenciamento prévio de hospitais pela autoridade Sanitária Estadual, em 
cumprimento ao artigo 25 da PorTaria Nº 344 de 12 de Maio de 1998 e 
artigo 124 da PorTaria Nº 06 de 29 de Janeiro de 1999.
resolve:
i – conceder com fundamento nos 28 da PorTaria Nº 344 SVS/MS de 
12.05.1998, arts. 124 da instrução Normativa aprovada pela PorTaria 
Nº 06, de 29 de Janeiro de 1999 a autorização para o cadastramento 
da empresa Pro SaUdE - aSSociacao BENEficENTE dE aSSiSTENcia 
Social E HoSPiTalar – HoSPiTal rEGioNal do SUdESTE do Pará dr 
GEraldo M dE caSTro VEloSo, rod Pa 150, S/N alTUra do KM 07, 
Bairro cidadE NoVa MaraBa, MaraBá, Pará, como estabelecimento 
apto a adquirir e fazer uso de medicamentos a base de Misoprostol, da lista 
“C1” da Portaria SVS/MS nº 344/98, conforme dados da ficha cadastral 
consignada no anexo desta Portaria.
ii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se, e cumpra-se.
rômulo rodovalho Gomes
Secretário de Estado de Saúde Pública

credeNciaMeNto de estaBeLeciMeNto Para aQUisiÇÃo 
e disPeNsaÇÃo de MedicaMeNtos À Base da sUBstÂNcia 

MisoProstoL - Lista c1
aNeXo

O Departamento de Vigilância Sanitária da Secretaria de Estado de Saúde 
Pública, com base na análise dos documentos apresentados se manifes-
ta favorável à autorização do credenciamento do estabelecimento abaixo, 
discriminado para a aquisição e administração de medicamentos a base da 
substância Misoprostol, da Lista C1 da Portaria/MS 344/98, conforme esta-
belece o artigo 28 da Portaria Nº06 de 29/01/1999 da agência Nacional de 
Vigilância Sanitária – ANVISA.
cadaSTro Nº 14/2022
• EMPRESA: PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA 
Social E HoSPiTalar
• NOME FANTASIA: HOSPITAL REGIONAL DO SUDESTE DO PARÁ DR GE-
raldo M dE caSTro VEloSo
• CNPJ: 232.886/0073-31
• ENDEREÇO: ROD PA 150, S/N ALTURA DO KM 07
• BAIRRO: CIDADE NOVA MARABA
• CIDADE/UF: MARABÁ, PARÁ
• RESPONSÁVEL TÉCNICO: JACIANA LIMA COELHO
• CRF/PA: 6109
Milton Gomes dos Santos
Chefe da Divisão de Vigilância de Produtos – DIVPD/DVS/SESPA
Milvea franciane ferreira carneiro
Diretora do Departamento de Vigilância Sanitária/SESPA

Protocolo: 771675
Portaria N° 0249 de 15 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 que regem as leis nº 07/91 e nº 077/11, bem como o teor 
do PaE nº 2022/306266.
r E S o l V E:
rESciNdir, a contar de 02.03.2022, o contrato administrativo da ser-
vidora Maria EliZETE raMoS MENdES, matrícula nº 5744717/2, cargo 
aGENTE adMiNiSTraTiVo, lotada no 2º cENTro rEGioNal dE SaÚdE.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 15.03.2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.

Protocolo: 772044

Portaria N° 160 de 10 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,
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 2021/422808.
r E S o l V E:
ProrroGar, a contar de 02.04.2022, os efeitos da PorTaria Nº 199 de 
12/05/2020, publicada no doE nº 34.215 de 13/05/2020, que prorrogou 
a cessão da servidora SilVia aTaÍdE da SilVa, matrícula nº 73504044/1, 
cargo MÉdico, lotada no dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, para a 
fUNdaÇÃo PÚBlica ESTadUal HoSPiTal dE clÍNicaS GaSPar ViaNNa, 
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 10.03.2022.
roMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica

Protocolo: 772049

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

eXtrato de disPeNsa de LicitaÇÃo 03/GecoM/sesPa/2022
Processo: 2021/1025181
oBJETo: aquisição de Medicamento dupilumabe 300 MG por demanda ju-
dicial para atender a liminar em favor de E.B.V.f.
coNTraTaNTE: SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica
cNPJ: 05.054.929/0001-17
coNTraTado: Elfa MEdicaMENToS S.a.
cNPJ: 09.053.134/0001- 45
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lEi fEdEral Nº 8.666/93, arT. 24, iNciSo iV.
Valor: r$ 43.609,30 (Quarenta e três mil, seiscentos e nove reais e trinta centavos)
doTaÇÃo orÇaMENTária: 8288 ElEMENTo dE dESPESa: 3390-30 foN-
TE: 0103008809
Belém (Pa), 14 de Março de 2022
rÔMUlo rodoValHo GoMES
Secretário de Estado de Saúde Pública do Pará

Protocolo: 772002

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de ratiFicaÇÃo de disPeNsa 
de LicitaÇÃo 03/GecoM/sesPa/2022

Nesta data, raTifico o Termo de dispensa de licitação n° 03/GEcoM/
SESPa/2022, com fundamento no art. 26 da lei federal 8.666/93, com 
suas posteriores modificações.
Belém (Pa), 14 de Março de 2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
Secretário de Estado de Saúde Pública do Pará

Protocolo: 772004

FÉrias
.

Portaria Nº. 327 de 15 de MarÇo de 2022/dGtes/sesPa
a dirETora dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE/dG-
TES, usando de suas atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria 
nº. 039/03.04. 96, coNSidEraNdo o que dispõe os artigos 74 a 76, da 
lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994; coNSidEraNdo o processo nº 
2022/287693;
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo, as férias regulamentares da servidora NaYara 
SilVa NoNaTo, identidade funcional 5955957/1, ocupante do cargo de 
cHEfE da diViSÃo dE SErViÇoS HoSPiTalarES, lotada no Gabinete do 
Secretário, no período de 28 de março de 2022 a 11 de abril de 2022, refe-
rente ao período aquisitivo de 28 de julho de 2020 a 27 de julho 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 15.03.2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde

Protocolo: 771879
Portaria N° 324 de 15 de MarÇo de 2022.
a dirETora dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE/dG-
TES, usando de suas atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº. 
039/03.04. 96,
rESolVE:
coNcEdEr, férias regulamentares ao servidor desta SESPa, abaixo relacionado:

Matrícula Servidor Período aquisitivo Período de Gozo

57206896/1 NaTaNaEl SoarES 21.10.2014 a 20.10.2015 01.07.2022 a 30.07.2022

57206896/1 NaTaNaEl SoarES 21.10.2017 a 20.10.2018 01.12.2022 a 30.12.2022

oBS: coNforME ParEcEr JUridico coNSTaNTE No ProcESSo Nº 2021/1152759
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 13.05.2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 771518
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Portaria coLetiVa N.º 269 de 15 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, férias regulamentares aos servidores desta SESPa, abaixo re-
lacionados, para o mês de aBril/2022.

MatricULa serVidores eXercicio Periodo de GoZo

57190361/1 adElSoN PErEira doS SaNToS 16/04/2021 a 
15/10/2021 18/04/2022 a 07/05/2022

98914/1 adEMar da SilVa GoMES 2019/2020 01/04/2022 a 30/04/2022
5113180/1 adEVal SilVa BaliEiro 2021/2022 01/04/2022 a 30/04/2022
57194753/1 adoNai cUNHa airES 2020/2021 01/04/2022 a 30/04/2022
5898338/1 adriaNa criSTiNa dE SoUZa fariaS 2020/2021 01/04/2022 a 30/04/2022
5897264/1 adriaNa MoNTEiro dE alMEida 2021/2022 01/04/2022 a 30/04/2022
54190007/1 adriaNa PiMENTEl VEraS 2021/2022 23/04/2022 a 22/05/2022
57205665/1 adriaNa SaNToS dE alBUQUErQUE 2019/2020 03/04/2022 a 17/04/2022
54189303/1 adriaNo aUGUSTo rEiS SoUZa 2021/2022 01/04/2022 a 30/04/2022
57193932/1 afoNSo SaNToS VilHENa 2021/2022 01/04/2022 a 30/04/2022
54193694/2 aGoSTiNHo SoarES BElo 2021/2022 04/04/2022 a 03/05/2022
5897270/1 alaN KElVEN dE liMa 2021/2022 01/04/2022 a 30/04/2022
5896109/1 aldENiSE dE SoUZa MaUES 2020/2021 04/04/2022 a 03/05/2022
57194200/1 aldENora rodriGUES PErEira 2020/2021 04/04/2022 a 03/05/2022
57206357/1 aldilENE SoarES doS rEiS VErGoliNo 2021/2022 04/04/2022 a 03/05/2022
57205666/1 alESSaNdra dE NaZarE cardoSo PErEira 2020/2021 18/04/2022 a 17/05/2022
54189901/1 alEXaNdEr da SilVa dE liMa 2019/2020 01/04/2022 a 30/04/2022
57194327/1 alEXaNdrE da SilVa corrEa 2021/2022 04/04/2022 a 18/04/2022
5955542/1 alEXaNdrE KlEiToN MiraNda rocHa 2020/2021 01/04/2022 a 30/04/2022
5958205/1 alfrEdo raiMUNdo corrEa coiMBra JUNior 2021/2022 01/04/2022 a 30/04/2022
5472288/3 alMicElia SoUZa dE araUJo 2020/2021 01/04/2022 a 30/04/2022
83011/1 alMir da foNSEca MariNHo 2020/2021 01/04/2022 a 30/04/2022

54191519/2 alZira MUrTa GaMa 2021/2022 04/04/2022 a 03/05/2022
5959046/1 aMaNda fariaS da lUZ 2021/2022 07/04/2022 a 06/05/2022
5959042/1 aMaNda ViToria fErrEira carValHo 2021/2022 04/04/2022 a 03/05/2022
54189987/1 aNa KariNE riBEiro XiMENES 2021/2022 01/04/2022 a 30/04/2022
203050/2 aNa lUcia frEiTaS alMEida 2020/2021 01/04/2022 a 30/04/2022
5326621/1 aNa Maria dE fraNca SaNToS 2020/2021 01/04/2022 a 30/04/2022
5179467/1 aNa Maria fErrEira doS SaNToS 2020/2021 01/04/2022 a 30/04/2022
57190552/1 aNa PaTricia NEirao do aMaral MoraiS 2020/2021 04/04/2022 a 03/05/2022
5955357/1 aNa PaUla SoUSa araUJo 2021/2022 25/04/2022 a 24/05/2022
5121531/1 aNa riTa SaNTaNa TriNdadE 2021/2022 02/04/2022 a 01/05/2022
57207601/1 aNdErSoN coSTa GoES 2020/2021 04/04/2022 a 03/05/2022
54193494/2 aNdErSoN SalES dE BriTo 2020/2021 12/04/2022 a 26/04/2022
54193494/3 aNdErSoN SalES dE BriTo 2019/2020 12/04/2022 a 26/04/2022
5950205/2 aNdrE da SilVa acioli 2021/2022 01/04/2022 a 30/04/2022
5901797/1 aNGElica SilVa doS SaNToS 2020/2021 01/04/2022 a 30/04/2022
57193933/1 aNNa GorETT E SoUZa GoMES 2021/2022 01/04/2022 a 30/04/2022
54189189/1 aNNa Hilda aUGUSTo PErEira 2021/2022 06/04/2022 a 05/05/2022
5446775/5 aNNE MarGarETH BarBoSa dE caMPoS 2020/2021 04/04/2022 a 03/05/2022
5918185/2 aNTHoNia TalEESSa MorENo dE aBrEU coElHo 2020/2021 01/04/2022 a 15/04/2022
57190531/1 aNToNia dENiZE cardoSo daMaScENo 2020/2021 01/04/2022 a 15/04/2022
6061087/2 aNToNio GUilHErME dE SoUZa rocHa 2021/2022 01/04/2022 a 30/04/2022
57231723/1 aNToNio rodriGUES SErrao 2020/2021 04/04/2022 a 03/05/2022
57234214/1 arTHUr HENriQUE alMEida dE liMa 2020/2021 04/04/2022 a 03/05/2022
57196856/2 arYaNNa daNTaS PorTEla 2019/2020 01/04/2022 a 30/04/2022
57194296/1 aUGUSTo cEZar SaNToS BraZao 2021/2022 01/04/2022 a 30/04/2022
5175470/1 aUrEa Maria lEiTE NUNES BarBoZa 2020/2021 25/04/2022 a 09/05/2022
54190979/2 aUrENi Maria SilVa corrEia rodriGUES 2020/2021 04/04/2022 a 03/05/2022
5167442/1 aUricElia dE caSTro oliVEira 2021/2022 18/04/2022 a 02/05/2022
5901471/1 BENEValda dE aGUiar caValcaNTE 2020/2021 01/04/2022 a 30/04/2022
5563771/4 BETaNia do Socorro fErrEira BENTES 2020/2021 04/04/2022 a 03/05/2022
5958049/1 BrENa MENdES dE SoUSa 2021/2022 01/04/2022 a 30/04/2022
5956286/2 caMila do NaSciMENTo PiNTo 2021/2022 04/04/2022 a 03/05/2022
54189944/2 caMila oliVEira GUiMaraES 2020/2021 01/04/2022 a 30/04/2022
57194716/1 carla do Socorro SaNToS dE oliVEira 2021/2022 02/04/2022 a 16/04/2022
122580/4 carloS alBErTo ViEira da crUZ 2021/2022 04/04/2022 a 03/05/2022
5231450/2 carloS aUGUSTo MacHado dE SoUZa 2021/2022 01/04/2022 a 30/04/2022
5959189/1 carloS dE oliVEira MarTiNS JUNior 2021/2022 01/04/2022 a 30/04/2022
5955504/1 carloS PiNHEiro dE alMEida 2020/2021 01/04/2022 a 30/04/2022
5118646/1 carMEN SilVia dE MoUra frEirE 2021/2022 01/04/2022 a 30/04/2022
57191013/1 caroliNE oliVEira dE fiGUEirEdo 2019/2020 11/04/2022 a 30/04/2022
57197208/1 cEcilia MElca da SilVa BarBoSa loPES 2020/2021 04/04/2022 a 03/05/2022

54192771/3 cEliNa MoNTEiro aZEVEdo SilVa 2020/2021 01/04/2022 a 30/04/2022
57174488/1 cHriS SiMoNE doS SaNToS NEPoMUcENo 2020/2021 01/04/2022 a 30/04/2022
54184143/2 cHrYSTiaNE liMa BarBoSa 2020/2021 04/04/2022 a 03/05/2022
57206451/2 claUdio cESar ViaNa EVaNGEliSTa 2020/2021 01/04/2022 a 30/04/2022
57195835/1 claUdio JoSE TaBaJara coSTa 2020/2021 01/04/2022 a 30/04/2022
57194677/1 clEidE raiol ValE 2021/2022 01/04/2022 a 30/04/2022
54191624/1 clEilSoN coSTa fErrEira 2020/2021 01/04/2022 a 30/04/2022
5878357/2 coSME alEXaNdrE corrEa dE SoUZa 2021/2022 01/04/2022 a 30/04/2022
57194277/1 crEUSa dE araUJo rEiS E SoUZa 2020/2021 01/04/2022 a 30/04/2022
57194961/1 criSTiaNE fErro BarroS 2021/2022 01/04/2022 a 30/04/2022
5167531/1 criSTiNa Maria rocHa daMaScENo 2021/2022 04/04/2022 a 03/05/2022
55587709/1 crYSTiaNE SEaBra dE fariaS MarTiNS 2021/2022 04/04/2022 a 23/04/2022
57194334/1 daNiEl fraNÇa corrEia coSTa 2021/2022 04/04/2022 a 03/05/2022
57195035/1 daNiEl PEiXoTo da SilVa 2021/2022 04/04/2022 a 03/05/2022

54189797/1 daNiEla dE MoraES rEGo carNEiro 20/10/2020 a 
19/04/2021 25/04/2022 a 14/05/2022

5887330/2 daNiEla riKEr fraNco 2021/2022 04/04/2022 a 03/05/2022
57195128/1 daNiEllE criSTiNa riBEiro dE oliVEira 2021/2022 01/04/2022 a 30/04/2022
57205062/1 daViS oliVEira dE SoUSa 2020/2021 04/04/2022 a 03/05/2022
57190559/1 dENilda da coSTa MarTiNS SilVa 2020/2021 01/04/2022 a 30/04/2022
54188323/2 dENiSE Maria loUrEiro coNTENTE 2020/2021 06/04/2022 a 05/05/2022
54182281/2 EdiMilSoN afoNSo alVES coUTiNHo 2020/2021 05/04/2022 a 04/05/2022
5897276/1 EdiNElZa rodriGUES dE SoUSa 2021/2022 01/04/2022 a 30/04/2022
5160669/1 EdNa Mara PErEira coNcEicao 2020/2021 02/04/2022 a 01/05/2022
5883431/3 EdSoN alVES fErrEira filHo 2020/2021 01/04/2022 a 30/04/2022
57195597/1 EdUardo JEaN VilHENa doS rEiS 2021/2022 01/04/2022 a 30/04/2022
57193619/5 ElaiNE cordEiro fEliX 2021/2022 01/04/2022 a 30/04/2022
57194948/1 ElaNE dE NaZarE da coSTa PErEira MoNTEiro 2021/2022 01/04/2022 a 30/04/2022
73504328/1 ElEN dE oliVEira SoUSa 2019/2020 01/04/2022 a 30/04/2022
108529/1 EliaNa riBEiro roSa 2020/2021 01/04/2022 a 30/04/2022
6085148/2 EliVETE rodriGUES MorEira 2021/2022 04/04/2022 a 03/05/2022
5180775/1 EliZaBETE coSTa PESSoa 2021/2022 01/04/2022 a 30/04/2022
114936/1 EliZaBETH Socorro GaMa dE aZEVEdo 2021/2022 04/04/2022 a 03/05/2022

57193893/1 EliZETE SENa SaraiVa fiEl 2021/2022 01/04/2022 a 30/04/2022
5177103/1 ErioVaN QUiNTiNo coSTa dE aSSiS 2021/2022 18/04/2022 a 17/05/2022
5265533/2 ESMEralda GoMES BriTo 2021/2022 01/04/2022 a 30/04/2022
8400620/3 EUGENio PacEli fraNca rodriGUES 2020/2021 01/04/2022 a 30/04/2022
57205624/1 EVaNE Socorro corrEa carValHo 2020/2021 04/04/2022 a 03/05/2022
57207387/1 faBio loPES da rocHa 2019/2020 01/04/2022 a 30/04/2022
5136849/1 faBiola da SilVa PirES 2020/2021 05/04/2022 a 04/05/2022
57202518/1 faBricio BaSToS MarQUES 2020/2021 01/04/2022 a 30/04/2022
5905593/3 faBricio odiNEY dE liMa SilVa 2020/2021 01/04/2022 a 30/04/2022
57194336/1 faTiMa caroliNa doS SaNToS corrEa 2021/2022 01/04/2022 a 30/04/2022
5153794/1 filoMENa araUJo da SilVa 2020/2021 04/04/2022 a 03/05/2022
5181976/1 flaVio JoSE da rocHa ModESTo 2021/2022 01/04/2022 a 30/04/2022
54189312/1 GaBriEla Maria coiMBra coElHo dE aSSiS 2020/2021 04/04/2022 a 03/05/2022
5959208/1 GaBriElla PiNaGE SoarES 2021/2022 01/04/2022 a 30/04/2022
57194330/1 GEorGETE PErEira SiTUBa 2021/2022 04/04/2022 a 03/05/2022
57197606/1 GErTrUdES ViolaNTE fEio cUNHa 2020/2021 11/04/2022 a 25/04/2022
57195630/1 GHEYSa aNGElica PaiVa raMoS 2020/2021 01/04/2022 a 30/04/2022
57207548/1 GlEYdSoN dE BarroS coElHo 2020/2021 01/04/2022 a 30/04/2022

92150/1 Graca MaciEl Bol 2020/2021 01/04/2022 a 30/04/2022
92150/2 Graca MaciEl Bol 2020/2021 01/04/2022 a 30/04/2022

5160685/1 Haroldo GoMES dE SoUZa 2020/2021 01/04/2022 a 30/04/2022
5957561/1 HElaiNE criSTiNa SaNTaNa oliVEira 2020/2021 01/04/2022 a 30/04/2022
57193976/1 HElENa TEiXEira dE liMa 2021/2022 01/04/2022 a 30/04/2022
5118093/1 HEloiSa HElENa PiNTo NoBrE 2021/2022 01/04/2022 a 30/04/2022
57191159/1 HENriQUE GoMES da SilVa JUNior 2020/2021 04/04/2022 a 03/05/2022
5606918/2 HUMBErTo fErrEira riBEiro 2020/2021 01/04/2022 a 30/04/2022
5955275/1 iaSMiM lENiSE do Socorro arNaUd MocBEl 2020/2021 01/04/2022 a 30/04/2022
5762219/3 iolaNda daYSE dE caSTro coSTa 2020/2021 20/04/2022 a 19/05/2022
722065/1 iVaNil daS GracaS da SilVa NaSciMENTo 2020/2021 01/04/2022 a 30/04/2022

57234500/1 iVaNildE SaNToS doS rEiS 2021/2022 01/04/2022 a 15/04/2022
5957206/1 iVaNildo doS SaNToS ViaNa 2020/2021 01/04/2022 a 30/04/2022
6079547/2 iVoNE da PENHa PaUla 2021/2022 01/04/2022 a 30/04/2022
5180880/1 iVoNE do Socorro da SilVa aSSUNcao 2021/2022 01/04/2022 a 30/04/2022
105309/1 iVoNildES do roSario BaETa 2021/2022 04/04/2022 a 18/04/2022

57192763/2 iZaBEl criSTiNa MESQUiTa dE SoUSa 2020/2021 15/04/2022 a 14/05/2022
57188373/1 iZaBEl criSTiNa SiMoES dE fariaS 2019/2020 01/04/2022 a 30/04/2022
5955259/1 iZaBEl criSTiNa VilHENa PirES lEal 2021/2022 25/04/2022 a 24/05/2022
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5958870/1 Jaciara SaNToS da crUZ 2021/2022 15/04/2022 a 14/05/2022
5955361/1 JadEr cardoSo oliVEira 2020/2021 01/04/2022 a 30/04/2022
57175124/1 Jairo BENEdiTo da SilVa Maia 2021/2022 11/04/2022 a 30/04/2022
57207645/1 JaiSiEllE dE NaZarE fraNco dUarTE 2020/2021 04/04/2022 a 03/05/2022
5955360/1 JardEl faBio loPES fErrEira 2021/2022 25/04/2022 a 24/05/2022
57207992/1 JardEl SoarES liSBoa 2020/2021 01/04/2022 a 30/04/2022
5813379/3 JEaNNE TaVora dE MENdoNca 2021/2022 01/04/2022 a 30/04/2022
57234402/1 JEffErSoN PiNTo MoraES 2020/2021 01/04/2022 a 30/04/2022
55590260/2 JESiEl aVila GoMES 2021/2022 01/04/2022 a 30/04/2022
5959383/1 JESSica oliVEira liSBoa 2021/2022 06/04/2022 a 05/05/2022
57192921/1 JiSEllE PErEira MoNTEiro 2020/2021 04/04/2022 a 23/04/2022
57198238/1 Joao PaUlo alVES diaS 2020/2021 01/04/2022 a 30/04/2022
5415950/1 JoaQUiM MarcEliNo doS SaNToS PiNHo 2020/2021 18/04/2022 a 17/05/2022
57191067/1 JoaQUiNa roSaNE MaNGaBEira da SilVa 2020/2021 04/04/2022 a 13/04/2022
5957977/1 JoB MarcElo BaTiSTa doS SaNToS 2020/2021 01/04/2022 a 30/04/2022
54190088/1 JoElMa fErNaNda caMPoS BEZErra dE oliVEira 2021/2022 21/04/2022 a 20/05/2022

57206442/1 JordaNio PErPETUo Socorro dE MaToS fEli-
Zardo 2019/2020 01/04/2022 a 30/04/2022

5177162/1 JorGE liMa da SilVa 2021/2022 01/04/2022 a 30/04/2022
5219833/4 JorGE lUiZ fErNaNdES GalENdE 2021/2022 04/04/2022 a 03/05/2022
54194602/1 JoSE adErVaNY BaTiSTa dE aZEVEdo 2020/2021 04/04/2022 a 03/05/2022
57202625/1 JoSE aNToNio ViaNa dE MoraiS 2020/2021 04/04/2022 a 03/05/2022
54180109/4 JoSE daNiEl aNdioN fariaS 2019/2020 01/04/2022 a 30/04/2022
57206826/1 JoSE dE riBaMar oliVEira dE MElo 2021/2022 04/04/2022 a 03/05/2022
6081126/2 JoSE Maria cardoSo coUTiNHo 2021/2022 01/04/2022 a 30/04/2022
57209140/2 JoSE oliVa aPoliNario SEGUNdo 2020/2021 01/04/2022 a 30/04/2022
5895764/1 JoSE WilSoN doS SaNToS liMa 2020/2021 01/04/2022 a 30/04/2022
57194900/1 JoSiaNE carValHo florENZaNo 2020/2021 01/04/2022 a 30/04/2022
5900953/1 JUciaNE SENa da SilVa 2020/2021 01/04/2022 a 30/04/2022
5180899/1 Kacia SilVaNa dE liMa QUadroS 2021/2022 01/04/2022 a 30/04/2022
57195591/1 KariNa cEciM PoNTES dE liMa 2021/2022 01/04/2022 a 30/04/2022
54189330/1 Karla criSTiNa fUrTado ViEira 2020/2021 01/04/2022 a 30/04/2022
57215853/3 KEllY criSTHiaNE SaNToS rodriGUES 2021/2022 01/04/2022 a 30/04/2022
57206387/1 KEYla VEiGa SoarES 2019/2020 01/04/2022 a 30/04/2022
5901410/1 KlEciaNE do Socorro BarroS da SilVa VarEla 2020/2021 01/04/2022 a 30/04/2022
5146844/4 lafaYETTE GlicErio ESTEVES MoNTEiro 2021/2022 15/04/2022 a 14/05/2022
5816432/2 laUaNY dE NaZarE da SilVa BriTo 2021/2022 01/04/2022 a 30/04/2022
57191088/1 laUdiSSEia raMoS TEiXEira 2020/2021 04/04/2022 a 03/05/2022
5889288/3 laUdrEiSa da coSTa PaNToJa 2019/2020 04/04/2022 a 18/04/2022
57207290/1 lElia doS SaNToS BarroS 2020/2021 01/04/2022 a 30/04/2022
5793912/2 lENY BorGES GoMES 2020/2021 01/04/2022 a 30/04/2022
5882451/2 liliaM da SilVa rodriGUES 2021/2022 01/04/2022 a 30/04/2022
57194367/1 liliaN caSTElo dE SaNTaNa 2021/2022 01/04/2022 a 30/04/2022
2058944/2 liNdalVa coNcEicao dE liMa 2021/2022 01/04/2022 a 30/04/2022
5118549/2 liNdalVa loPES GoMES 2020/2021 01/04/2022 a 30/04/2022
57215511/1 lUciaNE SoarES MEdEiroS roSario 2021/2022 04/04/2022 a 03/05/2022
54190132/1 lUciclEidE SolaNGE foNSEca SaNTiaGo 2020/2021 15/04/2022 a 14/05/2022
57194139/1 lUciEl Macio MoNTErio diaS 2021/2022 01/04/2022 a 30/04/2022
57206651/1 lUciENE SaNToS raMoS 2020/2021 04/04/2022 a 03/05/2022
57190986/1 lUciNElMa flora dE aBrEU MoTa 2020/2021 01/04/2022 a 30/04/2022
5424017/2 lUcirENE NEVES do carMo 2021/2022 01/04/2022 a 15/04/2022
5471648/3 lUiS oTaVio alVES NEVES 2020/2021 01/04/2022 a 30/04/2022
5958027/1 lUiSa HElENa dE aNdradE MaScarENHaS 2021/2022 01/04/2022 a 30/04/2022
82660/1 lUiZ aUGUSTo coSTa dE oliVEira 2021/2022 01/04/2022 a 30/04/2022

5932971/1 lUiZ GUilHErME dE caMPoS riBEiro filHo 2019/2020 01/04/2022 a 30/04/2022
118257/1 lUZaNira da SilVa BarToloMEU 2019/2020 01/04/2022 a 30/04/2022
5090458/1 lUZMENi VaScoNcEloS dE SoUSa 2020/2021 04/04/2022 a 03/05/2022
54193553/1 MaiSa dE NaZarE foNSEca raMoS 2020/2021 04/04/2022 a 03/05/2022
57194656/2 Mara rEGiNa da coNcEicao fErrEira BarroS 2020/2021 18/04/2022 a 17/05/2022
57194983/1 MarcElo daNiEl loPES 2020/2021 22/04/2022 a 06/05/2022
57174376/2 MarcElo riBEiro BaZilio 2020/2021 04/04/2022 a 03/05/2022
5541042/2 Marcia do Socorro BaTiSTa draGo 2020/2021 04/04/2022 a 03/05/2022
5176611/1 Marcia Maria MErGUlHao NEVES 2021/2022 04/04/2022 a 03/05/2022
57193996/1 Marcio JoSE VaNZilEr BaHia 2021/2022 04/04/2022 a 03/05/2022
57194368/1 Marcio lUiZ dE Sa SaNToS 2021/2022 04/04/2022 a 03/05/2022
57205777/2 MarclEY do ESPiriTo SaNTo MElo 2020/2021 13/04/2022 a 12/05/2022

5875633/2 MarcoS caValcaNTE fEiToSa 13/06/2021 a 
12/12/2021 04/04/2022 a 23/04/2022

5900709/1 Maria alBENicE froZ MESQUiTa 2020/2021 01/04/2022 a 30/04/2022
57198314/2 Maria alESSaNdra ValENTE oliVEira 2019/2020 01/04/2022 a 30/04/2022

79596/1 Maria aMElia EVaNGEliSTa da SilVa 2021/2022 01/04/2022 a 30/04/2022
3223183/1 Maria cEliNa BorGES MaciEl 2020/2021 04/04/2022 a 03/05/2022
54193780/2 Maria clEa dE alENcar UcHoa 2021/2022 01/04/2022 a 30/04/2022
108367/1 Maria criSTiNa da coSTa daMaScENo 2020/2021 01/04/2022 a 30/04/2022
720844/1 Maria dE faTiMa crUZ XaViEr 2020/2021 01/04/2022 a 30/04/2022

57194176/1 Maria dE faTiMa HaYdEN NoGUEira 2021/2022 04/04/2022 a 03/05/2022
57194050/1 Maria dE faTiMa SilVa SaNToS 2021/2022 18/04/2022 a 02/05/2022

81400/1 Maria dE NaZarE carValHo GaMa 2020/2021 01/04/2022 a 30/04/2022
5166683/1 Maria do carMo coSTa GUErrEiro 2021/2022 01/04/2022 a 30/04/2022
5176042/1 Maria do Socorro aPriGio BENTES 2020/2021 01/04/2022 a 30/04/2022
729388/1 Maria EliZETE PErEira da SilVa 2020/2021 01/04/2022 a 30/04/2022
122106/1 Maria ESTEla dE SoUZa PErEira 2020/2021 01/04/2022 a 30/04/2022
104698/1 Maria HElENa MElo da SilVa 2021/2022 01/04/2022 a 30/04/2022

57225199/1 Maria HoSaNa araUJo do NaSciMENTo 2021/2022 01/04/2022 a 30/04/2022
5166519/1 Maria iVoNE dorNElaS aSSUNcao 2021/2022 01/04/2022 a 30/04/2022
5068533/3 Maria iZaBEl coNTENTE PErEira doS SaNToS 2021/2022 02/04/2022 a 01/05/2022
5089263/1 Maria lidUiNa do carMo oliVEira 2020/2021 17/04/2022 a 16/05/2022
57193723/1 Maria lUcia SoarES da SilVa 2020/2021 01/04/2022 a 30/04/2022

83496/1 Maria lUciETE SaNToS loBaTo 2021/2022 11/04/2022 a 10/05/2022
5155746/1 Maria lUiZa GoMES dE aNdradE 2020/2021 01/04/2022 a 30/04/2022
54188006/2 Maria MarlicE GUrGEl doUrado 2021/2022 01/04/2022 a 30/04/2022
57194369/1 Maria NElciMar aMoriM NUNES 2021/2022 04/04/2022 a 03/05/2022
57205442/2 Maria NErci dE alENcar 2019/2020 01/04/2022 a 30/04/2022

98752/1 Maria oZiTa loUSada caSTElo 2021/2022 01/04/2022 a 30/04/2022
3222292/3 Maria SolaNGE loUrENco TaVarES 2021/2022 01/04/2022 a 30/04/2022
5402506/2 Maria TElMa oliVEira aNdradE 2020/2021 01/04/2022 a 30/04/2022
57190920/1 Maria TErESa dE SoUSa 2020/2021 01/04/2022 a 30/04/2022
112291/2 Maria ZENdEr da SilVa liMa 2020/2021 01/04/2022 a 30/04/2022

57232982/2 MariHildE loPES doS SaNToS 2021/2022 15/04/2022 a 14/05/2022
724386/1 Marilda do carMo SoUSa 2020/2021 04/04/2022 a 03/05/2022

54190014/1 Marilia QUarESMa dE alMEida 2021/2022 25/04/2022 a 24/05/2022
726559/1 MariNilia fErraZ Maia 2020/2021 18/04/2022 a 17/05/2022
5154359/1 Mario alVES dE araUJo 2020/2021 01/04/2022 a 30/04/2022
5900797/1 MarlENE dE NaZarE BriTo doS SaNToS 2020/2021 01/04/2022 a 30/04/2022
6120946/1 MarlENE fariaS doS SaNToS 2020/2021 01/04/2022 a 30/04/2022
5836310/2 MarliM JoSE SoarES do NaSciMENTo 2020/2021 01/04/2022 a 30/04/2022
725900/2 MarlUcia Socorro do NaSciMENTo PEralTa 2020/2021 01/04/2022 a 30/04/2022

57228175/1 MarTa Maria coSTa 2020/2021 01/04/2022 a 30/04/2022
54191580/1 MaUro roBErTo PaNToJa dE caSTro 2019/2020 01/04/2022 a 30/04/2022
54188940/1 MaXilENE ciPriaNo dE SoUZa BarBoSa 2021/2022 01/04/2022 a 30/04/2022
57207843/1 MiGUEl dE MElo GoMES 2020/2021 01/04/2022 a 30/04/2022
54185545/2 MilENa EliaS diaS 2019/2020 04/04/2022 a 03/05/2022
57190363/1 MilENE corrEa fErrEira 2020/2021 01/04/2022 a 30/04/2022
54189101/1 MirTES Maria da SilVa 2021/2022 01/04/2022 a 30/04/2022
57206355/1 MiZiNara fiGUEirEdo 2020/2021 01/04/2022 a 30/04/2022
55588852/1 Nadia criSTiNa fiGUEirEdo fErrEira 2020/2021 01/04/2022 a 30/04/2022
57207845/1 NElMa MoiTaS WaNZElEr 2019/2020 01/04/2022 a 30/04/2022
727032/1 NElZir doS SaNToS NEriS 2020/2021 01/04/2022 a 30/04/2022
727121/1 NEUraci da coSTa SoUSa 2020/2021 01/04/2022 a 30/04/2022

57209412/1 NilMa doS SaNToS NEVES 2020/2021 01/04/2022 a 15/04/2022
55589979/2 NorMa Maria BorGES PiNHEiro 2020/2021 01/04/2022 a 30/04/2022
57190740/1 odilEidE Gordo da SilVa 2019/2020 01/04/2022 a 30/04/2022
3156788/1 odiNEa NaSciMENTo BriTo 2021/2022 01/04/2022 a 30/04/2022
57210985/1 oSValdo daVi dE caSTro TaVarES 2020/2021 01/04/2022 a 30/04/2022
55587846/1 PaTricia BaTiSTa cardoSo fErrEira 2021/2022 01/04/2022 a 30/04/2022
54191566/1 PaTricia daS cHaGaS MoTa 2020/2021 01/04/2022 a 30/04/2022
54186935/2 PaTricia SoUZa dE MoUra 2020/2021 14/04/2022 a 28/04/2022

57195049/1 PaUlo roBErTo PaUla da coSTa 10/03/2021 a 
09/09/2021 10/04/2022 a 29/04/2022

57191077/1 PaUlo TarSo dE araGao JUNior 2020/2021 01/04/2022 a 15/04/2022
5181160/1 PEdro fErrEira MarTiNS 2021/2022 01/04/2022 a 30/04/2022
5816696/4 PriScilla ScErNE BEZErra dE aZEVEdo 2021/2022 20/04/2022 a 19/05/2022
57198100/1 PriScilla SoUZa alVarES dE MEllo 2020/2021 01/04/2022 a 15/04/2022
57198124/1 rafaEla criSTiNa SilVa da SilVa 2019/2020 04/04/2022 a 03/05/2022
5182840/1 raiMUNdo doS SaNToS SilVa 2020/2021 01/04/2022 a 30/04/2022
92088/1 raiMUNdo NoNaTo da PaiXao raMoS doS SaNToS 2021/2022 01/04/2022 a 30/04/2022

57191760/2 raiMUNdo NoNaTo SoUZa da SilVa 2021/2022 01/04/2022 a 20/04/2022
57234125/1 raQUEl daMaScENo dE alcaNTara 2019/2020 15/04/2022 a 14/05/2022
104507/1 rEiNaldo da SilVa alVES 2021/2022 01/04/2022 a 30/04/2022

57194316/1 rEiNaldo GoMES do SacraMENTo 2021/2022 01/04/2022 a 30/04/2022
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57191003/1 rEJaNE alVES loBo 2020/2021 01/04/2022 a 30/04/2022
55590087/2 rEJaNE SilVEira BaPTiSTa 2020/2021 04/04/2022 a 03/05/2022
5878837/2 rENaTa criSTiaNE MarTiNS da SilVa 2021/2022 01/04/2022 a 30/04/2022
5955454/1 rENaTHa aUrora da coSTa Padilla SaNToS 2020/2021 01/04/2022 a 30/04/2022
5951891/1 rENaTo MENdES da SilVa 2020/2021 01/04/2022 a 30/04/2022
5959039/1 rENaTo SilVa do NaSciMENTo 2021/2022 04/04/2022 a 03/05/2022
5913105/1 ricardo airES dE MEdEiroS 2020/2021 25/04/2022 a 24/05/2022
57193789/1 riSoMar fErrEira dE SoUSa 2021/2022 15/04/2022 a 29/04/2022
119423/1 riTa do Socorro cordEiro dE MaToS 2020/2021 11/04/2022 a 10/05/2022

55588314/1 riTa do Socorro MENdES daNTaS 2021/2022 25/04/2022 a 24/05/2022
5900716/1 riTa liaNE aNdradE dE oliVEira 2020/2021 01/04/2022 a 15/04/2022
54192828/2 roBErTa da SilVa SoUZa 2020/2021 25/04/2022 a 09/05/2022
5424682/2 roBSoN SaMPaio dE BarroS 2020/2021 01/04/2022 a 30/04/2022
57191651/2 rociclEa Maria SaNToS SoarES 2020/2021 01/04/2022 a 30/04/2022
57213024/2 rodriGo MarcElo dE JESUS BriTo 2019/2020 01/04/2022 a 30/04/2022
57225166/1 roSa aParEcida lUcaS dE alMEida 2021/2022 01/04/2022 a 30/04/2022
57174607/2 roSa HElENa riBEiro caSTro 2020/2021 18/04/2022 a 17/05/2022
5477301/1 roSilda caldaS PaES coSTa 2020/2021 04/04/2022 a 03/05/2022
57206867/1 roSilENE BrilHaNTE PorTilHo 2019/2020 01/04/2022 a 30/04/2022
57206510/1 rUTE NaZarE doS SaNToS SilVa 2020/2021 01/04/2022 a 30/04/2022
54184589/2 SaNdra Maria rodriGUES dE araUJo 2021/2022 04/04/2022 a 03/05/2022
5901113/1 SaNdra rEGiNa aGUiar rocHa 2020/2021 01/04/2022 a 30/04/2022
57193950/1 SaNdra SUEli SENa SaNToS 2021/2022 01/04/2022 a 30/04/2022
5949863/3 SHEila dE faTiMa do roSario ViEira 2021/2022 01/04/2022 a 30/04/2022
5807212/3 SHEYla criSTiNa fErrEira dE MaGalHaES 2020/2021 15/04/2022 a 14/05/2022
5145244/3 SHirlENE laGES TEiXEira 2021/2022 09/04/2022 a 08/05/2022
5955622/1 SidNEY SiQUEira dE SoUZa 2020/2021 01/04/2022 a 30/04/2022
57193745/1 SilVia BEaTriZ Garcia TEiXEira 2021/2022 04/04/2022 a 03/05/2022
191426/3 SiMoNE aldENora doS aNJoS coSTa 2020/2021 27/04/2022 a 11/05/2022
5559111/2 SiMoNE do Socorro doS SaNToS diNiZ 2020/2021 01/04/2022 a 30/04/2022
54189020/1 SiMoNE Karlla SilVa da SilVa 2021/2022 01/04/2022 a 30/04/2022
57194320/1 SiMoNE SEBaSTiaNa dE MElo SilVa 2020/2021 04/04/2022 a 03/05/2022
5952183/1 SirlEidE SoUSa da SilVa 2020/2021 01/04/2022 a 30/04/2022
54184840/2 SolaNGE lira corrEa 2021/2022 14/04/2022 a 13/05/2022
57192564/1 Soraia rodriGUES fErrEira 2020/2021 01/04/2022 a 30/04/2022
54196718/1 Soraia criSTiNa PiNHEiro doS SaNToS 2020/2021 04/04/2022 a 03/05/2022
54190122/1 SUElY criSTiNa da coSTa raMoS 2021/2022 20/04/2022 a 19/05/2022

92550/1 SUElY PENHa BarBoSa 2020/2021 01/04/2022 a 30/04/2022
57191055/1 SUSaN BEaTriZ BaTiSTa dE oliVEira 2020/2021 16/04/2022 a 30/04/2022
57194075/1 SUZaNE doS rEMEdioS GoMES 2021/2022 01/04/2022 a 30/04/2022
5661099/4 SUZY aUGUSTa GoUVEa ProENca loPES 2020/2021 22/04/2022 a 06/05/2022
57211437/3 TaMirYS BarroS riBEiro 2021/2022 01/04/2022 a 30/04/2022
57206572/1 TEd lUciaNo SilVa dE oliVEira 2020/2021 01/04/2022 a 30/04/2022
6402938/3 TENillE Maria oliVEira doS SaNToS 2021/2022 01/04/2022 a 30/04/2022
5958014/1 THaiS da PaiXao fUrTado 2021/2022 01/04/2022 a 30/04/2022
5958291/1 TiaGo BENaSSUlY dE SoUZa 2021/2022 01/04/2022 a 30/04/2022
5892354/1 TiaGo corrEa NaSciMENTo 2020/2021 15/04/2022 a 29/04/2022
54193810/1 TiTa Marcia alBUQUErQUE MiraNda 2020/2021 04/04/2022 a 03/05/2022
57206954/1 Valdir SaNToS SoUZa 2020/2021 01/04/2022 a 30/04/2022
2011034/1 VaNda aSSUNcao loPES 2021/2022 04/04/2022 a 03/05/2022
57194746/1 VEroNica SUElY fariaS liMa 2021/2022 04/04/2022 a 03/05/2022
57233230/1 VicENTE filHo aSSUNcao da crUZ 2020/2021 18/04/2022 a 02/05/2022
5892382/1 VladiMir BaTiSTa do NaSciMENTo 2020/2021 01/04/2022 a 30/04/2022
5466555/2 WadiH laNa Saad 2020/2021 01/04/2022 a 30/04/2022
54189945/2 Waldaci MaToS MarTiNS 2020/2021 01/04/2022 a 30/04/2022
57209586/1 WilliaMS rodriGUES fErNaNdES 2019/2020 01/04/2022 a 30/04/2022
5932967/1 Yara alaNa caldaTo 2020/2021 01/04/2022 a 30/04/2022
5897564/1 YUri caSTro froES oliVEira 2020/2021 01/04/2022 a 30/04/2022

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 15.03.2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 771520
Portaria de N° 325 de 15 de MarÇo de 2022/dGtes/sesPa
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº039/03.04.1996, pu-
blicada no doE nº.  28.190 de 11.04.1996 e,
coNSidEraNdo o que dispõe os artigos 74 a 76, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo nº 2022/295945.

rESolVE:
iNTErroMPEr, por necessidade de serviço a contar de 14.03.2022, o perí-
odo de gozo das férias do servidor daNiEl lUcio liMa lUZ, id. funcional 
nº 5304091/4 ocupante do cargo de assistente de Unidade Mista, lo tado 
na diretoria administrativa e financeira, concedidas através da Portaria 
coletiva nº 140/ 09.02.2022, publicada no doE dE Nº 34.862 dE 10 dE 
fEVErEiro dE 2022.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em. 15.03.2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde

Protocolo: 771549
Portaria N° 326 de 15 de MarÇo de 2022/dGtes/sesPa.
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº039/03.04.1996, pu-
blicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996 e coNSidEraNdo o que dispõe 
os artigos 74 a 76, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994; coNSidE-
raNdo o processo nº 2022/282067;
rESolVE:
iNTErroMPEr, por necessidade de serviço a contar de 04.03.2022, o perí-
odo de gozo das férias da servidora aNa GrEicE BorGES MoKarZEl, iden-
tidade funcional nº 5939708/3, ocupante do cargo de chefe de Unidade 
Mista, lotada na divisão de Serviços Gerais, concedidas através da Portaria 
coletiva nº 140/09.02.2022, publicada no doE nº 34.862/10.02.2022.
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. 15.03.2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 771574

oUtras MatÉrias
.

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de saÚde PÚBLica - sesPa

13º Processo seLetiVo siMPLiFicado Para 
coNtrataÇÃo teMPorÁria

o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas, pelo art.138, parágrafo único, incisos ii e V da consti-
tuição Estadual e,
coNSidEraNdo os termos da PorTaria Nº 801, de 01/10/2021 (doE 
34.722, de 04.10.2021), que constituiu a comissão organizadora do 
Processo Seletivo Simplificado – PSS/SESPA.
r E S o l V E:
coNVocar os candidatos relacionados abaixo, de acordo com o Edital 
003/2021 – 13º PSS/USiPaZ/SESPa, para atuação nas Unidades do proje-
to Território da PaZ – USiPaZ, unidade MariTUBa.

N° inscrição Unidade função Nome do candidato Nota 
final Pos.

20210211206399 MariTUBa aGENTE adMiNiSTraTiVo Maria dE loUrdES araUJo 
SoarES 37.00 1

20210211241426 MariTUBa aGENTE adMiNiSTraTiVo laUrEN PriScilla SilVa caSTro 36,90 2

20210211221716 MariTUBa odoNToloGia roSYaNE dE SoUZa GrEGÓrio 21,00 1

2021021163186 MariTUBa odoNToloGia caMila fErNaNdES SENNa alVES 18,00 2

2021021119663 MariTUBa PSicÓloGo ValÉria JÚlia MoNTEiro 
BarroS 29,00 1

20210211107970 MariTUBa PSicÓloGo ValÉria BardalEZ riVEra 
PErEira 17,90 2

2021021112263 MariTUBa TÉc. dE ENfErMaGEM EMaNUElE do carMo MoNTEiro 
TENÓrio 40,00 1

20210211287964 MariTUBa TÉc. dE ENfErMaGEM EloiSa GoMES coElHo 39,40 2

20210211283510 MariTUBa TÉc. EM HiGiENE dENTal VÂNia GUiMarÃES da coSTa 37,00 1

2021021162448 MariTUBa TÉc. EM HiGiENE dENTal aNGEla Maria dE JESUS ESTU-
MaNo araGÃo 28,20 2

os (as) candidatos (as) convocados (as) deverão comparecer nos dias: 16 e 
17 de março de 2022, de 09h às 17h, no Endereço: SESPa sede, sito a Traves-
sa lomas Valentinas, 2.190, sala GcPc, 1º andar, munidos dos documentos 
comprobatórios listados no Anexo VI do Edital (originais e cópias), para fins de 
análise e assinatura dos Termos de contratação Temporária.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 15.03.2021.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica

Protocolo: 772171



36  diário oficial Nº 34.894 Quarta-feira, 16 DE MARÇO DE 2022

Portaria Nº 323 de 15 de MarÇo de 2022 - dGtes/sesPa
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 039/03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996 e considerando o disposto 
do art. 72, inciso ii, da lei nº. 5810, de 24 de janeiro de 1994 e ainda o 
processo de n° 2022/298360.
rESolVE:
autorizar o afastamento da servidora aNa cidaMaia SoUZa BaTiSTa, 
ocupante do cargo de agente de Portaria, id. funcional nº 5096375/1, 
lo tada na divisão de controle de cargos, a contar de 01/03/2022, por um 
período de 08 (oito) dias, decorrente do falecimento de sua genitora.
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 15/03/2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde

Protocolo: 771657

LABORATÓRIO CENTRAL
DO ESTADO DO PARÁ

.

diÁria
.

Portaria Nº 37 de 14/03/2022
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
objetivo: conduzir veículo de Unidade móvel que participara de ação de 
coleta de exames rT-Pcr, para covid-19 na população do município de 
cametá e zona rural.
Período da viagem: 17 a 18/01/2022.
Quantidade: 01 e ½ diárias.
origem: Belém - Pa
destino: cametá - Pa.
Servidores: Eládio ferreira da Silva filho / Mat. 54190621-1/ Motorista

Protocolo: 771847

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  1ª REGIONAL

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº. 172 de 15 de MarÇo de 2022
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
 dETErMiNar, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 
5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) rEGiaNY dE araUJo PirES ma-
trícula 5417821-1 MEdico com lotação no (a) UrE rEdUTo 01 (um) mês 
de licença Prêmio, correspondente ao triênio 21.09.2016 a 20.09.2019.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 25.04.2022 a 24.05.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 15.03.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 772167
Portaria Nº. 167 de 15 de MarÇo de 2022
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
dETErMiNar, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 
5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) iNara doS rEiS SodrE matrícula 
57206354-1 TEcNico dE ENfErMaGEM com lotação no (a) ccdQ-1°crS 
01 (um) mês de licença Prêmio, correspondente ao triênio 21.10.2014 a 
20.10.2017.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 02.05.2022 a 31.05.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 15.03.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 771615
Portaria Nº. 166 de 15 de MarÇo de 2022
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
dETErMiNar, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 
5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) MariliNa TorrES caMPoS ma-
trícula 5118409-1 daTiloGrafo com lotação no (a) caPS aMaZoNia 
01 (um) mês de licença Prêmio, correspondente ao triênio 30.03.2011 a 
29.03.2011.

aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 02.05.2022 a 31.05.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 15.03.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 771536
Portaria Nº. 169 de 15 de MarÇo de 2022
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
coNcEdEr, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/ 
24.01.1994, a (ao) servidora (o) JoSiaNi fErrEira SoUSa matrícula 54191741-
1 aSSiSTENTE Social com lotação no (a) caPS icoaraci 01 (um) mês de li-
cença Prêmio, correspondente ao triênio 13.06.2011 a 12.06.2014.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 02.05.2022 a 31.05.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 15.03.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 772018
Portaria Nº. 167 de 15 de MarÇo de 2022
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
dETErMiNar, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 
5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) iNara doS rEiS SodrE matrícula 
57206354-1 TEcNico dE ENfErMaGEM com lotação no (a) ccdQ-1°crS 
01 (um) mês de licença Prêmio, correspondente ao triênio 21.10.2014 a 
20.10.2017.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 02.05.2022 a 31.05.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 15.03.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 771931
Portaria Nº.170 de 15 de MarÇo de 2022
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
coNcEdEr, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/ 
24.01.1994, a (ao) servidora (o) SoNia Maria alVES Gaia , matrícula 726281-
1 cargo de aUXiliar dE rEaBiliTaÇÃo EM SaÚdE regime jurídico de Estatu-
tário Efetivo, classe “--”, lotada (o) no (a) caPS icoaraci, 02 (dois) meses de 
licença Prêmio, correspondente ao triênio 06.03.2013 a 05.03.2016.
aUToriZar que o servidor goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 02.05.2022 a 30.06.2022 no total de 60 (sessenta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 15.03.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 772066

errata
.

errata
o diretor do 1° ceNtro reGioNaL de saÚde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, 
publicada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
Errata da licença Prêmio PorTaria Nº. 039 dE 06 dE JaNEiro dE 2022, 
publicada no diário oficial N° 34.823 dE 07 dE JaNEiro dE 2022 que 
coNcEdEr, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/ 
24.01.1994, a (ao) servidora (o) Maria da SaUdE doS SaNToS caBral 
matrícula 100080-1 cargo aUXiliar dE iNforMaTica com lotação no (a) cS 
JUrUNaS 01 (um) mês de licença Prêmio, correspondente ao triênio 01.01.1983 
a 30.01.1986. aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, 
no período de 01.03.2022 a 30.03.2022 no total de 30 (trinta) dias.
onde se lê ao triênio de 01.01.1983 a 30.01.1986,
Leia-se ao triênio de 01.01.1983 a 31.12.1985.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa em: 15.03.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

errata
o diretor do 1° ceNtro reGioNaL de saÚde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, 
publicada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
errata da Licença Prêmio Portaria Nº. 128 de 07 de MarÇo de 
2022, publicada no diÁrio oFiciaL N° 34.884 de 08 de MarÇo 
de 2022 que coNcEdEr, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 
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da lei nº. 5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) Maria da SaUdE doS 
SaNToS caBral, matrícula 100080-1 aUXiliar dE iNforMáTica com 
lotação no (a) cENTro dE SaUdE do JUrUNaS 01 (um) mês de licença 
Prêmio, correspondente ao triênio 01.01.1983 a 30.01.1986. aUToriZar 
que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no período de 
31.03.2022 a 29.04.2022 no total de 30 (trinta) dias.
onde se lê ao triênio de 01.01.1983 a 30.01.1986,
Leia-se ao triênio de 01.01.1986 a 31.12.1988.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa em: 15.03.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 771972

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
Tornar sem efeito a PorTaria Nº. 126 dE 05 dE MarÇo dE 2022, 
publicada no doE de n°34.882 do dia 07.03.2022 que dETErMiNar, em 
comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/ 24.01.1994, a 
(ao) servidora (o) MarlUcia loBaTo lEao matrícula 5143608-1 TEcNico 
dE ENfErMaGEM com lotação no (a) caPS rENaScEr 01 (um) mês de 
licença Prêmio, correspondente ao triênio 14.08.2014 a 13.08.2017. 
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no 
período de 16.04.2022 a 15.05.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM 15.03.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 771529

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria n.º 008, de 15 de março de 2022.
o diretor do 1º centro regional de Saúde/SESPa, no uso de suas atribui-
ções legais e;
coNSidEraNdo os termos da Portaria n.º 515, de 17 de novembro de 
2020, publicada em doE n.º 34.413, de 20 de novembro de 2020, que ins-
taurou o Processo administrativo disciplinar n.º 2020/341272, prorrogada 
através da Portaria n.º 07, de 18 de janeiro de 2021, publicada no doE n.º 
34.465, de 19 de janeiro de 2021, redesignada através da Portaria n.º 123, 
de 17 de março de 2021, publicada em doE n.º 34.523, de 18 de março 
de 2021, prorrogada a redesignação através da Portaria n.º 247, de 17 
de maio de 2021, publicada em doE n.º 34.587, de 18 de maio de 2021, 
redesignada através da Portaria n.º 373, de 15 de julho de 2021, publicada 
no doE n.º 34.642, de 16 de julho de 2021, prorrogada a redesignação 
através da Portaria n.º 509, de 15 de setembro de 2021, publicada no doE 
n.º 34.701, de 16 de setembro de 2021, redesignada através da Portaria 
n.º 692, de 16 de novembro de 2021, publicada no doE n.º 34.768, de 
17 de novembro de 2021, prorrogada a redesignação através da Portaria 
n.º 003, de 13 de janeiro de 2022, publicada no doE n.º 34.830, de 14 de 
janeiro de 2022, em desfavor do (a) servidor (a) a. B. da c., ocupante de 
cargo de Técnico de Enfermagem, matrícula funcional n.º 57193866/2, lo-
tado (a) na UrE reduto/1º crS/SESPa, para apurar supostas faltas injusti-
ficadas ao trabalho, que se comprovadas constitui transgressão disciplinar 
aos artigos 177, incisos i e Vi, e 178, inciso iV, caracterizando o disposto 
nos artigos 189 e 190, inciso ii, § 2°, todos da lei n.º 5.810/94;
coNSidEraNdo o requerimento motivado da comissão Permanente de 
Processo administrativo disciplinar do 1º crS/SESPa, através do Memo-
rando n.º 025/2022;
rESolVE:
i – rEdESiGNar, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a comissão de Proces-
so administrativo disciplinar do 1º crS/SESPa, formada pelos servidores 
estáveis de nível superior Norma de fátima andrade, ocupante do cargo 
de administrador, matrícula funcional n.º 54189583/1, Elza Maria da Sil-
va lima, ocupante do cargo de assistente Social, matrícula funcional n.º 
54190781/1, luiz antonio Marques cabral, ocupante do cargo de admi-
nistrador, matrícula funcional n.º 54189028/1, para, sob a presidência da 
primeira, conduzir o Processo administrativo disciplinar n.º 2020/341272.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1º cENTro rEGioNal dE SaÚdE, em 15/03/2022.
Marco aNToNio rodriGUES NorMaNdo
diretor do 1º centro regional de Saúde/SESPa

Protocolo: 771627

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  2ª REGIONAL

.

Portaria
.

Portaria Nº 003 de 14 de Março 2022
o diretor do 2ª centro regional de Saúde, usando de suas atribuições que 
lhe são conferidas através da Portaria 1.444 – ccG, de 06 de fevereiro de 
2019, publicada no doE nº 33.799, de 07/02/2019, e
coNSidEraNdo, o que dispõe o art. 199 da lei Estadual nº 5.810/94, que 
determina que a autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço 
público é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante sindi-

cância ou processo administrativo disciplinar, assegurada ao acusado am-
pla defesa; coNSidEraNdo, a manifestação de continuidade das juntadas 
nº 2022/251052 coNSidEraNdo, os termos da PorTaria 930/2021, de 
21 de outubro de 2021, publicada no doE nº 34.746, de 25/10/2021, que 
constitui a Comissão Permanente de Sindicância do 2º Centro Regional de 
Saúde/SESPa.
CONSIDERANDO a solicitação da Comissão Permanente de Sindicância/2º 
crS central/SESPa nos termos da ci nº 004/2022 da cPS/2º crS/SESPa;
rESolVE:
i – Prorrogar por 30 (trinta) dias, por conta de nova juntada de processo 
2022/251052 a contar da publicação desta, para a conclusão da Sindicância 
administrativa, instituída pela PorTaria Nº 930, de 21 de outubro 2021, 
publicado np d.o.E 34.746 de 25.10.2021, com fundamentação legal no 
art. 201, parágrafo único, da lei nº 5.810/94.
PUBliQUE-SE rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
2º cENTro rEGioNal dE SaUdE/SESPa
EM 14 dE MarÇo 2022
carloS MariÓ dE BriTo KaTÓ
dirETor do 2º crS/SESP

Protocolo: 771787

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  3ª REGIONAL

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria nº 006/2022 –14.03.2022 - coNceder
Nome: iNEZ lidia fErrEira rodriGUES
Matricula: 107662-1 cargo: aGENTE dE PorTaria
lotação: 3º crS  GEP: Estatutário Efetivo
aquisitivo: 01.07.2017 a 03.03.2022
Período: 22.04.2022 a 21.05.2022 (30) trinta dias
Portaria nº 007/2022 –14.03.2022 - coNceder
Nome: lEaNdro SErGio riBEiro da SilVa
Matricula: 721115-1 cargo: aGENTE dE PorTaria
lotação: U.E. coloNia do PraTa  GEP: Estatutário Efetivo
aquisitivo: 13.06.2007 a 12.06.2010
Período: 02.05.2022 a 31.05.2022 (30) trinta dias

Protocolo: 771526

diÁria
.

Portaria Nº 194 de diaria 15/03/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: Participar do curso de formação de Pregoeiro: Presencial e Eletrônico, 
na Escola de Governança do Estado do Pará- EGPa, no município de Belém.
origem: castanhal –Pa-Brasil
destino: Belém Período:  21 a 25 /03/2022
Servidor: odaiza M. Silva do Vale cPf- 243825.582.04 mat. 3212092/2 
cargo ag. administrativo
Waneize f. de Moraes cPf- 299.426.672.53 mat. 5161061 cargo: Pregoeira
Tenille M. oliveira dos Santos cPf- 700.569.782.00 mat. 6402938/1 car-
go: chefa da div. administrativo
rubenita do S. Santos de Souza cPf- 302.428.192.49 mat. 5168392 car-
go: ag. administrativo
ordenador: Mário Moraes chermont filho

Protocolo: 771764
Portaria Nº 181 e 182 de  diaria 15/03/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: Buscar materiais ( medicamentos, insulinas, medicamento espe-
cíficos, medicamentos da UDIME e outros materiais ) em Belém.
origem: castanhal –Pa-Brasil
destino: Belém Período:  15 /03/2022
Servidor: Elane de Nazaré da c. Pereira Monteiro cPf- 467.313.182.72 
mat. 57194948/1 cargo ag. administrativo
Benedito José de lima da Silva cPf- 233.862.232.49 mat. 5705304/1 car-
go: motorista
ordenador: Mário Moraes chermont filho

Protocolo: 771624
Portaria Nº 186 e 188 de  diaria 15/03/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: Buscar materiais ( medicamentos, insulinas, medicamento espe-
cíficos, medicamentos da UDIME e outros materiais ) em Belém.
origem: castanhal –Pa-Brasil
destino: Belém Período:  29 /03/2022
Servidor: Elane de Nazaré da c. Pereira Monteiro cPf- 467.313.182.72 
mat. 57194948/1 cargo ag. administrativo
Edimilson a. cavalcante filho cPf- 218.055.632.20 mat.0503399 cargo : 
motorista período: 29/03/2022
ordenador: Mário Moraes chermont filho

Protocolo: 771620
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Portaria Nº 184 e 185 de  diaria 15/03/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: Buscar materiais ( medicamentos, insulinas, medicamento espe-
cíficos, medicamentos da UDIME e outros materiais ) em Belém.
origem: castanhal –Pa-Brasil
destino: Belém Período:  24 /03/2022
Servidor: Elane de Nazaré da c. Pereira Monteiro cPf- 467.313.182.72 
mat. 57194948/1 cargo ag. administrativo
cícero a. ferreira cPf- 108.102.502.68 mat.0478954 período: 24/03/2022 
cargo: motorista
ordenador: Mário Moraes chermont filho

Protocolo: 771636
Portaria Nº 189 e 183 de  diaria 15/03/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: Buscar materiais ( medicamentos, insulinas, medicamento espe-
cíficos, medicamentos da UDIME e outros materiais ) em Belém.
origem: castanhal –Pa-Brasil
destino: Belém Período:  17 /03/2022
Servidor: Elane de Nazaré da c. Pereira Monteiro cPf- 467.313.182.72 
mat. 57194948/1 cargo ag. administrativo
francisco Paulo da S. costa cPf- 036.584.732.15 mat. 5149290/1 cargo 
motorista período: 17/03/2022
ordenador: Mário Moraes chermont filho

Protocolo: 771629
Portaria Nº 190 e 193  de  diaria 15/03/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: Buscar materiais ( medicamentos, insulinas, medicamento espe-
cíficos, medicamentos da UDIME e outros materiais ) em Belém.
origem: castanhal –Pa-Brasil
destino: Belém Período:  22 /03/2022
Servidor: Elane de Nazaré da c. Pereira Monteiro cPf- 467.313.182.72 
mat. 57194948/1 cargo ag. administrativo
francisco Paulo da S. costa cPf- 036.584.732.15 mat. 5149290/1 cargo 
motorista período: 22/03/2022
ordenador: Mário Moraes chermont filho

Protocolo: 771631
Portaria Nº 191 e 187 de diaria 15/03/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: Buscar materiais ( medicamentos, insulinas, medicamento espe-
cíficos, medicamentos da UDIME e outros materiais ) em Belém.
origem: castanhal –Pa-Brasil
destino: Belém Período:  31 /03/2022
Servidor: Elane de Nazaré da c. Pereira Monteiro cPf- 467.313.182.72 
mat. 57194948/1 cargo ag. administrativo
cícero a. ferreira cPf- 108.102.502.68 mat.0478954 período: 31/03/2022 
cargo: motorista
ordenador: Mário Moraes chermont filho

Protocolo: 771641

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  4ª REGIONAL

.

Portaria
.

Portaria Nº 87 - 25 de Fevereiro de 2022.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
objetivo: objetivo de realizar monitoramento e treinamento dos programas 
Triagem Neontal (Teste do Pézinho), Planejamento reprodutivo, Programa 
renda Brasil, Programa de Vitamina a e Suplementação de Sulfato ferroso,
origem: capanema/Pa – destino: São de Pirabas, Salinópolis Quatipuru e 
Peixe Boi /Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo

diná ferreira costa 57174866-1 Enfermeira

Maria de Nazaré Vasconcelos Medeiros 3157520-1 odontóloga

antônio Marcos Souza de lima 57190457-1 farmacêutico

No período de 08 a 11/03/2022. Quantidade 2 (duas)
ordenador: Patrícia de fatima lima da Silva

Protocolo: 771760
Portaria Nº 80 - 24 de fevereiro de 2022.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
objetivo: objetivo de realizar supervisão e monitoramento nos Sistemas 
de informação do SiSaGUa e Gal para o fortalecimento da Gestão do 
programa ViGiaGUa
origem: capanema/Pa – destino: augusto correa, cachoeira do Piriá, 
Santa luzia do Pará E Tracuateua,/Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo
antônio ismael Barros do carmo 57206704-1 ag. de controle de Endemias

No período de 08 a 11/03/2022. Quantidade 2 (duas)
ordenador: Patrícia de fatima lima da Silva

Protocolo: 771790
Portaria Nº 81 - 24 de fevereiro de 2022.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
Objetivo: Conduzir veículo oficial com servidor do 4º CRS/SESPA que irá 
realizar supervisão e monitoramento nos Sistemas de informação do SiSa-
GUa e Gal para o fortalecimento da Gestão do programa ViGiaGUa
origem: capanema/Pa – destino: augusto correa, cachoeira do Piriá, 
Santa luzia do Pará E Tracuateua,/Pa.

Nome do servidor Matrícula  

orivaldo ramos Silva 5159164-1 Motorista

No período de 08 a 11/03/2022. Quantidade 2 (duas)
ordenador: Patrícia de fatima lima da Silva

Protocolo: 771791
Portaria Nº 68 - 23 de fevereiro de 2022
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
objetivo: objetivo de realizar cadastro e recadastramento de áreas para 
atualização do banco de dados do Sistema de informação em Saúde de 
Populações Exposta a áreas contaminadas – SiSSolo. a ação ocorrerá em 
conjunto com a Vigilância Ambiental do município
origem: capanema/Pa – destino: Bragança, Bonito E ourém/Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo

rubens Souza de oliveira 0504790 ag. de Saúde

raimundo Nonato Batista do Nascimento 0504626 ag. Saúde de Pública

No período de 14 a 17/03/2022. Quantidade 2 (duas)
ordenador: Patrícia de fatima lima da Silva

Protocolo: 771773
Portaria Nº 69 23 de fevereiro de 2022
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
Objetivo: conduzir veículo oficial com servidores do 4º CRS/SESPA que irão 
realizar cadastro e recadastramento de áreas para atualização do banco de 
dados do Sistema de informação em Saúde de Populações Exposta a áreas 
Contaminadas – SISSOLO. A ação ocorrerá em conjunto com a Vigilância 
ambiental do município
origem: capanema/Pa – destino: Bragança, Bonito E ourém/Pa.

Nome do servidor Matrícula  

Vanderlê Sales de lima 57206796-1 Motorista

No período de 14 a 17/03/2022. Quantidade 2 (duas)
ordenador: Patrícia de fatima lima da Silva

Protocolo: 771774
Portaria Nº 56 - 16 de fevereiro de 2022
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
Objetivo: objetivo a de Acompanhamento à equipe de Planificação nas di-
ficuldades apresentadas pelos municípios e definir data e programações 
das próximas oficinas Necessidade de orientação aos municípios quanto 
à mudança de tipologia das ESf e visita as ESf com saúde Bucal. Moni-
toramento da raPS (rede de atendimento Psicossocial) – caPS, aMENd, 
Unidades de saúde.
origem: capanema/Pa – destino e Nova Timboteua, Santarém Novo e São 
João de Pirabas/Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo
iolanda de fatima Mendes da Silva 3156184-1 odontóloga

almicelia Souza de araújo 5472288-3 assistente Social

Período de 09 a 11/03/2022. Quantidade 1,5 (uma e meia)
ordenador: Patrícia de fatima lima da Silva
Portaria Nº 57 - 16 de fevereiro de 2022
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
objetivo: o objetivo de acompanhar equipe do nível central que vai realizar 
monitoramento, supervisão e avaliação e complementar com capacitação 
de profissionais de Saúde (Médicos, enfermeiros,) etc. no atendimento de 
soros contra veneno (animais Peçonhentos), visando com isso melhorar o 
atendimento à População atendida e tirar as dúvidas relatadas pela dVS 
do Município.
origem: capanema/Pa – destino: e Nova Timboteua, Santarém Novo e 
São João de Pirabas/Pa.

Portaria Nº. Matrícula cargo

Àvila Júnior de Souza amaral 57207813-1 Motorista

Período de 09 a 11/03/2022. Quantidade 1,5 ( uma e meia)
ordenador: Patrícia de fatima lima da Silva

Protocolo: 771814
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Portaria Nº 45- 24 de fevereiro de 2022.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
objetivo: o objetivo de acompanhar equipe do nível central que vai realizar 
monitoramento,
supervisão e avaliação e complementar com capacitação de profissionais 
de Saúde (Médicos, enfermeiros,) etc.
no atendimento de soros contra veneno (animais Peçonhentos), visando 
com isso melhorar o atendimento à
População atendida e tirar as dúvidas relatadas pela dVS do Município.
origem: capanema/Pa – destino: Bragança/Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo
Pedro Geraldo Gonçalves Nogueira 1086485 Guarda de Endemias

Período de 14 a 18/03/2022. Quantidade 4.5 (Quatro e Meia)
ordenador: Patrícia de fatima lima da Silva

Protocolo: 771804
Portaria Nº 88 25 de Fevereiro de 2022.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
Objetivo: Conduzir veículo oficial, com servidores que realizar monitora-
mento e treinamento dos programas Triagem Neontal (Teste do Pézinho), 
Planejamento reprodutivo, Programa renda Brasil, Programa de Vitamina 
a e Suplementação de Sulfato ferroso,
origem: capanema/Pa – destino: São de Pirabas, Salinópolis Quatipuru e 
Peixe Boi /Pa.

Nome do servidor Matrícula  
José Maria ferreira Galvão 504973 Motorista

No período de 08 a 11/03/2022. Quantidade 2 (duas)
ordenador: Patrícia de fatima lima da Silva

Protocolo: 771762
Portaria Nº 67 03 de março de 2022
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
objetivo: objetivo de realizar monitoramento das ações de combate ao 
aedes aegypti com as equipe municipais,
origem: capanema/Pa – destino: Peixe-Boi, Nova Timboteua E Santarém Novo, /Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo
isadora Maria landim Santos 5955662/1 Enfermeira

No período de 08 a 11/03/2022. Quantidade 02 (duas)
ordenador: Patrícia de fatima lima da Silva

Protocolo: 771718
Portaria Nº 41 03 de Março de 2022.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
objetivo: objetivo de Participar da capacitação para gestão municipal quan-
to à organização do novo financiamento e seus componentes, de modo a 
qualificar os territórios para o fortalecimento da Atenção Primária à Saúde,
origem: capanema/Pa – destino: Viseu/Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo

antônio Neves Medeiros dos Santos 0505099 ag. de Saúde Pública

francisco chagas Mourão Galvão 505018 ag. de Saúde Pública

itamar lima da Silva 108804/1 agente de Portaria

No período de 07 a 11/03/2022. Quantidade 4.5 (Quatro e Meia)
ordenador: Patrícia de fatima lima da Silva

Protocolo: 771708
Portaria Nº 41 03 de Março de 2022.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
objetivo: Para conduzir veículo com servidores do 4ºcrS/SESPa, com o 
objetivo de dar Suporte técnico em áreas com histórico de casos agressão 
em animais de Produção por morcegos, se faz necessário realizar ações 
que fazem parte do planejamento estratégico de prevenção e controle da 
raiva, visando a manutenção da saúde humana.
origem: capanema/Pa – destino: Viseu/Pa.

Nome do servidor Matrícula  
arnaldo rolim de albuquerque 1086643 Motorista

No período de 07 a 11/03/2022. Quantidade 4.5 (Quatro e Meia)
ordenador: Patrícia de fatima lima da Silva

Protocolo: 771709
Portaria Nº 65 - 21 de fevereiro de 2022.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
objetivo: objetivo de realizar monitoramento das ações de combate ao 
aedes aegypti com as equipe municipais,
origem: capanema/Pa – destino: Peixe-Boi, Nova Timboteua E Santarém Novo, /Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo
Josué Marcos Vieira do Nascimento 0505162 ag. de Saúde Pública

antonio Maria Matos de Sousa 1086569 ag. de Saúde Pública

No período de 08 a 11/03/2022. Quantidade 02 (duas)
ordenador: Patrícia de fatima lima da Silva

Protocolo: 771711

Portaria Nº 66 - 21 de fevereiro de 2022.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
Objetivo: Conduzir veículo oficial com servidores do 4º CRS/SESPA que 
irão realizar monitoramento das ações de combate ao aedes aegypti com 
as equipe municipais,
origem: capanema/Pa – destino: Peixe-Boi, Nova Timboteua E Santarém 
Novo, /Pa.

Nome do servidor Matrícula  
antonio Soares Meneses 0505329 Motorista

No período de 08 a 11/03/2022. Quantidade 02 (duas)
ordenador: Patrícia de fatima lima da Silva

Protocolo: 771712

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  7ª REGIONAL

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria: 63 de 15 de MarÇo de 2022
Prazo para aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de contas (em dias): 45
Nome do Servidor  cargo do Servidor  Matrícula
aMarildo da foNSEca MacEdo  -  odoNTÓloGo –  Mat. 0720917/10
Programa de Trabalho  fonte do recurso  Natureza da despesa Valor
908874  0103000000  339033 360,00
Observação: A fim de cobrir despesas com transporte fluvial  e  terres-
tre para o município de Salvaterra.
ordenador: andré Pereira fonseca Junior.

Protocolo: 771842
Portaria: 62 de 15 de MarÇo de 2022
Prazo para aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de contas (em dias): 45
Nome do Servidor  cargo do Servidor  Matrícula
EllEN GUSMÃo BarBoSa  -  aGENTE dE coNTrolE dE ENdEMiaS  – Mat.57206178 /1
Programa de Trabalho  fonte do recurso  Natureza da despesa Valor
908302  0103000000  339033 1.260,00
Observação: A fim de cobrir despesas com transporte fluvial  e  terres-
tre para o município de chaves.
ordenador: andré Pereira fonseca Junior.

Protocolo: 771782

diÁria
.

Portaria N° 64 de 15 de Março de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: 7º crS, dESTiNo: SalVaTErra
PErÍodo: dE 21/03/2022 a 25/03/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
0720917010 / aMarildo da foNSEca MacEdo / 127.916.012-87
oBJETiVo: realizar apoio a coordenação Estadual Saúde do adolescente e Jovem 
nas ações de capacitação e Monitoramento do PSE no município de Salvaterra.
dirETor EM EXErcÍcio do 7ºcrS/SESPa: a
NdrÉ PErEira foNSEca JUNior
Portaria N° 65 de 15 de Março de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: 7º crS, dESTiNo: SalVaTErra
PErÍodo: dE 21/03/2022 a 25/03/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
59089453 / raQUEl dE JESUS MoraES GoMES / 370.149.192-53
oBJETiVo: coordenar a equipe regional que irá apoiar a coordenação Es-
tadual da Saúde do adolescente e Jovem, nas ações de capacitação e 
Monitoramento do PSE no município de Salvaterra.
dirETor EM EXErcÍcio do 7ºcrS/SESPa: 
aNdrÉ PErEira foNSEca JUNior

Protocolo: 771852

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  9ª REGIONAL

.

Portaria
.

Portaria Nº 07 de 14 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 o teor do Processo Nº 2021/1294124
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rESolVE:
EXclUir a servidora Mara lúcia Moraes dos Santos ; Matrícula:
541892921; cargo: Médico Veterinário, da PorTaria Nº Nº370 de 12
de Novembro de 2021, Publicada no Diário Oficial 34.770 de 19 DE
NoVEMBro dE 2021, protocolo n° 730316 ,referente à concessão de
diárias para o município de Trairão/Pa – Brasil no Período:
05/12/2021 a 11/12/2021 / N° de diárias: 6,5 (seis diárias e meia).
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SESPa/ 9° crS, 15 de Março de 2022.
aliNE Nair liBEral cUNHa
diretora do 9° centro regional de Saúde

Protocolo: 771653

diÁria
.

Portaria Nº43 de 08 de Março de 2022
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
objetivo: realizar assessoramento e orientação técnica nas ferramentas de 
Planejamento digiSUS para o conselho Municipal de Saúde de Juruti
origem: Santarém/ Pa- Brasil
destino: Juruti / Pa – Brasil
Período: 04/04/2022 a 08/04/2022 / N° de diárias: 4,5 (quatro diárias e meia)
Servidores:
irnando Siqueira da Trindade.
cPf 414.772.352-72
Matrícula: 58959889/1
cargo: Enfermeiro
Márcia roberta Neves da Silva.
cPf 769.691.772-20
Matrícula: 55585623/1.
cargo: auxiliar de Serviços de comunicação
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 771824
diÁrias

Portaria Nº42 de 09 de Março de 2022
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
objetivo: realizar diaGNÓSTico SiTUacioNal, MoNiToraMENTo E aS-
SESSORAMENTO das das ações e serviços relacionados à Vigilância Epide-
miológica e sistemas SiM, SiNaN e SiNaSc.
origem: Santarém/ Pa- Brasil
destino: itaituba/ Pa – Brasil
Período: 04/04/2022 à 08/04/2022 / N° de diária: 4,5 (quatro diárias e meia)
Servidores:
ragner Borgia Junott
cPf: 187.685.982-20
Matrícula:7203562
cargo: Enfermeiro
ismael da rocha Silva
cPf: 758.107.942-20
Matrícula: 58972831
cargo: agente administrativo.
Nara lúcia Santos ribeiro
Matricula n° 5323037/1
cPf: 338.380.622-72.
cargo: datilógrafa.
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 771755
Portaria Nº39 de 08 de Março de 2022
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
Objetivo: Realizar supervisão direta quanto aos Programas de Vigilância 
das leishmanioses Tegumentar e Visceral canina, conforme os protocolos 
do Ministério da Saúde.
origem: Santarém/ Pa- Brasil
destino: alenquer/ Pa – Brasil
Período: 21/03/2022 a 25/03/2022 / N° de diárias: 4,5 (quatro diárias e meia)
Servidores:
Vania Marcia Pereira de Vasconcelos
cPf: 205.453.122-72
Matrícula: 73504339
cargo: Técnico em Enfermagem
djair Vasconcelos de Sousa
cPf: 083.497.972-15
Matrícula:0505359
cargo: agente de Saúde
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 771753
diÁrias
Portaria Nº41 de 09 de Março de 2022
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
objetivo: realizar diaGNÓSTico SiTUacioNal, MoNiToraMENTo E aS-
SESSORAMENTO das das ações e serviços relacionados à Vigilância Epide-
miológica e sistemas SiM, SiNaN e SiNaSc.
origem: Santarém/ Pa- Brasil
destino: alenquer/ Pa – Brasil
Período: 25/04/2022 à 29/04/2022 / N° de diária: 4,5 (quatro diárias e meia)

Servidores:
ragner Borgia Junott
cPf: 187.685.982-20
Matrícula:7203562
cargo: Enfermeiro
Nara lúcia Santos ribeiro
Matricula n° 5323037/1
cPf: 338.380.622-72.
cargo: datilógrafa.
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 771736
diÁrias
Portaria Nº40 de 08 de Março de 2022
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
Objetivo: participar do Curso Sindicância e Processo Administrativo Disci-
plinar, promovido pela Escola de Governança Pública do Estado do Pará.
origem: Santarém/ Pa- Brasil
destino: Belém/ Pa – Brasil
Período: 27/03/2022 à 02/04/2022. / N° de diária: 6,5( seis diárias meia)
Servidora:
cristiana Pinto oliveira costa
cPf: 625.230.902-87.
Matrícula: 54196328/1
cargo: agente administrativo.
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 771651

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  11ª REGIONAL

.

oUtras MatÉrias
.

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

coMissÃo iNterGestores reGioNaL-cir caraJÁs
resoLUÇÃo cir caraJÁs Nº. 01 de 07 de MarÇo de 2022.

a comissão intergestores regionais – cir carajás, no uso de suas atribui-
ções legais e,
coNSidEraNdo a lei 12.466, de 24 de agosto de 2011 que acrescenta os 
arts. 14-a e 14-B à lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, que “dispõe 
sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 
organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras 
providências”.
coNSidEraNdo o decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, que regu-
lamenta a lei nº 8080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a 
organização do Sistema Único de Saúde (SUS), o planejamento da saúde, 
a assistência à saúde e a articulação interfederativa;
CONSIDERANDO que as Comissões Intergestores são instâncias de pactu-
ação consensual entre os entes federativos para definição das regras da 
gestão compartilhada do SUS bem como referências para as transferências 
de recursos entre os entes federativos;
coNSidEraNdo a Portaria GM/MS 3.134 de 17 de dezembro de 2013; 
que dispõe sobre a transferência de recursos financeiros de investimento 
do Ministério da Saúde a Estados, distrito federal e Municípios, destinados 
à aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a expansão e 
consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS);
coNSidEraNdo o art. 6º da resolução ciT N. 22, dE 27 dE JUlHo dE 
2017 onde cita que o gestor de saúde estadual, do distrito federal ou 
municipal encaminhará a alteração dos itens aprovados ou da unidade be-
neficiada para conhecimento à Comissão Intergestores Regional (CIR), à 
comissão intergestores Bipartite (ciB) ou ao colegiado de Gestão da Se-
cretaria de Saúde do distrito federal (cGSES/df).
coNSidEraNdo o ofício 017/2022 da SMS de Nova ipixuna onde foi so-
licitado a apreciação na cir e emissão de resolução aprovando projeto 
referente a proposta de emenda parlamentar para o município;
CONSIDERANDO que o município precisa ampliar e qualificar a oferta de 
serviços;
coNSidEraNdo o art. 9º Parágrafo Único do regimento interno da cir 
que diz que a cir somente poderá deliberar “ad referendum” por meio 
do seu Presidente sobre os assuntos emergenciais, submetendo o ato à 
deliberação do Plenário na reunião imediatamente posterior sendo vetado 
deliberações que envolvam alocação e transferências de recursos entre os 
municípios que compõe a região de saúde.
rESolVE:
art. 1º aprovar o Projeto de implantação do Serviço de Transporte em de-
cúbito Horizontal de Paciente sem RISCO (Ambulância Tipo A), oriunda da 
proposta de Emenda Parlamentar nº 12280.0050001/21-011 no valor r$ 
249.321,00 (duzentos e quarenta e nove mil trezentos e vinte e um reais) 
para município de Nova ipixuna/Pa.
art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogan-
do-se as disposições em contrário.
Irlândia da Silva Galvão Luciano Lopes Dias
Presidente da cir Secretário Municipal de Saúde de Marabá

Protocolo: 772019
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SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  12ª REGIONAL

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 006 de 15 de Março de 2022.
Nome: Janeleine Nóbrega Meira.
Matrícula/Siape: 0113255-1.
cargo: farmacêutica-bioquímico.
lotação: Unidade Mista de Pau d’arco / 12º crS.
Triênio: 01.12.2011 a 30.11.2014.
Período: 01 a 30.07.2022.
Nº de dias: 30 (trinta) dias.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes.

Protocolo: 771604

.

.

diÁria
.

Portaria nº 114 de 15 de Março de 2022.
Nome: Walnner robert Mendes Santos
cargo: colaborador Eventual
cPf 409.127.098-04
Período: 21 a 25.03.2022.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia.
Destino: Ourilândia do Norte
objetivo: realizar implantação do PEc e Previne Brasil no município de 
Ourilândia do Norte -PA
ordenado de despesa: Jucirema de Souza Gomes - 
diretora do 12º crS / SESPa - PorTaria Nº 1700/23.11.2021.

Protocolo: 771617

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  13ª REGIONAL

.

.

.

Portaria
.

secretaria de estado de saúde Pública – sesPa
13º centro regional de saúde
desiGNar serVidor
Portaria N° 08 de 11 de MarÇo de 2022.
o diretor do 13º centro regional de Saúde/SESPa, usando de suas atri-
buições que lhe foram conferidas pela PorTaria no 81/2022-ccG, de 19 
de Janeiro De 2022, publicada no Diário Oficial do Estado no 34838 de 
20/01/2022;
E considerando a necessidade de readequações na divisão administrativo/
Financeira do 13oCRS, especificamente no setor de Compras/Serviços.
r E S o l V E:
art. 1°- dESiGNar para responder pelo Setor de compras/Serviços, Eliel-
son Junior Mota corrêa, matricula n° 5913127-1 para realização dos pro-
cedimentos e atividades inerentes ao referido Setor e como suplente o 
servidor José Mauricio Vanzeler Pompeu, matricula n° 57232496-1.
art. 2° - Esta portaria entra em vigor a contar da data de sua assinatura.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
13° centro regional de Saúde/SESPa em: 11/03/2022
Helius cézar Tocantins de Souza
diretor do 13º centro regional de Saúde

Protocolo: 772158
secretaria de estado de saúde Pública – sesPa
13º centro regional de saúde
desiGNar serVidor
Portaria N° 10 de 11 de MarÇo de 2022.
o diretor do 13º centro regional de Saúde/SESPa, usando de suas atri-
buições que lhe foram conferidas pela PorTaria no 81/2022-ccG, de 19 
de Janeiro De 2022, publicada no Diário Oficial do Estado no 34838 de 
20/01/2022;

coNSidEraNdo as exigências da lei n° 8.666, regulamenta o art. 37, in-
ciso XXi, da constituição federal institui normas para licitações e contrato 
da administração Pública e dá outras providencias.
rESolVE:
i - designar os servidores a seguir relacionados para compor a comissão 
Permanente de licitação deste 13° centro regional de Saúde/SESPa-caMETá:
PrESidENTE:
JoSÉ MaUrÍcio VaNZElEr PoMPEU Matricula: 57232496-1
MEMBroS:
dENilToN dE caSTro TaVarES Matricula: 5850940-3
EliElSoN JUNior MoTa corrÊa, Matricula: 5913127-1
SUPlENTES:
JoaS HElENo SoarES dE SoUZa Matricula: 57233233-1
VicENTE filHo aSSUNÇÃo da crUZ Matricula: 57233230-1
ii - os suplentes substituirão os membros permanentes em caso de afas-
tamento ou impedimento legal;
iii - Um dos membros permanentes responderá pelo presidente no caso de 
afastamento ou impedimentos deste, observada a ordem do item;
iV - Sem prejuízo das atribuições expressamente previstas em lei, compe-
tirá à comissão Permanente de licitação:
a) coordenar os Processos de licitação
b) confeccionar minutas de Editais e contratos, submetendo-as apreciação 
da assessoria Jurídica;
c) Processar e julgar a fase de habilitação das propostas;
d) Classificar e manifestar-se em 1ª instância dos recursos eventualmente 
interpostos;
e) requisitar parecer técnico e/ou jurídico, quando julgar necessário;
f) Providenciar publicações necessárias na forma da legislação vigente;
g) Praticar todos os atos necessários para conservação de suas finalidades.
V - Uma vez exaurido o prazo recursal e julgados todos os recursos even-
tualmente interpostos, o resultado alcançado pela comissão será levado 
à deliberação do titular do Órgão para homologação e adjudicação, sem 
prejuízo da contingentes revogações ou anulação quando necessárias;
Vi - os membros da comissão Permanentes de licitação responderão so-
lidariamente por todos os atos praticados pela comissão, salvo se posição 
individual divergente e fundamentada tiver sido registrada em ata lavrada 
na reunião em que tiver sido tomada a decisão, de acordo com o parágrafo 
3°, do artigo 51 da lei n°8.666/93;
Vii - a comissão exercerá suas atribuições pelo prazo de (1) ano;
Viii - os membros da comissão e da equipe de apoio relacionados no 
anexo desta Portaria somente exercerão exclusivamente a função quando 
houver processo licitatório.
iX - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogando-se 
as disposições em contrário.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
13° centro regional de Saúde/SESPa em: 11/03/2022
Helius cézar Tocantins de Souza
diretor do 13º centro regional de Saúde

Protocolo: 772169
secretaria de estado de saúde Pública – sesPa
13º centro regional de saúde
desiGNar serVidor
Portaria N° 09 de 11 de MarÇo de 2022.
o diretor do 13º centro regional de Saúde/SESPa, usando de suas atri-
buições que lhe foram conferidas pela PorTaria no 81/2022-ccG, de 19 
de Janeiro De 2022, publicada no Diário Oficial do Estado no 34838 de 
20/01/2022;
rESolVE:
art. 1° - designar como Pregoeiro o servidor José Mauricio Vanzeler Pom-
peu, matricula n° 57232496-1 para realização dos procedimentos licitató-
rios pelo prazo de 01 (um) ano.
art. 2°- designar os servidores: denilton de castro Tavares matricula: 
5850940-3 e Joas Heleno Soares de Souza Matricula: 57233233-1, para 
comporem a equipe de apoio aos procedimentos de pregão conforme as 
necessidades e indicação do pregoeiro.
art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogan-
do-se as disposições em contrário.
PUBliQUE–SE, rEGiSTrE–SE E cUMPra–SE.
13° centro regional de Saúde/SESPa em: 11/03/2022
Helius cézar Tocantins de Souza
diretor do 13º centro regional de Saúde

Protocolo: 772160
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HOSPITAL OPHIR LOYOLA

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 226/2022 - 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 a nova redação do art. 116 da lei Estadual no 5.099/83,
combinando com o art. 98 da lei no 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os termos contidos no Processo nº 2022/67365 de 
19/01/2022.
coNSidEraNdo o que foi apurado nos assentamentos funcionais da ser-
vidora aNdrEYa araUJo fErrEira, Técnico de Enfermagem, matricula 
n° 5424992/1, lotada no centro de Suporte de Enfermagem (Nefrologia), 
referente ao 1º triênio (23/11/2012 a 22/11/2015).
rESolVE:
coNcEdEr licença Prêmio de 30 (trinta) dias, a servidora aNdrEYa araU-
Jo fErrEira, Técnico de Enfermagem, matricula n° 5424992/1, perten-
cente ao Quadro de Pessoal ativo do Hol, para ser gozada no período de 
15/03/2022 a 13/04/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 15 de março de 2022.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 772078

.

.

errata
.

No eXtrato PUBLicado No doe Nº 34.893 de 15 de MarÇo 
de 2022, QUe trata da Portaria Nº 216/2022– GaB/dG/

HoL de 10/03/2022, reFereNte a diÁrias.
oNde se LÊ:
rESolVE: coNcEdEr 2,5 (duas e meia) diárias, ao servidor EdNEY MEN-
dES PErEira, assessor da diretoria Geral, matricula 55589787/3, para 
Visita Técnica às instalações administrativas e operacionais da empresa 
3alBE e ao Hospital do Servidor Público Estadual do instituto de assistên-
cia Médica do Servidor Público Estadual (HSPE-iaMSPE) em São Paulo, nos 
dias 10 a 12/03/2022.
Leia-se:
rESolVE: coNcEdEr 2,5 (duas e meia) diárias, ao servidor fErNaNdo 
NilSoN VElaSco JUNior, diretor de administração e finanças, matricula 
55588809/4, para Visita Técnica às instalações administrativas e operacio-
nais da empresa 3alBE e ao Hospital do Servidor Público Estadual do ins-
tituto de assistência Médica do Servidor Público Estadual (HSPE-iaMSPE) 
em São Paulo, nos dias 10 a 12/03/2022.

Protocolo: 772073

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico Nº 006/2022 - irP
Processo nº 2021/490691
objeto: aquisição de suprimentos a serem utilizados nos setores de imu-
nologia ii e coagulação Sanguínea do centro de análises clínicas, com o 
fornecimento de equipamentos automatizados em regime de coModaTo.
a autoridade competente do Hospital ophir loyola, homologa o aludido 
certame, efetuado sob o critério “Menor Preço”, em favor da empresa:
diaGNocEl coMÉrcio E rEPrESENTaÇÕES lTda
Valor Total da licitação: r$ 761.794,00
Belém, 11 de Março de 2022
diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 772084

.

.

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica
.

acordo de cooPeraÇÃo tÉcNica Nº 01/2022
Processo nº 2022/68075
daS ParTES: HoSPiTal oPHir loYola – Hol E fUNdaÇÃo cENTro dE 
HEMoTEraPia E HEMaToloGia do Para - HEMoPa.
do oBJETo: Processamento e criopreservação de células progenitoras 
hematopoiéticas para atender as necessidades do Hospital ophir loyola 
– Hol, no tratamento de pacientes com indicação de transplante de me-
dula óssea, pelo período de 12 (doze) meses, contado da data de sua 
assinatura.

do foro: Belém – Pará
daTa: 10/03/2022
aSSiNaTUraS:
iVETE GadElHa VaZ - dirETora GEral do HoSPiTal oPHir loYola - Hol
PaUlo aNdrÉ caSTElo BraNco BEZErra – PrESidENTE da fUNdaÇÃo 
cENTro dE HEMoTEraPia E HEMaToloGia do Pará - HEMoPa.
ENdErEÇo do coNVENiado: Trav. Padre Eutíquio, nº 2109, Bairro Batista 
campos – Belém/Pa, cEP: 66.033-000

Protocolo: 771527

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria N° 222/2022 - 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:
art. 1º. designar JaiME SilVa dElGado, Sociólogo do quadro de pessoal 
ativo da SESPa, matrícula funcional nº 57197946/1 e aNa lUcia PaN-
ToJa GillET, Escriturário do quadro de pessoal ativo do Hol, matrícu-
la funcional nº 5140919/1; e SoNia MariETa ViEira do NaSciMENTo, 
Escriturário, do quadro de pessoal ativo do Hol, matrícula funcional nº 
5135141/1; para, sob a presidência do primeiro, constituírem comissão 
de Sindicância Administrativa Disciplinar - SAD em desfavor do servidor 
JoSE lUiZ aMoriM dE carValHo, matricula nº 210, descritas no Proces-
so nº 2022/191785 de 16/02/2022, bem como os atos e fatos conexos que 
emergirem no decorrer dos trabalhos.
art. 2º. Estabelecer o prazo de 30 dias para a conclusão dos trabalhos da 
referida comissão.
Art. 3º. Os servidores nomeados através desta portaria ficam cientes que 
em caso de não conclusão dos trabalhos no prazo legal, injustificadamente, 
estarão sujeitos as penalidades elencadas no art. 183 do rJU/Pa.
art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Em, 14 de março de 2022.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 771553
eXtrato de ata de reGistro de PreÇos Nº 003/2022 - 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 006/2022
Processo nº. 2021/490691
forNEcEdor: diaGNocEl coMÉrcio E rEPrESENTaÇÕES lTda
Valor Total: r$ 761.794,00
data de assinatura: 15/03/2022
ViGÊNcia: 15/03/2022 a 14/03/2023
oBJETo: aquisição de suprimentos a serem utilizados nos setores de imu-
nologia ii e coagulação Sanguínea do centro de análises clínicas, com o 
fornecimento de equipamentos automatizados em regime de coModaTo, 
conforme abaixo:

iteM esPeciFicaÇÃo – GrUPo 01 UNd Qtde VaLor UNitario

1 arcHiTEcT PSa ToTal TESTES 2.400 r$ 19,31 

2 arcHiTEcT  PSa TESTES 600 r$ 15,00 

3 arcHiTEcT fErriTiNa TESTES 1.200 r$ 19,06 

4 TraNSfErriNa - laB. aPoio TESTES 600 r$ 14,66 

5 arcHiTEcT TSH TESTES 2.000 r$ 10,00 

6 arcHiTEcT T4 liVrE TESTES 1.500 r$ 16,00 

7 família  arcHiTEcT  TacroliMUS TESTES 2.000 r$ 90,00 

8 arcHiTEcT cicloSPoriNa TESTES 800 r$ 76,86 

9 arcHiTEcT  cEa TESTES 1.800 r$ 16,00 

10 arcHiTEcT  ca  15-3 TESTES 1.600 r$ 20,26 

11 arcHiTEcT  ca  125 TESTES 600 r$ 25,00 

12 faMilia arcHiTEcT ca 19-9Xr TESTES 600 r$ 21,12 

13 arcHiTEcT  TESToSTEroNa TESTES 800 r$ 12,00 

14 arcHiTEcT ViTaMiNa B12 TESTES 400 r$ 15,24 

15 ichroma Hba1c TESTES 1.500 r$ 16,00 

16 faMÍlia  arcHiTEcT TirEoGloBUliNa TESTES 600 r$ 18,20 

17 arcHiTEcT  SiroliMUS TESTES 400 r$ 125,20 

18 STa NeoPTimal 10 TESTE 21000 r$ 3,17

19 STa PTT a 5 TESTE 21000 r$ 3,17

20 STa cacl2 0,025 TESTE 21000 r$ 3,17
 
diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 772068
Portaria Nº 224/2022 - 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 na Portaria aP nº 430 de 03/02/2022- 
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará- iGEPrEV, publicado 
no Diário Oficial nº 34.887 de 10/03/2022.
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rESolVE:
afaSTar, a partir de 01/03/2022, do Quadro de Pessoal ativo do Hol, a 
servidora MarY ToKUHaSHi oTa, Enfermeiro, matrícula nº 5053277/1, 
regida pela lei nº 5.810/94-rJU- Estatuário não Estável, por motivo de 
aposentadoria.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 15 de março de 2022.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 771927

.

.

FUNDAÇÃO SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 246/2022/caPe/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela lei nº 6.178, 
de 30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, e, coNSidEraN-
do o PaE nº 2021/665880
rESolVE:
dESiGNar o servidor Sr. NilSoN MilaS cHUcrE dE SoUZa, gerente, ma-
trícula 57197424/1 lotado nesta Gerência de arquivo Médico.os contatos 
serão realizados através do telefone (91) 4009 - 2356 e do email: nilson.
chucre@santacasa.pa.gov.br, para exercer o encargo de fiscal do contra-
to nº 053/2022/fScMP, oriundo do PrEGÃo ElETrÔNico Nº 090/2021/
FSCMP, firmado entre a FUNDAÇÂO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO 
Pará-fScMP e a empresa NoGUEira & TadaiESKY lTda, cNPJ/Mf sob 
o nº08.563.096/0001-08, cujo o objeto é a aquisição de aQUiSiÇÃo dE 
fraGMENTadora dE PaPEl.
DESIGNAR o para fiscal substituto a servidora, Sra. INGRID BEZERRA DOS 
SaNToS raNiEri, administradora, Matrícula 54189198/2, lotada na coorde-
nação de arquivo administrativo. os contatos serão realizados por meio do 
telefone (91) 4009 - 0357 e do e-mail: ingrid.ranieri@santacasa.pa.gov.br
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém-Pa, 15 de março de 2022.
PrESidENTE dr. BrUNo MENdES carMoNa
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará

Protocolo: 771869

.

.

LiceNÇa Para cUrso
.

Portaria Nº. 231/cedP/GP/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 30/04/2019, publicado no doE nº 33.864 de 02/05/2019,
coNSidEraNdo os termos dos artigos 26 e 72, inciso Vii da lei 
5.810/1994, que dispõe sobre o regime Jurídico Único dos Servidores Pú-
blicos civis do Estado do Pará, e
rESolVE: coNcEdEr, licença para Estudo – “MESTrado ProfiSSioNal 
EM ENSiNo EM SaÚdE - cESUPa”, com remuneração, a Servidora Natalia 
russiely de Souza Tavares, matrícula 57196094-1, cargo agente de ar-
tes Práticas, lotada na diretoria de Ensino e Pesquisa (dEPE), no período 
de 10.02.2022 a 30.03.2024, em sistema módulos.
art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a partir de 10 de fevereiro de 2022.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém – Pa, 11 de Março de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 771552
Portaria Nº. 239/cedP/GP/FscMP

o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 30/04/2019, publicado no doE nº 33.864 de 02/05/2019,
coNSidEraNdo os termos dos artigos 26 e 72, inciso Vii da lei 
5.810/1994, que dispõe sobre o regime Jurídico Único dos Servidores Pú-
blicos civis do Estado do Pará, e
rESolVE: coNcEdEr, licença para Estudo – “MESTrado ProfiSSioNal 
GESTÃo E SErViÇoS EM SaÚdE - fScMP”, com remuneração, a Servido-
ra Michele de Pinho Barreiros, matrícula 54195817-1, cargo Enfermeiro 
Generalista, lotada na Gerência de Ginecologia e obstetricia (coPPP), no 
período de 01.08.2020 a 30.08.2022, em sistema módulos.
art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a partir de 01 de agosto de 2020.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém – Pa, 14 de Março de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 771557

errata
.

errata da PUBLicaÇÃo: 749379, diÁrio oFiciaL 
Nº 34.824 de 10/01/2022

oNde se LÊ: ElEMENTo dE dESPESa: 339030.
Leia-se: ElEMENTo dE dESPESa: 449052.
BrUNo MENdES carMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará

Protocolo: 772014

coNtrato

coNtrato: 053/2022/FscMP
Exercício: 2022
objeto: aQUiSiÇÃo dE fraGMENTadora dE PaPEl
Valor: r$ r$129.045,05
data de assinatura: 14/03/2022
Vigência: 14/03/2022 a 14/03/2023
PE 090/2021/fScMPa - PaE Nº 2021/665880
fUNcioNal ProGraMáTica: 10.302.1507.8288 e 10.302.1507.8289;
foNTE dE rEcUrSo: 0101, 0103, 0261, 0269, 0301008850 e seus res-
pectivos superávits;
ElEMENTo dE dESPESa: 449052;
coNTraTada: NoGUEira & TadaiESKY lTda, cNPJ/Mf sob o 
n.º 08.563.096/0001-08,
ENdErEÇo: conjunto Vitória régia, al. NS-1 nº20, Marambaia, Belém/Pa, 
cEP: 66.615-285, Telefone: (91) 3276-9201/ (91) 8899-9555
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 771867

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 84/2021
Às 09:48 horas do dia 21 de fevereiro de 2022, após constatada a regu-
laridade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. BrUNo 
MENdES carMoNa, HoMoloGa a adjudicação referente ao Processo nº 
1077319/2021, Pregão nº 84/2021.
Empresa vencedora: BriUTE coMErcio dE ProdUToS E EQUiPaMENToS 
HoSPiTalarES lTda - cNPJ: 00.890.752/0001-75
loTE 02
Valor total r$ 49.020,00.
Empresa vencedora: cirUBEl coMErcio E rEPrESENTacoES dE ProdU-
ToS MEdicoS E HoSPiTalar EirEli - cNPJ: 05.323.167/0001-07
iTEM: 09
Valor Total r$ 16.560,00
Empresa vencedora: PriMEd coMErcio dE ProdUToS HoSPiTalarES 
EirEli - cNPJ: 26.556.283/0001-46
loTE: 01
Valor Total r$ 22.050,00
Empresa vencedora: liciTaTradE SErVicoS E coMErcio dE ProdUToS 
HoSPiTalarES lTda - cNPJ: 32.258.056/0001-37
iTEM: 15
Valor ToTal: r$ 23.552,00
Empresa vencedora: PlaSTicoS V.P. iNdUSTria E coMErcio lTda - 
cNPJ: 35.159.991/0001-34
iTEM: 17
Valor Total: r$ 3.800,00
Empresa vencedora: UNiT - iNdUSTria, coMErcio, iMPorTacao E EX-
PorTacao liMiTada - cNPJ: 66.969.262/0001-77
iTEM: 07
Valor total: r$ 10.800,00
itens fracassados: 06, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 16 e 18.
Tiago de lima ribeiro
Presidente cPEl/fScMP

Protocolo: 771781

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

disPeNsa: 014/2022
data: 15/03/2022
Valor: r$3.386,88
objeto: MaTErial dE coNSUMo - MaNiTol 20%, SolUÇÃo iNJETáVEl, 
fraSco PláSTico GradUado coM 250Ml.
fundamentação legal: com base no artigo 24, incisos iV, da lei federal 
nº8.666/93 e Parecer nº 065/2022/aJUr/fScMP
Data de Ratificação: 15/03/2022 - PAE nº 2022/242852
funcional Programática: 10.302.1507.8288; fontes de recursos: 0101, 
0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 0269006842, 0269006962, 
0269008053, 0269008054, 0269008100, 0269008101, 0269008102, 
7349008494, 7349008545 e seus respectivos superávits; Elemento de 
despesa: 339030
coNTraTada: NaTaN coMÉrcio lTda - EPP; cNPJ/Mf: 02.771.547/0001-16
ENdErEÇo: rua da PicarEira, nº 1915, centro, Marituba/Pa, cEP: 
67.201-145
TElEfoNE: (91) 3256-1414
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 771537
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ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo do terMo de disPeNsa Nº 014/2022
Nos termos do art. 26 da lei 8.666/93
objeto: MaTErial dE coNSUMo - MaNiTol 20%, SolUÇÃo iNJETáVEl, 
fraSco PláSTico GradUado coM 250Ml.
coNTraTada: NaTaN coMÉrcio lTda - EPP
data: 15/03/2022
ordenador: dr. Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 771538

.

.

oUtras MatÉrias
.

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne00369

Valor: r$4.309,00
data: 08/03/2022
objeto: aQUiSiÇÃo dE liXEiraS colEToraS E adESiVoS dE SiNaliZaÇÃo
PaE nº 2022/252321
funcional Programática: 10.302.1507.8288; fontes de recursos: 0103
Elemento de despesa: 339030
coNTraTada: MaTHEUS caMPoS da coSTa , cNPJ/Mf: 37.805.703/0001-05
ENdErEÇo: r WE-3(9cJ GlEBa i 345a Sala 1, Belém-Pa, cep: 66633165;
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 772051

.

.

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA
E HEMATOLOGIA DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 291/2022 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 
15 de MarÇo de  2022.

o Presidente da fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o Processo n° 2021/1224431, o qual trata da solicitação 
de cessão da servidora Janete de fatima Nascimento de araujo;
considerando o  decreto 795/2020,  de 29/05/2020, publicado no doE 
Nº 34.240 de 01/06/2020, que dispõe  sobre a cessão  de servidores de 
Órgãos e entidades da administração Pública Estadual direta , autárquica 
e fundacional;
considerando que o art. 3º, parágrafo 2º , que dispõe sobre a cessão de 
servidor no âmbito do Poder Executivo Estadual, inclusive para suas em-
presas públicas e sociedades de economia mista, onde cessão será conce-
dida pelo prazo de até 4 (quatro) anos, podendo ser prorrogada no interes-
se dos órgãos e entidades cedentes e cessionários, mediante ato publicado 
no Diário Oficial do Estado;
rESolVE:
i – cEdEr a servidora Janete de fatima Nascimento de araujo, matrícula 
5132312/4, à fundação Pública Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fPH-
cGV), a contar de 02 de abril de 2022 até 01 de abril de 2026, de acordo 
com o decreto 795/2020,  de 29/05/20, sem ônus para o órgão de origem, 
conforme art. 6º do decreto supracitado.
ii -  dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência da fundação centro de Hemoterapia e Hematolo-
gia do Pará – HEMoPa, 15 de março de 2022.
dr. PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 771733
Portaria Nº 286/2022 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 

de 11 de MarÇo de 2022
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
Considerando que as atividades perigosas específicas, de natureza espe-
cial, estabelecidas pelas legislações acima mencionadas, que tragam pos-
síveis prejuízos á saúde e/ou vida dos servidores diretamente envolvidos 
devem ser gratificadas;
considerando que no art. 7º, inciso XXiii, da constituição federal são di-
reitos dos trabalhadores urbanos e rurais o adicional de remuneração para 
as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei;
considerando as inspeções realizadas pela SEad através dos laudo Peri-
ciais  Nº 015/2001,004/2004 e 001/2006;
considerando, ainda, que alguns servidores da fundação HEMoPa, dire-
tamente envolvidos, em razão das atribuições desenvolvidas, no desem-

penho de suas funções consideradas como perigosas pela administração 
Pública se enquadram na situação legal disposta pela legislação;
considerando o Processo 2022/78431
rESolVE,
i- coNcEdEr o adicional de insalubridade, no percentual de 10% (dez por 
cento) do vencimento base da servidora abaixo relacionada, ante a reali-
zação de atividades consideradas insalubres pela legislação vigente sobre 
a matéria na fundação HEMoPa.
 

NoMe MatrÍcULa carGo LotaÇÃo a coNtar

rosirez Pacheco Silva 5936826/2 agente adminis-
trativo GEraP 02/12/2021

iii - dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 11 de março de 2022.
Paulo andré castelo Branco Bezerra
Presidente do HEMoPa

Protocolo: 771801
 Portaria Nº 290/2022 - GaBiNete/aJUr/HeMoPa, 

de 03 de MarÇo de 2022.
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando que nenhuma sanção poderá ser imposta a servidor público 
sem que se garantia, por intermédio do devido processo legal, o direito de 
defesa a ser exercitado da forma mais ampla possível, conforme o estabe-
lece o art. 5º da constituição federal, reiterado pela lei. 5.810/94;
considerando as informações constantes nos autos do Processo de Sindi-
cância – PAE nº 2022/92781, bem como a necessidade de realização de 
diligencias, consideradas imprescindíveis para a correta resolução do caso 
concreto, sob a responsabilidade da Comissão Permanente de Sindicância 
e Processo administrativo disciplinar.
rESolVE,
I – PRORROGAR o prazo da Sindicância referente ao Processo nº 
2022/92781, publicada através da PorTaria Nº 071/2022 – aJUr/GaPrE/
HEMoPa de 31 de janeiro de 2022, pelo prazo de 30 (TriNTa) dias a contar 
de 03/03/2022;
ii - dê-se ciência, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 03 de março de 2022.
Paulo andré castelo Branco Bezerra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 771654
Portaria Nº 287/2022 - GeaPe/GaPre/HeMoPa, 

de 14 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 2022/280140;
rESolVE:
i - conceder 08 (oito) dias de licença Nojo a servidora Mônica costa da 
Silva Pereira, matrícula nº 5843634/3, ocupante do cargo de Técnico de 
Enfermagem, lotada na Gerência de coleta em doadores, por falecimento 
do seu genitor, no período de 27 de fevereiro de 2022 a 06 de março de 
2022, nos termos do art. 72, inciso iii, da lei Estadual nº 5.510/94.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
HEMoPa - Pará, 14 de março de 2022.
dr. PaUlo aNdrÉ caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 771689

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 288 de 14 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 264638/2022.
rESolVE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  obje-
tivo  de ParTiciPar caPaciTaÇÃo doS rESPoNSáVEiS PElaS UNidadES 
E EQUiPES dE aPoio No USo do SiSTEMa iNforMaTiZado dE GESTÃo 
dE EQUiPaMENToS, PoSSiBiliTaNdo a coNSUlTa aoS docUMENToS 
QUE coMProVaM a rEaliZaÇÃo doS NoSSoS SErVicoS, PEloS GES-
TorES QUaNdo daS aUdiToriaS iNTErNaS E EXTErNaS No MUNiciPio 
dE SaNTarÉM/Pa NoS diaS  18 a 22 dE Marco dE 2022.
lUiS rENaTo fraNco HaGMaNN dE fiGUEirEdo, cPf: 265.962.022-91, 
administrador/GEMaN, MaT.: 7000898/2, 4,5 diárias.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará, 14 de  Março  de  2022.
PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
PrESidENTE

Protocolo: 771558
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FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL 
DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA

.

.

.

coNtrato
.

coNtrato Nº 37/2022
Valor r$ 1.292,50 (Mil dUZENToS E NoVENTa E doiS rEaiS E ciNQUENTa cENTaVoS)
objeto: aQUiSiÇÃo EMErGENcial dE aGUlHaS E caTETErES, Para 
aTENdEr a NEcESSidadE da fUNdaÇÃo PÚBlica HoSPiTal dE clÍNi-
caS GaSPar ViaNNa (fPHcGV) E clÍNica MoNTEiro lEiTE No PErÍodo 
dE 90 diaS.
data de assinatura: 08/03/2022
Vigência: início em 08/03/2022 e término em 08/03/2022.
dispensa de licitação n º 37/2022
fundamento legal: art. 24, inciso iV, da lei nº 8.666/93.
orçamento: 2022
fUNcioNal ProGraMáTica: 10.302.1507.8288, 10.302.1507.7684
NaTUrEZa da dESPESa: 339030
foNTE do rEcUrSo: 0261,0269,0103,0149 E SUaS rESPEcTiVaS SUB-
foNTES E SUPEráViTS
oriGEM do rEcUrSo: ESTadUal
NoME: E.r TriNdadE - EPP
ENdErEÇo: aVENida da rEPÚBlica No 1525 - cENTro
SaNTa iSaBEl do Pará /Pa – cEP: 68.790-000
TElEfoNE: (91) 3019-2606 – 3263-4563- 3247-9185
E-Mail: trimedpa@gmail.com
ordENador: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 771735
coNtrato Nº 38/2022

Valor r$ 27.185,00 (ViNTE E SETE Mil, cENTo E oiTENTa E ciNco rEaiS)
objeto: aQUiSiÇÃo EMErGENcial dE aGUlHaS E caTETErES, Para 
aTENdEr a NEcESSidadE da fUNdaÇÃo PÚBlica HoSPiTal dE clÍNi-
caS GaSPar ViaNNa (fPHcGV) E clÍNica MoNTEiro lEiTE No PErÍodo 
dE 90 diaS.
data de assinatura: 08/03/2022
Vigência: início em 08/03/2022 e término em 08/03/2022.
dispensa de licitação n º 37/2022
fundamento legal: art. 24, inciso iV, da lei nº 8.666/93.
orçamento: 2022
fUNcioNal ProGraMáTica: 10.302.1507.8288, 10.302.1507.7684
NaTUrEZa da dESPESa: 339030
foNTE do rEcUrSo: 0261,0269,0103,0149 E SUaS rESPEcTiVaS SUB-
foNTES E SUPEráViTS
oriGEM do rEcUrSo: ESTadUal
coNTraTado:
NoME: HEMocard coMÉrcio dE MaTEriaS HoSPiTalarES lTda - ME
ENdErEÇo: rod. Br 316, KM 03, N° 1962 – TÉrrEo, Sala J
aNaNiNdEUa/Pa – cEP: 67.133-080
TElEfoNE: (91) 3276-1988/ (91) 98701-6760
E-Mail: HEMocard.BEl@GMail.coM
ordENador: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 771738
coNtrato Nº 39/2022

Valor r$ 1.886,30 (Mil, oiTocENToS E oiTENTa E SEiS rEaiS E TriNTa cENTaVoS)
objeto: aQUiSiÇÃo EMErGENcial dE aGUlHaS E caTETErES, Para 
aTENdEr a NEcESSidadE da fUNdaÇÃo PÚBlica HoSPiTal dE clÍNi-
caS GaSPar ViaNNa (fPHcGV) E clÍNica MoNTEiro lEiTE No PErÍodo 
dE 90 diaS.
data de assinatura: 08/03/2022
Vigência: início em 08/03/2022 e término em 08/03/2022.
dispensa de licitação n º 37/2022
fundamento legal: art. 24, inciso iV, da lei nº 8.666/93.
orçamento: 2022
fUNcioNal ProGraMáTica: 10.302.1507.8288, 10.302.1507.7684
NaTUrEZa da dESPESa: 339030
foNTE do rEcUrSo: 0261,0269,0103,0149 E SUaS rESPEcTiVaS SUB-
foNTES E SUPEráViTS
oriGEM do rEcUrSo: ESTadUal
coNTraTado:
NoME: NoVa MÉdica coMÉrcio E SErViÇoS dE ProdUToS HoSPiTa-
larES lTda
ENdErEÇo: coNJUNTo SaTÉliTE—TraVESSa WE 12 – Nº 1000-GalPÃo 
a – coQUEiro
TElEfoNE: (91) 3347-8469
E-Mail: licitacoes@novamedicaltda.com
ordENador: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 771751
coNtrato Nº 58/2022

Valor r$ 24.500,00 (ViNTE E QUaTro Mil E QUiNHENToS rEaiS)
oBJETo: aquisição de cateteres Guia e diagnóstico (Órteses, Próteses e 
Materiais Especiais – oPME), para atender a necessidade por 120 dias no 
Serviço de Hemodinâmica da Fundação Pública Estadual Hospital de Clínica 
Gaspar Vianna.
data de assinatura: 11/03/2022

Vigência. início em 11/03/2022 e término em 09/07/2022.
dispensa n º 25/2022
orçamento: 2022
fUNcioNal ProGraMáTica: 10.302.1507.8288 e ou 10.302.1507.7684
NaTUrEZa da dESPESa: 339030
foNTE do rEcUrSo: 0261,0269,0103, 0149 e suas respectivas subfontes 
e superávits
oriGEM do rEcUrSo: ESTadUal
coNTraTado:
NoME: ESc rEGo coMErcio dE MaTEriaiS HoSPiTalarES - EirEli
ENdErEÇo: TV BENJaMiM coNSTaNT 1793 Sala11 21 22 E 23 / NaZarE 
/ BElEM / Pa TElEfoNE: (91) 3348-5363
E-Mail: eliasrego@hotmail.com -prolife@prolifepa.com.br
ordENador: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 772083
coNtrato Nº 59/2022

Valor r$ 6.000,00 (SEiS Mil rEaiS)
oBJETo: aquisição de cateteres Guia e diagnóstico (Órteses, Próteses e 
Materiais Especiais – oPME), para atender a necessidade por 120 dias no 
Serviço de Hemodinâmica da Fundação Pública Estadual Hospital de Clínica 
Gaspar Vianna.
data de assinatura: 11/03/2022
Vigência. início em 11/03/2022 e término em 09/07/2022.
dispensa n º 25/2022
orçamento: 2022
fUNcioNal ProGraMáTica: 10.302.1507.8288 e ou 10.302.1507.7684
NaTUrEZa da dESPESa: 339030
foNTE do rEcUrSo: 0261,0269,0103, 0149 e suas respectivas subfontes 
e superávits
oriGEM do rEcUrSo: ESTadUal
coNTraTado:
NoME: a P c l coMÉrcio dE MaTEriaiS MÉdicoS E HoSPiTalarES EirEli
ENdErEÇo: rodoVia Br 316, Edificio NEXT officE, aNdar 10, Sala 1010
cEP: 66.060-162
TElEfoNE: (91) 2122-0978
E-MAIL: angioflex@angioflex.com.br
ordENador: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 772086

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
ModaLidade PreGÃo eLetrÔNico

Número: 38/2022
a presente licitação tem por objeto o registro de Preços para aquisição even-
tual de Produtos para Terapia Nutricional Enteral, com Bombas de infusão 
para uso contínuo em comodato, para atender a necessidade de 12 (doze) 
meses nas clínicas e unidades de terapia intensiva da fundação Pública Es-
tadual 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 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: 30/03/2022
Hora de abertura: 09:00h, Horário de Brasília.
ordenador: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 771882
aViso de LicitaÇÃo

ModaLidade PreGÃo eLetrÔNico
Número: 39/2022
a presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especia-
lizada na prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva 
do Sistema de Tratamento e distribuição de água (ETa) para hemodiálise 
do prédio sede da fPEHcGV pelo 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, abrangendo:
a Estação de Tratamento de água para hemodiálise da marca culligan, 
em uso no Serviço de Terapia renal Substitutiva (STrS) da fundação Pú-
blica Estadual Hospital de clínicas “Gaspar Vianna” (fHcGV), com coleta, 
transporte e análise bacteriológica e físico-química de água tratada para 
hemodiálise;
o Equipamento de osmose reversa Portátil marca iPaBraS, nº de série 
001050 com coleta, transporte e análise bacteriológica e físico-química de 
água tratada para hemodiálise;
o Equipamento de osmose reversa Portátil marca Mca, modelo Mca.
or.Pf.001, nº de série 0061 com coleta, transporte e análise bacteriológica 
e físico-química de água tratada para hemodiálise;
o looping que supre de água tratada a unidade de hemodiálise do STrS 
(Setor de Terapia renal Substitutiva);
os Pontos de saída de água para as bancadas de reuso dos capilares presen-
tes no STrS e para máquinas de hemodiálise do STrS, e os pontos de saída 
de água tratada presentes nos cTis adultos (1 e 2), SaT e enfermarias;
Os Filtros de pré-tratamento de água (filtro de carvão ativado, filtro de 
polipropileno de 1 micra e polipropileno de 5 micra) que estão localizados 
no andar mecânico da Unidade Coronariana (UCA) da FPEHCGV.
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Entrega do Edital: www.comprasnet.gov.br
observação: o horário de abertura será referente ao horário de Brasília.
responsável pelo certame: William Saraiva Garcia
local de abertura: www.comprasnet.gov.br
data de abertura: 31/03/2022
Hora de abertura: 09:00h, Horário de Brasília.
ordenador: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 771998

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico Nº 71/FHcGV/2021
oBJETo: a presente licitação tem por objeto a aquisição de uma autoclave 
de vapor por Plasma de Peróxido de Hidrogênio com estabilizador, para 
atender a central Material e Esterilização (cME) da fundação Pública Esta-
dual Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fPEHcGV).
EMPrESa(S) VENcEdora(S):

iteM esPeciFicaÇÃo QUaNt VaLor 
GLoBaL VeNcedor

01

ESTEriliZador Por PlaSMa dE PErÓXido dE HidroGÊ-
Nio 100 liTroS dE BarrEira

Esterilizador a baixa temperatura de duas portas porta, para 
processamento de materiais sensíveis ao calor e umidade, 

utilizando vapor de peróxido de hidrogênio e plasma. 
Permite o pronto retorno para uso de dispositivos médicos 
metálicos e não metálicos, com ou sem lúmen, inclusive os 
manufaturados em materiais sensíveis ao calor e umidade, 
óticas, vidrarias e outros, sem deixar resíduos. capacidade 

mínima de 90 litros.  A instrumentação de controle identifica 
a presença de umidade na carga e realiza um procedimento 
de secagem prévia, capaz de evitar o aborto de ciclos com 

cargas levemente úmidas. comando controlador micro 
processado dedicado, tipo clP industrial, com rotinas de auto 
testes, auto diagnóstico e supervisão, controla a dosagem do 

agente esterilizante no início do ciclo e permite o acompa-
nhamento das fases do processo, do alcance dos parâmetros 

programados de tempo, temperatura e pressão  e da 
ocorrência de falhas, através de leitura direta no mostrador 

digital,  tela Touch Screen de no mínimo  10”.Interface gráfica 
projetada e estudada para garantir ergonomia cognitiva, 

usabilidade, fluidez e facilidade na operação do equipamento. 
Configuração do equipamento e cadastro de usuários, nome 

da instituição, data, hora, impressora, alertas de manutenção 
e registro de ciclos, etc...

01 caNcElado No JUlGaMENTo

Belém/Pa, 15 de março de 2022.
dr. ricardo Jorge de Moura Palheta
ordenador responsável

Protocolo: 771822

.

.

oUtras MatÉrias
.

VacÂNcia Por FaLeciMeNto
Nome: rEGiNa coSTa cardoSo
Matrícula: 5322847/2
cargo: aUXiliar dE SErViÇoS GEraiS
admissão: 18/03/2005
data do Óbito: 02/02/2022
*republicado, devido a incorreções no doe Nº 34.893/15.03.2022.

Protocolo: 771576
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 50/2022/FHcGV
ata de registro de Preços Nº 50/2022, decorrente do Pregão Eletrônico 
para registro de Preços nº 74/2021/fHcGV, Processo nº 2021/549947, 
homologado pelo Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clí-
nicas 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 (fPEHc-
GV), 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: MariNGa HoSPiTalar diSTriBUidora dE MEdicaMENToS E 
corrElaToS EirEli, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cNPJ/
Mf sob nº 07.396.733/0001-36, inscrição Estadual nº 9033914056 com 
sede na rodovia Pr 317, 8.407 km 08 salas 02 – Maringa – Pr, Telefone 
(44) 3123-8700, e-mail licitacao@maringahospitalar.com.br

iteM coMPras 
Net siMas esPeciFicaÇÕes aPres

Necessi-
dade Por 
12 Meses

Marca
/FaBri-
caNte

VaLor
UNitÁ-

rio
r$

VaLor
totaL

r$

14 439.625 05953-6

SEriNGa coNfEccio-
Nada EM PoliProPilE-
No, coNSTiTUÍda dE 

PláSTico TraNSParENTE, 
sem espaço residual, com 
sistema luer lock (rosca), 
descartável, sem agulha, 
possuindo êmbolo com 

borracha de três pontos de 
contato, trava e base anti-
derrapante, graduada, ató-
xico, apirogênico, embalada 
em papel grau cirúrgico, no 

tamanho: 3ml

UNid 250.000 S.r 0,27 67.500,00

15 439.624 147144-
9

SEriNGa coNfEccio-
Nada EM PoliProPilE-
No, coNSTiTUÍda dE 

PláSTico TraNSParENTE, 
sem espaço residual, com 
sistema luer lock (rosca), 
descartável, sem agulha, 
possuindo êmbolo com 

borracha de três pontos de 
contato, trava e base anti-
derrapante, graduada, ató-
xico, apirogênico, embalada 
em papel grau cirúrgico, no 

tamanho: 5ml

UNid 100.000 S.r 0,20 20.000,00

16 439.626 08036-5

SEriNGa coNfEccio-
Nada EM PoliProPilE-
No, coNSTiTUÍda dE 

PláSTico TraNSParENTE, 
sem espaço residual, com 
sistema luer lock (rosca), 
descartável, sem agulha, 
possuindo êmbolo com 

borracha de três pontos de 
contato, trava e base anti-
derrapante, graduada, ató-
xico, apirogênico, embalada 
em papel grau cirúrgico, no 

tamanho: 10ml

UNid 930.000 S.r 0,34 316.200,00

20 439.626 212302-
0

SEriNGa coNfEccio-
Nada EM PoliProPilE-
No, coNSTiTUÍda dE 

PláSTico TraNSParENTE, 
sem espaço residual, com 

sistema luer slip (sem 
rosca), descartável, sem 
agulha, estéril, possuindo 
êmbolo com borracha de 
três pontos, trava e base 
antiderrapante, graduada, 

embalado em papel grau ci-
rúrgico, no tamanho: 10ml

UNid 200.000 S.r 0,33 66.000,00

21 439.630 05956-0

SEriNGa coNfEccioNada 
EM PoliProPilENo, coNS-

TiTUÍda dE PláSTico 
TraNSParENTE, sem es-

paço residual, com sistema 
luer slip (sem rosca) com 
localização lateral, descar-
tável, sem agulha, estéril, 

possuindo êmbolo com 
borracha de três pontos, 

trava e base antiderrapan-
te, graduada, embalado 

em papel grau cirúrgico, no 
tamanho: 20ml

UNid 220.000 S.r 0,55 121.000,00

Valor ToTal GEral r$ 
590.700,00

o valor global estimado desta ata é de r$ 590.700,00 (QUiNHENToS E 
NoVENTa Mil E SETEcENToS rEaiS).
dr. ricardo Jorge de Moura Palheta
ordenador responsável.

Protocolo: 772096



diário oficial Nº 34.894   47Quarta-feira, 16 DE MARÇO DE 2022

HOSPITAL REGIONAL DE SALINÓPOLIS

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 013 de 15 de MarÇo de 2022
a diretora do Hospital regional de Salinópolis, no uso das atribuições legais 
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 2021/1434961.
coNSidEraNdo, a PorTaria Nº 1035, de 16 de Novembro de 2021 – 
doE 34.769 dE 18/11/2021, que designou a comissão Permanente de 
Sindicância 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, apurar possíveis 
irregularidades no serviço público.
ii - a comissão deverá concluir os trabalhos com apresentação do relatório 
final no prazo máximo de 30 (trinta) dias, prorrogáveis por igual período, 
desde que por motivo fundamentado.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
lUaNa KEllY NoroNHa loiola
diretora do Hospital regional de Salinópolis

Protocolo: 771969

.

.

secretaria de estado
de traNsPortes

.

Portaria Nº 038 de 11 de MarÇo de 2022
o Secretário de Estado de Transportes, no uso de suas atribuições legais, 
e considerando o disposto no artigo 199 da lei nº 5.810, de 20/01/1994, 
regime Jurídico Único dos Servidores do Estado do Pará;
considerando o teor do Memorando nº 007/2022- cS;
Considerando os termos do PAE nº 2021/131075, firmado pelo Presidente 
da comissão de Sindicância, instaurada pela PORTARIA Nº 027 de 
09.02.2022, publicada no doE nº 34.863 de 11.02.2022;
considerando ainda, que, embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal;
r e s o l v e:
ProrroGar, de acordo com o parágrafo único do artigo 201, da lei Esta-
dual nº 5.810 de 24.01.94, por mais 30 (trinta) dias, o prazo para conclu-
são dos trabalhos da Comissão de Sindicância.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Gabinete do Secretário de Estado de Transportes, 11 de março de 2022.
adlEr da SilVEira
Secretário de Estado de Transportes

Protocolo: 771971
Portaria Nº 066 de 14 de MarÇo de 2022

o diretor administrativo e financeiro no uso das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 02 de 11 de janeiro de 2019, publicada no 
doE nº 33.781 de 15.01.2019, e considerando o disposto no art. 74 da lei 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994;
r e s o l v e:
coNcEdEr, o usufruto de 15 (quinze) dias de férias a servidora VEra 
lUcia dE SoUZa SilVa, id. funcional nº 2018594/5, ocupante do cargo 
em comissão de Gerente, no período de 15 a 29.03.2022, referente ao 
exercício de 23.08.2019 a 22.08.2020, concedido por meio da PorTaria 
Nº 313/DAF de 20.10.2021, publicada no Diário Oficial do Estado nº 
34.746 de 25.10.2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Gabinete do diretor administrativo e financeiro, 14 de março de 2022
fraNciSco EdVaN dE oliVEira
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 771967

COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

errata
.

Na PUBLicaÇÃo N° 758105 reFereNte a Portaria 
N° 012/2022-GP PUBLicada No doe 34.858 

de 08 de FeVereiro de 2022,
onde se lê:

5947368 Kelly Ketley dias de amorim 16/03/2022 a 14/04/2022 2021/2022

Leia-se:

5947368 Kelly Ketley dias de amorim 31/03/2022 a 29/04/2022 2021/2022

Protocolo: 771610

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

eXtrato de aV i s o
  disPeNsa de LicitaÇÃo Nº003/2022-cPH

- aquisição/obras/Serviços:
contratação de empresa para o fornecimento de material permanente (ca-
deiras), o qual visa atender a companhia de Portos e Hidrovias do Estado 
do Pará, através da dispensa de licitação de nº003/2022- cPH, processo 
nº2022/43384.
- fonte dos recursos:
Projeto/atividade – 26.122.1297.8338
Natureza de despesa – 4490520
fonte(s) – 0661
contratado(a) (s):
cENTra MoVÉiS S/a
cNPJ/cPf/Mf nº: 25.071.568/0001-24
Endereço: rodovia Br 116, Km 142, nº 11760, andar Primeiro - Bairro: 
São cristovão - cEP: 97.059-520 – E-mail: licitacao@centramoveis.com.
br – Telefone:(54) 2108-9960 - Município: caxias do Sul – Estado: rio 
Grande do Sul.
- Valor contratado:
Valor global de r$9.800,00 (nove mil e oitocentos reais).
- Vigência/Prazo de Execução:
imediato
- Base legal da dispensa: art. 29, inciso ii, da lei nº 13.303 de 30/06/2016.
Belém/Pa, 15 de março de 2022.
aBraÃo BENaSSUlY NETo
diretor Presidente da cPH

Protocolo: 771612

.

.

secretaria de estado
de deseNVoLViMeNto 
aGroPecUÁrio e da Pesca

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 059 de 15 de MarÇo de 2022
o SEcrETário adJUNTo, no uso das atribuições que lhe foram delegadas 
pelo decreto Governamental de 31 de janeiro de 2019, publicado no diário 
Oficial n° 33.795 de 01 de fevereiro de 2019;
considerando o processo nº 2022/240028;
rESolVE:
rEVoGar a Portaria de cessão nº 215/2020, publicada no doe nº 34.258 
de 19/06/2020, da servidora de cargo efetivo, MoNica fErrEira doS 
SaNToS, matrícula nº 5899717/1, ocupante do cargo de Técnico em Ges-
tão de Pesca e aquicultura, a contar de 04/03/2022.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
lUcaS ViEira TorrES
Secretário adjunto de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pes-
ca-SEdaP.

Protocolo: 771767

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria N°058 de 14 de MarÇo de 2022
o dirETor adMiNiSTraTiVo E fiNaNcEiro, no uso de suas atribuições 
que lhe são conferidas,
considerando o processo 2022/60743;
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rESolVE:
coNcEdEr licença saúde a servidora, SoNia Maria aTaidE SodrE, mat. 
20583/2, ocupante do cargo de assistente administrativo, no período de 
02/01/2022 a 07/01/2022, conforme laudo médico nº 87079.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
roSiValdo BaTiSTa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 771771

coNVÊNio
.

coNVÊNio N° 03/2022 – sedaP
Processo nº 2022/187816.
concedente: Secretaria de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca.
objeto: Transferência voluntária para aquisição de insumos e serviços para 
fomento às ações de assistência técnica aos agricultores aderidos ao pro-
grama Territórios Sustentáveis, no município de Senador José Porfírio.
representante do Município: dircEU BiaNcardi.
data de assinatura: 15/03/2022
Valor Total: r$ 526.369,90 (Quinhentos e Vinte e Seis Mil, Trezentos e 
Sessenta e Nove reais e Noventa centavos).
contrapartida: r$ 25.165,00 (Vinte e cinco Mil e cento e Sessenta e cinco reais).
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8705, Elemento de despe-
sa: 334041/ 444042, fonte de recursos: 0301, função Programática: 
20.608.1491.8705.
Prazo de Vigência: a contar de 16/03/2022 à 31/01/2023.
convenente: MUNicÍPio dE SENador JoSÉ PorfÍrio, inscrito no cNPJ/
Mf sob o nº 05.421.110/0001-40.
Endereço: rua das flores, S/N, Bairro: centro, cEP: 68.360-000, no Muni-
cípio de Senador José Porfírio, Estado do Pará.
ordenador de despesas: GioVaNNi corrEa QUEiroZ.

Protocolo: 771687

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria de sUPriMeNto de FUNdos Nº 007/2022  
fUNdaMENTo lEGal: lei n° 5.810/94, art. 145. Estadual n° 1.180/2008
PraZo Para aPlicaÇÃo: 30 diaS PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 
15 diaS
oBJETiVo: aquisição de sacolas plásticas para acondicionamento de kits 
de sementes de hortaliças, do Projeto quintais Produtivos, em atendimento 
às atividades da agricultura familiar desta SEdaP. BENEficiário: carlos 
Jorge Martins Braz carGo/ fUNÇÃo: agente de atividades agropecuárias 
MaTrÍcUla: 13170/1 Valor: r$  300,00 (Trezentos reais) ProJETo aTi-
VidadE. 8715 foNTE dE rEcUrSo:  0101000000 NaTUrEZa da dESPE-
Sa: 3390-30 ordENador: rosivaldo Batista – diretor administrativo e 
financeiro

Protocolo: 771697

.

.

diÁria
.

Portaria de diÁrias Nº 162/2022 fUNdaMENTo lEGal: lei 
n° 5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 
oriENTaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 278/2019.
BENEficiário: luis antonio canizo lobato carGo: colaborador Eventual. 
cPf: 431.594.602-82 oriGEM: Belém/Pa. dESTiNo: Breves/Pa. oBJETi-
Vo: Participar reunião de Planejamento do Programa Territórios Sustentá-
veis com os Municípios do regional do Marajó. PErÍodo: 14 a 19/03/2022. 
Nº dE diáriaS: 5 ½ (cinco e meia). ordENador: rosivaldo Batista/dire-
tor administrativo e financeiro/SEdaP

Protocolo: 771725
Portaria de diÁrias Nº 154/2022 fUNdaMENTo lEGal: lei 
n° 5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 
oriENTaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 278/2019.
BENEficiário: fábio Henrique de oliveira alves. carGo: coordenador regio-
nal/ Engenheiro agronomo. MaTrÍcUla: 5917493. oriGEM: Marabá/Pa. dES-
TiNo: Jacundá /Pa. oBJETiVo: Visita na colônia de Pescadores do Município. PE-
rÍodo: 17 a 18/03/2022. Nº dE diáriaS:  1 ½ (uma e meia). ordENador: 
rosivaldo Batista/diretor administrativo e financeiro/SEdaP
Portaria de diÁrias Nº 160/2022 fUNdaMENTo lEGal: lei 
n° 5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 
oriENTaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 278/2019.
BENEficiário: ariolando Jorge lima Belfort. carGo: Engenheiro agrôno-
mo. MaTrÍcUla: 832103/1. oriGEM: Belém/Pa. dESTiNo: Portel/Pa. oB-
JETiVo: Participar como orador pela SEdaP do projeto Parceria pelo Pará: 
agenda de desenvolvimento, Emprego e renda no município de Portel no 
Marajó. PErÍodo: 21 a 24/03/2022. Nº dE diáriaS: 3 ½ (três e meia). 
ordENador: rosivaldo Batista/diretor administrativo e financeiro/SEdaP

Protocolo: 771606
Portaria de diÁrias Nº 142/2022 fUNdaMENTo lEGal: lei 
n° 5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 
oriENTaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 278/2019.
BENEficiário: Gilmar fernades Moraes carGo:  Pratico rural. MaTrÍcU-
la: 17663017. oriGEM: Paragominas/Pa. dESTiNo: Mãe do rio, aurora 
do Pará e ipixuna/Pa. oBJETiVo: a companhar e dar apoio a coordenadora 
regional nas visita aos produtores contemplados pelos quintais produtivos 
e mudas de açaí e entrega de frequência para os servidores. PErÍodo: 23 
a 25/03/2022. Nº dE diáriaS:  2 ½ (duas e meia). ordENador: rosival-
do Batista/diretor administrativo e financeiro/SEdaP

Portaria de diÁrias Nº 141/2022 fUNdaMENTo lEGal: lei 
n° 5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 
oriENTaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 278/2019.
BENEficiário: layene Everton de oliveira carGo: coordenadora. MaTrÍ-
cUla: 5945909. oriGEM: Paragominas/Pa. dESTiNo: Mãe do rio, aurora 
do Pará e ipixuna/Pa. oBJETiVo: visita aos produtores contemplados pelos 
quintais produtivos e mudas de açaí e entrega de frequência para os ser-
vidores. PErÍodo: 23 a 25/03/2022. Nº dE diáriaS: 2 ½ (duas e meia). 
ordENador: rosivaldo Batista/diretor administrativo e financeiro/SEdaP

Protocolo: 771999
Portaria de diÁrias Nº 163/2022 fUNdaMENTo lEGal: lei 
n° 5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 
oriENTaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 278/2019.
BENEficiário: ivaldo Santos de Santana. carGo: coordenador. MaTrÍ-
cUla: 14826-1. oriGEM: Belém/Pa. dESTiNo: Goianésia, Breu Branco e 
Tucuruí/ Pa. oBJETiVo: reunir com lideranças de produtores rurais sobre 
o plantio de cacau. PErÍodo: 23 a 26/03/2022. Nº dE diáriaS: 3 ½ (três 
e meia). ordENador: lucas Vieira Torres – Secretário adjunto/SEdaP
Portaria de diÁrias Nº 164/2022 fUNdaMENTo lEGal: lei 
n° 5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 
oriENTaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 278/2019.
BENEficiário: dulcimar Melo e Silva. carGo: Engenheira agrônoma. Ma-
TrÍcUla: 22705. oriGEM: Belém/Pa. dESTiNo: Goianésia, Breu Branco e 
Tucuruí/ Pa. oBJETiVo: reunir com lideranças de produtores rurais sobre 
o plantio de cacau. PErÍodo: 23 a 26/03/2022. Nº dE diáriaS: 3 ½ (três 
e meia). ordENador: lucas Vieira Torres – Secretário adjunto/SEdaP
Portaria de diÁrias Nº 165/2022 fUNdaMENTo lEGal: lei 
n° 5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 
oriENTaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 278/2019.
BENEficiário: rosemary rebelo Pereira. carGo: assessor Técnico. MaTrÍ-
cUla: 54194422/4. oriGEM: Belém/Pa. dESTiNo: Goianésia, Breu Branco 
e Tucuruí/ Pa. oBJETiVo: reunir com lideranças de produtores rurais sobre 
o plantio de cacau. PErÍodo: 23 a 26/03/2022. Nº dE diáriaS: 3 ½ (três e 
meia). ordENador: lucas Vieira Torres – Secretário adjunto/SEdaP

Protocolo: 772015

.

.

oUtras MatÉrias
.

terMo de cessÃo de Uso Nº 063/2022
cEdENTE: SEcrETaria dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUá-
rio E da PESca – SEdaP
cESSioNária: MUNicÍPio dE iGaraPÉ-aÇU.
oBJETo dE cESSÃo: 01 (UM) TraTor aGrÍcola PlaTaforMado, dE ro-
daS, 3cil, 75cV, 4X4, diESEl, 8VElocidadES.
daTa dE aSSiNaTUra: 15/03/2022
ViGÊNcia: 15/03/2022 a 31/12/2027.
ordENador rESPoNSáVEl: GioVaNNi corrEa QUEiroZ.

Protocolo: 772177
terMo de cessÃo de Uso Nº 062/2022

cEdENTE: SEcrETaria dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUá-
rio E da PESca – SEdaP
cESSioNária: MUNicÍPio dE rUrÓPoliS.
oBJETo dE cESSÃo: 01 (UM) TraTor aGrÍcola PlaTaforMado, dE ro-
daS, 3cil, 75cV, 4X4, diESEl, 8VElocidadES.
daTa dE aSSiNaTUra: 15/03/2022
ViGÊNcia: 15/03/2022 a 31/12/2027.
ordENador rESPoNSáVEl: GioVaNNi corrEa QUEiroZ.

Protocolo: 772067
terMo de cessÃo de Uso Nº 034/2022 – reNoVaÇÃo

cEdENTE: SEcrETaria dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUá-
rio E da PESca – SEdaP
cESSioNária: MUNicÍPio dE cacHoEira do Piriá.
oBJETo dE cESSÃo: 01 (Um) conjunto Triturador em Madeira de lei; 01 
(Um) forno Manual em chapa de ferro; 01 (Uma) Prensa de ferro; 01 
(Um) Trator agrícola Plataformado; 01 (Uma) Grade aradora com controle 
remoto; 01 (Um) Trator de rodas com Plaina e 01 (Uma) Grade aradora 
com controle remoto.
daTa dE aSSiNaTUra: 15/03/2022
ViGÊNcia: 15/03/2022 a 31/12/2025.
ordENador rESPoNSáVEl: GioVaNNi corrEa QUEiroZ.

Protocolo: 772063
terMo de cessÃo de Uso Nº 059/2022

cEdENTE: SEcrETaria dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUá-
rio E da PESca – SEdaP
cESSioNária: MUNicÍPio dE SÃo JoÃo do araGUaia.
oBJETo dE cESSÃo: 01 (UM) TraTor aGrÍcola PlaTaforMado, dE ro-
daS, coM PlaiNa, 3cil., 75cV, 4X4, diESEl.
daTa dE aSSiNaTUra: 15/03/2022
ViGÊNcia: 15/03/2022 a 31/12/2027.
ordENador rESPoNSáVEl: GioVaNNi corrEa QUEiroZ.

Protocolo: 772065



diário oficial Nº 34.894   49Quarta-feira, 16 DE MARÇO DE 2022

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:

Processo NoMe deNoMiNaÇÃo Área MUNicÍPio Portaria

030901771/2020 fraNciSco oTaVio 
MaciEl da coSTa  90,4589 Ha iGaraPÉ-Miri/Pa 1088/2022

041600108/2019 raiMUNdo dE oliVEira SÃo raiMUNdo 30,7281 Ha Santa Maria do 
Pará 1141/2022

120107951/2021 raiMUNdo alMEida dE 
caSTro SÍTio BiNTEUa 19,9814 Ha SÃo MiGUEl do 

GUaMá/Pa 1144/2022

Belém (Pa), 15/03/2022
Bruno Yoheiji Kono ramos- Presidente

Protocolo: 771671

.

.

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato Nº: 003/2022
coNTraTaNTE: iNSTiTUTo dE TErraS do Pará – iTErPa cNPJ: 
05.089.495/0001-90
coNTraTado: Nr PErEira coMÉrcio dE áGUa EirEli cNPJ: 
37.170.992/0001-05
ENDEREÇO: Rua do Posto, Nº 27, BAIRRO: Jamilândia, CEP: 67.110-470 
– BoNiTo-Pará.
ProcESSo: 2022/34222 - PaE
oBJETo: contratação de Empresa Especializada no fornecimento de água 
Mineral Natural.
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lEi 8666/93 e lEi 10.520/02.
ViGÊNcia: 14/03/2022 a 13/03/2023 (12 MESES).
Valor GloBal: r$ 23.360,00 (Vinte e Três Mil. Trezentos e sessenta reais).
EXErcÍcio: 2022 – aÇÃo: 273.646 ProJETo aTiVidadE: 
21.122.1297.8338 - ElEMENToS dE dESPESa: 339030 - foNTE: 
0661007852 - P.i: 4120008338c
daTa aSSiNaTUra: 14/03/2022  ordENador: BrUNo YoHEiJi KoNo 
raMoS - Presidente

Protocolo: 771859

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 668/2022 de 15/03/2022
objetivo: Para atender a ação de regularização fundiária no município de
Portel região Marajoara.
Período: 21/03 a 02/04/2022 (12,5) diárias
Servidor:
-80845070/1-Karilene do Socorro Quaresma de Queiroz Bittencourt
(Gerente de Projeto Especial)
Período: 21/03 a 19/04/2022 (29,5) diárias
Servidores:
-57213623/1-rosiane cristina Pimentel Pantoja (Téc. dEaf)
-5961562/1-Nathalia caroline cordovil ribeiro (Téc. dEaf)
-5899252/4-Serena d Elizete Silva de oliveira (ass. Téc.-dEaf)
-5938653/2-Tatiane Barbarelly Serra Souza Morais (Téc. dEaf)
-5961568/1-ieda alana leite Sousa (Téc. dEaf)
-5961550/1-Jucelino Gonçalves Palheta (Téc. dEaf)
-5961571/1-Tainara Jamili araújo Teixeira (Téc. dEaf)
-5961656/1-flavio Henrique Santos rodrigues (Téc. dEaf)
ordENador: Bruno Yoheiji Kono ramos-Presidente

Protocolo: 771768
Portaria Nº 0669/22 de 15/03/2022

objetivo:ação de regularização fundiária
Municipio:Moju
Periodo: 16 a 17/03/2022(1,5) diárias
Servidor:
-5558-9694/2-Tiago de lima ferreira-ouvidor
-5961-237/1-adriano da Silva e Silva-Motorista
-ordenador:Bruno Yoheiji Kono ramos-Presidente

Protocolo: 772075

Portaria Nº 665/22 de 15/03/2022
objetivo:ação de regularização fundiária
Municipios: inhangapi e ipixuna do Pará
Periodo: 17/03 a 15/04/2022(29,5) diárias
Servidores:
-3168-751/1-Jarbas de Sousa furtado-aux.administrativo
-3170-578/1-José luis de Moraes Pantoja-Tec.agrimensor
-5961-510/1-laercio alves dos Santos-assist.Tec/dEaf
-3169-693/1-ronaldo Pereira Jardim-Tec.agrícola
-3168-948/1-Samuel Silva almeida-Engenheiro
-3170-454/1-Manoel dos anjos Santos Nepomuceno-Motorista
-ordenador:Bruno Yoheiji Kono ramos-Presidente

Protocolo: 771995

.

.

editaL de NotiFicaÇÃo
.

o iNSTiTUTo dE TErraS do Pará - iTErPa - autarquia Estadual cria-
da pela Lei Estadual 4.584/75, publicada no Diário Oficial do Estado de 
15.11.1975, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 5º, 
alínea “g” da lei nº 4.584/1975, vem por meio desta, NoTificar o(s) in-
teressado(s) abaixo relacionados, a  comparecerem à sede do iTErPa, sito 
à rodovia augusto Montenegro, km 09 s/n – Bairro Parque Guajará, de se-
gunda a sexta-feira, Secretaria do dJ, no horário de 09:00 as 14:00 horas, 
no prazo de  30 (trinta) dias, a contar da data de publicação do presente 
Edital, para tratar de assunto relacionado ao(s) seu(s) processo(s) e rece-
ber as instruções cabíveis, conforme o § 4º, art. 8º da instrução Normativa 
do iTErPa nº 02/2007. após o decurso do prazo assinalado, caso não haja 
manifestação das parte, os autos serão arquivados definitivamente.

Proc. Nº iNteressado assUNto MUNicÍPio

1985/0676 laUro EliaS dE SoUSa doaÇÃo dE TErraS SÃo caETaNo dE 
odiVElaS

Em, 15/03/2022
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente iTErPa

Protocolo: 771616

.

.

oUtras MatÉrias
.

GoVerNo do estado do ParÁ
iNstitUto de terras do ParÁ

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

ord Processo iNteressado iMÓVeL Área 
(ha) LocaLiZaÇÃo MUNiciPio

1 052702329/2021 rafaEl Scara-
MUSSa

faZENda 
UNiÃo 352,1685 rodoVia Pa- 256, 

KM -38 ParaGoMiNaS

2 110602878/2020 criSTiaNE rocHa 
roSSaTo

SiTio 3 
irMÃoS 174,9269 ViciNal SaNTa 

EfiGÊNia GoiaNÉSia do Pará

3 092706667/2021
 SiMoNE BUcHa-
MaNN dE oliVEi-

ra loUrEiro

faZENda 
iracEMa 1007,2146 ESTrada caUaXi/

BradESco, Km 40 ParaGoMiNaS

4 042200651/2021 THiaGo PraTi faZENda 
ProdUTiVa 616,2929 rodovia Pa-125, 

30 km. ParaGoMiNaS

5 091602472/2020  luiz de carli fazenda costa 
rica 666,4472 rodoVia Br-010

 iPiXUNa do Pará/
NoVa ESPEraNÇa 

do Piriá

fica aberto o prazo de 15 (quinze) dias a contar da data da publicação 
deste Edital para impugnações. após o decurso do prazo assinalado, não 
havendo contestação, será dada continuidade a tramitação dos processos 
visando a concretização da regularização fundiária dos requerentes.
Belém (Pa), 14.03.2022
Bruno Yoheiji Kono ramos – Presidente
Mariceli Nascimento Moura flexa – diretora dEaf

Protocolo: 771652

.

.

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 1077/2022 - adeParÁ, 15 de MarÇo de 2022
o dirETor GEral da aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do ESTado 
do Pará-adEPará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
22, da lei Estadual 6.482 de 17 de setembro de 2002.
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coNSidEraNdo o ofício 084/2022-dG/adEPará, através do PaE 2022/288480 
datado de 10/03/2022, devidamente homologado pela casa civil.
r E S o l V E:
NoMEar para o cargo em comissão, GEP-daS-011.3, roSa dE faTiMa dE SoU-
Za cardoSo, com lotação no setor de comunicação, a partir de 14/03/22
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
JaMir JÚNior ParaGUaSSU MacEdo
diretor Geral – adEPará

Protocolo: 771870

errata
.

Na Portaria de Férias nº 8245 de 14/12/21, publicada no doE nº 
34810 de 27 de dezembro de 2021 do servidor PaUlo fErNaNdo PirES 
BaSToS JUNior, mat 57223711/1.
onde se lê: Período de Gozo 03.01.22 a 01.02.22
Leia-se: Período de Gozo 24.01.22 a 22.02.22

Protocolo: 772008

sUPriMeNto de FUNdo

Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 1047/2022: BENEficiá-
rio: JacQUEliNE dE MiraNda rocHa; Matrícula: 5092507;função:20a-
gricultura;Programa: 1297;Projeto/atividade: 8338;fonte:0261;objetivo: 
suprir eventuais demandas desta gerência que por seu caráter eventual 
não possam ser submetidas ao processamento da compra pública (licita-
ção); Elemento de despesa / Valor: 339030/ r$ 1.500,00;Prazo de aplica-
ção (em dia): 60Prazo de prestação de contas (em dia): 15.ordenador de 
despesas: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 771548

diÁria
.

Portaria: 1082/2022 objetivo: realizar levantamento de detecção da 
mosca da carambola nos municípios.fundamento legal: lei 5.810/94, 
art. 145/149. origem: SaNTarÉM NoVo/Pa destino: BoNiTo, PriMaVE-
ra, QUaTiPUrU/Pa Servidor: 5870283/JoSÉ aMilToN rEiS dE carVa-
lHo (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 1,5 diária / 09/03/2022 a 
10/03/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 771871
Portaria: 1080/2022 objetivo: cadastramento de 20 propriedades e Ups-
de Pimenta-do-reino.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. ori-
gem: caMETá/Pa destino: BaiÃo/Pa Servidor: 55586144/ JoSE EVEraldo 
doS SaNToS caNTao (aGENTE fiScal aGroPEcUário) / 4,5 diáriaS / 
21/03/2022 a 25/03/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 771862
Portaria: 1081/2022 objetivo: realizar laudo de Vistoria em estabele-
cimentos que comercializam defensivos agrícolas.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: SÃo GEraldo do araGUaia/Pa destino: 
PiÇarra/Pa Servidor: 5871042/ fáBio alaN QUEiroZ corrÊa (fiScal 
ESTadUal aGroPEcUário - ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 2,5 diáriaS 
/ 14/03/2022 a 16/03/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 771868
Portaria: 1046/2022 Objetivo: Qualificar os profissionais com conhe-
cimentos e procedimentos quanto às principais doenças de importância 
econômico-sanitárias e de notificação obrigatória , orientação sobre as 
ações e diretrizes dos diversos programas sanitários e setores técnicos da 
deesa animal estabelecidos pelo MaPa no município.fundamento legal: 
lei 5.810/94 art. 145/149.origem: TErra alTa/Pa destino: BElÉM/Pa 
Servidor: 57223249/ daNiEl NUNES E SilVa (aGENTE dE dEfESa aGro-
PEcUária) / 5,5 diáriaS / 13/03/2022 a 18/03/2022.ordenador: JaMir 
JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 771542
Portaria: 1045/2022 objetivo: reunir com DG e GDH destino a fim de 
realizar avaliação de desempenho no município.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: caPiTÃo PoÇo/Pa destino: BElÉM/Pa 
Servidor: 57201929 / PEdro JUlio PEdroSa dE MiraNda (GErENTE 
rEGioNal) / 2,5 diáriaS / 28/03/2022 a 30/03/2022.ordenador: JaMir 
JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 771539
Portaria: 1053/2022 Objetivo: Realizar vigilância em propriedades rurais, 
colaborando com o cumprimento das metas no Município de cachoeira do 
Piriá. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: SaNTa lUZia 
do Pará/Pa destino: cacHoEira do Piriá/Pa Servidor: 54187086/ rEGi-
Na lUZ caValcaNTE (aUXiliar dE caMPo) / 4,5 diáriaS / 07/03/2022 a 
11/03/2022.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 771577
Portaria: 1055/2022 objetivo: realizar busca de 4 inadimplentes e noti-
ficação de 13 produtores para vacinação contra brucelose no município de 
oeiras do Pará.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: Tai-
lÂNdia/Pa destino: oEiraS do Pará/Pa Servidor: 5962053/JoÃo BaTiSTa 
doS SaNToS oliVEira (aGENTE fiScal aGroPEcUário) / 4,5 diáriaS / 
07/03/2022 a 11/03/2022.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 771583
Portaria: 1057/2022 objetivo: realizar emissão de GTa, atualização ca-
dastral, atendimento ao público em geral.fundamento legal: lei 5.810/94, 
art. 145/149. origem: caPaNEMa/Pa destino: BoNiTo/Pa Servidor: 
5555914/Marcio aNdrEY MUNiZ PriETo (aSSiSTENTE adMiNiSTraTi-
Vo) / 2,5 diáriaS / 14/03/2022 a 16/03/2022.ordenador: JEffErSoN 
PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 771585

Portaria: 1058/2022 objetivo: realizar vitória e coleta de coordenadas 
geográficas para abertura de cadastro de propriedades rurais nos municí-
pios.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: rEdENÇÃo/
Pa destino: cUMarU do NorTE, PaU d`arco, SaNTa Maria daS Bar-
rEiraS/Pa Servidor: 54187010/iZoMar dE JESUS alVES caldaS (aUXi-
liar dE caMPo) / 4,5 diáriaS / 07/03/2022 a 11/03/2022.ordenador: 
JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 771591
Portaria: 1056/2022 Objetivo: Realizar vigilância em propriedades 
rurais de risco aleatório no Município.fundamento legal: lei 5.810/94, 
art. 145/149. origem: BaNNacH/Pa destino: XiNGUara/Pa Servidor: 
6403191/PaUlo cÉSar PErEira oliVEira (aGENTE dE dEfESa aGroPE-
cUária) / 1,5 diária / 22/02/2022 a 23/02/2022.ordenador: JEffErSoN 
PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 771592
Portaria: 1054/2022 objetivo: Participar da 3° feira internacional da 
indústria de Processamento de Proteína animal e Vegetal - EXPoMEaT.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa desti-
no: SÃo PaUlo/SP Servidor: 5898315/ adriElE caroliNa fraNco car-
doSo (GErENTE) / 3,5 diáriaS / 15/03/2022 a 18/03/2022.ordenador: 
JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 771579
Portaria: 1051/2022 objetivo: conduzir a servidora que ira com o ob-
jetivo de organizar e participar de capacitação de produtores para cer-
tificação de agroindústrias artesanais de origem animal e vegetal e su-
pervisionar as agroindústrias em processo de certificação na regional de 
Marabá.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/
Pa destino: MaraBá/Pa Servidor: 57223235/HEroNd dE SoUZa PoNTES 
(MoToriSTa) / 5,5 diáriaS / 14/03/2022 a 19/03/2022.ordenador: lU-
cioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 771559
Portaria: 1052/2022 objetivo: realiza o atendimento ao público, emis-
são de documentação, estruturação das reuniões e logístico.fundamento 
legal: lei 5.810/94 art. 145/149. origem: aBaETETUBa/Pa destino: aca-
rá, BUJarU, coNcÓrdia do Pará, ToMÉ-aÇU/Pa Servidor: 55588821/ 
faBio MaciEl fUrTado (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 4,5 diáriaS 
/ 07/03/2022 a 11/03/2022. ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 771564
Portaria: 1048/2022 objetivo: realizar vistoria inicial e de rotina em es-
tabelecimentos artesanais.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: SaNTarÉM NoVo/Pa destino: SÃo JoÃo dE PiraBaS/Pa Servi-
dor: 5939071/ JaQUEliNE MENdES dE MElo (aGENTE dE dEfESa aGro-
PEcUária) / 2,5 diáriaS / 16/03/2022 a 18/03/2022.ordenador: lUcio-
Nila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 771551
Portaria: 1049/2021 objetivo: realizar fiscalização em 12 revendas de 
agrotóxicos na sede e agrovilas do município de anapu.fundamento legal: lei 
5.810/94, art. 145/149. origem: alTaMira/Pa destino: aNaPU/Pa Servidor: 
57223310/oiliÇaTo alVES dE SoUZa (aUXiliar dE caMPo) / 4,5 diáriaS / 
14/03/2022 a 18/03/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 771550
Portaria: 1050/2022 objetivo: realizar vitória e coleta de coordenadas 
geográficas para abertura de cadastro de propriedades rurais nos municí-
pios.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: rEdENÇÃo/
Pa destino: cUMarU do NorTE, PaU d`arco, SaNTa Maria daS Bar-
rEiraS /Pa Servidor: 54185857/ NorMaNdo roliM daNTaS (MÉdico 
VETEriNário) / 4,5 diáriaS / 07/03/2022 a 11/03/2022.ordenador: lu-
cionila Pantoja Pimentel.

Protocolo: 771556
Portaria: 1072/2022 objetivo: dar apoio administrativo na UlSa de 
Ourilândia do Norte,para atendimento ao produtor rural, na emissão de 
documentos oficiais e suporte noSIAPEC.Fundamento Legal: Lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: oUrilÂNdia do NorTE/Pa Ser-
vidor: 55588072/ NElMa JaQUEliNE BriTo da PaiXÃo (aSSiSTENTE ad-
MiNiSTraTiVo) / 13,5 diáriaS / 13/03/2022 a 26/03/2022.ordenador: 
JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 771649
Portaria: 1075/2022 objetivo: dar apoio à Gerente regional na realização das 
avaliações de desempenho dos servidores lotados nos municípios da regional de 
São Geraldo do araguaia.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. ori-
gem: SÃo GEraldo do araGUaia/Pa destino: BrEJo GraNdE do araGUaia, 
PalESTiNa do Pará, PiÇarra, SÃo doMiNGoS do araGUaia, SÃo JoÃo do 
araGUaia/Pa Servidor: 5829259/Mario aNToNio coSTa rocHa (aGENTE dE 
dEfESa aGroPEcUária) / 4,5 diáriaS / 14/03/2022 a 18/03/2022.ordena-
dor: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 771658
Portaria: 1071/2022 objetivo: auxiliar a reunião de Supervisão e ca-
pacitação Técnica para a fiscalização agropecuária nos PfaS.fundamento 
legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: cacHoEi-
ra do Piriá, doM EliSEU/Pa Servidor: 54188789/caMila rocHa fEr-
rEira (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 4,5 diáriaS / 07/03/2022 a 
11/03/2022.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 771646
Portaria: 1074/2022 objetivo: “realizar apoio a capacitação técnica de 
servidores aos Programas Sanitários da defesa Sanitária animal da agên-
cia”.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: oUrÉM/Pa 
destino: oUrilÂNdia do NorTE, TUcUMÃ/Pa Servidor: 55586110/aN-
ToNio SaUl alMEida rEiS (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 8,5 
diáriaS /12/03/2022 a 20/03/2022. ordenador: JEffErSoN PiNTo dE 
oliVEira.

Protocolo: 771647
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Portaria: 1069/2022 Objetivo: Realizar fiscalização móvel de animais e vegetais 
e seus produtos e subprodutos.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. ori-
gem: caPiTÃo PoÇo/Pa destino: MaraBá /Pa Servidor: 54192707/ENGEl Bla-
GiTZ cicHoVSKi (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 5,5 diáriaS / 14/03/2022 a 
19/03/2022. ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 771633
Portaria: 1073/2022 objetivo: “realizar atividade de busca aos inadim-
plentes na Vila de Santa Fé - Marabá”. A presente vila fica localizada a 130 
km de Marabá, estrada de chão, e devido as chuvas está difícil de chegar, 
sendo necessário pernoitar na vila, durante a realização da atividade e o 
final de semana será utilizado para retorno a sede do município de Mara-
bá.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: MaraBá/Pa 
destino: Vila SaNTa fÉ/Pa Servidor: 54186801/ SErGio lUiS aMaral 
(MÉdico VETEriNário) / 5,5 diáriaS / 14/03/2022 a 19/03/2022.orde-
nador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 771637
Portaria: 1070/2022 objetivo: realizar reunião de Supervisão e capa-
citação Técnica para a fiscalização agropecuária nos PfaS.fundamento 
legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: cacHoEira 
do Piriá, doM EliSEU/Pa Servidor: 57223711/ PaUlo fErNaNdo PirES 
BaSToS JUNior (MÉdico VETEriNário) / 4,5 diáriaS / 07/03/2022 a 
11/03/2022.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 771638
Portaria: 1067/2022 objetivo: realizar Busca a inadimplentes quanto à va-
cina de Brucelose. fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: doM 
EliSEU/Pa destino: BoM JESUS do TocaNTiNS/Pa Servidor: 55587389/ Bar-
To MoNTEiro loPES (ENGENHEiro florESTal) / 4,5 diáriaS / 21/03/2022 
a 25/03/2022. ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 771618
Portaria: 1063/2022 objetivo: “realizar apoio a capacitação técnica de 
servidores aos Programas Sanitários da defesa Sanitária animal da agên-
cia”. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149.origem: BElÉM/Pa 
destino: oUrilÂNdia do NorTE, TUcUMÃ/Pa Servidor: 5909028/JoE-
lia Maria SaNTaNa GUErra (MÉdico VETEriNário) / 8,5 diáriaS / 
12/03/2022 a 20/03/2022.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 771619
Portaria: 1068/2022 Objetivo: Realizar fiscalização móvel de animais e 
vegetais e seus produtos e subprodutos.fundamento legal: lei 5.810/94, 
art. 145/149. origem: caPiTÃo PoÇo/Pa destino: MaraBá/Pa Servi-
dor: 54187236/ rooSEVElT dE SoUZa olorTEGUi (aGENTE dE dEfESa 
aGroPEcUária) / 5,5 diáriaS / 14/03/2022 a 19/03/2022.ordenador: 
JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 771624
Portaria: 1066/2022 objetivo: dar apoio ao médico veterinário no sane-
amento de anemia infecciosa equina em propriedades localizadas no muni-
cípio.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: rio Maria/
Pa destino: oUrilÂNdia do NorTE/Pa Servidor: 6403321/ aNdrESSa 
NUNES dE oliVEira (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 0,5 diária 
/ 14/03/2022 a 14/03/2022.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 771608
Portaria 1064/2022 objetivo: “realizar investigação epidemiológica com-
plementar na propriedade que participou do inquérito soroepidemiológico em 
estabelecimentos de criação de suínos”. fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: rio Maria/Pa destino: SaPUcaia/Pa Servidor: 57175962/ 
EUfraSio JacoME dE MoUra filHo (MÉdico VETEriNário) / 0,5 diária / 
10/03/2022 a 10/03/2022.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 771626
Portaria: 1065/2022 objetivo: dar apoio ao médico veterinário no sane-
amento de anemia infecciosa equina em propriedades localizadas no muni-
cípio.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: rio Maria/
Pa destino: BaNNacH/Pa Servidor: 6403321/ aNdrESSa NUNES dE oli-
VEira (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 1,5 diária / 08/03/2022 a 
09/03/2022.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 771605
Portaria: 1060/2022 objetivo: realizar busca de inadimplentes refe-
rente a 2º etapa de vacinação contra brucelose 2021.fundamento legal: 
lei 5.810/94, art. 145/149. origem: rEdENÇÃo/Pa destino: cUMarU 
do NorTE/Pa Servidor: 54188564/ PaUlo HENriQUE loBaTo (TÉcNico 
aGrÍcola) / 4,5 diáriaS / 14/03/2022 a 18/03/2022.ordenador: JEf-
fErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 771600
Portaria: 1062/2022 objetivo: dar apoio na busca de inadimplentes re-
ferente a 2º etapa de vacinação contra brucelose 2021.fundamento legal: 
lei 5.810/94, art. 145/149. origem: rEdENÇÃo/Pa destino: SaNTa Ma-
ria daS BarrEiraS/Pa Servidor: 5947211/ daNiElla SilVa diaS (GE-
rENTE rEGioNal) / 4,5 diáriaS / 14/03/2022 a 18/03/2022.ordenador: 
JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 771603
Portaria: 1061/2022 objetivo: realizar busca de inadimplentes referen-
te a 2º etapa de vacinação contra brucelose 2021.fundamento legal: lei 
5.810/94, art. 145/149. origem: rEdENÇÃo/Pa destino: SaNTa Maria 
daS BarrEiraS/Pa Servidor: 8400838/ rENaTa PErEira da SilVa Mar-
QUES (MÉdico VETEriNário) /4,5 diáriaS / 14/03/2022 a 18/03/2022.
ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 771597
Portaria: 1059/2022 objetivo: realizar busca de inadimplentes refe-
rente a 2º etapa de vacinação contra brucelose 2021.fundamento legal: 
lei 5.810/94, art. 145/149. origem: rEdENÇÃo/Pa destino: cUMarU do 
NorTE/Pa Servidor: 54185857/ NorMaNdo roliM daNTaS (MÉdico VE-
TEriNário) / 4,5 diáriaS / 14/03/2022 a 18/03/2022.ordenador: JEf-
fErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 771595

Portaria: 1076/2022 objetivo: realizar avaliação anual de desempe-
nho dos servidores lotados nos municípios da regional de São Geraldo do 
araguaia.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: SÃo GE-
raldo do araGUaia/Pa destino: BrEJo GraNdE do araGUaia, PalES-
TiNa do Pará, PiÇarra, SÃo doMiNGoS do araGUaia, SÃo JoÃo do 
araGUaia/Pa Servidor: 6403722/ SaNdra PErEira da SilVa (GErENTE) 
/ 4,5 diáriaS / 14/03/2022 a 18/03/2022.ordenador: JaMir JUNior Pa-
raGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 771668
Portaria: 1084/2022 objetivo: realizar fiscalização em 12 (doze) re-
vendas agropecuárias na sede do município de anapu e agrovilas. funda-
mento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: alTaMira/Pa destino: 
aNaPU/Pa Servidor: 54186960/ PEdro PaUlo MaToS dE araUJo (ENGE-
NHEiro aGrÔNoMo) / 4,5 diáriaS / 14/03/2022 a 18/03/2022. ordena-
dor: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 771934
Portaria: 1083/2022 objetivo: divulgação da agenda de governo para 
o município de Monte alegre da inauguração do escritório de itaituba.fun-
damento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: 
iTaiTUBa, SaNTarÉM/Pa Servidor: 57235010/ MaNUEla ViaNa dE oli-
VEira (coordENador) / 3,5 diáriaS / 09/03/2022 a 12/03/2022.orde-
nador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 771903

.

.

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 
EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 0133/2022– 14.03.2022
o Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
r E V o G a r, a contar de 01/04/2022, os efeitos da Portaria de nº 0544/2016, 
que designou o Extensionista rural i - arTEMaS riBEiro dE BarroS JÚ-
NIOR- Matrícula nº 57175757/1, para exercer a Função Gratificada de Chefe 
do Escritório local de curralinho/Escritório regional do Marajó.
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo - PrESidENTE

Portaria Nº 0134/2022– 14.03.2022
o Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
a d o T a r, as seguintes medidas administrativas, relacionadas à situação 
funcional do Extensionista rural li - roNNaldY aiSlaN PiNTo doS rEiS 
- Matrícula nº 57175940/1, a contar de 01.04.2022, abaixo relacionadas:
i – T r a N S f E r i r, do Escritório local de Baião/Escritório regional 
de Tocantins, para exercer suas funções no Escritório local de curralinho/
Escritório regional do Marajó.
Il – D E S I G N A R, para exercer a Função Gratificada de Chefe do Escri-
tório local de curralinho/Escritório regional do Marajó.
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo - PrESidENTE

Protocolo: 771989

.

.

coNtrato
.

coNtrato: Nº: 003/2022
data de assinatura: 14 de março de 2022
Vigência: 14/03/2022 a 13/03/2023
Objeto: Aquisição de 21(vinte e uma) embarcações conforme especifica-
ções relacionadas ao item 14 do Termo de referência e no item 05 do 
edital para atender as necessidades desta EMaTEr-Pará, nos Escritórios 
cENTral, rEGioNaiS E locaiS.
dotação orçamentária:
Programa: 1491-agricultura, pecuária, pesca e aquicultura.
P.i/ação: 2070008712-E forTalEciMENTo daS UNidadES dE aTEr
fonte de recursos: 0301
Elemento de despesa: 449052 – EQUiPaMENTo E MaTErial PErMaNENTE
Valor Global: r$ 1.503.000,00 (Um milhão quinhentos e três mil reais)
contratada: coMErcial E SErViÇoS PaMPloNa EirEli – Pará NáUTica
Endereço: rua São Boaventura, 26 Porto Palmeira – cidade Velha – Belém 
Pará cEP: 66020-550
ordenador: rosival Possidônio do Nascimento

Protocolo: 771956

.

.

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica
.

Partes: eMater-ParÁ e PreFeitUra MUNiciPaL de GUrUPÁ
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 GUrUPá. a EMaTEr-Pará desenvolverá 
a ação observada às politicas e diretrizes dos Governos federal, Estadual 
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e Municipal de comum acordo e participação da PrEfEiTUra, visando à me-
lhoria das condições econômicas, ambientais e sociais de sua população rural.
ViGÊNcia: 10/03/2022 à 09/03/2024
foro: foro da comarca de Marituba - Pa
daTa da aSSiNaTUra: 10/03/2022
aSSiNaTUraS:
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo
Presidente da EMaTEr-Pa
JoÃo da crUZ TEiXEira dE SoUZa
Prefeito Municipal de GUrUPá-Pa

Protocolo: 771997

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 016/2022;BENEficiá-
rio:JoSÉ oTaVio lEiTE da rocHa;MaTrÍcUla:3179796;fUNÇÃo:rESP. 
UNidadE adMiNiSTraTiVa;oBJETiVo:Para aTENdEr dESPESaS coM 
aQUiSiÇÃo dE caMa dE aViário E ESTErco dE Gado Para UdB;MU-
NicÍPio:BraGaNÇa;ProGraMa:1491;ProJETo aTiVidadE:8711-c;-
foNTE :0261 ;ElEMENTo dE dESPESa:339030=r$-4.000,00 ;PraZo dE 
aPlicaÇÃo :30 diaS aPÓS EMiSSÃo da ordEM BaNcária;coMProVa-
ÇÃo:15 diaS aPÓS a rEaliZaÇÃo daS dESPESaS;ordENador dE dES-
PESaS:roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo.

Protocolo: 771925

.

.

diÁria
.

Portaria de diaria Nº 038/2022;BENEficiário:VEloSo JUNior 
aBrEU fiGUEirEdo; MaTrÍcUla:7565519/2;fUNÇÃo: aSSiSTENTE dE 
adMiNiSTraÇÃo;oBJETiVo: faZEr coBErTUra foToJorNalÍSTica 
Na ENTrEGa dE 3 VEÍcUloS Para 3 EScriTÓrioS No MUNicÍPio dE 
TErra alTa NordESTE ParaENSE;Nº dE diáriaS:0,5(MEia);PErÍo-
do:10.03.2022:dESTiNo:TErra alTa;ordENador dE dESPESa:roSi-
Val PoSSidÔNio do NaSciMENTo.

Protocolo: 771809

.

.

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO
DO PARÁ S/A

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo: 6
coNtrato: 03/2017

data da assinatura: 14/03/2022
Vigência: 15/03/2022 a 14/08/2022
Justificativa: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação da 
vigência do contrato.
Unidade orçamentária: 58201.
fonte de recursos: 0261002169.
Programa: 1297 - MaNUTENÇÃo da GESTÃo.
PTrES: 584668 - abastecimento de Unidades Móveis do Estado.
Natureza da despesa: 33.90.30 – Material de consumo.
Sub-Elemento: 33.90.30.01 – coMBUSTÍVEiS E lUBrificaNTES aUToMoTiVoS
Valor: r$ 13.609,06.
contratado: TicKET SolUÇÕES HdfGT S/a.
Endereço: Rua MACHADO DE ASSIS, 50, edificio 2, SANTA LUCIA, CAMPO BOM/RS.
ordenadora: Neuza cruz del Tetto Silva.
diretora Presidente, em exercício – cEaSa/Pa

Protocolo: 771917

.

.

secretaria de estado de Meio 
aMBieNte e sUsteNtaBiLidade

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 00406/2022 - GaB/seMas
o diretor de Gestão administrativa e financeira, em exercício no uso das 
atribuições que lhe são conferidas de acordo com a PorTaria Nº 00223, 
de 15 de fevereiro de 2022 - GaB/SEMaS, publicada no doE n° 34.872, de 
22 de fevereiro de 2022.
considerando as informações constantes nos autos do Processo PaE n° 

2022/147474 - SEMaS/Pa
rESolVE:
I – DESIGNAR, para atuar como fiscal do Termo de Inexigibilidade de Lici-
tação nº 001/2022 - SEMaS/Pa, celebrado entre a SEcrETaria dE ESTa-
do dE MEio aMBiENTE E SUSTENTaBilidadE - SEMaS/Pa e a empresa 
EScola dE adMiNiSTraÇÃo E TrEiNaMENTo lTda, o servidor ViTor 
MaroNE TEiXEira liSBoa, matrícula nº 5901938/4, a contar da data da 
publicação desta.
ii – determinar à coordenadoria de licitação, contratos e convênios - 
ccoN que através do setor competente, tome as devidas providências ao 
fiel cumprimento do presente Ato.
iii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 14 de março de 2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
lEoPErcio BarBoSa fÔro
diretor de Gestão administrativa e financeira, em exercício

Protocolo: 771789

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 003/2022
autorizo nos termos do artigo 25, inciso ii da lei 8.666, de 21 de junho de 
1993, com suas posteriores modificações, a inexiGIbilidade DE LICITAÇÃO, 
referente ao Processo nº 2022/165061 de 09 de fevereiro de 2022, que 
tem por objeto a contratação da coNSUlTrE coNSUlToria E TrEiNa-
MENTo lTda, no valor global de r$ 8.070,00 (oito mil e setenta reais), 
para a participação de 03 (três) servidores no curso de retenções de Tri-
butos na administração Pública e as novas declarações a partir de 2021: 
SPEd; e-Social; Efd-reinf e dcTfWeb, a ocorrer em fortaleza/cE, no pe-
ríodo de 21 a 23 de Março de 2022, conforme fundamentação constante 
dos autos do processo.
Belém/Pa, 15 de março de 2022.
JoSÉ MaUro dE liMa o’ dE alMEida
Secretário de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade

Protocolo: 771796

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 0413/2022 - GaB/seMas 15 de MarÇo de 2022.
objetivo: realizar a entrega de equipamentos constantes no Termo de do-
ação, de bens apreendidos por esta Secretaria em ação de fiscalização, 
para a Prefeitura Municipal de Terra alta.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Terra alta/Pa
Período: 10/03/2022 – ½ diária.
Servidor:
- 5954924/ 1- JoSE ariocKS dE lacErda - (Técnico em Gestão de Meio 
ambiente)
ordENador: lEoPErcio BarBoSa foro / diretor de Gestão administrativa 
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: 771634
Portaria Nº 0411/2022 - GaB/seMas 15 de MarÇo de 2022.
objetivo: Participar de reunião de planejamento, articulação e lançamento 
da Política de Territórios Sustentáveis no oeste paraense e Marajó.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Santarém/Pa, itaituba/Pa, oriximiná/Pa e Breves/Pa
Período: 12/03 a 16/03/2022 – 04 e ½ diárias.
Servidor:
- 5960931/ 1 - HaMilToN fErrEira dE SoUZa NETo - (Técnico em Ges-
tão de Meio ambiente)
ordENador: lEoPErcio BarBoSa foro / diretor de Gestão administrativa 
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: 771580
Portaria Nº 0410/2022 - GaB/seMas 15 de MarÇo de 2022.
objetivo: Produzir material jornalístico, referente ao 12ª reunião anual da 
força – Tarefa de Governadores para o clima e florestas fTGcf.
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 – 2 e ½ diárias.
Servidora:
- 57219599 - aliNE roBErTa SaaVEdra da SilVa - (assessora)
ordENador: lEoPErcio BarBoSa foro / diretor de Gestão administrativa 
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: 771531
Portaria Nº 0310/2022 - GaB/seMas 

25 de FeVereiro de 2022.
Objetivo: Dar apoio e segurança à ação de fiscalização referente ao defeso 
do caranguejo-uçá..
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: capanema/Pa, Bragança/Pa, augusto corrêa/Pa, Viseu/Pa, Tra-
cuateua/Pa, Primavera/Pa, Salinópolis/Pa, São João de Pirabas/Pa, Quati-
puru/Pa e Santarém Novo/Pa
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Período: 02/03 a 09/03/2022 – 07 e ½ diárias.
Servidores:
- 57198709/1 - TaTiaNE PoNTES rodriGUES - (Sargento)
- 57221892 - EliElSoN raoNE MESQUiTa da coSTa – (cabo)
- 57222600/1 - JoSE JailSoN TEodoro Garcia – (cabo)
- 6400976/1 - faBio SoUSa dE liMa – (Soldado)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 766325
PPortaria Nº 0308/2022 - GaB/seMas 

25 de FeVereiro de 2022.
Objetivo: Dar apoio e segurança à ação de fiscalização referente ao defeso 
do caranguejo-uçá.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: São caetano de odivelas/Pa, Vigia de Nazaré/Pa, colares/Pa, 
Santo antônio do Tauá/Pa, Terra alta/Pa, castanhal/Pa, curuçá/Pa, Mara-
panim/Pa, São João da Ponta/Pa e Magalhães Barata/Pa.
Período: 02/03 a 09/03/2022 – 07 e ½ diárias.
Servidores:
- 5773512/1 - fláVio rodriGUES da SilVa - (Sargento)
- 57222269/1 - daVid BriTo dE aTaidE – (cabo)
- 57217465/2 - GlENilSoN JoSÉ alEiXo BoTElHo – (cabo)
- 57232743/1 - WaldilENE SaNToS GoUVEa – (cabo)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 766378
Portaria Nº 0386/2022 - GaB/seMas 11 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: Marabá/Pa e redenção/Pa.
Período: 19/03 a 26/03/2022 – 07 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)
ordENador: lEoPErcio BarBoSa foro / diretor de Gestão administrativa 
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: 770362
Portaria Nº 0387/2022 - GaB/seMas 11 de MarÇo de 2022.
objetivo: dar apoio logístico à equipe da SEMaS Belém que se deslocará a 
redenção para implementação do ponto biométrico no NUrE.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Marabá/Pa
destino: redenção/Pa
Período: 23/03 a 26/03/2022 – 03 e ½ diárias.
Servidor:
- 5931888/ 2 - alEX da SilVa coSTa - (Motorista)
ordENador: lEoPErcio BarBoSa foro / diretor de Gestão administrativa 
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: 770466

.

.

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº. 062 de 11 de FeVereiro de 2022
autorizar o afastamento dos servidores Patricia cristina de leão Mes-
sias, matrícula n° 57224309, José Janderson ferreira costa, matrícula nº 
5960556 e Pedro Paulo de Souza Queiroz, matrícula nº 5942921, no pe-
ríodo de 28/02 a 15/03/2022, com destino a Monte alegre-Pa, zona de 
amortecimento da Rebio Maicuru. Objetivo: Ação integrada de fiscalização 
com a Gerência administrativa da calha Norte 3, na aPa Paytuna. as des-
pesas de viagem serão de responsabilidade do Programa áreas Protegidas 
da amazônia - arPa.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 771756

.

.

errata
.

errata de PUBLicaÇÃo de Portaria
Portaria Nº 005 de 28/01/2022, PUBLicada No doe Nº 

34.850 No dia 01/02/2022, ProtocoLo 755321.
oNde se LÊ: “...30/01/2022 a 28/02/2022...”
Leia-se: “...30/01/2022 a 27/02/2022...”
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 771980

diÁria
.

Portaria Nº. 145 de 14 de MarÇo de 2022
fundamento legal: conforme processo nº 2022/274656 e art. 145 da lei 
Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
objetivo: avaliação e levantamento técnico para elaboração do termo de 
referencia para construção da edificação, onde funcionara a nova sede re-
gional de Marabá, com a finalidade de descriminar, quantificar e orça os 
serviços necessários.
origem: Belém - Pa
destino: Marabá-Pa
Período: 10 a 14/03/2022 - 4,5 (quatro e meia) diárias
Servidor: Thiago Pacheco de oliveira – 5953392
João cláudio conceição de Souza – 57201094 – auxiliar operacional
Karla lESSa BENGTSoN 
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 771523

.

.

oUtras MatÉrias
.

iNstrUÇÃo NorMatiVa ideFLor-Bio Nº 001/2022, 
de 14 de MarÇo de 2022.

Estabelece diretrizes e procedimentos técnicos e administrativos para elabo-
ração e revisão de Planos de Manejo de Unidades de conservação estaduais.
a Presidente do instituto de desenvolvimento florestal e da Biodiversidade 
do Estado do Pará, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Estadual 
de 15 de janeiro de 2019, republicado no Diário Oficial nº. 33.799, de 07 
de fevereiro de 2019.
considerando a lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, que institui o Siste-
ma Nacional de Unidades de conservação da Natureza (SNUc) e estabe-
lece a obrigatoriedade de elaboração de Planos de Manejo para todas as 
categorias de Unidades de conservação (Uc);
considerando o disposto no capítulo iV do decreto nº 4.340, de 22 de 
agosto de 2002, que regulamenta artigos da lei nº. 9.985/2000, referen-
tes a Planos de Manejo;
Considerando a Convenção sobre a Diversidade Biológica, que ratifica a 
necessidade de gestão eficaz das Unidades de Conservação e da manuten-
ção dos modos de vida tradicionais relevantes à conservação e à utilização 
sustentável da diversidade biológica, por meio da participação das comuni-
dades locais na implantação e gestão das Uc;
considerando a convenção n° 169 da organização internacional do Tra-
balho (oiT) sobre Povos indígenas e Tribais, promulgada pelo decreto n° 
10.088, de 05 de novembro de 2019;
considerando o decreto nº 5.758, de 13 de abril de 2006, que institui o 
Plano Estratégico Nacional de áreas Protegidas (PNaP), seus princípios, 
diretrizes, objetivos e estratégias;
considerando o decreto nº 6.040, de 7 de fevereiro de 2007, que institui 
a Política Nacional de desenvolvimento Sustentável dos Povos e comuni-
dades Tradicionais;
considerando o decreto nº 7.747, de 5 de junho de 2012, que institui 
a Política Nacional de Gestão Territorial e ambiental de Terras indígenas 
(PNGaTi);
considerando a lei n° 13.123, de 20 de maio de 2015, que dispõe sobre 
o acesso ao patrimônio genético, sobre a proteção e o acesso ao conheci-
mento tradicional associado e sobre a repartição de benefícios para conser-
vação e uso sustentável da biodiversidade;
considerando a lei Estadual N° 5887, de 9 de maio de 1995, que institui a 
Política Estadual de Meio ambiente do Pará;
considerando a lei Estadual n° 6.462, de 04 de julho de 2002, que dispõe 
sobre a Política Estadual de florestas e demais formas de vegetação;
considerando a lei Estadual Nº. 6.963, de 16 de abril de 2007 e suas alte-
rações dadas pela lei Estadual nº. 8.096, de 1º de janeiro de 2015 e pela 
lei Estadual nº 8.633, de 19 de junho de 2018, que dispõe sobre a criação 
do idEflor-Bio;
considerando a necessidade de estabelecimento de uma abordagem obje-
tiva e unificada, para que todas as Unidades de Conservação tenham seus 
Planos de Manejo com a mesma linguagem e padrão de qualidade, ampa-
rados no princípio do manejo adaptativo, possibilitando sua elaboração e 
revisão por meio de procedimentos mais eficientes em termos de tempo e 
de custos de aplicação.
rESolVE:
art. 1º instituir diretrizes para elaboração e revisão de Planos de Manejo 
das Unidades de conservação estaduais.
§ 1º as diretrizes para elaboração e revisão de Planos de Manejo de 
Unidades de conservação estaduais seguirão a instrução Normativa Nº 
07/2017/GaBiN/icMBio, de 21 de dezembro de 2017, e o disposto no 
roteiro Metodológico para Elaboração e revisão de Planos de Manejo das 
Unidades de conservação federais, ambos editados pelo instituto chico 
Mendes de conservação da Biodiversidade - icMBio, mediante os ajustes 
técnicos especificados nesta Instrução Normativa.
§ 2º a presente instrução Normativa (iN) não se aplica às reservas parti-
culares do patrimônmio natural (rPPNs).
caPÍtULo i
das disPosiÇÕes Gerais
Art. 2º Para os fins previstos nesta Instrução Normativa, entende-se por:
i - diretoria de Gestão e Monitoramento de Unidades de conservação - 
dGMUc: diretoria diretamente subordinada à Presidência do idEflor-Bio, 
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responsável pelo planejamento, coordenação, supervisão e implementa-
ção, nos termos da legislação pertinente, dos processos de implantação, 
conservação e gestão das Unidades de conservação estaduais e suas Zo-
nas de amortecimento;
ii - Elaboração do Plano de Manejo: Procedimento técnico-administrativo 
que, com fundamento nos objetivos gerais da Uc, estabelece o seu zo-
neamento e as normas que devem presidir o uso da área e o manejo dos 
recursos naturais inclusive a implantação das estruturas físicas necessárias 
à gestão da Unidade de conservação;
iii - revisão do Plano de Manejo: Procedimento técnico-administrativo que 
promove a alteração, supressão ou inclusão, geral ou pontual, de um ou 
mais elementos do Plano de Manejo original, de modo a tornar o docu-
mento mais atual, eficaz e adequado à realidade da UC para sua imple-
mentação, considerando como instrumentos regulamentadores normas, 
zoneamento da Unidade de conservação, programas de manejo ou outros 
componentes;
iV - Equipe de planejamento: Equipe formada por servidores da comissão 
de Elaboração e revisão de Plano de Manejo (coPlaM) e das Gerências 
administrativas da diretoria de Gestão e Monitoramento de Unidades de 
conservação - dGMUc, ou colaboradores externos à dGMUc, quando ne-
cessário, definidos à dependência do contexto de cada UC e nomeados em 
Portaria específica, a qual é responsável pela supervisão técnica e meto-
dológica, pelos procedimentos administrativos e pela análise e aprovação 
técnica do Plano de Manejo e produtos intermediários, devendo acompa-
nhar e participar de todas as etapas do processo de elaboração ou revisão 
do Plano de Manejo;
V - Grupo de Governança: constituído para as Uc’s do tipo reserva Extrati-
vista (rESEX) e reserva de desenvolvimento Sustentável (rdS), formado 
pela equipe de planejamento, representantes das populações tradicionais, 
representantes do conselho Gestor da Unidade de conservação, e por as-
sessores técnicos externos, quando necessário e com prévia indicação da 
equipe de planejamento, e terá responsabilidades relacionadas às defi-
nições quanto às atividades pertinentes ao processo de planejamento, a 
participação social, a estratégia de comunicação, pela interlocução com o 
conselho da Uc e acompanhamento do processo de elaboração ou revisão 
do Plano de Manejo;
Vi - Grupo de Trabalho do conselho Gestor: constituído para todas as 
categorias de Uc, exceto rESEX e rdS, formado por conselheiros e re-
presentantes externos, quando pertinente, e terá responsabilidade de 
acompanhar todo o processo de elaboração ou revisão do Plano de Manejo 
enquanto instância de apoio ao Conselho Gestor da UC, participando das 
discussões quanto à estratégia de participação social e comunicação e atu-
ando na interlocução com o conselho Gestor;
Vii - organização do planejamento: Estruturação da equipe de planejamento, 
definição e organização dos trabalhos de elaboração ou revisão do Plano de 
Manejo a partir de uma sequência de atividades, contemplando o alinhamen-
to entre as partes envolvidas e o cronograma físico-financeiro de trabalho, 
observados os princípios da economicidade, eficiência, eficácia, efetividade e 
participação social, para o aperfeiçoamento sistemático da gestão;
VIII - Caracterização: Identificação e descrição dos aspectos ambientais, 
socioeconômicos, histórico-culturais, político-institucionais e de gestão da 
Uc e do seu entorno, e no caso das Uc de uso sustentável com popula-
ção tradicional deverá incluir ainda, os arranjos socioculturais e produtivos 
locais, a proposição de normas gerais de uso da área e do manejo dos 
recursos naturais, o mapeamento dos usos e a identificação dos possíveis 
conflitos quanto ao uso de recursos e do território;
iX - diagnóstico: análise e interpretação das informações contidas na ca-
racterização da UC, contemplando a definição dos seus recursos e valores 
fundamentais, a avaliação de sua condição atual em relação ao seu históri-
co, a tendência e as ameaças que a afetam, os quais subsidiarão a identifi-
cação das necessidades de dados e de planejamento para a gestão da Uc;
X - Planejamento: Definição, com base nos objetivos gerais da UC, do pro-
pósito, da significância, do zoneamento, das normas, das necessidades de 
dados e de planos específicos para a gestão da UC e, quando couber, dos 
subsídios para interpretação ambiental e sociocultural;
XI - Oficina de elaboração do Plano de Manejo: Atividade em que são reuni-
dos representantes de diferentes setores que possuem interface com a Uc 
e/ou em sua área de abrangência, tais como gestores, concessionários da 
ccdrU (contrato de concessão de direito real de Uso), conselheiros, pes-
quisadores e representantes da sociedade civil, de órgãos governamentais 
e das comunidades locais, tradicionais e demais grupos sociais relaciona-
dos à Uc ou com esta relacionados, indicados pela equipe de planejamento 
em conjunto com os conselheiros da Uc, para realização conjunta do diag-
nóstico e do planejamento previstos nos incisos iX e X;
XII - Planos específicos: Documentos técnicos de planejamento ou de ca-
ráter normativo que, seguindo as diretrizes do Plano de Manejo, contem-
plam estratégias, ações ou conjunto de normas que orientam a gestão 
e o manejo de áreas temáticas específicas da UC, tais como planos de 
proteção, de uso público, de interpretação ambiental, de pesquisa e de uso 
sustentável de recursos naturais, preferencialmente conforme o catálogo 
de produtos e serviços do idEflor-Bio;
Xiii - Normas constantes no Plano de Manejo: Princípios e regras sobre o uso 
da área e o manejo dos recursos naturais da Uc, estabelecidas com funda-
mento nos objetivos gerais da categoria e nos objetivos de criação da Uc;
XiV - Monitoria do Plano de Manejo: atividade rotineira da Uc e necessa-
riamente prévia ao processo de revisão do Plano de Manejo, que avalia 
a sua implementação e possibilita identificar desatualizações e desvios, 
bem como propor ajustes ao planejamento e zoneamento, propiciando o 
manejo adaptativo; e
XV - Povos e comunidades tradicionais: Grupos culturalmente diferencia-
dos e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de or-
ganização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como 

condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econô-
mica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas sustentáveis gerados 
e transmitidos pela tradição, conforme definido no Decreto nº 6.040/2007.
XVi - comunidades locais: Populações tradicionais e outros grupos huma-
nos, organizados por gerações sucessivas, com estilo de vida relevante à 
conservação e à utilização sustentável da diversidade biológica;
caPÍtULo ii
dos PriNcÍPios e diretriZes
art. 3º a elaboração ou revisão do Plano de Manejo deverá:
i - Uniformizar a abordagem entre as diferentes categorias de Uc, man-
tendo correspondência de conceitos e componentes do Plano de Manejo e 
salvaguardando as especificidades de cada área, visando facilitar a gestão 
do Sistema Nacional de Unidades de conservação da Natureza (SNUc);
ii - Garantir o alinhamento com o planejamento estratégico institucional, 
buscando incentivar o efetivo envolvimento e participação de outras dire-
torias e de gerências regionais do idEflor- Bio na elaboração, implemen-
tação e revisão dos Planos de Manejo;
iii - assegurar e garantir a participação efetiva das comunidades locais, 
tradicionais e demais grupos sociais relacionados à Uc, reconhecendo, va-
lorizando e respeitando a diversidade socioambiental e cultural, seus siste-
mas de organização social, econômico e cultural, o conhecimento tradicio-
nal e harmonizando interesses socioculturais e conservação da natureza;
iV - Buscar um engajamento mais amplo da sociedade por meio da parti-
cipação de outras instituições de Governo, de ensino e pesquisa e da so-
ciedade civil, de maneira a possibilitar a troca de informações e promover 
o alinhamento com políticas públicas e ações de caráter ambiental, social 
e econômico;
V - Garantir a transparência e a disseminação de informações sobre o 
processo de planejamento e sua adequação a cada realidade local, buscan-
do o esclarecimento prévio e a divulgação de informações, em linguagem 
adequada às comunidades locais, tradicionais e demais grupos sociais re-
lacionados à Uc;
Vi - Envolver o conselho Gestor da Uc em todo o processo de elaboração 
ou revisão do Plano de Manejo;
Vii - dar preferência à elaboração conjunta dos Planos de Manejo de Uc próxi-
mas, realizando um planejamento territorial integrado, sempre que possível;
Viii - Buscar a participação da diretoria de Gestão de florestas Públicas 
de Produção - dGfloP nos Planos de Manejo onde exista a previsão de 
concessão florestal ou manejo florestal comunitário;
iX - Buscar a participação das representações locais (área de abrangência 
da Uc) dos indígenas e quilombolas, quando a Uc envolver sobreposição 
com Terras indígenas ou Territórios Quilombolas, incluindo o diálogo com 
a fundação Nacional do Índio (fUNai), instituto Nacional de colonização e 
reforma agrária (iNcra), instituto de Terras do Pará (iTErPa), fundação 
cultural Palmares (fcP) e organizações da sociedade civil que atuem com 
indígenas e quilombolas;
X - adotar o planejamento estratégico e de caráter adaptativo, orientado 
para o enfrentamento dos desafios da UC e para a geração de resultados, 
de acordo com sua capacidade de gestão;
Xi - Promover o aperfeiçoamento contínuo do planejamento, por meio de 
monitorias Periódicas do Plano de Manejo e de seus planos específicos;
Xii - Buscar alinhamento com outros instrumentos de ordenamento territorial;
Xiii - Basear-se na melhor informação disponível que considere a realidade da 
Uc e seu entorno no momento da elaboração ou revisão do Plano de Manejo, 
buscando o reconhecimento, a valorização e integração de diferentes formas 
de saber, tanto de caráter técnico-científico quanto social relativo às comuni-
dades locais, tradicionais e demais grupos sociais relacionados à Uc;
XiV - considerar os demais instrumentos normativos vigentes e comple-
mentares para a Uc, tais como Plano diretor dos municípios, Termos de 
Compromisso, Contratos de Concessão de Direito Real de Uso, perfil da 
família beneficiária, acordos de gestão, portarias específicas de uso de re-
cursos, entre outros, que podem ter sua revisão indicada pelo Plano de 
Manejo quando pertinente; e
XV - incentivar e observar a participação efetiva das representações das 
comunidades locais, tradicionais e demais grupos sociais relacionados à 
Uc, nas Unidades de conservação de uso sustentável em todo o processo 
de elaboração, revisão e implementação dos Planos de Manejo.
art. 4° a elaboração ou revisão de Planos de Manejo de rESEX e rdS, além 
do previsto do art. 3°, deve observar o seguinte:
i - as concessionárias da ccdrU ou, nas Unidades de conservação que 
ainda não celebraram o contrato de concessão de direito real de Uso, 
as associações, indicarão um representante da população tradicional para 
integrar a equipe de planejamento do Plano de Manejo;
ii - a representação da população tradicional no grupo de governança, 
a que se refere o art. 2°, inciso V, será estabelecida pela concessionária 
do ccdrU ou, nas Unidades de conservação que ainda não celebraram o 
contrato de concessão de direito real de Uso, pelas associações, em con-
junto com o conselho deliberativo, observada a participação majoritária e 
representativa da população tradicional;
iii - os princípios e regras sobre o uso da área e o manejo dos recursos 
naturais serão discutidos e propostos em oficinas comunitárias;
IV - A Oficina de elaboração do Plano de Manejo, prevista no art. 2, inciso 
Xi, será composta por população tradicional, servidores públicos, especia-
listas, representantes do conselho e da concessionária do ccdrU, obser-
vada a participação majoritária e representativa da população tradicional, 
observando-se que todos esses atores deverão ter atuação na área de 
abrangência da Unidade de conservação;
V - Eventual plano de utilização ou acordo de gestão em vigor será incor-
porado ao Plano de Manejo naquilo que for compatível, mediante análise 
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fundamentada do grupo de governança.
caPÍtULo iii
dos ProcediMeNtos tÉcNicos e adMiNistratiVos
Art. 5º Deverá ser nomeada uma Comissão Específica para apoiar, coor-
denar e supervisionar os processos de elaboração e revisão de Plano de 
Manejo estadual (comissão de Planos de Manejo - coPlaM), a qual será 
composta por servidores da dGMUc, devidamente designados por meio 
de Portaria.
§ 1º a coPlaM será composta por no mínimo 4 e no máximo 8 servidores 
da dGMUc, os quais deverão indicar no mínimo 2 integrantes desta comis-
são para compor a Equipe de Planejamento (EP) de cada Plano de Manejo 
que será executado.
§ 2º Para integrar a EP serão indicados no mínimo dois integrantes pela Ge-
rência administrativa responsável pela gestão da Unidade de conservação.
art. 6º Para elaboração e revisão dos Planos de Manejo, a respectiva Uc deverá:
i - Estar incluída em região administrativa com Gerente devidamente nomeado;
ii - Possuir, no mínimo, dois servidores designados para acompanhamento 
administrativo e logístico do processo em nível local;
iii - Possuir conselho Gestor instituído e atualizado;
IV - Ter recurso disponível para financiamento de todo o processo.
§ 1º a diretoria de Gestão e Monitoramento de Unidades de conservação - 
dGMUc poderá autorizar, em casos excepcionais, a elaboração e revisão de 
Plano de Manejo em Uc incluída em região administrativa que não possua 
Gerente nomeado.
art. 7º cumpridos os pré-requisitos indicados no art. 6º, os Planos de Ma-
nejo serão elaborados e revisados pela coPlaM em ordem de prioridade, 
segundo critérios definidos pela DGMUC.
art. 8º o processo de elaboração do Plano de Manejo seguirá as seguintes etapas:
i - avaliação da demanda e registro formal pela coPlaM, em processo 
administrativo, do início da elaboração ou revisão do Plano de Manejo;
ii - organização do planejamento com a designação da equipe de planeja-
mento, a elaboração do plano de trabalho e cronograma físico-financeiro;
iii - formação do Grupo de Trabalho (GT) ou Grupo de Governança (GG);
IV - Definição de estratégia de participação social;
V - realização de etapa preparatória, dependerá da necessidade de cada Uc;
Vi - Sistematização dos subsídios ao planejamento como levantamento de 
dados iniciais, secundários e cartográficos; caracterização da UC e do seu 
entorno; e elaboração do Guia do Participante da Oficina.
VII - Oficina de Elaboração de Plano de Manejo
VIII - Consolidação dos resultados da Oficina de elaboração de Plano de Manejo
IX - Trâmite de Aprovação e publicação do Plano de Manejo.
§ 1º No início do processo deverá ser publicada Portaria com a designação 
da Equipe de Planejamento (EP) responsável pelo processo de elaboração 
do Plano de Manejo, contendo as atribuições de seus integrantes.
§ 2º o Gerente da Uc deverá comunicar ao conselho Gestor acerca do iní-
cio do processo de elaboração do Plano de Manejo e será definido o grupo 
de trabalho ou o grupo de governança do conselho Gestor, este último no 
caso de rESEX e rdS;
§ 3º a caracterização da Uc e a sistematização dos subsídios serão con-
duzidas preferencialmente pela equipe de gestão da Uc, seguindo orienta-
ções da coPlaM, devendo ser realizadas com as informações já existentes, 
contando com o apoio de outras instâncias do IDEFLOR-Bio ou parceiros 
externos, quando couber;
§ 4º os subsídios ao planejamento deverão considerar as contribuições das 
instâncias do IDEFLOR-Bio, que serão demandadas pela COPLAM a indicar 
dados e informações que possuam, bem como relatar ações em curso sob 
sua responsabilidade que apresentem interface com a Uc.
§ 6º Em caso de necessidade de contratação de bens e serviços, as es-
pecificações dos produtos necessários deverão ser feitas pela equipe de 
planejamento responsável pelo Plano de Manejo, durante a organização 
do planejamento.
§ 7º deverá ser instituído um Grupo de Trabalho (GT) junto ao conselho 
Gestor da Uc para acompanhamento de todo o processo de elaboração do 
Plano de Manejo, nos termos do art. 2° inciso Vi, que no caso das rESEX 
e rdS será substituído pelo grupo de governança, observando o disposto 
nos art. 2°, inciso V e art. 6º, inciso iii.
§ 8º a caracterização da Uc, os subsídios ao planejamento e as orientações 
metodológicas serão consolidados em um único documento, que será en-
viado previamente aos participantes da oficina de elaboração do Plano de 
Manejo, para ser utilizado como base para as discussões e para a tomada 
de decisão.
§ 9° a Equipe de Planejamento e o Grupo de Trabalho do conselho da Uc 
ou o grupo de governança, neste caso somente para as rESEX e rdS, 
avaliarão a necessidade de realização de etapas prévias ao início da elabo-
ração do Plano de Manejo, tais como a necessidade de esclarecimentos e 
de divulgação de informações sobre o Plano de Manejo para comunidades 
locais, tradicionais e demais grupos sociais relacionados à Uc, a comple-
mentação da caracterização da Uc em conjunto com as comunidades lo-
cais, tradicionais e demais grupos sociais relacionados à UC, a identificação 
de áreas de ocupação e uso de recursos naturais e a discussão prévia das 
normas gerais que orientarão a gestão.
§ 10 A identificação das áreas de uso de recursos naturais pelas comuni-
dades locais, tradicionais e demais grupos sociais relacionados à Uc e a 
proposição de normas gerais que regulamentarão os usos e a gestão da 
área serão conduzidas pela equipe da Uc com o apoio da coPlaM, em con-
junto com essas populações, constituindo etapa preparatória necessária 
para subsidiar a elaboração do Plano de Manejo.
art. 9º após a elaboração do Plano de Manejo poderão ser elaborados 
Planos Específicos, conforme priorização estabelecida no Plano de Manejo, 
viabilidade físico-financeira e a critério do setor técnico responsável pelo 

tema do Plano Específico.
§ 1° A elaboração dos Planos Específicos poderá ocorrer concomitantemen-
te e de forma integrada à elaboração do Plano de Manejo, quando se tratar 
de demanda emergencial da UC, devidamente justificada.
§ 2º Uma vez aprovados, os Planos Específicos serão automaticamente 
incorporados ao Plano de Manejo.
§ 3º deverá ser assegurada a efetiva participação social na elaboração dos 
Planos Específicos, considerando o público pertinente ao tema em discussão.
§ 4º Excepcionalmente, até que seja elaborado o Plano de Manejo, visando 
assegurar aos povos e comunidades tradicionais as condições e os meios 
necessários para a manutenção do modo de vida tradicional, poderão ser 
editados Planos Específicos transitórios para regulamentar usos já existen-
tes nas Uc de Uso Sustentável.
art. 10 o processo de revisão do Plano de Manejo seguirá as seguintes etapas:
i - apresentação à coPlaM de solicitação de revisão do Plano de Manejo, 
devidamente fundamentada com o resultado da monitoria, com cópia do 
Plano de Manejo vigente, sempre que possível, de maneira anexada ao 
processo administrativo original;
ii - análise técnica da solicitação de revisão e da monitoria pela coPlaM, 
que decidirá quanto ao prosseguimento do processo de revisão e quanto à 
realização de revisão geral ou pontual do Plano de Manejo;
iii - Nos casos de revisão geral do Plano de Manejo, o processo de revisão 
seguirá as mesmas etapas do processo de elaboração, conforme o art. 8°; e
iV - Nos casos de revisão pontual do Plano de Manejo, deverá ser elaborada 
proposta técnica com indicação das alterações necessárias, assim como a 
versão consolidada do Plano de Manejo revisado, que, uma vez aprovadas 
tecnicamente, seguirão os ritos previstos nos incisos iii, iV, V e Vi do art. 11.
§ 1º a solicitação de revisão do Plano de Manejo prevista no inciso i poderá 
ser formulada pela Uc ou pelo conselho deliberativo, no caso de rESEX e 
rdS, bem como de ofício pela coPlaM.
§ 2º Na hipótese do inciso i, quando indisponível o processo administrativo 
de elaboração do Plano de Manejo, uma cópia do Plano de Manejo vigente 
deve ser incluída ao processo de revisão.
§ 3º Na hipótese tratada no inciso iii, a revisão geral somente ocorrerá 
quando o Plano de Manejo existente tenha sido implementado, quando for 
considerado significativamente defasado e inadequado para orientar a ges-
tão ou quando houver alteração relevante do contexto da Uc, que indique 
mudanças no seu zoneamento ou altere seus objetivos, conforme parecer 
técnico da coPlaM, resultado da análise técnica constante no inciso ii.
§ 4º Na hipótese tratada no inciso iV, a proposta técnica e a versão conso-
lidada do Plano de Manejo deverá ser elaborada pela coPlaM, em conjunto 
com a equipe da UC e as demais instâncias do IDEFLOR-Bio afetas ao 
tema, quando for o caso.
§ 5° as comunidades locais, tradicionais e demais grupos sociais residen-
tes ou usuárias da Uc deverão ser ouvidas durante o processo de revisão 
quando a revisão pontual do Plano de Manejo afetá-las diretamente.
art. 11 concluída a elaboração ou revisão do Plano de Manejo, o processo 
seguirá o seguinte rito de aprovação:
i - apresentação do Plano de Manejo à dGMUc pela coPlaM, e às demais 
instâncias do IDEFLOR-Bio que eventualmente possuam interface com a 
Uc em questão;
II - Consolidação da versão final do Plano de Manejo, após avaliação das 
alterações sugeridas pela dGMUc, no prazo de até 30 (trinta) dias, pela 
equipe de planejamento;
III - Elaboração de Parecer Técnico de aprovação da versão final do Plano 
de Manejo pela coPlaM;
iV - Encaminhamento do processo à Procuradoria Jurídica - ProJUr do 
idEflor-Bio para análise jurídica;
V - Nova consolidação da versão final do Plano de Manejo, na hipótese de 
indicação da necessidade de correções e ajustes pela ProJUr, a cargo da 
equipe de planejamento, no prazo de até 30 (trinta) dias; e
Vi - encaminhamento do processo administrativo à Presidência do idE-
flor-Bio, contendo minuta de portaria de aprovação com o número do 
processo correspondente, para assinatura e publicação no Diário Oficial do 
Estado (doE).
§ 1º Quando se tratar de UC localizada em faixa de fronteira, a versão final 
do Plano de Manejo e o processo administrativo que trata de sua elabora-
ção deverão ser encaminhados para análise e manifestação do conselho de 
defesa Nacional (cdN), previamente à análise pela ProJUr.
§ 2º No caso das RESEX e RDS, a versão final do Plano de Manejo deverá 
ser encaminhada ao conselho deliberativo da Uc para aprovação por meio 
de resolução interna em um prazo de até 30 (trinta) dias, previamente à 
análise da PROJUR, findo este prazo, a equipe de planejamento terá novo 
prazo de até 30 (trinta) dias para finalizar possíveis ajustes e dar segui-
mento aos trâmites finais de aprovação.
§ 3º Nas demais Uc de Uso Sustentável com comunidades locais, tradicio-
nais e demais grupos sociais relacionados à UC, a versão final do Plano de 
Manejo deverá ser encaminhada ao conselho consultivo da Uc, anterior-
mente à análise da ProJUr, para avaliação e eventuais contribuições em 
um prazo de até 30 (trinta) dias, findo o qual, a equipe de planejamento 
terá novo prazo de até 30 (trinta) dias para finalizar possíveis ajustes e dar 
seguimento aos trâmites finais de aprovação.
§ 4º após a publicação da portaria de aprovação do Plano de Manejo, a dG-
MUc providenciará a sua disponibilização no sítio do idEflor-Bio na internet.
§ 5° Os Planos Específicos serão aprovados pelo Presidente do IDEFLOR-
Bio por meio de Portaria.
§ 6° Os Planos Específicos poderão ser ajustados ou revistos, após moni-
toria de sua implementação, submetendo-se ao mesmo processo de apro-
vação indicado no parágrafo 5º.
art. 12 o idEflor-Bio e o conselho da Uc deverão promover a ampla 
divulgação do Plano de Manejo, considerando a melhor forma de apre-
sentação do conteúdo, de acordo com o contexto da área de maneira que 
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possibilitem o seu efetivo entendimento pela população local.
art. 13 o processo de elaboração ou revisão de Planos de Manejo de Uc de 
uso sustentável com população tradicional poderá ser iniciado a partir de 
solicitação da população tradicional, suas representações ou por iniciativa 
do idEflor-Bio, observado o disposto nos art. 6° e 7°.
Art. 14 As normas dos Planos Específicos sobre o uso da área e o manejo 
dos recursos naturais das rESEX e rdS pelas comunidades tradicionais, 
atendido o disposto nos art. 4° devem observar o seguinte:
i - Serão construídas em conjunto pelo idEflor-Bio e pelas comunidades 
tradicionais respeitando a legislação vigente;
ii - Visam regulamentar de forma mais detalhada o uso da área, o manejo 
dos recursos naturais, a proteção dos saberes e fazeres das comunidades 
tradicionais, conforme direcionamentos do Plano de Manejo;
III - Somente farão parte das normas dos Planos Específicos as regras de 
uso de recursos não previstas na legislação vigente ou em outros instru-
mentos de gestão, ou que sejam complementares a estes, como os termos 
de compromisso, termos de ajustamento de conduta, perfil da família be-
neficiária, resolução do Conselho Gestor, entre outros.
caPÍtULo iV
das disPosiÇÕes FiNais e traNsitÓrias
art. 15 Esta iN aplica-se aos processos de elaboração de Planos de Manejo 
iniciados a partir de sua publicação, ficando revogado o Roteiro Metodoló-
gico para Elaboração de Planos de Manejo das Unidades de conservação 
Estaduais do Pará (2009) e as demais disposições em contrário.
Art. 16 A implementação do Plano de Manejo e seus Planos Específicos é 
de responsabilidade conjunta do idEflor-Bio, comunidades locais, tra-
dicionais e demais grupos sociais relacionados à Uc, nos casos de Uc de 
Uso Sustentável, e do conselho Gestor da Uc, buscando integração com 
instituições parceiras e responsáveis pela execução de políticas públicas no 
âmbito municipal, estadual ou federal.
art. 17 Nas Uc com gestão compartilhada estabelecida, as atribuições da 
instituição co-gestora na elaboração e revisão do Plano de Manejo serão 
definidas no instrumento que formaliza a cogestão.
Parágrafo único. Nos casos em que não houver definição de atribuições 
específicas para elaboração ou revisão de Planos de Manejo no instrumen-
to que formaliza a co-gestão, o papel da instituição co-gestora deverá ser 
estabelecido na Portaria que designa a equipe de planejamento.
art. 18 o detalhamento dos procedimentos administrativos relacionados à 
operacionalização do disposto nesta instrução Normativa será apresentado 
em Procedimento operacional interno.
art. 19 Esta instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 771793
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secretaria de estado
de seGUraNÇa PÚBLica
e deFesa sociaL

.

.

.

errata
.

errata da Portaria Nº 361/2022 - saGa, PUBLicada eM 
doe Nº 34.886, PUBLicada eM 09.03.2022

oNde LÊ: SErVidor(ES): SGT PM riVEliNo PErEira da rocHa
Leia-se: SErVidor(ES): 2º SGT PM riVEliNo PErEira da rocHa
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

errata da Portaria Nº 393/2022 - saGa, PUBLicada eM 
doe Nº 34.893, PUBLicada eM 15.03.2022

oNde LÊ: MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
Leia-se: MUNicÍPio dE oriGEM: SaNTarÉM/Pa
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Protocolo: 771706

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 051/2022 – seGUP
 o Governo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
representado pela SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E 
dEfESa Social – SEGUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste Manoel 
Teodoro nº 305, Bairro Batista campos, cEP. 66.023-700, cidade de 
Belém, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-01, 
por meio de seu Secretário adjunto de Gestão administrativa, Sr. PaUlo 
roBErTo doS SaNToS liMa, brasileiro, portador da cédula de identidade 
n° 1562036 - SSP/Pa e inscrito no cPf/Mf sob o n° 304.401.902-82, 
residente e domiciliado nesta cidade, no âmbito de suas atribuições legais, 
rESolVE reconhecer a iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, com fulcro no 
artigo 25, ii, da lei 8.666/93, em conformidade com o art. 193, ii da lei 
federal 14.133/2021, e a PorTaria Nº 007/2018 – GaB iESP, Portaria 
012/2019-GaB iESP,  resolução nº148/2015, nº149/2015, nº 214/2017, 
nº311/2019, nº355/2020, todas oriundas do conselho Superior do 
instituto de Ensino de Segurança Pública do Pará - iESP para contratação 
do(a) Senhor(a) NaTali GaBriEli BENaSSUlY dE frEiTaS, Titulação 
Especialista, inscrita no cPf sob o nº 008.231.992-82, rG nº 5870634, 
PiS/Pasep nº 207.181.096-13, residente e domiciliado(a) à rua claudio 

Sanders, nº 727, Bairro: centro, cEP. 67.030-325, ananindeua/Pa, cujo 
objeto é a contratação da prestação de serviços técnicos profissionais 
especializados para execução de atividades educacionais como docente da 
disciplina concepções de currículo e Ensino em Segurança Pública, no curso 
de Especialização em docência do Ensino Superior em Segurança Pública, 
aprovado pela resolução nº 417/2022, cujo valor total é r$ 2.100,00 
(dois mil e cem reais), incluídos todos os valores relativos à prestação de 
serviços e tributos, Programação orçamentária: 21.101.06.128.1502.8832 
- capacitação dos agentes de Segurança Pública, fonte: 0101, Naturezas: 
339036 e 339047.
Belém/Pa, 15 de Março de 2022.
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 771992
terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 050/2022 – seGUP

 o Governo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
representado pela SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E 
dEfESa Social – SEGUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste Manoel 
Teodoro nº 305, Bairro Batista campos, cEP. 66.023-700, cidade de 
Belém, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-01, 
por meio de seu Secretário adjunto de Gestão administrativa, Sr. PaUlo 
roBErTo doS SaNToS liMa, brasileiro, portador da cédula de identidade 
n° 1562036 - SSP/Pa e inscrito no cPf/Mf sob o n° 304.401.902-82, 
residente e domiciliado nesta cidade, no âmbito de suas atribuições legais, 
rESolVE reconhecer a iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, com fulcro no 
artigo 25, ii, da lei 8.666/93, em conformidade com o art. 193, ii da lei 
federal 14.133/2021, e a PorTaria Nº 007/2018 – GaB iESP, Portaria 
012/2019-GaB iESP, resolução nº148/2015, nº149/2015, nº 214/2017, 
nº311/2019, nº355/2020, todas oriundas do conselho Superior do 
instituto de Ensino de Segurança Pública do Pará - iESP para contratação 
do(a) Senhor(a) faBio WENdEll liMa da lUZ, Titulação Especialista, 
inscrita no cPf sob o nº 453.698.102-06, rG nº 2210051, PiS/Pasep nº 
170.569.168-97, residente e domiciliado à conjunto ariri Bolonha, quadra 
29, nº 17, Bairro: coqueiro, cEP: 66650-205, Belém/Pa, cujo objeto é a 
contratação da prestação de serviços técnicos profissionais especializados 
para execução de atividades educacionais como docente da disciplina 
Estrutura e funcionamento do Ensino em Segurança Pública, no curso de 
Especialização em docência do Ensino Superior em Segurança Pública, 
aprovado pela resolução nº 417/2022, cujo valor total é r$ 2.100,00 
(dois mil e cem reais), incluídos todos os valores relativos à prestação de 
serviços e tributos, Programação orçamentária: 21.101.06.128.1502.8832 
- capacitação dos agentes de Segurança Pública, fonte: 0101, Naturezas: 
339036 e 339047
Belém/Pa, 15 de Março de 2022.
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 771957

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBiLidade 
Nº 050/2022-seGUP

Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as alte-
rações legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 50/2022–SE-
GUP, fundamentado no artigo 25, ii, do referido diploma legal.
Belém/Pa, 15  de Março de 2022.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 771982
terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBiLidade 

Nº 051/2022-seGUP
Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as alte-
rações legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 51/2022–SE-
GUP, fundamentado no artigo 25, ii, do referido diploma legal.
Belém/Pa, 15  de Março de 2022.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 771996

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 396/2022-saGa
oBJETiVo: À Serviço da SEGUP
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): SaNTa BarBara, MoSQUEiro E SaliNÓPoliS/Pa
PErÍodo: 28.03 à 01.04.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 ½ (quatro e meia)
SErVidor(ES): Mário raSSi coNcEiÇÃo aMoraS, Mf: 321993720
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 397/2022-saGa
oBJETiVo: À Serviço da SEGUP
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): caPiTÃo PoÇo/Pa
PErÍodo: 18 à 20.03.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 ½ (duas e meia)
SErVidor(ES): rafaEl HENriQUE Maia BorGES, Mf: 5931161/4
HEricK MaSSaKi NaKaMUra, Mf: 5958746/2
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ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Portaria Nº 398/2022-saGa

oBJETiVo: para o transporte de servidores da Polícia civil
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): SaNTarÉM/Pa
PErÍodo: 05 à 06.03.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 ½ (uma e meia)
SErVidor(ES): roNaldo HENriQUE MoraES BENiGNo, Mf: 5931420-1
JoSEMar doS SaNToS PaiVa, Mf: 5961059-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 399/2022-saGa
oBJETiVo: À Serviço da SEGUP
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): BarcarENa E acará/Pa
PErÍodo: 12 à 13.03.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 ½ (uma e meia)
SErVidor(ES): loUrENÇo JoSÉ dE MaToS SaldaNHa, Mf: 5900352
doUGlaS MiraNda MEllo, Mf: 5462983
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 400/2022-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): coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa
PErÍodo: 21.02.2020
QUaNTidadE dE diáriaS: ½ (meia)
SErVidor(ES): JoSEMar doS SaNToS PaiVa, Mf: 5961059-1
QUaNTidadE dE diáriaS: 01(uma) de alimentação
SErVidor(ES): TEN cEl PM alcidES da SilVa MacHado JUNior, Mf: 
5773830-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 401/2022-saGa
oBJETiVo: À Serviço da SEGUP
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): doM EliSEU/Pa
PErÍodo: 09 à 12.02.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 ½ (três e meia)
SErVidor(ES): JÔNaTaS raBElo GalVÃo, Mf: 5876842-1
ENdErSoN JoSÉ MoTTa THoMÉ, Mf: 5725690
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 402/2022-saGa
oBJETiVo: À Serviço da SEGUP
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): Vila ToBoca/SÃo fEliX do XiNGU/Pa
PErÍodo: 21 à 30.03.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 9 ½ (nove e meia)
SErVidor(ES): doriVal MaGalHÃES dE SoUZa, Mf: 56154-1
raiMUNdo da SilVa lEal, Mf: 31545483
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 403/2022-saGa
oBJETiVo: para realizar manutenção corretiva nas embarcações.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): BrEVES/Pa
PErÍodo: 12 à 16.03.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 ½ (quatro e meia)
SErVidor(ES): aNdErSoN MoraES caSTro, Mf: 5946272-2
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 404/2022-saGa
oBJETiVo: para realizar o transporte de servidores da Polícia civil do Pará.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): SÃo fEliX do XiNGU/Pa
PErÍodo: 28 à 29.01.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 ½ (uma e meia)
SErVidor(ES): Haroldo caÑiZo PErEira, Mf: 54197238-1
QUaNTidadE dE diáriaS: 02(duas) de alimentação e 01(uma) de pousada
SErVidor(ES): TEN cEl PM alcidES da SilVa MacHado JUNior, Mf: 
5773830-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 405/2022-saGa
oBJETiVo: À Serviço da SEGUP
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): BarcarENa E acará/Pa
PErÍodo: 12 à 13.03.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 02(duas) de alimentação e 01(uma) de pousada
SErVidor(ES): TEN cEl PM TaYlor BrUNo aNaiSSi dE oliVEira PE-
rEira, Mf: 5811201-1
cB PM WilliaM MarQUES dE caSTro, Mf: 57232347
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 408/2022-saGa
oBJETiVo: para realizar manutenção corretiva nas embarcações.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa

dESTiNo(S): BrEVES/Pa
PErÍodo: 12 à 16.03.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 05(cinco) de alimentação e 04(quatro) de pousada
SErVidor(ES): 2º SGT PM MarcoS faBiaNo daMaScENo da SilVa, 
Mf: 5701414-1
2º SGT PM SaNdoVal SÉrGio MoraES dE SoUSa, Mf: 5676541-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Protocolo: 772011

.

.

oUtras MatÉrias
.

iNstitUto de eNsiNo de seGUraNÇa do ParÁ
GaBiNete do diretor

coMissÃo do Processo seLetiVo
editaL Nº 008/2022

editaL de resPosta aos recUrsos da ProVa sUBJetiVa, 
reaLiZada eM 19/09/2022, No Horário 8h30 ás 12h00 do 
EdiTal 001/2022 - ProcESSo SElETiVo Para o cUrSo SUPErior dE 
TEcNoloGia EM SEGUraNÇa PÚBlica Na ModalidadE À diSTÂNcia 
Para iNGrESSo NaS VaGaS rEfErENTES ao PriMEiro SEMESTrE do 
aNo lETiVo dE 2022.
a diretoria do instituto de Ensino de Segurança do Pará – iESP e a comissão 
organizadora do Processo Seletivo instituída por meio da PorTaria Nº 02 
de 29 de janeiro de 2021, no uso de suas atribuições e em atendimento 
à lei de criação do iESP nº 6.257 de 17 de novembro de 1999 e ao 
disposto no art.1º do Estatuto do iESP, em atendimento ao item 5.6.1 
do Edital n° 001/2022 torna pública a resposta aos recursos interpostos 
pelos candidatos inscritos no Processo Seletivo para o curso Superior de 
Tecnologia em Segurança Pública, com relação a prova subjetiva, realizada 
no dia 19/02/2022, nos polos de Marituba, Marabá e Santarém publicado 
no Diário Oficial do Estado nº 34799 de 16 de dezembro de 2021, conforme 
segue anexo 1 deste edital :
aNeXo 1 - edital nº 008/2022 - resposta de recursos interpostos 
pelos candidatos na prova subjetiva abaixo: 

  
Nº dE iNScriÇÃo / cPf: 829.665.832-15

Síntese do recurso: Solicita a revisão total da redação.

resposta do recurso: a comissão do processo seletivo considera válida a argumentação do candidato sendo 
sua redação corrigida por 01 um segundo corretor diferente do 1º corretor.

Situação do recurso: recurso deferido

resultado do recurso:

a nota atribuída pelo segundo corretor foi 520 (quinhentos e vinte) pontos, com a 
justificativa na competência 1: Demonstra domínio mediano da modalidade escrita 
formal da língua portuguesa e de escolha de registro, com desvios gramaticais e de 

convenções da escrita, tais como: acentuação, ortografia, concordância, pontuação e 
paralelismo sintático. Na competência 2: desenvolve o tema por meio de argumen-
tação previsível e apresenta domínio mediano do texto dissertativo - argumentativo, 
com proposição, argumentação e conclusão. Na competência 3: o projeto do texto 
apresenta falhas e desenvolvimento de algumas informações, fatos e opiniões. Na 

competência 4: Presença regular de elementos coesivos  intraparágrafos e algumas 
repetições. Na competência 5: apresenta proposta de intervenção vaga.

  
Nº dE iNScriÇÃo / cPf: 019048613-93 

Síntese do recurso: Solicita a revisão total da redação.
Situação do recurso: recurso indeferido 

resposta do recurso:
a comissão do processo seletivo considera que o candidato não tem direito a recurso 
pois sua pontuação foi 200 pontos, o que não dá direito a ser avaliado por um segun-

do corretor, conforme o item 5.4 do edital 001/2022.

resultado: a comissão do processo seletivo manteve a nota de 200 pontos atribuída pelo primei-
ro corretor, atendendo ao item 5.4 do edital 001/2022.

  
Nº dE iNScriÇÃo / cPf: 012955242-95

Síntese do recurso: Solicita a retificação de seu nome na lista de candidatos não aprovados tendo em 
vista que foi aprovado

Situação do recurso: recurso deferido 
resposta do recurso: a comissão do processo seletivo considera válida a argumentação do candidato.

resultado: Será feita a retificação do nome do candidato na homologação do resultado final do 
processo seletivo.

  
Nº dE iNScriÇÃo / cPf: 678.035.392-20

Síntese do recurso: Solicita a matricula no curso superior de tecnologia em Segurança Pública
Situação do recurso: recurso indeferido 

resposta do recurso: a comissão do processo seletivo improcedente e sem fundamentação a argumentação 
do candidato.

resultado:
a comissão do processo seletivo não tem como atender a solicitação do requerente já 
que sua a nota foi 200 pontos atribuída pelo primeiro corretor, atendendo ao item 5.4 

e ao item 6.1 do edital 001/2022.

  

Nº dE iNScriÇÃo / cPf: 943804227-04

Síntese do recurso: Solicita a inclusão na relação de classificados no processo seletivo no curso superior 
de tecnologia em Segurança Pública
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Situação do recurso: recurso indeferido

resposta do recurso: a comissão do processo seletivo improcedente e sem fundamentação a argumentação 
do candidato.

resultado: a comissão do processo seletivo não tem como atender a solicitação do requerente já 
que a classificação dos candidatos é feita conforme item 6.1 do edital 001/2022.

  
Nº dE iNScriÇÃo / cPf: 781.328.003-20

Síntese do recurso: Solicita a revisão total da redação.
Situação do recurso: recurso deferido 

reposta ao recurso: a comissão do processo seletivo considera válida a argumentação do candidato sendo 
sua redação corrigida por 01(um) segundo corretor diferente do 1º corretor.

resultado:

a nota atribuída pelo segundo corretor foi 520 (quinhentos e vinte) pontos, não 
tendo sido o candidato classificado e aprovado no processo seletivo, pois seu texto 
apresenta domínio insuficiente na modalidade escrita formal, domínio mediano do 

texto dissertativo - argumentativo, opiniões limitadas relacionadas ao tema, articula 
partes do texto de forma mediana e por fim elabora de forma insuficiente proposta 

de intervenção.
  

Nº dE iNScriÇÃo / cPf: 680.870.632-87
Síntese do recurso: Solicita a revisão total da redação.
Situação do recurso: recurso deferido

resposta do recurso: a comissão do processo seletivo considera válida a argumentação do candidato sendo 
sua redação corrigida por 01(um) segundo corretor diferente do 1º corretor.

resultado:

 a nota atribuída pelo segundo corretor foi 440 (quatrocentos e quarenta) pontos, não 
tendo sido o candidato classificado e aprovado no processo seletivo, com a justifica-
tiva na competência 1, pois houve desvios gramaticais e de convenções  da escrita . 
Na competência 2 - houve domínio insuficiente do texto  dissertativo-argumentativo. 

Na competência 3- apresentando  informações desorganizadas em defesa de um 
ponto de vista. Na competência 4 foi inequações textuais e  na competência 5 Elabora  

proposta de  forma  insuficiente. 
  

Nº dE iNScriÇÃo / cPf: 509.110.152-72
Síntese do recurso: Solicita a revisão total da redação.

resposta do recurso: a comissão do processo seletivo considera válida a argumentação do candidato sendo 
sua redação corrigida por 01(um) segundo corretor diferente do 1º corretor.

Situação do recurso: recurso deferido 

resultado:

 a nota atribuída pelo segundo corretor foi 560(quinhentos e sessenta) pontos, não 
tendo sido o candidato classificado e aprovado no processo seletivo, com a justificati-
va na competência 1- foram encontrados diversos erros de grafia das palavras, acen-
tuação, concordância, escolha do tempo verbal, que acabam por prejudicar a clareza 
das ideias expressas. Na competência apresar de evidencia de uso de outra área do 
conhecimento, não há, propriamente, uma conexão clara com o ponto de vista de-

fendido pelo candidato. Na competência 3- o texto apresenta uma estrutura lógica e 
coerente, porém, o terceiro parágrafo é introduzido por uma conjunção inapropriada, 
em nossa opinião, pois ela não encontra elemento a que se contraponha, no parágrafo 

anterior, e toda a primeira parte do terceiro parágrafo tem ideias truncadas, o que 
prejudica o entendimento do leitor. Na competência articulação textual insuficiente e 

na competência 5- Elabora  proposta de  forma  insuficiente. 
  

Nº dE iNScriÇÃo / cPf: 001.258.552-14
Síntese do recurso: Solicita a revisão total da redação.
Situação do recurso recurso deferido

resposta do recurso: a comissão do processo seletivo considera válida a argumentação do candidato sendo 
sua redação corrigida por 01(um) segundo corretor diferente do 1º corretor.

resultado  a nota atribuída pelo segundo corretor foi 600 (seiscentos) pontos, tendo sido 
classificado e não aprovado.

  

Marituba, 15 de março de 2022
comissão organizadora do Processo Seletivo do curso Superior de Tecno-
logia em Segurança Pública -Modalidade -Ead
antonio Bentes da Silva filho - cel. BM
diretor do iESP
Sônia da costa Passos – Profa dra
coordenadora de Ensino Superior do iESP

Protocolo: 771872

.

.

POLICIA MILITAR DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria de sUBstitUiÇÃo de FiscaL N.º054/2022 – ccc. ob-
jeto: NoMEar o TEN cEl QoPM rG 27262 afoNSo GEoMarcio alVES 
doS SaNToS, em substituição ao caP QoPM rG 37961 carloS EdUardo 

NUNES DE MELO, como fiscal do Contrato Administrativo nº 038/2014 – 
dal/PMPa, celebrado entre a PMPa e o Sr. rENaTo dE frEiTaS fUrTado, 
cujo objeto destina-se a “locação de imóvel para abrigar a sede do cPr 
Xii - Breves/Pa”;MaNTEr o cB PM rG 33541 dEilToN liMa dE MoraiS, 
como fiscal Interino do Contrato Administrativo nº 038/2014-DAL/PMPA ; 
registra-se, publique-se e cumpra-se; Belém/Pa, 15 de Março de 2022. 
ricardo do NaSciMENTo raMoS – TEN cEl QoPM rG 29213; chefe do 
centro de compras e contratos da PMPa.

Protocolo: 771827

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1128/22/di/dF – objetivo: Escolta de Presos; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Terra Santa-
Pa; destino: Santarém-Pa; Período: 13 a 15/03/2022; Quantidade de 
diárias: 01 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: SGT PM fredson 
Souza dos Santos; cPf: 846.161.562-04; Valor: r$ 395,64. Sd PM Bruno 
leite; cPf: 010.824.112-21; Valor: r$ 379,80. ordenador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1129/22/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: altamira-Pa; 
destino: Belém-Pa; Período: 15 a 17/03/2022; Quantidade de diárias: 03 
de alimentação e 02 de pousada; Servidores: SGT PM Mailzo albertino da 
Silva; cPf: 608.901.002-25; Valor; r$ 659,40. SGT PM Herzen alessandro 
Sales da Silva; cPf: 615.090.512-87; Valor: r$ 659,40. cB PM anderson 
rodrigo da cruz Bastos; cPf: 793.278.692-49; Valor: r$ 633,00. Sd PM 
Pedro de Sousa lima; cPf: 980.705.502-44; 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 1130/22/di/dF – objetivo: chamado de Justiça; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Breves-Pa; 
destino: ananindeua-Pa; Período: 27 a 29/03/2022; Quantidade de 
diárias: 02 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: cB PM Brener da 
costa rodrigues; cPf: 018.396.632-51; Valor: r$ 342,88. ordenador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1131/22/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: Eldorado dos carajás-Pa; Período: 09 a 14/03/2022; Quantidade 
de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: TEN PM Jose 
roberto assunção dos Santos; cPf: 454.103.212-00; Valor: r$ 1.411,10. 
SGT PM divan costa rodrigues; cPf: 001.707.792-38; Valor: r$ 1.318,80. 
SGT PM fabricio andrey araujo Palheta; cPf: 689.735.602-63; Valor: r$ 
1.318,80. cB PM fabio Jorge da conceição cardoso; cPf: 935.505.022-
49; Valor: r$ 1.266,00. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº 1132/22/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: abaetetuba-Pa; Período: 08 a 09/03/2022; Quantidade de diárias: 
01 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: cB PM Bruno Tadeu da 
Silva costa; cPf:983.467.252-72; Valor: r$ 253,20. ordenador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1133/22/di/dF – objetivo: chamado de Justiça; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: anajás-Pa; 
destino: Bagre-Pa; Período: 29/03 a 01/04/2022; Quantidade de diárias: 
04 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM Paulo roberto da 
Silva Quaresma; cPf: 379.445.092-20; Valor: r$ 923,16. ordenador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1134/22/di/dF – objetivo: chamado de Justiça; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Breves-Pa; 
destino: Bagre-Pa; Período: 30 a 31/03/2022; Quantidade de diárias: 02 
de alimentação e 01 de pousada; Servidores: Sd PM cleidson cardoso 
furtado; cPf: 019.143.132-08; Valor: r$ 379,80. ordenador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1135/22/di/dF – objetivo: chamado de Justiça; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Tucuruí-Pa; 
destino: Belém-Pa; Período: 14 a 15/03/2022; Quantidade de diárias: 02 
de alimentação e 01 de pousada; Servidores: cB PM Tiago carlos oliveira 
Gonçalves; cPf: 877.011.202-97; Valor: r$ 379,80. ordenador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1136/22/di/dF – objetivo: chamado de Justiça; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Breves-Pa; 
destino: ananindeua-Pa; Período: 22 a 24/03/2022; Quantidade de 
diárias: 02 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: SGT PM Eduardo 
alessandro Guedes; cPf; 576.782.192-53; Valor: r$ 348,16. ordenador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1137/22/di/dF – objetivo: chamado de Justiça; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: anajás-Pa; 
destino: Breves-Pa; Período: 16 a 18/03/2022; Quantidade de diárias: 
03 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: cB PM francisco Eder 
Pacheco de Souza; cPf: 897.038.632-72; Valor: r$ 633,00. ordenador: 
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cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1138/22/di/dF – objetivo: chamado de Justiça; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Breves-Pa; 
destino: Melgaço-Pa; Período: 21 a 22/03/2022; Quantidade de diárias: 
02 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: SGT PM félix da Silva 
lima; cPf: 148.380.442-91; Valor: r$ 395,64. ordenador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1139/22/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: Terra alta-Pa; Período: 10/03/2022; Quantidade de diárias: 01 
de alimentação; Servidores: cEl PM robinson augusto Boulhosa Bezerra; 
cPf: 319.918.232-15; Valor: r$ 131,88. TEN cEl PM alessandro Silva 
celestino; cPf: 450.279.512-72; Valor: r$ 131,88. SGT PM osvaldo 
Nazareno rosário do Nascimento; cPf: 430.084.292-20; Valor: r$ 87,04. 
ordenador: cEl QoPM JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1140/22/di/dF – objetivo: chamado de Justiça; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: anajás-Pa; 
destino: São Sebastião da Boa Vista-Pa; Período: 04 a 07/04/2022; 
Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: 
cB PM francisco Eder Pacheco de Souza; cPf: 897.038.632-72; Valor: r$ 
886,20. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; 
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1141/22/di/dF – objetivo: chamado de Justiça; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Breves-Pa; 
destino: Bagre-Pa; Período: 30/03 a 01/04/2022; Quantidade de diárias: 
03 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: cB PM Hugo leandro 
loureiro corrêa; cPf: 934.408.712-15; 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 1142/22/di/dF – objetivo: 12° curso de operações 
Especias; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Belém-PA; Destino: Goiânia-GO; Período: 27/02 a 19/03/2022; Quantidade 
de diárias: 20 de alimentação e 20 de pousada; Servidores: Sd PM cleone 
Messias Brito; cPf: 914.908.042-34; Valor: r$ 7.174,40. ordenador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1143/22/di/dF – objetivo: chamado de Justiça ; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Portel-Pa; 
destino: Belém-Pa; Período: 21 a 23/03/2022; Quantidade de diárias: 02 
de alimentação e 02 de pousada; Servidores: SGT PM anderson carlos Vale 
do Nascimento; cPf: 739.963.352-53; Valor: r$ 527,52. ordenador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1144/22/di/dF – objetivo: chamado de Justiça; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: itaituba-Pa; 
destino: ananindeua-Pa; Período: 23 a 25/03/2022; Quantidade de diárias: 
03 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: cB PM ronaldo adriano 
Silva da Silva; cPf: 586.472.602-87; Valor: r$ 428,60. ordenador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1145/22/di/dF – objetivo: chamado de Justiça ; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Portel-Pa; 
destino: Melgaço-Pa; Período: 22 a 23/03/2022; Quantidade de diárias: 
01 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: cB PM ivanildo de Souza 
E Silva Junior; cPf: 716.118.602-10; Valor: r$ 253,20. ordenador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1146/22/di/dF – objetivo: chamado de Justiça; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Santarém-Pa; 
destino: oriximiná-Pa; Período: 20 a 23/03/2022; Quantidade de diárias: 
02 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: cB PM lorena Marla 
rabelo rodrigues; cPf: 879.753.782-91; Valor: r$ 633,00. Sd PM rubens 
de Sousa leite; cPf: 003.246.992-50; 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 1147/22/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: Eldorado dos carajás-Pa; Período: 09 a 12/03/2022; Quantidade 
de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: cB PM Paulo 
ricardo da Silva Solon; cPf: 001.308.062-85; Valor: r$ 759,60. Sd PM 
Paulo felipe Pereira de Souza; cPf: 010.980.332-99; Valor: r$ 759,60. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1148/22/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Tucuruí-Pa; 
destino: Novo repartimento-Pa; Período: 19 a 21/03/2022; Quantidade 
de diárias: 02 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: SGT PM José 
ronaldo rodrigues da cruz; cPf: 262.806.042-68; Valor: r$ 527,52. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1149/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(oP. carNaVal SEGUro 2022); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: São caetano de odivelas-Pa; 
Período: 25/02 a 02/03/2022; Quantidade de diárias: 05 de alimentação 
e 05 de pousada; Servidores: cB PM Neyla freitas dos Santos; cPf: 
817.759.462-15; Valor: r$ 1.266,00. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 

(cinco) dias após a data de retorno.
Protocolo: 772136

Portaria Nº 1119/22/di/dF – objetivo: realização do ferrageamento 
de tratamento do equino de nome doM PEdriTo N°434; fundamento legal: 
lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: castanhal-Pa; 
Período: 10/03/2022; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: 
SGT PM aldair José dos Santos; cPf: 429.696.112-87; Valor: r$ 87,04. SGT 
PM Valdeci Pereira da Silva; cPf: 395.391.562-20; Valor: r$ 87,04. SGT PM 
Kellison carlos chaves de oliveira; cPf: 728.128.772-00; Valor: r$ 87,04. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1120/22/di/dF – objetivo: chamado de Justiça; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Salvaterra-
Pa; destino: Salinópolis-Pa; Período: 09 a 11/03/2022; Quantidade de 
diárias: 02 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: SGT PM reinaldo 
da Silva Nazaré; cPf: 511.492.732-91; Valor: r$ 395,64. ordenador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1121/22/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: redenção-Pa; 
destino: Belém-Pa; Período: 03 a 05/03/2022; Quantidade de diárias: 03 
de alimentação e 03 de pousada; Servidores: TEN cEl PM roni cleiber 
oliveira alves; cPf: 623.051.402-82; Valor: r$ 949,56. TEN PM Sean 
Medeiros aragão; cPf: 026.729.973-73; Valor: r$ 846,66. Sd PM Victor 
reis de Souza; cPf: 008.017.432-90; Valor: r$ 759,60. Sd PM italo Marcos 
ferreira Sousa; cPf: 029.080.541-40; Valor: r$ 759,60. ordenador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1122/22/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Santarém-
Pa; destino: Monte alegre-Pa; Período: 09 a 10/03/2022; Quantidade de 
diárias: 02 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: cEl PM aldemar 
loureiro Maués Júnior; cPf: 558.937.082-53; Valor: r$ 474,78. SGT PM 
fabricio de Souza costa; cPf: 648.019.262-15; Valor: r$ 395,64. cB 
PM anselmo Sousa do Nascimento Júnior; cPf: 946.662.962-04; Valor: 
r$ 379,80. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.
Portaria Nº 1123/22/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: castanhal-Pa; Período: 23/02/2022; Quantidade de diárias: 
01 de alimentação; Servidores: SGT PM amaury odon de oliveira; cPf: 
166.878.412-20; Valor: r$ 87,04. SGT PM Micheline carvalho de andrade 
Miranda; cPf: 397.069.822-72; Valor: r$ 87,04. Sd PM antonio de Souza 
Silva; cPf: 982.324.952-00; Valor: r$ 85,72. ordenador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1124/22/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-
Pa; destino: Santarém-Pa; Período: 26/02 a 23/03/2022; Quantidade 
de diárias: 26 de alimentação e 26 de pousada; Servidores: Sd PM 
daniel coutinho dos Santos; cPf: 006.754.342-11; Valor: r$ 6.583,20. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1125/22/di/dF – objetivo: chamado de Justiça; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Terra Santa-Pa; 
destino: oriximiná-Pa; Período: 27 a 30/03/2022; Quantidade de diárias: 
03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM Nelito Monteiro 
de Jesus; cPf: 482.320.252-04; Valor: r$ 791,28. ordenador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1126/22/di/dF – objetivo: Vi curso de operações 
Especias; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Belém-Pa; destino: Benevides-Pa; Período: 06/03/2022; Quantidade de 
diárias: 01 de alimentação; Servidores: SGT PM Miguel lago rodrigues; 
cPf: 378.573.042-04; Valor: r$ 87,04. cB PM raimundo Nivaldo dos 
Santos farias; cPf: 175.882.352-68; Valor: r$ 85,72. ordenador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1127/22/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Breves-Pa; 
destino: Melgaço-Pa; Período: 10 a 11/03/2022; Quantidade de diárias: 
01 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: TEN PM rubenilson 
Nascimento Serra; cPf: 461.161.842-00; Valor: r$ 282,22. TEN PM 
Gilkedson Teixeira amaral; cPf: 008.957.362-50; Valor: r$ 282,22. cB 
PM cleidiane Brito E Gama; cPf: 936.721.362-04; Valor: r$ 253,20. cB 
PM Marlon da fonseca leão; cPf: 792.858.482-49; Valor: r$ 253,20. 
cB PM Waina Patrik Miranda de Melo; cPf: 677.160.912-04; Valor; r$ 
253,20. cB PM ivanildo de Souza E Silva Junior; cPf: 716.118.602-10; 
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Valor: r$ 253,20. cB PM raylson Pacheco leão; cPf: 020.850.762-03; 
Valor: r$ 253,20. cB PM Helton raphael alexandre lisboa Silva; cPf: 
756.421.402-30; Valor: r$ 253,20. cB PM Stéfanie Mayara Melo Miranda 
de Vasconcelos; cPf: 000.745.632-89; Valor: r$ 253,20. cB PM Jose 
lucival cardoso Maciel; cPf: 784.410.212-87; Valor: r$ 253,20. Sd PM 
Tiago conceição do Nascimento; cPf: 012.815.392-01; Valor: r$ 253,20. 
Sd PM José carlos da Silva; cPf: 007.553.732-00; Valor: r$ 253,20. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 771993
Portaria Nº 1106/22/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: Terra alta-Pa; Período: 10/03/2022; Quantidade de diárias: 01 
de alimentação; Servidores: cEl PM José dilson Melo de Souza Júnior; 
cPf: 426.627.292-87; Valor: r$ 131,88. TEN PM Marcos Verissimo costa; 
cPf: 833.890.402-34; Valor: r$ 116,05. TEN PM delson Teixeira ferreira; 
cPf: 808.004.832-00; Valor: r$ 116,05. SGT PM Pedro Nelson Gonçalves 
dias; cPf: 023.401.737-60; Valor: r$ 87,04. SGT PM renil de araujo 
ferreira; cPf: 586.468.332-91; Valor: r$ 87,04. Sd PM Magno Santa 
Brigida Sampaio; cPf: 008.121.662-99; Valor: r$ 85,72. ordenador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1107/22/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: Salinópolis-Pa; Período: 09/03/2022; Quantidade de diárias: 01 
de alimentação; Servidores: cEl PM José dilson Melo de Souza Júnior; 
cPf: 426.627.292-87; Valor: r$ 158,26. TEN PM delson Teixeira ferreira; 
cPf: 808.004.832-00; Valor: r$ 141,11. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1109/22/di/dF – objetivo: chamado de Justiça; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: oeiras do Pará-Pa; Período: 15 a 16/02/2022; Quantidade de 
diárias: 02 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: cB PM idelmir 
farias dos Santos; cPf: 767.305.572-49; Valor: r$ 379,80. ordenador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1110/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(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: SUB TEN PM Janete Gomes Pereira; cPf: 372.968.252-
00; Valor: r$ 1.318,80. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº 1111/22/di/dF – objetivo: chamado de Justiça; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Parauapebas-
Pa; destino: ananindeua-Pa; Período: 08 a 10/03/2022; Quantidade de 
diárias: 03 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: cB PM Gleydson 
Palheta da rocha; cPf: 896.842.302-49; Valor: r$ 428,60. ordenador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1112/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(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; Servidores: SGT 
PM livan do Nascimento lima; cPf: 252.012.802-00; Valor: r$ 659,40. 
SGT PM deoclecio da Silva costa; cPf: 492.131.052-15; Valor: r$ 659,40. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1113/22/di/dF – objetivo: chamado de Justiça; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: Barcarena-Pa; Período: 16/03/2022; Quantidade de diárias: 01 
de alimentação; Servidores: Sd PM alex augusto Santos de aguiar; cPf: 
008.450.912-04; Valor: r$ 126,60. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1114/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(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 Edimauro Santos de oliveira; cPf: 428.205.292-
91; Valor: r$ 1.318,80. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº 1115/22/di/dF – objetivo: chamado de Justiça; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Salvaterra-
Pa; destino: Belém-Pa; Período: 13 a 15/03/2022; Quantidade de diárias: 
01 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: SGT PM Jefferson Haide 
de Sousa Maia; cPf: 698.102.732-15; Valor: r$ 395,64. ordenador: cEl 

QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 771942

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA 
POLÍCIA MILITAR

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato de terMo aditiVo Nº 002/2022
coNtrato Nº 010/2020

Exercício: 2022
objeto: Prorrogação do contrato de empresas especializadas em confec-
ção, fornecimento, distribuição e comercialização de uniformes, fardamen-
to, acessórios e equipamentos de proteção individual de uso militar, por 
serviços de reembolsáveis.
Valor Global: Por demanda, até o limite da dotação orçamentaria.
Vigência: 06/03/2022 a 05/03/2023
data da assinatura: 02/03/2022
licitação: Processo n° 032/2019 - cPl/faSPM - crEdENciaMENTo 
004/2019 – cPl/faSPM.
Programa: 1502 – Segurança Pública
Projeto/atividade: 8277 – operacionalização das ações finalísticas
Elemento de despesa: 3339032 – Material destinado a assistência Social
Plano interno: 1050008277c
fonte do recurso: 0151/0351
contratada: PalMilHado BooTS iNdÚSTria E coMÉrcio lTda
Endereço: Jorge Gibram Sobrinho, n° 118, Bairro cENTro, itanhandú/Mi-
nas Gerais.
E-mail: joana@palmilhadoboots.com.br
ordenador: Moisés costa da conceição – cEl QoPM
diretor do faSPM

Protocolo: 771876
eXtrato de terMo aditiVo Nº 002/2022

coNtrato Nº 015/2020
Exercício: 2022
objeto: Prorrogação do contrato de locação de imóvel para a nova sede da 
loja do faSPM, destinada a atender os anseios de contribuintes do faSPM, 
e demais policiais militares da Polícia Militar do Pará.
Valor Global: r$ 57.600,00 (cinquenta e Sete Mil, e Seiscentos reais),
Valor mensal: r$ 4.800,00 (Quatro Mil, e oitocentos reais)
Vigência: 09/03/2022 a 08/03/2023
data da assinatura: 03/03/2022
licitação: Processo n° 002/2020 - cPl/faSPM
Programa: 1297 – Manutenção da gestão
Projeto/atividade: 8338 – ações administrativos
Elemento de despesa: 3339036 – loc. de imóvel
Plano interno: 4120008338c
fonte do recurso: 0151/0351
contratada: WaldENE SaNToS SoUZa
Endereço: alameda 3, n° 17, conjunto Maguari, Bairro coqueiro, Belém/Pa.
ordenador: Moisés costa da conceição –cEl QoPM
diretor do faSPM

Protocolo: 771922

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria N°032/2022-GaB diretor/sUP. FUNdos.
o diretor do fundo de assistência Social da PMPa, no exercício de suas 
atribuições no dec. Nº 1.180/2008.
rESolVE:
art. 1° autorizar o servidor lUiZ clÓViS da SilVa alVES rG nº20009 cPf 
n° 397.763.282-53 Mf nº 53741111, cHEfE da SEcrETaria do faSPM a 
utilizar o adiantamento no valor total de r$ 1.550,00 (Um Mil, Quinhentos 
e cinquenta reais), para despesa de caráter eventual, na funcional progra-
mática: 08.303.1502.8277.0000; sendo r$ 1.550,00 (Um Mil, Quinhentos 
e cinquenta reais) na 339039 (Pessoa Jurídica).
art. 2º determino o prazo de 60(sessenta) dias para a aplicação e 15 (quinze) 
dias para prestação de contas, a contar da emissão da ordem Bancária.
Belém-Pa, 15 de Março de 2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
MoiSÉS coSTa da coNcEiÇÃo – cEl QoPM
diretor do fundo de assistência Social da PMPa

Protocolo: 772116

diÁria

Portaria Nº 039/2022/Gab. subdiretor/FasPM – objetivo: visto a 
necessidade de visitas domiciliares aos associados da região que solicitam 
apoio social. - faSPM. fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Belém-Pa; destino: ourém e Peixe-Boi/Pa; Períodos de 21 a 23 de 
Março de 2022; Quantidade de diárias: 03 diárias de alimentação e 02 diárias 
de Pousada; Na categoria “B”; Servidor: TEN cEl PM rG 23210 SaNdra 
do Socorro lEiTE; cPf:165.435.302-78, no Valor: r$ 791,30; SGT PM 
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rG 25324 aNdrEZa SilVa dE oliVEira; cPf: 486.760.712-68, no Valor: 
659,40. ordENador em exercício: Márcio cUNHa GoMES; PraZo Para 
PrESTaÇÃo dE coNTaS: 05 (ciNco) diaS aPÓS a daTa dE rETorNo.

Protocolo: 772017

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

aPostiLaMeNto
.

terMo de aPostiLaMeNto ao coNtrato N° 260/2020
data de assinatura: 15/03/2022
objeto: o reajuste do contrato n°260/2020, de acordo com o Índice Na-
cional de Preços ao consumidor – iNPc, no valor de r$105.544,20 (cento 
e cinco mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e vinte centavos), que 
atualmente possui o valor de r$5.370.000,00
(cinco milhões e trezentos e setenta mil reais) e com o referido reajuste 
passará a ser de r$ 5.475.544,20 (cinco milhões, quatrocentos e setenta e 
cinco mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e vinte centavos).
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0101006355
funcional Programática: 06.182.1502.8825
Elemento de despesa: 339033
Plano interno: 1050008825c
contratada: UNidaS VEÍcUloS ESPEciaiS S.a
cNPJ: 02.491.558/0001-42
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza - cEl QoBM

Protocolo: 771667

diÁria
.

Portaria Nº 061/diÁria/cedec de 09 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: TcEl QoBM cElSo doS SaNToS Pi-
QUET JUNior e SGT QBM JardSoN araUJo da SilVa, 03 (três) diárias 
de alimentação e 02 (duas) diárias de Pousada para cada, perfazendo um 
valor total de r$ 1.450,70 (UM Mil, QUaTrocENToS E ciNQUENTa rEaiS 
E SETENTa cENTaVoS), por terem seguido viagem de itaituba-Pa para o 
município de Jacareacanga-Pa, na região de integração do Tapajós e com 
diárias do grupo B, no período de 02 a 04 de fevereiro de 2022, a serviço 
da coordenadoria Estadual de defesa civil.
art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JaYME dE aViZ BENJÓ – cEl QoBM
coordenador adjunto Estadual de defesa civil

Protocolo: 771874
Portaria Nº 064/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 rafaEl MoTa riBEiro, SUB 
TEN QBM JoEl dE JESUS SilVa e Sd QBM BrUNo faUSTiNo da SilVa, 
05 (cinco) diárias de alimentação e 04 (quatro) diárias de Pousada para 
cada, perfazendo um valor total de r$ 3.596,31 (TrÊS Mil, QUiNHENToS 
E NoVENTa E SEiS rEaiS E TriNTa E UM cENTaVoS), por terem seguido 
viagem de redenção-Pa para o município de Marabá-Pa, na região de 
integração de carajás e com diárias do grupo B, no período de 26 a 30 
de janeiro de 2022, a serviço da coordenadoria Estadual de defesa civil.
art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JaYME dE aViZ BENJÓ – cEl QoBM
coordenador adjunto Estadual de defesa civil

Protocolo: 771884
Portaria Nº 062/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 GEdEoN JoSE BiSPo da SilVa, 

cB QBM WaTilla oliVEira ViEira e cB QBM HEYdEr ValdEri dE oliVEi-
ra SaNToS, 03 (três) diárias de alimentação e 02 (duas) diárias de Pousada 
para cada, perfazendo um valor total de r$ 1.925,40 (UM Mil, NoVEcENToS 
E ViNTE E ciNco rEaiS E QUarENTa cENTaVoS), por terem seguido viagem 
de redenção-Pa para o município de Tucumã-Pa, na região de integração do 
araguaia/Pa e com diárias do grupo B, no período de 02 a 04 de fevereiro de 
2022, a serviço da coordenadoria Estadual de defesa civil.
art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JaYME dE aViZ BENJÓ – cEl QoBM
coordenador adjunto Estadual de defesa civil

Protocolo: 771878
eXtrato da Portaria Nº 421/diÁria/dF 

de 20 de oUtUBro de 2021
conceder aos militares: TcEl MicHEl NUNES rEiS Mf: 5817064, STEN 
aNToNio MarcoS PaSSoS alVES Mf: 5602254, STG Márcio lUiZ araÚ-
Jo BoTElHo Mf: 5210577 e ao SGT lUiS oTaVio dE SoUSa MaciEl Mf: 
5826594 15 (QUiNZE) diárias de alimentação e 14 (QUaTorZE) diárias 
de pousada para cada, perfazendo um valor total de r$ 16.063,10 para 
seguirem viagem de Belém-Pa para Santarém– Pa, no período de 17 a 31 
de outubro de 2021, a serviço do cSMV/MoP. Esta portaria entra em vigor 
na data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante-Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

eXtrato da Portaria Nº 543/diÁria/dF 
de 13 de deZeMBro de 2021

conceder aos militares: STEN aNToNio MESSiaS PErrEira laUrido Mf: 
5210135, STEN aNToNio MarcoS doS PaSSoS alVES Mf: 5602254, 
cB MarcoS WilliaN MaciEl NoBrE Mf: 57218000, cB faBio WaGNEr 
coSTa SoarES Mf: 57217988 e a cB STEPHaNE MorEira MiraNda Mf: 
57218543 04 (QUaTro) diárias de alimentação e 03 (TrÊS) diárias de 
pousada para cada, perfazendo um valor total de r$ 4.504,92 para segui-
rem viagem de ananindeua-Pa para altamira– Pa, no período de 09 a 12 de 
dezembro de 2021, a serviço do cSMV/MoP. Esta portaria entra em vigor 
na data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante-Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

eXtrato da Portaria Nº 544/diÁria/dF 
de 13 de deZeMBro de 2021

conceder aos militares: SGT JoSE NilToN da SilVa araUJo Mf 5607612, 
SGT EriValdo PErEira BElEM Mf: 5404207, cB JUVENal alVES MoNTES 
Mf: 57190648 e ao Sd adriaNo liNdoN lEiTE cardoSo Mf: 5932300 
05 (ciNco) diárias de alimentação e 04 (QUaTro) diárias de pousada para 
cada, perfazendo um valor total de r$4.652,64 para seguirem viagem de 
Marabá-Pa para Novo repartimento– Pa e itupiranga-Pa, no período de 27 
a 31 de outubro de 2021, a serviço do 5°GBM. Esta portaria entra em vigor 
na data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante-Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

eXtrato da Portaria Nº 545/diÁria/dF 
de 13 de deZeMBro de 2021

conceder aos militares: TEN SilVio lUiS liMa cHaVES Mf: 5826691, STEN 
BENilToN alVES roSario Mf: 5607663 e ao cB oMErio doS SaNToS 
SoUZa Mf: 57190099 05 (ciNco) diárias de alimentação e 04 (QUaTro) 
diária de pousada para cada, perfazendo um valor total de r$3.596,31 
para seguirem viagem de redenção-Pa para agua azul do Norte– Pa, outi-
landia-Pa e Tucumã-Pa no período de 04 a 08 de outubro de 2021, a ser-
viço do 10°GBM. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante-Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

eXtrato da Portaria Nº 546/diÁria/dF 
de 13 de deZeMBro de 2021

conceder aos militares: cB STEPHaNE MorEira MiraNda Mf: 57218543 
01 (UMa) diária de alimentação para cada, perfazendo um valor total de 
r$126,60 para seguir viagem de ananindeua-Pa para Mojú– Pa, no dia 03 
de dezembro de 2021, a serviço do cSMV/MoP. Esta portaria entra em 
vigor na data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante-Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

eXtrato da Portaria Nº 580/diÁria/dF 
de 22 de deZeMBro de 2021

conceder aos militares: STEN WaSHiNGToN lUiS BraBo da SilVa Mf: 
5428408, SGT JoSE carloS da SilVa BarBoSa Mf: 5084393, SGT car-
loS cESar BarroS doS SaNToS Mf: 5598516 e ao cB iVaNildo Ba-
raHUNa da coSTa Mf: 57218547 04 (QUaTro) diárias de alimentação 
e 03 (TrÊS) diárias de pousada para cada, perfazendo um valor total de 
r$7.311,36 para seguirem viagem de Belém-Pa para Salinópolis-Pa, Mos-
queiro-Pa, Peixe Boi-Pa, outeiro-Pa e Marudá-Pa no período de 24 de de-
zembro de 2021 a 03 de Janeiro de 2022, a serviço a aScoM/BM5. Esta 
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PreGÃo eLetrÔNico Nº 030/2021 srP – cBMPa
o comandante-geral do corpo de Bombeiros Militar do Pará, no uso de suas atribuições legais adJUdica e HoMoloGa o resultado da licitação efetivado 
no Pregão Eletrônico nº 030/2021-SrP, cujo objeto é a aQUiSiÇÃo dE KiT dorMiTÓrio, KiT HiGiENE E colcHÃo SolTEiro Para aÇÕES dE rESPoSTa 
EM SiTUaÇÃo dE EMErGÊNciaS E/oU calaMidadES PÚBlicaS No ESTado do Pará, no valor global de r$ 55.058.411,20 (cinquenta e cinco milhões 
cinquenta e oito mil, quatrocentos e onze reais e vinte centavos), sendo vencedoras as Empresas:
EMPrESa: SQUadra coMÉrcio E SErViÇoS lTda cNPJ: 34.385.304/0001-36 ENdErEÇo: aVENida PEriMETral, Qd. 05, lT. 14, PEriMETral cENTEr, 
Sala 107, loJa 03, Nº 3291, SETor BUENo, GoiÂNia – Go cEP: 74.215-017.
– GrUPo 01 (KiT HiGiENE – aMPla coNcorrÊNcia), Tipo MENor PrEÇo Por GrUPo, contendo os itens listados abaixo:

coMPosiÇÃo GrUPo 01 – Kit HiGieNe – aMPLa coNcorrÊNcia
Nº iteM Lici-

taÇÃo Nº iteM do tr descriÇÃo Marca/ModeLo UNid Qtd Por Kit Qtde de Kits Qtde iteNs VaLor UNitÁrio sUBtotaL Por 
Kit (r$)

sUBtotaL Licitado 
(r$)

03 01 SaBoNETE MoTiVUS Barra 4 62.130 248.520 r$ 1,49 r$ 5,96 r$ 370.294,80

04 02 EScoVa
dENTal dENTal K UNid 4 62.130 248.520 r$ 2,10 r$ 8,40 r$ 521.892,00

05 03 PaSTa dENTal frEEdENT TUBo 4 62.130 248.520 r$ 2,00 r$ 8,00 r$ 497.040,00

06 04 ToalHa
BaNHo ENGoTEX UNid 4 62.130 248.520 r$ 14,50 r$ 58,00 r$ 3.603.540,00

07 05 PaPEl
HiGiÊNico faMiliar PcT c/4

UNid 4 62.130 248.520 r$ 3,03 r$ 12,12 r$ 753.015,60

08 06 aBSorVENTE coTToN BaBY PcT c/4
UNid 8 62.130 497.040 r$ 2,49 r$ 19,92 r$ 1.237.629,60

09 07 dESodoraNTE rEd aPPlE UNid 4 62.130 248.520 r$ 6,81 r$ 27,24 r$ 1.692.421,20
ToTal(r$) r$ 139,64 r$ 8.675.833,20

 

taBeLa de QUaNtitatiVo dos ÓrGÃos – GrUPo 01 – Kit HiGieNe – aMPLa coNcorrÊNcia

GrUPo LicitaÇÃo descriÇÃo UNd ÓrGÃo Qtde Kits PreÇo UNitÁrio Kit PreÇo totaL

01 KiT HiGiENE KiT
cBMPa1 59.730

r$ 139,64
r$ 8.340.697,20

faSEPa² 2.400 r$ 335.136,00
ToTal GrUPo 1 r$ 8.675.833,20

EMPrESa: Karla KaroliNE foNTES MENESES  cNPJ: 37.937.325/0001-05 ENdErEÇo: aV corrETor PaUlo roMao, loTE Sao BraZ N° 83, Bairro: 
MarcoS frEirE ii cidadE: NoSSa SENHora do Socorro – SE – cEP: 49.160-000. 
– Grupo 02 (KiT HiGiENE – ME/EPP), Tipo MENor PrEÇo Por GrUPo, contendo os itens listados abaixo:

coMPosiÇÃo GrUPo 02 – Kit HiGieNe – cota Me/ePP
Nº iteM 

LicitaÇÃo NºiteM do tr descriÇÃo Marca/ModeLo UNid Qtd Por Kit Qtde de 
Kits Qtde iteNs VaLor UNitÁrio sUBtotaL Por Kit 

(r$)
sUBtotaL 

Licitado (r$)
10 01 SaBoNETE MaraN Barra 4 270 1080 r$ 1,15 r$ 4,60 r$ 1.242,00

11 02 EScoVa
dENTal MEdfio UNid. 4 270 1080 r$ 0,89 r$ 3,56 r$ 961,20

12 03 PaSTa dENTal frEEdENT TUBo 4 270 1080 r$ 1,66 r$ 6,64 r$ 1.792,80

13 04 ToalHa
BaNHo rEiSTiN UNid. 4 270 1080 r$ 14,95 r$ 59,80 r$ 16.146,00

14 05 PaPEl
HiGiÊNico coTToN PcT c/ 4 

UNid 4 270 1080 r$ 4,20 r$ 16,80 r$ 4.536,00

15 06 aBSorVENTE cliNoff PcT c/ 8 
UNid 8 270 2160 r$ 2,22 r$ 17,76 r$ 4.795,20

16 07 dESodoraNTE doYTH UNid. 4 270 1080 r$ 4,98 r$ 19,92 r$ 5.378,40
ToTal(r$) r$ 129,08 r$ 34.851,60

 

taBeLa de QUaNtitatiVo dos ÓrGÃos – GrUPo 02 – Kit HiGieNe – cota Me/ePP
GrUPo

LicitaÇÃo descriÇÃo UNd ÓrGÃo Qtde Kits PreÇo UNitÁrio Kit PreÇo totaL

02 KiT HiGiENE KiT cBMPa¹ 270 r$ 129,08 r$ 34.851,60
ToTal GrUPo 2 r$ 34.851,60

EMPrESa: E c Garcia doS SaNToS coMErcio, SErViÇoS E rEPrESENTaÇÃo EirEli; cNPJ: 26.370.836/0001-71; ENdErEÇo: ESTrada iTaBira, 
196-a – rESid. lUiZa TEllES caSa 18; cEP: 67.030-390. 
– GrUPo 03 (KiT dorMiTÓrio – aMPla coNcorrÊNcia), Tipo MENor PrEÇo Por GrUPo, contendo os itens listados abaixo:

coMPosiÇÃo GrUPo 03 - Kit dorMitÓrio – aMPLa coNcorrÊNcia

Nº iteM LicitaÇÃo Nº iteM do tr descriÇÃo Marca/ModeLo UNid Qtd Por 
Kit

Qtde de 
Kits

Qtde 
iteNs

VaLor UNi-
tÁrio 

sUBtotaL Por 
Kit (r$) sUBtotaL Licitado (r$)

17 01 coBErTor dE
SolTEiro rEi da MaNTa UNid 1 59.840 59.840 r$ 34,00 r$ 34,00 r$ 2.034.560,00

18 02 lENÇol dE
SolTEiro SoNHo BoM UNid 1 59.840 59.840 r$ 27,20 r$ 27,20 r$ 1.627.648,00

19 03 froNHa SoNHo BoM UNid 1 59.840 59.840 r$ 9,00 r$ 9,00 r$ 538.560,00

20 04 TraVESSEiro orToBoM UNid 1 59.840 59.840 r$ 27,71 r$ 27,71 r$ 1.658.166,40

21 05 rEdE dE dEScaNSo dUrMa BEM UNid 1 59.840 59.840 r$ 73,10 r$ 73,10 r$ 4.374.304,00

22 06 MoSQUiTEiro rEdE BoM JESUS UNid 1 59.840 59.840 r$ 17,00 r$ 17,00 r$ 1.017.280,00

23 07 MoSQUiTEiro TETo BoM JESUS UNid 1 59.840 59.840 r$ 21,95 r$ 21,95 r$ 1.313.488,00

ToTal (r$) r$ 209,96 r$ 12.564.006,40
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taBeLa de QUaNtitatiVo dos ÓrGÃos – GrUPo 03 – Kit dorMitÓrio – aMPLa coNcorrÊNcia

GrUPo
LicitaÇÃo descriÇÃo UNd ÓrGÃo Qtde Kits PreÇo UNitÁrio Kit PreÇo totaL

03 KiT dorMiTÓrio KiT cBMBa 59.840 r$ 209,96 r$ 12.546.006,40

Valor Por KiT (r$) r$ 12.546.006,40

– iTEM 02 (colcHÃo dE SolTEiro – EXclUSiVo ME/EPP), Tipo MENor PrEÇo Por iTEM, contendo o item listado abaixo:

coMPosiÇÃo iteM 2 – coLcHÃo soLteiro – cota Me/ePP

Nº iteM
LicitaÇÃo descriÇÃo Marca/ModeLo UNd Qtd cBMPa VaLor UNitÁrio r$ totaL r$

02 colcHÃo dE SolTEiro orToBoM d28 UNid 120 r$ 479,00 r$ 57.480,00

EMPrESa: BZ coMÉrcio E SErViÇoS EirEli cNPJ: 41.278.336/0001-06 ENdErEÇo: aV. MaGalHaES BaraTa, N° 262 – a, Bairro: BENGUi cidadE: 
BElÉM – Pa cEP: 66.630-040.
– Grupo 04 (KiT HiGiENE – ME/EPP), Tipo MENor PrEÇo Por GrUPo, contendo os itens listados abaixo:

coMPosiÇÃo GrUPo 4 – Kit dorMitÓrio – cota Me/ePP

Nº iteM LicitaÇÃo Nº iteNs 
do tr descriÇÃo Marca/ ModeLo UNid Qtd Por 

Kit Qtd de Kits Qtde de 
iteNs VaLor UNitÁrio sUBtotaL Por Kit sUBtotaL Licitado

17 01 coBErTor dE
SolTEiro faMol UNid 1 160 160 r$ 69,00 r$ 11.040,00 r$ 11.040,00

18 02 lENÇol dE
SolTEiro faMol UNid 1 160 160 r$ 60,00 r$ 9.600,00 r$ 9.600,00

19 03 froNHa faMol UNid 1 160 160 r$ 18,00 r$ 2.880,00 r$ 2.880,00

20 04 TraVESSEiro faMol UNid 1 160 160 r$ 50,00 r$ 8.000,00 r$ 8.000,00

21 05 rEdE dE dEScaNSo faMol UNid 1 160 160 r$ 150,00 r$ 24.000,00 r$ 24.000,00

22 06 MoSQUiTEiro rEdE faMol UNid 1 160 160 r$ 31,00 r$ 4.960,00 r$ 4.960,00

23 07 MoSQUiTEiro TETo faMol UNid 1 160 160 r$ 45,00 r$ 7.200,00 r$ 7.200,00

Valor Por KiT (r$) r$ 423,00 r$ 67.680,00 r$ 67.680,00

EMPrESa: diPErENE coMErcial EirEli cNPJ: 10.293.973/0001-10; ENdErEÇo: rUa NaPolEÃo laUrEaNo 452, Bairro: BoQUEirÃo cidadE: 
cUriTiBa – Pr; cEP: 81.650-210
– iTEM 01 (colcHÃo dE SolTEiro – aMPla coNcorrÊNcia), Tipo MENor PrEÇo Por iTEM, contendo o item listado abaixo:

coMPosiÇÃo iteM 1 – coLcHÃo soLteiro – aMPLa coNcorrÊNcia.

Nº iteM LicitaÇÃo Nº iteM 
do tr descriÇÃo Marca/ModeLo Qtd totaL UNid VaLor UNitÁrio r$ sUBtotaL r$

01 01 colcHÃo dE SolTEiro NEWflEX 64.480 UNid r$ 522,00 r$ 33.658.560,00
 

taBeLa de QUaNtitatiVo dos ÓrGÃos - iteM 1 – coLcHÃo soLteiro – aMPLa coNcorrÊNcia.

iteM LicitaÇÃo descriÇÃo UNd ÓrGÃo Qtde Kits PreÇo UNitÁrio Kit PreÇo totaL

01 colcHÃo dE SolTEiro UNidadE

cBMPa1 59.880

r$ 522,00

r$ 31.257.360,00

cPcrc3 100 r$ 52.200,00

faSEPa2 2000 r$ 1.044.000,00

PcPa4 500 r$ 261.000,00

PMPa5 2000 r$ 1.044.000,00

ToTal iTEM 1 r$ 33.658.560,00

ÓrGÃo GErENciador:
1 corPo dE BoMBEiroS MiliTar do Pará – cBMPa
ÓrGÃoS ParTiciPaNTES:
2 fUNdaÇÃo dE aTENdiMENTo SocioEdUcaTiVo do Pará – faSEPa
3 cENTro dE PErÍciaS ciENTÍficaS rENaTo cHaVES – cPcrc
4 PolÍcia ciVil do ESTado do Pará – PcPa
5 PolÍcia MiliTar do ESTado do Pará – PMPa
Belém – Pa, 14  de Março de 2022.
HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa – cEl QoBM
comandante Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil

Protocolo: 772194*republicado, devido a incorreções no doe Nº 34.893/15.03.2022.
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..

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº 497/2022-GaB/dGPc/torNar seM eFeito
BeLÉM, 15 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;
r E S o l V E: i - TorNar SEM EfEiTo, a pedido, os termos da PorTaria 
Nº 265/2022, de 08/02/2022, que concedeu afaSTaMENTo Para 
caNdidaTUra a carGo ElETiVo para o servidor iPc EdNaldo araUJo 
doS SaNToS, Matrícula nº 54183794, do , a contar de 08/02/2022;
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

Protocolo: 772013
Portaria Nº 496/2022-GaB/dGPc/cedÊNcia

BeLÉM, 15 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 teor do PaE Nº 2021/801819, em que servidor EdNal-
do araUJo doS SaNToS solicita licença para exercer o mandato classista, 
como diretor Jurídico da fEdErEÇÃo iNTErESTadUal doS TraBalHado-
rES PoliciaiS ciViS da rEGiÃo NorTE - fEPolNorTE, com manifesta-
ção jurídica nº 2180/2021 coNJUr favorável;
coNSidEraNdo que até a data de 08/02/2022 o servidor estava à 
disposição do Sindicato dos Servidores Públicos da Polícia civil, de acordo 
com a PorTaria Nº 1.588/2021, de 01/01/2022,
r E S o l V E:
i - rEVoGar, a pedido, os termos da PorTaria Nº 1588/2021, de 01/01/2022, 
que concedeu licENÇa Para dESEMPENHo dE MaNdaTo claSSiSTa Na 
aSSociaÇÃo No SiNdicaTo doS SErVidorES PÚBlicoS da PolÍcia 
ciVil do ESTado do Pará - SiNdPol, ao servidor iPc EdNaldo araUJo 
doS SaNToS, Matrícula nº 54183794, a contar de 08/02/2022;
ii - coNcEdEr ao servidor iPc EdNaldo araUJo doS SaNToS, Matrícula 
nº 54183794, licENÇa Para dESEMPENHo dE MaNdaTo claSSiSTa Na 
fEdErEÇÃo iNTErESTadUal doS TraBalHadorES PoliciaiS ciViS da 
rEGiÃo NorTE - fEPolNorTE, pelo período de 09/02/2022 até 07/06/2025;
iii - 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

Protocolo: 772020
Portaria Nº 444/2022-GaB/dGPc/aFastaMeNto

BeLÉM-Pa, 07 de MarÇo de 2022.
o delegado Geral da Polícia civil, no uso de suas atribuições, conferidas pelo 
artigo 8º da Lei Complementar nº 022/94 (Lei Orgânica da Polícia Civil).
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, que o Servidor EXPEdiTo MarcoS doS SaNToS NU-
NES, iNVESTiGador dE PolÍcia ciVil, matrícula n° 5332400, no 
dia 18.10.2021, solicitou sua aposentadoria através do processo nº 
2021/1175136, requer ainda seu afastamento com fundamento no §4º do 
art. 112 da lei 5.810/94.
coNSidEraNdo, ainda os termos do processo nº 2022/110047.
r E S o l V E:
i – conceder, a pedido, afaSTaMENTo Para aGUardar aPoSENTadoria 
Por TEMPo dE SErViÇo para o servidor EXPEdiTo MarcoS doS SaN-
ToS NUNES, iNVESTiGador dE PolÍcia ciVil, matrícula n° 5332400, o 
direito de aguardar sua aposentadoria sem comparecer ao Trabalho e sem 
Prejuízo de sua remuneração, a contar de 28 dE fEVErEiro dE 2022.
ii – determinar às diretorias administrativas e de recursos Humanos que 
adotem as providências cabíveis ao fiel cumprimento do presente Ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
delegado WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará

Protocolo: 771958
Portaria Nº 445/2022-GaB/dGPc/aFastaMeNto

BeLÉM-Pa, 07 de MarÇo de 2022.
o delegado Geral da Polícia civil, no uso de suas atribuições, conferidas pelo 
artigo 8º da Lei Complementar nº 022/94 (Lei Orgânica da Polícia Civil).

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, que o Servidor JUlio cESar TEiXEira da SilVa, iNVES-
TiGador dE PolÍcia ciVil, matrícula n° 5233402, no dia 04.09.2020, so-
licitou sua aposentadoria através do processo nº 2020/682011, requer ain-
da seu afastamento com fundamento no §4º do art. 112 da lei 5.810/94.
coNSidEraNdo, ainda os termos do processo nº 2022/125146.
r E S o l V E:
i – conceder, a pedido, afaSTaMENTo Para aGUardar aPoSENTadoria 
Por TEMPo dE SErViÇo para o servidor JUlio cESar TEiXEira da Sil-
Va, iNVESTiGador dE PolÍcia ciVil, matrícula n° 5233402, o direito de 
aguardar sua aposentadoria sem comparecer ao Trabalho e sem Prejuízo 
de sua remuneração, a contar de 03 dE MarÇo dE 2022.
ii – determinar às diretorias administrativas e de recursos Humanos que 
adotem as providências cabíveis ao fiel cumprimento do presente Ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
delegado WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará

Protocolo: 771964

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

BeLÉM-Pa, terÇa-Feira, 15 de MarÇo de 2022.
Portaria N.º 036/2022-dGPc/diVersos

a chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil/Pa, aNa MicHEllE 
GoNÇalVES SoarES ZaGalo, no uso de suas atribuições legais.
coNSidEraNdo: os termos da lei complementar nº 022/94 de 
15/03/1994, alterada pela lei nº 055/2006, que confere ao delegado Ge-
ral, atribuições para dirigir a Polícia civil e praticar os demais atos neces-
sários à eficaz Administração da Instituição Policial;
coNSidEraNdo: a recomendação da auditoria Geral do Estado, no sen-
tido de que seja designado fiscal para os contratos vigentes com vistas a 
acompanhar a execução dos mesmos.
coNSidEraNdo: a portaria n°182/2020-dc/PcPa, do dia 28 de outubro 
de 2020, publicada no doE N°34.394 dia 04 de novembro de 2020.
rESolVE:
i – dESiGNar nos termos da lei n° 8666/93 o servidor Eric MarcoS NUNES 
caValcaNTE, investigador de Polícia civil, matrícula n° 5332630, para acompa-
nhar como fiScal a execução do contrato nº 32/2022 – Pc/Pa, firmado com 
a EMPrESa clUBE dE Tiro dE BElÉM – cTB, cNPJ N°26.624.907/0001-15, 
cujo objeto é a coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para PrESTaÇÃo dE SErViÇoS 
dE locaÇÃo dE ESTaNdE dE TiroS, e no seu impedimento o servidor VicTor 
fErNaNdES BrÍcio, investigador de Polícia civil, matrícula n° 5913932, que 
assistirá o referido contrato com as mesmas atribuições, no âmbito da Polícia Civil 
do Estado do Pará, desde o início até o término da vigência contratual.
II – ATRIBUIR ao fiscal do Contrato as seguintes atividades:
a) acompanhar a execução contratual, em seus aspectos quantitativos e 
qualitativos;
b) registrar todas as ocorrências surgidas durante a execução do objeto;
c) determinar a reparação, correção ou substituição, às expensas da em-
presa contratada, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução;
d) rejeitar, no todo ou em parte, fornecimento executado em desacordo 
com o contrato;
e) exigir e assegurar o cumprimento dos prazos previamente estabelecidos;
f) exigir o cumprimento das cláusulas do contrato e respectivos termos 
aditivos (verificar a existência de possível subcontratação vedada contra-
tualmente, por exemplo);
g) atestar e encaminhar as faturas/notas fiscais, devidamente atestadas 
para a diretoria de administração;
h) comunicar à autoridade superior, em tempo hábil, qualquer ocorrência 
que requeira decisões ou providências que ultrapassarem sua competên-
cia, em face de risco ou iminência de prejuízo ao interesse público;
iii – dETErMiNar a diretoria de administração que adote as devidas pro-
vidências ao fiel cumprimento do presente Ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil/Pa.

Protocolo: 772076

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato
coNtrato N° 32/2022-Pc/Pa.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo N° 006/2022.
Partes: Polícia civil do Estado do Pará. cNPJ nº 00.368.105/0001-06 e 
clube de Tiro de Belém – cTB, cNPJ nº 26.624.97/0001-15
data da assinatura: 15/03/2022.
Vigência: dois meses e meio.
Valor total: r$=348.047,00
objeto: contratação de empresa para prestação de serviços de locação de 
estande de tiros.
Processo nº 2022/197874
orçamento: 40101.06.128.1502.8833.339039.0101
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contratada: clube de Tiro de Belém – cTB
Endereço da contratada: rod. augusto Meira filho, Pa 391, Km 03 s/nº, 
Bairro Piracatuba, Benevides/Pa, fone: (91) 98181-4949.
ordenadora responsável: ana Michelle Gonçalves Soares Zagalo. chefe de 
Gabinete do delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará.

Protocolo: 772024

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 06/2022-Pc/Pa
ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da PolÍcia ciVil do ESTado do Pará, inscrito no cNPJ/
Mf sob o nº 00.368.105/0001-06, e o clUBE dE Tiro dE BElÉM – cTB, 
pessoa jurídica, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 26.624.907/0001-15.
oBJETo: contratação de empresa para prestação de serviços de locação 
de estande de tiros.
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo:
a presente contratação fundamenta-se no art. 25, inciso ii, c/c o art.13, Vi 
da lei nº 8.666/93 e suas alterações.
Valor ESTiMado: r$= 348.047,00 (trezentos e quarenta e oito mil e 
quarenta e sete reais).
rEcUrSoS orÇaMENTárioS: funcional Programática:
função Programática: 40.101.06.128.1502.8833.339039.0101
ordENador rESPoNSáVEl: aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGa-
lo, chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará.
foro: Belém – Estado do Pará.
daTa: 15/ 03/2022.
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará.

Protocolo: 772027

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo

O Delegado Geral da Polícia Civil do Estado do Pará. Resolve ratificar o 
Termo de inexigibilidade de licitação nº 06/2022-Pc/Pa para contratação 
de clUBE dE Tiro dE BElÉM – cTB.
Valor: r$= 348.047,00 (trezentos e quarenta e oito mil e quarenta e sete reais).
Belém (Pa) 15 de março de 2022.
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará.

Protocolo: 772031
..

POLÍCIA CIENTÍFICA DO PARÁ

.

Portaria

Portaria N° 097/22-GaB/dGPcP de 15 de MarÇo de 2022
o dirETor-GEral da PolÍcia ciENTÍfica do Pará, usando das atribui-
ções legais e conferidas Pelo decreto Governamental s/n publicado no doE 
Nº 33.771 de 02.01.2019.
coNSidEraNdo a lei n° 5.810 de 24.01.94, a lei n° 6.282 de 19.01.00 e 
o Processo n° 2022/115768.
r E S o l V E:
NoMEar o servidor efetivo iBSEN rodriGUES MaciEl, Perito criminal, 
5958527/ 1 para o comissionado de chefe do Núcleo de fonética forense 
- GEP-daS- 011.2.
rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
PolÍcia ciENTÍfica do Pará, 15 de Março de 2022.
celso da Silva Mascarenhas
diretor-Geral

Protocolo: 771707

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 018/2022 – PcP | Pae Nº 2022/100408
objeto: aquisição de plotagem para as viaturas de propriedade do órgão, 
para atender as necessidades da Polícia Cientifica do Pará.
Entrega do edital: Junto aos sítios www.compraspara.pa.gov.br; www.policia-
cientifica.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: 29 de março de 2022, às 10h (Horário de Brasília).
Pregoeira Oficial: Maria do Socorro da Silva de Almeida
ordenador de despesas: celso da Silva Mascarenhas

Protocolo: 771896

diÁria
.

Portaria N°. 234/ 2022
JorGE lUiZ coNcEiÇÃo rodriGUES
MaTrÍcUla: 57195375/1
carGo: Motorista
JoSÉ roBErTo fariaS dE oliVEira 
MaTrÍcUla: 72389/1 
carGo: agente de artes Práticas
liliaN JaNE arGolo ParEdES

MaTrÍcUla: 5129990/1 
carGo: Perito criminal
cidadE: SalVaTErra - Pa
diáriaS: 06 1/2 (Seis e meia) PErÍodo: 25/02/2022 a 03/03/2022 
oBJETiVo: operação carnaval.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 294/ 2022 
lEiliaNE carValHo PiNHEiro 
MaTrÍcUla: 5898775 
carGo: auxiliar operacional
cidadE: SalVaTErra - Pa
diária: 06 1/2 (Seis e meia) PErÍodo: 25/02/2022 a 03/03/2022 
oBJETiVo: operação carnaval.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 323/ 2022 de 23 
lUiZ fErNaNdo loBaTo da SilVa 
MaTrÍcUla: 5936827 
carGo: Perito criminal
cidadE: aBaETETUBa - Pa
diária: 09 1/2 (Nove e meia) PErÍodo: 01/03/2022 a 10/03/2022 
oBJETiVo: realizar perícia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 771623
Portaria N°. 175/ 2022

STaEl rEJaNE SoUSa da SilVa
MaTrÍcUla: 5233070/1 
carGo: Perito criminal
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 02 1/2 (duas e meia) PErÍodo: 31/01/2022 a 02/02/2022 
oBJETiVo: Participar de reuniao.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 771947

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria

Portaria Nº 848/2022-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 os termos constantes do Parecer 1569/2011-ProJUr/
Nc, no Processo 2011/427324, deferindo a concessão de licença Prêmio 
à servidora,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora ElEoNora Maria da coSTa PalHa, auxiliar Téc-
nico, matrícula 3266532/1, lotada na Gerência de Biblioteca, 30 (trinta) 
dias de licença Prêmio, no período de 07/03 a 05/04/2022, referentes ao 
triênio 2010/2013, de acordo com a lei nº 5.810/94-rJU, de 24/01/1994.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 07/03/2022.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.

Protocolo: 771722
Portaria 729/2022-dG/cGP, de 04/03/2022.

A Diretora Geral do Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DE-
TraN/Pa, no uso de suas atribuições legais, e
coNSidEraNdo o estabelecido nos Parágrafos 1º e 2º, do artigo 22, da 
lei 7.796, de 14/01/2014, publicada no doE nº 32.562, de 15/01/2014, e 
o disposto nos artigos 15 e 16 do decreto nº 1.934 de 06/12/2017, publi-
cada no doE nº 33.513 de 07/12/2017,
r E S o l V E:
dESiGNar a comissão constituída pelos servidores abaixo relacionados 
para, conforme estabelecido no artigo 22, da lei 7.796, de 14/01/2014, 
proceder a Avaliação de Desempenho para fins de Progressão Horizontal e 
Promoção dos servidores deste departamento.
PrESidENTE
carMEN SÍlVia diaS JaTENE - matrícula 55586760/2
MEMBroS
EliZaBETH carValHo dE oliVEira - matrícula 57195533/1
ElPÍdio araÚJo da coSTa JÚNior - matrícula 55590002/2
ÂNGEla do Socorro coUTiNHo MoNTEiro - matrícula 57193225/1
carMEN lÚcia aMaral dE oliVEira - matrícula 80845675/1.
SUPlENTES
TaTiaNNE BriTo liMa - matrícula 57195467/1
Ederson Jenner arrelias costa – matrícula 57175936/1
os efeitos desta Portaria retroagirão a 18/10/2021.
rENaTa MirElla frEiTaS G. dE SoUZa coElHo
diretora Geral

Protocolo: 771914

adMissÃo de serVidor
.

Portaria Nº 894/2022-dG/cGP, de 15/03/2022.
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,
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r E S o l V E:
EXCLUIR a Gratificação por Regime Especial de Trabalho de Tempo Inte-
gral, com base em 40% do vencimento do cargo efetivo, concedida atra-
vés da Portaria 4071/2019-dG/cGP, à servidora Sheila de Nazare resque 
rosa, analista de administração e finanças, matrícula 57173541/2, deste 
departamento.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 03/03/2022.
rENaTa MirElla frEiTaS G. dE SoUSa coElHo
diretora Geral

Protocolo: 772148

errata
.

NÚMero de PUBLicaÇÃo: 521702
eXtrato do coNtrato adMiNistratiVo N° 02/2019, publicado 
no Diário Oficial do Estado do Pará nº 34111, edição de 07/02/2020
onde se lê:
ViGÊNcia: início: 01/02/2020 Término: 31/02/2024
Leia-se:
ViGÊNcia: início: 31/01/2020 Término: 30/01/2024
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE

Protocolo: 771695

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de disPeNsa N° 01/2022
O Departamento de Trânsito do Estado do Pará, representado por sua Dire-
tora Geral, no âmbito de suas atribuições legais, regimentais e consideran-
do os elementos constante no Processo n° 2021/274099, resolve dispensar 
a licitação para a locação não residencial, referente ao imóvel urbano loca-
lizado na avenida JK de oliveira, nº 1021, bairro: redenção, dom Eliseu/
Pa, onde funcionará a cirETraN B do referido município, o presente con-
trato a ser celebrado com o fraNciSco roSa da SilVa, portador do rG 
n° 627980 – SSP/Ma e do cPf n° 235.141.243-53, com fulcro na hipótese 
de dispensabilidade de licitação prevista no art. 24, inciso X (locação de 
imóvel para fins precípuos da administração) da Lei n° 8.666/93, impor-
tando no valor global de r$216.000,00 (duzentos e dezesseis mil reais), 
correrão com a seguinte classificação programática:
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 66.201 – Departamento de Trânsito do Estado 
do Pará; 06 – Segurança Pública; 125 – Normatização e fiscalização; 1502 
– Segurança Pública; 1297 – Manutenção da Gestão 8830 – implementa-
ção das Unidades do dETraN/Pa; 339036 – outros Serviços de Terceiros 
– Pessoa física; fonte de recursos: 0261 – recursos Próprios/0661 – re-
cursos Próprios – Superávit.
Belém/Pa,24 de fevereiro de 2022.
rENaTa MirElla frEiTaS GUiMarÃES dE SoUZa coElHo
diretora Geral – dETraN/Pa

Protocolo: 772012

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

considerando os elementos de instrução constante dos autos rela-
tivos ao processo licitatório referente ao Pregão na forma eletrôni-
co nº 22/2021, que tem como objeto a contratação de empresa especia-
lizada no fornecimento de material de expediente, para atender as necessi-
dades da Sede Administrativa, e Ciretrans do Departamento de Trânsito do 
Estado do Pará, de acordo com as especificações, quantidade e condições 
exigidas no Edital e no Termo de referência – anexo i, decorrente do pro-
cesso administrativo nº 2020/977927.
Considerando a decisão proferida pelo Pregoeiro Oficial, bem como Pare-
cer Técnico da coordenadoria do Núcleo de controle interno concluindo 
que no referido processo foram respeitadas todas as medidas legais exigi-
das na lei nº 8.666/93, lei federal nº 10.520/2002, decreto Estadual nº 
534/2020 e demais normativas vigentes.
rESolVo:
HOMOLOGAR o resultado classificatório do Pregão Eletrônico nº 22/2021, 
do tipo menor preço global por lote à empresa vencedora, a. P. GoNcal-
VES coMErcial, inscrita no cNPJ sob o nº 06.943.213/0001-33, no valor 
global de r$ 44.016,00 (quarenta e quatro mil e dezesseis reais).
Belém (Pa), 14 de março de 2022.
rENaTa MirElla frEiTaS GUiMarÃES dE SoUSa coElHo
diretora Geral
dETraN/Pa

Protocolo: 771792

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 778/2022-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 2022/252374;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
oclênio fernandes de lima, matrícula nº 57227329/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
800,00 (oiTocENToS rEaiS) e destina-se a suprir a despesas emergen-
cias e de pronto pagamento decorrentes atividades de diárias de fiscaliza-
ção de trânsito desenvolvidas nos municipios de Uruará.

art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$-600,00
3339036-r$-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 783/2022-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 2022/252429;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
Tarcisio Paula da Silva, matrícula nº 57202060/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
600,00 (SEiScENToS rEaiS) e destina-se a suprir a despesas emergen-
cias e de pronto pagamento decorrentes atividades de diárias de fiscaliza-
ção de trânsito desenvolvidas no municipio de Canaã dos Carajás.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$-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 23/03 à 07/04/2022
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 771645

diÁria
.

Portaria Nº 758/2022-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 Proces-
so nº 2022/261698;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de treze e meia (13 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de Tailândia no período de 20/03 à 02/04/2022, a fim 
de realizar controle de fluxo de veículo e ação de fiscalização de trânsito, 
desenvolver ações determinadas pela dTo, em especial para acompanhar 
os trabalhos da empresa que fará pesagem de veículo de carga na balança 
localizada naquele municipio conforme o Oficio nº 681/2019-GAB/SETRAN.

nome matricula
alberto Jansen ferreira 57231977 /1

ademilton Vaz de Quadros 57230538 /1
Jacson cleiton de Melo Saraiva 57200226 /1

osvaldo Batista de oliveira Junior 57194796 /2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 777/2022-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 Proces-
so nº 2022/252407;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de quinze e meia (15 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Parauapebas para o município de canaã dos carajás no período de 23/03 à 
07/04/2022, a fim de desempenhar suas atividades funcionais em Opera-
ções de Fiscalização de Trânsito em cumprimento da programação da DTO.

nome matricula
antonio Hélio alves dos Santos 57201185/1

Michael de Jesus Sousa 57201636/1
Tarcisio Paula da Silva 57202060/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 799/2022-daF/cGP, de 09/03/2022
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 Proces-
so nº 2022/261687;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de treze e meia (13 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
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para o município de Acará no período de 20/03 à 02/04/2022, a fim de reali-
zar ações de fiscalização de trânsito bem como controle de fluxo de veículos 
no referido município bem como desenvolver ações determinadas pela dTo.

nome matricula
raimundo daniel Santos da Silva 57200355/1

Priscyla roman Vieira 57200275/1
Kátia regina oliveira cruz 5799457/1

Jonhilda do Socorro Mileo cardoso 57227434/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 834/2022-daF/cGP, de 10/03/2022
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 Proces-
so nº 2022/257717;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de dezenove e meia (19 e 1/2) diárias aos servido-
res abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para os municípios de Mãe do rio – 21/03 à 25/03/2022, Bragança – 26/03 à 
31/03/2022, capanema – 01/04 à 05/04/2022, Salinópolis/Belém – 06/04 à 
09/04/2022, a fim de realizar treinamento nas Ciretrans, a fim de esclarecer 
dúvidas in loco sobre a correta utilização de recursos de diárias e suprimento 
de fundos e salientar a importância da qualidade do gasto no setor público.

nome matricula
Elpídio araújo da costa Júnior 55590002/2

Valdemir Paulo de oliveira 3263410/1

Paulo roberto Mendes Martins 3262138/1

adalberto arno Braga 5923831/2

francisco carlos fonseca Maia 3262740/1

arnaldo rodrigues Gama 5948209/1

Huelison fábio Santa Brígida cunha 57224243/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 771643
Portaria Nº 398/2022-daF/cGP, de 04/02/2022

O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/115602;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de dezesseis e meia (16 e 1/2) diárias aos servi-
dores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Be-
lém 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 trânsito, 
bem como acompanhar os trabalhos da empresa que realiza a pesagem de 
veículos de carga na balança localizada no Km 14 da rodovia Pa-483, bem 
como cumprir cronograma de ações estabelecidas pela dTo.

nome matricula
liliane ferreira Pontes 5945397 /1

Esmerinda angélica diniz carvalho 57200231 /1
Eduardo Valério amaral cavalcante 57198618 /1
Jorge fernando dos Santos Tuma 57198267 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 399/2022-daF/cGP, de 04/02/2022
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/115390;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de vinte e duas e meia (22 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Parauapebas para 
o município de Marabá no período de 17/02 à 11/03/2022, a fim de desempenhar 
suas atividades funcionais, em operação de fiscalização de trânsito, no referido mu-
nicipio, e no cumprimento do oficio nº 043/2020-DIRTEC/SETRAN.

nome matricula
alan feitoza figueredo 57201898 /1

Max Elimiliano leite rodrigues 57201304 /1
Tarcisio Paula da Silva 57202060 /1

Willians alves cavalcante 57227633 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 400/2022-daF/cGP, de 04/02/2022
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/115479;

r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de dezesseis e meia (16 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém para o mu-
nicípio de Marituba no período de 15/02 à 03/03/2022, a fim de realizar controle 
de fluxo de veículo, ações de fiscalização de trânsito, bem como desenvolver ações 
determinadas pela dTo, em especial atender ao longo do trecho (Km-0 à km-18), da 
rodovia Br-316, em cumprimento no convênio nº 003/2018-SrPrf-Pa.

nome matricula
Eduardo augusto ferreira lins 57203591 /1

ademilton Vaz de Quadros 57230538 /1
Jacson cleiton de Melo Saraiva 57200226 /1

Mauro luiz da Silva costa 57194178 /2
Gilvan Veloso cruz 57213689 /2

Pedro Hugo de lima filho 57226484 /1
alberto Jansen ferreira 57231977 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 402/2022-daF/cGP, de 04/02/2022
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/72447;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de vinte e cinco e meia (25 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Municí-
pio de Altamira para o município de Medicilândia no período de 14/02 à 
11/03/2022, a fim de realizar vistoria veicular, bem como outras funções 
correlatas a sua área, na cirETraN do referido municipio.

nome matricula
Marcos de freitas amaral 57202611/2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 410/2022-daF/cGP, de 04/02/2022
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito do Estado do 
Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria 
Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/123618;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de dezesseis e meia (16 e 1/2) diárias a servido-
ra abaixo especificada, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de Santa Bárbara no período de 16/02 à 04/03/2022, a 
fim de acompanhar a equipe de fiscalização de trânsito para apoio adminis-
trativo, realizando atividades correlatas a sua área de atuação.

nome matricula
Helena Maria rodrigues Sarmento 7006365/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 411/2022-daF/cGP, de 04/02/2022
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/36759;
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 abaetetuba no período de 14/02 à 11/03/2022, 
a fim de realizar atividades de suporte administrativo no atendimento e 
retaguarda de processos de veículos, na cirETraN, do referido municipio.

nome matricula
Maria do Socorro custódio cejas 57175753 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 412/2022-daF/cGP, de 04/02/2022
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/123470;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de quinze e meia (15 e 1/2) diárias ao servi-
dor abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de Tucuruí no período de 16/02 à 03/03/2022, a fim de 
acompanhar a equipe de fiscalização de trânsito para apoio administrativo, 
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

Protocolo: 771639
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secretaria de estado
de adMiNistraÇÃo 
PeNiteNciÁria

.

.

.

errata
.

errata de publicação do doe Nº 34.854, de 03.02.22, Protocolo: 
756435, referente à PorTaria Nº 107/22-dGP.SEaP, de 31/01/22:
onde se lê: 
Nome: JUciE roSa doS SaNToS – Período: 01.03.22 a 30.03.22
Leia-se: 
Nome: JUciE roSa doS SaNToS – Período: 09.03.22 a 07.04.22
onde se lê:
Nome: lidiaNE NUNES doS SaNToS – Período: 01.03.22 a 30.03.22
Leia-se: 
Nome: lidiaNE NUNES doS SaNToS – Período: 14.03.22 a 12.04.22

Protocolo: 771875
errata da Portaria Nº 0299/2022-cGP/seaP, de 04/03/2022, 
PUBlicada No doE Nº 34.889, dE 11/03/2022, rEfErENTE À iNSTaUra-
ÇÃo dE ProcESSo N° 6806/2022.
oNde se LÊ: “servidor M.B.T.a. (M.f.: 5459101), agente Prisional, lotada 
no centro de recuperação regional de Tomé-açu-crrTa/SEaP”;
Leia-se: “servidor M.B.T.a. (M.f.: 5954101), agente Prisional, lotada no 
centro de recuperação regional de Tomé-açu-crrTa/SEaP”.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 772022

.

.

coNtrato
.

coNtrato
coNtrato: 046/2022
EXErcÍcio: 2022
oBJETo: aQUiSiÇÃo dE MEdicaMENToS para suprimento das necessida-
des de assistência em saúde das unidades prisionais administradas pela 
Secretaria de Estado de administração Penitenciária – SEaP/Pa.
Valor ToTal: r$ 7.400,00.
doTaÇÃo orÇaMENTária: Programa de trabalho 97.101 
03.421.1500.8228. Natureza de despesa 339030. fonte 0101.
daTa da aSSiNaTUra: 15/03/2022.
ViGÊNcia: 15/03/2022 a 15/03/2023.
coNTraTado: Mdf diSTriBUidora dE ProdUToS farMacÊUTicoS E 
HoSPiTalarES EirEli – EPP.
cNPJ: 07.768.887/0001-01.
ENdErEÇo: rua Nossa Senhora de lourdes, 658 - Juiz de fora/MG.
ordENador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo – Secretário de Estado 
de administração Penitenciária.

Protocolo: 772097
coNtrato.
coNtrato: 048/2022
EXErcÍcio: 2022
oBJETo: Prestação de serviços de manutenção corretiva de bomba d’água 
e limpeza de poços artesianos.
Valor ToTal: r$ 637.846,80
doTaÇÃo orÇaMENTária: Programa de Trabalho: 97.101 
03.421.1502.8283. Elemento de despesa: 339039. fonte: 0101.
daTa da aSSiNaTUra: 15/03/2022.
ViGÊNcia: 15/03/2022 a 15/03/2023.
coNTraTado: aGUa NorTE - TraTaMENTo dE aGUa E SolUÇÕES aM-
BiENTaiS lTda EPP.
cNPJ: 15.622.879/0001-80.
ENdErEÇo: Quadra cinco, folha 31, lote 20a, Nova Marabá – Marabá/Pa.
ordENador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo – Secretário de Estado 
de administração Penitenciária.

Protocolo: 772094
coNtrato
coNtrato: 045/2022
EXErcÍcio: 2022
oBJETo: aQUiSiÇÃo dE MEdicaMENToS para suprimento das necessida-
des de assistência em saúde das unidades prisionais administradas pela 
Secretaria de Estado de administração Penitenciária – SEaP/Pa.
Valor ToTal: r$ 95.300,00
doTaÇÃo orÇaMENTária: Programa de trabalho 97.101 
03.421.1500.8228. Natureza de despesa 339030. fonte 0101.
daTa da aSSiNaTUra: 15/03/2022.
ViGÊNcia: 15/03/2022 a 15/03/2023.
coNTraTado: f cardoSo E cia lTda
cNPJ: 04.949.905/0001-63.
ENdErEÇo: rua João Nunes de Souza, nº 125, Bairro águas Brancas, 
Br 316, KM 08, em ananindeua/Pa.
ordENador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo – 
Secretário de Estado de administração Penitenciária.

Protocolo: 772099

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo ao coNtrato 038/2018
termo aditivo: 5
data da assinatura: 15/03/2022
Exercício: 2022
Classificação do Objeto: Outros
Motivo: do PraZo dE ViGENcia do coNTraTo
Justificativa: O presente Termo Aditivo prorroga o instrumento contratual 
por 12 (doze) meses, iniciando sua vigência em 13/04/2022 a 12/04/2023.
contrato: 038/2018.
contratado: iMPrENSa oficial do ESTado
cNPJ: 04.835.476/0001-01
Endereço: Travessa do chaco, n° 2271, Bairro do Marco, 
cep: 66.093-542, Belém-Pa.
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo - 
Secretário de Estado de administração Penitenciária.

Protocolo: 771894

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 263/2022 de 11/03/2022.
Suprido: francisco costa de araujo
Matrícula: 54180955
cargo: agente Penitenciário
Prazo de aplicação: 
30 (trinta) dias, a contar da data da emissão da ordem Bancária.
Prazo Prestação de contas: 15 (quinze) dias, após o termino da aplicação.
Base legal: decreto 1.180 de 12 de agosto de 2008.

Programa de Trabalho fonte de recurso Natureza de despesa Valor
978283 0101000000 33.90.30 r$ 645,00

ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Protocolo: 771938

diÁria
.

Portaria Nº 598/2022 – 226747 - crF
objetivo: coNdUZir iNTErNoS, a fiM dE ParTiciPar dE aUdiENcia dE 
iNSTrUÇÃo E JUlGaMENTo Na coMarca dE caSTaNHal.
fundamento legal: arT. 145 da lEi 5.810/94
origem: aNaNiNdEUa
destino: caSTaNHal
Servidor (es): rUBENS WaGNEr ValENTE dE SoUZa, MaT.5950171, Poli-
cia PENal-dElMa filoMENa MoNTEiro GaliZa, MaT.54181885, aGENTE 
PriSioNal, alicE doS SaNToS MacHado, MaT. 5953957, Policia PENal.
Período: 08/03/2022 - diária(s): ½ ( MEia)
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 771877

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 698/22/dGP/seaP, de 15/03/22
TorNar SEM EfEiTo a PorTaria Nº 465/22/dGP/SEaP, de 24/02/2022, 
publicada no doE nº 34.876, de 25/02/22, no que se refere à exclusão de 
férias do servidor JUaN fEliPE dE oliVEira lEdo, matrícula nº 5889052.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 771888

oUtras MatÉrias
.

Portaria N°703/2022-dGP/seaP/Pa
Belém-Pa, 15 de março de 2022.
o dirETor dE GESTÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições legais,
rESolVE:
art. 1º - dESiGNar o servidor, irENo da crUZ E SilVa, matrícula fun-
cional n° 5855772/1, para exercer a Função Gratificada de Supervisor de 
Equipe Penitenciária - GSEP, com lotação no central de Triagem da cre-
mação – cTc, no período de 01/04/2022 a 30/04/2022, em substituição 
ao titular JoÃo JoSÉ VaZ NETo, matrícula funcional n° 80015469/1, que 
estará em gozo de férias regulamentares.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 771949
Portaria N°704/2022-dGP/seaP/Pa
Belém-Pa, 15 de março de 2022.
o dirETor dE GESTÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições legais,
rESolVE:
art. 1º - dESiGNar o servidor, JENiSoN EliElToN corrEa ViaNa, ma-
trícula funcional n° 5855772/1, para exercer a Função Gratificada de Su-
pervisor de Equipe Penitenciária - GSEP, com lotação no centro de Tria-
gem Masculino de abaetetuba, no período de 01/04/2022 a 30/04/2022, em 
substituição ao titular rodolfo aNSElMo dE oliVEira fErrEira, matrícula 
funcional n° 57211876/1, que estará em gozo de férias regulamentares.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 771953
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Portaria N°705/2022-dGP/seaP/Pa
Belém-Pa, 15 de março de 2022.
o dirETor dE GESTÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições legais,
rESolVE:
art. 1º - dESiGNar o servidor, WilliaMES dE liMa SaNTiaGo, matrícula 
funcional n° 5953902/1, para exercer a Função Gratificada de Supervi-
sor de Equipe Penitenciária - GSEP, com lotação no centro de Triagem 
Masculino de abaetetuba, no período de 01/04/2022 a 30/04/2022, em 
substituição ao titular EliENaldo SENa BaTiSTa, matrícula funcional n° 
5896914/2, que estará em gozo de férias regulamentares.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 771955
Portaria N°702/2022-dGP/seaP/Pa
Belém-Pa, 15 de março de 2022.
o dirETor dE GESTÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições legais,
rESolVE:
art. 1º - dESiGNar o servidor, lUciEl GoNÇalVES BarBoSa, matrícula 
funcional n° 5946764/1, para exercer a Função Gratificada de Supervisor 
de Equipe Penitenciária - GSEP, com lotação no central de Triagem da cre-
mação – cTc, no período de 01/04/2022 a 30/04/2022, em substituição 
ao titular clEBEr liMa SaNTarEM, matrícula funcional n° 5946766/1, que 
estará em gozo de férias regulamentares.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 771948
Portaria N°700/2022-dGP/seaP/Pa
Belém-Pa, 15 de março de 2022.
o dirETor dE GESTÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições legais,
rESolVE:
art. 1º - dESiGNar o servidor, MaUricio aSSUNÇÃo SoUSa, matrícula 
funcional n° 57207245/1, para exercer a Função Gratificada de Supervisor 
de Equipe Penitenciária - GSEP, com lotação no centro de recuperação de 
Mosqueiro - crMo, no período de 01/03/2022 a 30/03/2022, em substitui-
ção ao titular lEoNardo PaUlo MoNTEiro crUZ, matrícula funcional n° 
57213406/1, que está em gozo de férias regulamentares.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 771945
Portaria N°701/2022-dGP/seaP/Pa
Belém-Pa, 15 de março de 2022.
o dirETor dE GESTÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições legais,
rESolVE:
art. 1º - dESiGNar o servidor, roMariZ BarroS dE MENdoNÇa, matrí-
cula funcional n° 5710359/1, para exercer a Função Gratificada de Supervi-
sor de Equipe Penitenciária - GSEP, com lotação no centro de recuperação 
regional de castanhal – crrcaST, no período de 01/03/2022 a 30/03/2022, 
em substituição ao titular PaBlo GUSTaVo PiNTo da SilVa, matrícula funcio-
nal n° 5954256/1, que está em gozo de férias regulamentares.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 771946
Portaria N°699/2022-dGP/seaP/Pa
Belém-Pa, 15 de março de 2022.
o dirETor dE GESTÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições legais,
rESolVE:
art. 1º - dESiGNar o servidor, roSENil aMaral doS SaNToS, matrícula 
funcional n° 54181859/1, para exercer a Função Gratificada de Supervisor 
de Equipe Penitenciária - GSEP, com lotação no centro de recuperação re-
gional de Mocajuba - crrMoc, no período de 01/04/2022 a 30/04/2022, 
em substituição ao titular rENaN PErEira MiraNda, matrícula funcional 
n° 5921678/1, que estará em gozo de férias regulamentares.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 771940

secretaria de estado
de cULtUra

.

adMissÃo de serVidor
.

adMissÃo de serVidor teMPorÁrio
Contratação mediante Processo Seletivo Simplificado, autorizada 
através do Processo nº 2021/1242736, de 29.10.2021.
Órgão: Secretaria de Estado de cultura - SEcUlT
Nome: ESTEr lÚcia PaNToJa do ESPÍriTo SaNTo
cargo: Técnico em Gestão de informática-Sistema de informação
ato: coNTraTo adMiNiSTraTiVo Nº 08/2022
Vigência: 17.03.2022 a 16.03.2023

Protocolo: 771915
Contratação mediante Processo Seletivo Simplificado, autorizada 
através do Processo nº 2021/1242736, de 29.10.2021.
Órgão: Secretaria de Estado de cultura - SEcUlT
Nome: alErSoN BrUNo SaNToS BarroS
cargo: assistente administrativo
ato: coNTraTo adMiNiSTraTiVo Nº 06/2022
Vigência: 17.03.2022 a 16.03.2023

Protocolo: 771911

adMissÃo de serVidor teMPorÁrio
Contratação mediante Processo Seletivo Simplificado, autorizada 
através do Processo nº 2021/1242736, de 29.10.2021.
Órgão: Secretaria de Estado de cultura - SEcUlT
Nome: STEPHaNiE liNS caMPoS loBaTo
cargo: Técnico em Gestão cultural - Museólogo
ato: coNTraTo adMiNiSTraTiVo Nº 07/2022
Vigência: 17.03.2022 a 16.03.2023

Protocolo: 771913

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 118 de 15.03.2022
Processo nº 2022/282574
Servidor: allaN PiNHEiro dE carValHo
Matrícula: 57188175/4
cargo: diretor
objeto: como fiscal da apresentação de serviço artístico-culturais, reali-
zada pelo Profissional OTÁVIO SALOMÃO HABIB DANTAS, no evento ‘’Ani-
versário do Theatro da Paz e aniversário do Maestro Waldemar Henrique’’, 
no dia  15.02.2022.
os efeitos desta Portaria retroagem à data do início do evento.

Protocolo: 771994
Portaria Nº 117 de 15.03.2022
Processo nº 2022/282574
Servidor: allaN PiNHEiro dE carValHo
Matrícula: 57188175/4
cargo: diretor
objeto: fiscal da prestação de serviço artístico-culturais a esta Secretaria 
de Estado de Cultura - SECULT realizada pelo profissional LUIZ FÉLIX DE 
oliVEira roBaTTo caMPoS, para apresentação musical no evento Tem-
pero de origem, no dia 27 de Março de 2022, às 11h, no Teatro Estação 
Gasômetro.

Protocolo: 771974

.

.

diÁria
.

Portaria Nº. 116 de 15 de MarÇo de 2022
o SEcrETário adJUNTo da SEcrETaria dE ESTado dE cUlTUra, no uso 
de suas atribuições legais, coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, 
da lei no 5.810, de 24 de janeiro de 1994; e coNSidEraNdo os termos nos 
Processos de 2022/299997; 2022/300033; 2022/300174 de 15.03.2022.
rESolVE:
i - aUToriZar os servidores abaixo relacionados, a se deslocarem para a 
cidade de BRAGANÇA/PA, no período de 16 a 18 de março de 2022. A fim 
de realizar a cobertura Midiática e Jornalística de agenda de Governo.

Servidor (a) objetivo
iego alexssander rocha alexandre Matrícula: 5945722/1, ocupante do 

cargo de assessor –aScoM/SEcUlT cobertura Midiática de agenda do Governo.

Gabriel Pinheiro Marques. Matrícula: 5949820/1,ocupante do cargo: 
SUPErViSor MUSEolÓGico – aScoM/SEcUlT. cobertura Jornalística de agenda do Governo.

lorena Saraiva da Silva. Matrícula: 5960041/1. cargo: assistente admi-
nistrativo –aScoM/SEcUlT. cobertura Jornalística de agenda do Governo.

ii – coNcEdEr de acordo com as bases legais vigentes, 2 e 1/2 (duas e 
meia) diárias aos servidores acima, que se deslocarão conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de cultura, Belém 15 de Março de 2022.
BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira
Secretário adjunto de Estado de cultura.

Protocolo: 771763
Portaria Nº. 115 de 14 de MarÇo de 2022
o SEcrETário da SEcrETaria dE ESTado dE cUlTUra, no uso de suas 
atribuições legais, 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 2022/280917- SiMM de 09.03.2022,
rESolVE:
i - aUToriZar os servidores abaixo relacionados, a se deslocarem para a ci-
dade de cacHoEira do arari/Pa, no período de 14 a 15 de Março de 2022.

Servidor (a) objetivo

JoSE fraNciSco PErEira foNTENElE, matricula nº. 
5891123/ 1, cPf: 741.628.962-91, ocupante do cargo de 

auxiliar operacional/SiMM.

realizar o transporte de equipamentos, materiais de 
montagem e insumos de higienização de volta ao SiMM.

aNdrEi dUarTE, Matrícula: 8046466/1, cPf: 870.109.842-
04, ocupante do cargo de auxiliar operacional/SiMM.

realizar o transporte de equipamentos, materiais de 
montagem e insumos de higienização de volta ao SiMM.

ii – coNcEdEr de acordo com as bases legais vigentes, 1 e 1/2 (uma e 
meia) diárias aos servidores acima, que se deslocarão conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de cultura, Belém 14 de Março de 2022.
BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira
Secretário adjunto de Estado de cultura.

Protocolo: 771563
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oUtras MatÉrias
.

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
NoTa dE EMPENHo da dESPESa: 2022NE00277
ProcESSo Nº 2022/268525
Valor: 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais)
daTa da EMiSSÃo: 08/03/2022
OBJETO: Contratação de profissional qualificado nos termos do Edital de 
credenciamento 005/2020/SEcUlT, para atender, em conjunto com Ter-
paz, ação alusiva ao dia internacional da Mulher.
oriGEM: Edital de credenciamento 005/2020/SEcUlT, inexigibilidade de 
licitação nº 017/2020.
orÇaMENTo: Projeto atividade: 8421 fonte de recurso: 0301000000 (re-
cursos ordinários) Natureza da despesa: 339036 - oUTroS SErViÇoS dE 
TErcEiroS - PESSoa fÍSica PTrES: 158421 Pi: 1030008421c aÇÃo: 
268542 fUNcioNal ProGraMáTica: 13.392.1503-8421.
SErVidor iNdicado coMo fiScal: allaN PiNHEiro dE carValHo – 
Matrícula 57188175/4
coNTraTado: lUcaS PacHEco BraGaNÇa – cPf Nº 137.140.742-87
ENdErEÇo: Pass. álvaro adolfo 07, Bairro Pedreira, 
cEP.:66085-030, BElÉM, Pará.
ordENador: Bruno chagas da Silva rodrigues ferreira

Protocolo: 771885

FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº 142 de 15 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/ 195739
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “ESQUEN-
Ta carNacUlTUra” referente à iN 078/2022 - fcP, fiscal Titular, o(a) 
servidor(a) Maria dE fáTiMa liMa BarroSo, matrícula nº: 32026 /1, 
cargo: agente administrativo, 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: 771803
Portaria Nº 146 de 15 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/ 1345652
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “cUlTUra 
TEcNoloGica” referente à iN 081/2022 - fcP, fiscal Titular, o(a) servi-
dor(a) JoSÉ aUGUSTo rodriGUES da SilVa, matrícula nº: 57205072/2, 
cargo: 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: 772135
Portaria Nº 145 de 15 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/ 1345826
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “liVE MoMEN-
To cUlTUral do Para” referente à iN 080/2022 - 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 Substitu-
to, o(a) servidor(a) aNGElo SErGio fraNco dE oliVEiro, 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: 772131

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 078/2022
PaE: 2022/195739
objeto: ProJETo “ESQUENTa carNacUlTUra” no qual os artistas adria-
Na oliVEr, cHYco SallES, ToNY BraSil, TEddY MarKS, caBra No 
forrÓ, BaNda THE Moro, HUGo SaNToS, BaNda BaTidÃo, HENriQUE 
E GaBriEl, BaNda laMaZoN, NEGa lora, JorGiNHo E BaNda, lUcaS 
liMa se apresentarão em formato digital – liVE e gravações de vídeos em 
15/03/2022, das 09h às 22h, 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 120/2022 – ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 EMEN 
00091; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339039; ação: 231271
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido: ParaSHoWS ProdUÇÕES E EVENToS, inscrita no cNPJ: 
35.234.544/0001-00
Valor Total: r$ 150.000,00
data: 15/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 078/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 
078/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 15/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 771800
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 081/2022
PaE: 2021/1345652
objeto: ProJETo “cUlTUra TEcNoloGica” no qual os artistas aNTÔ-
Nio MarcoS, rodolfo oliVEira, daNiEl araUJo, THaiS PorPiNo, 
forrÓ coMBaTE, lEoZiNHo forroZEiro, ZEZiNHo doS TEcladoS, 
EliSEU rodriGUES, MaTHEUS cUNHa, GÊMEoS do forrÓ , lENNoN 
forroZEiro se apresentarão em formato digital – liVE e gravações 
de vídeos em 22/03/2022, no município de capitão Poço/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 126/2022 – ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 dEf 
404917; 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 e f5 ProdUÇÕES E EVENToS inscrita no cNPJ: 
36.071.815/0001-09
Valor Total: r$ 100.000,00
data: 15/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 081/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 
081/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 15/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 772133
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 080/2022
PaE: 2021/1345826
objeto: ProJETo “liVE MoMENTo cUlTUral do Para” no qual os artis-
tas aNTÔNio MarcoS, rodolfo oliVEira, daNiEl araUJo, GÊMEoS 
do forrÓ, forrÓ coMBaTE, lEoZiNHo forroZEiro, ZEZiNHo doS 
TEcladoS, EliSEU rodriGUES, MaTHEUS cUNHa, THaiS PorPiNo, lEN-
NoN forroZEiro se apresentarão em formato digital – liVE e gravações 
de vídeos em 23/03/2022, no município de Nova Esperança do Piriá /Pa, 
no canal oficial do youtube das produtoras.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 121/2022 – ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 dEf 
404923; 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 e f5 ProdUÇÕES E EVENToS inscrita no cNPJ: 
36.071.815/0001-09
Valor Total: r$ 100.000,00
data: 15/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 080/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 
080/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 15/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 772128
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.

.

aPostiLaMeNto
.

aPostiLaMeNto (2022)
editaL N.º 06 /2021 de 7 de Maio de 2021

PrÊMio VicENTE SallES dE EXPEriMENTaÇÃo arTÍSTica 2021 
contrato nº apostila mento nº Processo contratado cNPJ/cPF dotação orçamentária 2021 Valor total Vigência termino

2021/405 1º aP 2021/980135 alUfa-licUTa KiBo QUiliMaNdJaro oXoroNGa ZUMBi GaNGa SoarES 235.224.532-04 13392150388420000– fonte: 0101 r$ 4.000,00 31/12/2022
2021/409 1º aP 2021/980187 BraZ filHo aNGElo da SilVa 467.649.332-00 13392150388420000– fonte: 0101 r$ 4.000,00 31/12/2022
2021/411 1º aP 2021/980222 Erica MariEl PEcNiK 701.836.412-48 13392150388420000– fonte: 0101 r$ 4.000,00 31/12/2022
2021/413 1º aP 2021/987845 fEliPE coSTa dE alMEida 017.346.122-07 13392150388420000– fonte: 0101 r$ 4.000,00 31/12/2022
2021/395 1º aP 2021/979535 fErNaNdo aUGUSTo liMa dE QUEiroZ 167.455.312-91 13392150388420000– fonte: 0101 r$ 4.000,00 31/12/2022
2021/415 1º aP 2021/980345 GraNT daViS dE SoUZa liMa JUNior 013.519.712-04 13392150388420000– fonte: 0101 r$ 4.000,00 31/12/2022
2021/417 1º aP 2021/987865 HUGo BalBY rEalE JÚNior 831.170.082-68 13392150388420000– fonte: 0101 r$ 4.000,00 31/12/2022
2021/396 1º aP 2021/979920 JoMaiQUE NaSciMENTo MElo 03752816228 13392150388420000– fonte: 0101 r$ 4.000,00 31/12/2022
2021/398 1º aP 2021/981399 lUaNa BEaTriZ liMa PEiXoTo 829.857.072-34 13392150388420000– fonte: 0101 r$ 4.000,00 31/12/2022
2021/410 1º aP 2021/980209 MadSoN cáSSio SoUSa doS SaNToS (MEi) 42422848/0001-59 13392150388420000– fonte: 0101 r$ 4.000,00 31/12/2022
2021/400 1º aP 2021/980059 NaTaNaEl MaGNo TENÓrio 010.926.962-45 13392150388420000– fonte: 0101 r$ 4.000,00 31/12/2022
2021/401 1º aP 2021/980077 PEdro HENriQUE alcÂNTara fiGUEira 934.672.652-00 13392150388420000– fonte: 0101 r$ 4.000,00 31/12/2022

Guilherme relvas d´oliveira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará

Protocolo: 771944

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 140 cGP/daF/FcP de 15 de MarÇo de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, alterada pela lei nº 
6.576, de 03 de setembro de 2003, alterada pela lei Nº 8.096, de 1º janei-
ro de 2015, e pelo decreto do Governador do Estado do Pará, publicado no 
doE nº 34.488 de 10 de fevereiro de 2021. coNSidEraNdo o disposto no 
art. 72, inciso iii, da lei no. 5810, de 24 de janeiro de 1994;
rESolVE:
i – forMaliZar o afastamento do servidor oSValdo MarcoS liMao da 
SilVa, ocupante do cargo de TEcNico EM adMiNiSTracao E fiNaNcaS, 
matrícula nº 57200970/1, lotado no coordENadoria orcaMENTaria E 
fiNaNcEira, pelo período de 08 (oito) dias de 12/02/2022 a 19/02/2022, 
decorrente do falecimento de seu genitor, conforme certidão de óbito nº 
065656 01 55 2022 4 00451 284 0176622 58;
ii - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a data de 12 de fevereiro de 2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 771912
editaL Nº 02/2022 - FcP de 15 de MarÇo de 2022.
a fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará, instituída pela lei Nº 8.096, 
de 1º de janeiro de 2015, cNPJ/Mf nº 14.662.886/0001- 43, com sede à 
avenida Gentil Bittencourt, 650, bairro de Nazaré, cidade de Belém, Estado 
do Pará, cEP 66.035-340, aqui denominada simplesmente fcP, torna públi-
ca a realização de Processo Seletivo Simplificado - PSS para o provimento 
de 100 vagas e formação de cadastro para subsidiar a contratação de ser-
vidores temporários de nível médio e superior, destinadas às Usinas de Paz, 
componentes ddo Programa TErPaZ do Governo do Estado do Pará, quais 
sejam: Bibliotecas adulto, infantil, infocentro, Sala de estudo em grupo e 
Sala de apoio, com base no art. 36 da constituição do Estado do Pará, lei 
complementar Estadual nº 07 de 25 de setembro de 1991, alterada pela 
lei complementar nº 077 de 28 de dezembro de 2011, decreto nº 1.230, 
de 26 de fevereiro de 2015 e decreto nº 1.741, de 19 de abril de 2017, 
alterado pelo decreto nº261, de 12 de agosto de 2019, no que couber, de 
acordo com as condições estabelecidas neste Edital.
1. das disPosiÇÕes PreLiMiNares
1.1 O Processo Seletivo Simplificado nº 02/2022 será regido por este Edi-
tal, seus Anexos, eventuais retificações e/ou aditamentos, bem como pelos 
diplomas legais acima citados.
1.2 O Processo Seletivo Simplificado n.º02/2022 será realizado pela FCP, 
por meio da comissão do PSS, constituída pela PorTaria Nº 016/2022, 
publicada no doE de 01/02/2022, à qual caberá a execução, a supervisão e 
o acompanhamento de todo o processo, bem como as deliberações que se 
fizerem necessárias objetivando o regular desenvolvimento do PSS.
1.3 o PSS visa o preenchimento de 100 (cem) vagas, distribuídas confor-
me o anexo iii deste Edital. os candidatos aprovados serão convocados, 
por ordem de classificação, de forma a atender à necessidade temporária 
de excepcional interesse público.
1.4 a jornada de trabalho será de 30 (trinta) horas semanais, com possibilida-
de de desempenho das atividades em finais de semana, em regime de escala.
1.5 o cronograma para a realização deste PSS encontra-se no anexo i 
deste Edital, estando sujeito a eventuais alterações posteriores, devida-
mente motivadas, e amplamente divulgadas no Diário Oficial do Estado e 
no endereço eletrônico www.sipros.pa.gov.br.
1.6 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de 
todos os atos, editais e comunicados referentes a este processo seletivo, 
que serão divulgadas no Diário Oficial do Estado do Pará e no endereço ele-
trônico: www.sipros.pa.gov.br, ficando o candidato responsável por todas 
as despesas decorrentes da realização das fases deste processo seletivo.
1.7 as atribuições, a jornada de trabalho, a remuneração e os requisitos 
para investidura nos cargos, constam no anexo ii do presente Edital.

1.8 O Processo Seletivo Simplificado - PSS compreenderá as seguintes fases:
a) Primeira fase: inscrição, de caráter habilitatório e eliminatório;
b) Segunda fase: análise documental e curricular, de caráter elimina-
tório e classificatório;
c) Terceira Fase: Entrevista pessoal, de caráter eliminatório e classificatório.
1.8.1 a fase de Entrevista será realizada conforme regramento pre-
sente no item 2.3.
1.9 a fcP dará ampla divulgação às fases de chamada do Processo Seletivo 
Simplificado - PSS e aos resultados de todas as fases no Diário Oficial do 
Estado, com a publicação dos extratos dos editais e no endereço eletrônico 
www.sipros.pa.gov.br.
1.10 o candidato não poderá possuir vínculo funcional com a admi-
nistração Pública, à exceção das hipóteses de acumulação de cargos, 
empregos e funções, na forma da constituição federal, observada a 
compatibilidade de horários.
1.11 o candidato não poderá ter tido outro vínculo temporário com a ad-
ministração Pública Estadual no período inferior a 06 (seis) meses da data 
da nova contratação.
1.12 Não ser cônjuge, companheiro, ou parente consanguíneo ou afim em 
linha reta ou colateral, até o terceiro grau de nenhum dos membros da 
Comissão organizadora deste Processo Seletivo Simplificado nº 02/2022.
1.13 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação 
de todos os atos, editais e comunicados referentes a este processo seletivo 
no Diário Oficial do Estado e no endereço eletrônico www.sipros.pa.gov.br .
2. das Fases do Processo seLetiVo siMPLiFicado
2.1 da PriMeira Fase: iNscriÇÃo
2.1.1 a inscrição do candidato implicará no conhecimento e aceitação irrestri-
ta das normas e condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não 
poderá alegar desconhecimento em qualquer de suas fases.
2.1.2 Para realizar a inscrição, o candidato deverá acessar o endereço eletrô-
nico www.sipros.pa.gov.br, no período de inscrições e observar o que segue:
a) ler atentamente o Edital;
b) o candidato deverá preencher o cadastro e posteriormente requerer 
sua inscrição que, além de outras informações, exigirá o número do cPf e 
e-mail do candidato, dados de contato e informações acerca da escolarida-
de, experiência profissional e qualificação;
c) Conferir os dados digitados no cadastro eletrônico de inscrição e confirmá-los;
d) anexar documentação comprobatória das informações prestadas.
2.1.3 a inscrição ao Processo Seletivo Simplificado – PSS será realizada exclu-
sivamente por meio eletrônico, no seguinte endereço www.sipros.pa.gov.br, 
no horário de 00h00 do dia 17 de março de 2022 até às 23h59min do dia 18 
de março de 2022, conforme previsto no cronograma do anexo i deste edital;
2.1.4 o candidato será responsável por qualquer erro ou omissão das in-
formações prestadas durante todas as fases deste PSS;
2.1.5 Será indeferida a inscrição quando for verificado, através do Sistema 
Integrado de Processo Seletivo Simplificado - SIPROS, a qualquer tempo, o 
não atendimento a quaisquer dos requisitos fixados neste Edital.
2.1.6 Os dados prestados na ficha de inscrição são de inteira responsabili-
dade do candidato, podendo ser excluído do Processo Seletivo Simplifica-
do – PSS aquele que informá-los incorretamente, bem como aquele que 
prestar informações inverídicas, ainda que o fato seja constatado após 
realização das etapas e publicações pertinentes.
2.1.7 Não será cobrada taxa de inscrição.
2.1.8 Uma vez efetivada a inscrição, não será permitida, em hipótese algu-
ma, a sua alteração e/ou cancelamento.
2.1.9 Não serão aceitas inscrições fora do prazo fixado no item 2.1.3. deste Edital;
2.1.10 a fcP não se responsabilizará pelo não recebimento de solicitação 
de inscrição por motivos de ordem técnica, problemas em computadores, 
falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, ou 
por quaisquer outros fatores que impossibilitem a transferência de dados;
2.1.11 No ato da inscrição o candidato deverá fazer o upload - envio de 
arquivos, no tamanho máximo de 1MB, no formato “Pdf” para endereço 
eletrônico www.sipros.pa.gov.br - Processo Seletivo fcP, das seguintes do-
cumentações, para conferência:
a) documentação comprobatória da escolaridade – (frente e Verso) 
(upload – campo “Escolaridade”);
b) Diploma ou Certificado de Conclusão de Ensino Técnico, exclusivo para o 



72  diário oficial Nº 34.894 Quarta-feira, 16 DE MARÇO DE 2022

qualquer objeto/material, de qualquer natureza, que cubra a orelha ou 
obstrua o ouvido, com exceção de prótese de aparelho auditivo, com 
a devida apresentação de laudo médico que conste o código interna-
cional de doenças – cid.
2.3.7 Não é permitida comunicação entre os candidatos já avaliados e os 
que estão aguardando, sob pena de eliminação;
2.3.8 Será automaticamente eliminado do Processo Seletivo Simplificado 
- PSS o candidato que não atender aos requisitos dos itens 2.3.5; 2.3.6 e 
2.3.7, caso seja surpreendido utilizando qualquer um dos objetos e/ou às 
condutas elencados nos referidos itens;
2.3.8.1 Por ocasião da realização da entrevista, o candidato que não 
apresentar documento de identidade original, na forma definida nos itens 
2.3.8.2 deste Edital, não poderá realizá-la e será automaticamente 
eliminado deste PSS; 
2.3.8.2 Serão considerados documentos de identidade válidos: carteiras 
expedidas pelos comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Públi-
ca, pelos Institutos de Identificação, pelo Corpo de Bombeiros Militar e pela 
Polícia Militar; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício 
profissional (ordens, conselhos, etc.); passaporte; certificado de reservis-
ta; carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, 
valham como identidade, carteira de Trabalho e Previdência Social – cTPS; 
carteira Nacional de Habilitação – cNH -somente o modelo novo, com fotos 
e aprovado pelo artigo 159 da lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997;
2.3.9 Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nas-
cimento, cPf, títulos eleitorais, carteira de meia passagem, carteiras de 
estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade, nem documentos 
ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados;
2.3.10 Não será aceita cópia do documento de identidade, ainda que au-
tenticada, nem protocolos;
2.3.11 o candidato no momento da entrevista deverá assinar lista de pre-
sença emitida pela fcP, para comprovação de comparecimento.
2.3.12 Será automaticamente eliminado do processo o candidato que não 
comparecer para realizar a entrevista;
2.3.13 as entrevistas serão realizadas nos municípios correspondentes ao 
cargo a que o candidato esteja concorrendo, em local a ser definido e que 
será devidamente divulgado junto com o resultado final da fase de análise 
documental e convocação para entrevistas, sendo que os candidatos ins-
critos em Belém, ananindeua e Marituba farão a entrevista em Belém/Pa.
3. dos critÉrios de deseMPate
3.1 Os critérios de desempate serão aplicados de uma única vez, ao final 
do certame, na seguinte ordem: 
3.1.1 o candidato que tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, 
até o último dia de inscrição no Processo Seletivo Simplificado - PSS, nos 
termos do parágrafo único do art. 27 da lei nº 10.741, de 1º de outubro 
de 2003 – Estatuto do idoso;
3.1.2 O candidato que obtiver maior pontuação na qualificação profissional;
3.1.2 o candidato que obtiver maior pontuação na contagem do tempo de 
experiência profissional na área que concorre;
3.1.3 o candidato que tiver maior idade, considerando dia, mês e ano 
de nascimento.
4. da cLassiFicaÇÃo FiNaL
4.1 A pontuação final do candidato será composta pela somatória das no-
tas obtidas na análise documental/curricular e na entrevista.
4.2 Os candidatos serão classificados pela ordem decrescente da pontua-
ção final em cada vaga/função, observadas a pontuação final de que trata 
os subitens anteriores.
4.3 Será considerado aProVado E claSSificado, o candidato cuja or-
dem de classificação esteja dentro do número de vagas ofertadas para a 
vaga/função a qual concorre, conforme anexo iii deste Edital.
4.4 os candidatos aprovados fora do número de vagas comporão o quadro 
de cadastro de reserva, conforme quantitativo previsto no anexo iii;
4.5 após a consideração aProVado E claSSificado, será estabelecida 
uma data para a assinatura do contrato, de acordo com juízo de conveni-
ência e oportunidade da administração Pública, que será disponibilizada/
publicada no endereço eletrônico www.sipros.pa.gov.br , e/ou no diário 
Oficial do Estado do Pará.
5. dos recUrsos
5.1 os pedidos de recursos deverão ser dirigidos à comissão organizadora 
do Processo Seletivo Simplificado por meio do endereço eletrônico www.
sipros.pa.gov.br – na página de acompanhamento do candidato;
5.2 os recursos deverão ser interpostos na data estabelecida conforme 
cronograma constante no anexo i deste Edital, observado o horário local 
da capital do Estado do Pará;
5.3 admitir-se-á um único recurso individualizado por candidato, a cada 
evento que lhe deu origem;
5.4 das decisões dos recursos de que trata o subitem anterior não caberão 
recursos adicionais;
5.5 Somente serão admitidos recursos contra o resultado Preliminar da 
análise documental e curricular;
5.6 Não será permitida a interposição de recursos fora do prazo estabele-
cido no cronograma constante no anexo i deste edital;
5.7 Não será permitida a interposição de recursos através de e-mails e 
protocolo de documento físico nesta fcP, sendo aceito somente os recursos 
interpostos via www.sipros.pa.gov.br ;
5.8 o resultado dos recursos será divulgado no endereço eletrônico www.
sipros.pa.gov.br, na página do Processo Seletivo fcP 02/2022;
5.9 o recurso não terá efeito suspensivo;
5.10 o candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu recurso;
5.11 a fcP não se responsabilizará quando os motivos de ordem técnica não 
lhe forem imputáveis; quando os recursos não forem recebidos por falhas de 
comunicação, congestionamento das linhas de comunicação; problemas de 
ordem técnica nos computadores utilizados pelos candidatos, bem como por 

cargo de assistente de informática – (frente e Verso) (upload – campo 
“Escolaridade”);
c) diploma de Especialização, Mestrado e/ou doutorado, exclusivo para os 
cargos de nível superior (frente e verso) (upload – campo “Escolaridade”);
d) curriculum Vitae, com foto recente, atualizado em até 3 (três) páginas 
(upload – campo “demais documentos”);
e) Documentação que comprove a experiência profissional na área ou função 
a que concorre (Frente e Verso) (upload – campo “Experiência profissional”);
f) Documentação de qualificação profissional, de acordo com as infor-
mações prestadas no ato do preenchimento do requerimento de inscri-
ção, na área ou função a que concorre e com carga horária compatível 
com o período de realização do mesmo (frente e Verso) (upload – cam-
po “Qualificação Profissional”);
g) cadastro da Pessoa física (upload – campo “demais documentos”);
h) certidão de nascimento, casamento ou declaração de união estável 
(upload – campo “demais documentos”);
i) Título Eleitoral (frente e Verso) e certidão de quitação eleitoral, expedido 
nos últimos 6 (seis) meses (upload – campo “demais documentos”);
j) carteira de reservista ou comprovante de dispensa, para candidatos do 
sexo masculino (frente e Verso) (upload – campo “demais documentos”);
k) comprovante de residência, expedido nos últimos 60 (sessenta) dias, 
de luz, água ou telefone, que podem estar em nome do candidato, do pai, 
mãe ou cônjuge. Quando o comprovante de residência não estiver em 
nome do candidato, este poderá ser apresentado em nome de terceiro, 
desde que acompanhado de declaração de residência, conforme modelo 
contido no anexo X deste Edital, na qual o titular do documento declara e 
assina que o candidato reside no imóvel, ou ainda, a cópia do contrato de 
locação (upload – campo “demais documentos”);
l) certidões Negativas de antecedentes criminais da Justiça federal (Trf 
1ª região), Justiça Estadual (TJPa), Polícia civil do domicílio do candidato, 
e ainda da Polícia Federal, dentro do prazo de validade específico (upload 
– campo “demais documentos”);
m) Comprovante de registro no órgão de classe (habilitação profissional), 
quando a função exigir (upload – campo “demais documentos”);
n) laudo médico, aos candidados que concorrerem às vagas de Pcds;
2.1.12 Será automaticamente eliminado deste processo seletivo, o candi-
dato que não apresentar quaisquer dos documentos obrigatórios descritos 
no item 2.1.11 deste Edital;
2.1.13 após preenchimento dos dados, o envio da documentação e a con-
firmação da inscrição, o sistema emitirá um número que comprova a ins-
crição e a pontuação obtida pelo candidato de acordo com os critérios de 
avaliação constantes no anexo iV deste Edital.
2.1.14 Não serão aceitas pendências de nenhuma natureza nas inscrições.
2.2 da seGUNda Fase: aNÁLise docUMeNtaL e cUrricULar
2.2.1 Serão analisadas somente as inscrições classificadas dentro do nú-
mero de 03 (três) vezes o número de vagas para cada cargo na função de 
Nível Médio e Superior, pela ordem decrescente da pontuação obtida na 1º 
fase – inscrição, respeitando o critério de desempate;
2.2.2 Nesta fase serão analisadas pela comissão do PSS as documentações 
comprobatórias apresentadas no ato da inscrição, dos candidatos que obti-
veram no mínimo, nota 2,5 (dois e meio) para os cargos de Nível Superior; 
nota 8,5 (oito e meio) para os cargos de Nível Médio, conforme os critérios 
de avaliação estabelecidos para este PSS definidos no Anexo IV deste edital.
2.2.3 Somente serão pontuados no campo “Qualificação Profissional” os 
certificados e/ou diplomas e/ou comprovantes correspondentes na área 
de atuação relacionada ao cargo em que concorre, dos últimos 05 (cinco) 
anos, emitidos e concluídos até a data da inscrição deste PSS;
2.2.4 Na função de assistente administrativo, de nível médio, não será acres-
cida pontuação decorrente de cursos técnicos, graduação ou pós-graduação;
2.2.5 Participação em congressos, Seminários, Jornadas, Palestras, Sim-
pósios, e afins não serão pontuados para qualquer fim;
2.2.6 Na hipótese de não comprovação das informações prestadas no ato 
da inscrição, o candidato não receberá a devida pontuação no PSS;
2.2.7 os critérios e respectivas pontuações a serem consideradas para análise 
documental e curricular são os constantes do anexo iV deste Edital;
2.2.8 caso o tempo de serviço informado seja maior que o comprovado, 
computar-se-á apenas o tempo comprovado.
2.2.9 Não será aceita, para fins de comprovação da Análise Documental e 
Curricular, documentação ilegível, parcial, incompleta, extemporânea ou 
com erro de preenchimento e/ou digitação;
2.2.10 a nota do candidato nesta fase será a validação do somatório dos 
pontos obtidos em relação a sua análise documental e curricular;
2.3 da terceira Fase: eNtreVista
2.3.1 Serão convocados para entrevista os classificados na etapa anterior 
para cada função de Nível Médio e Superior, pela ordem decrescente da 
pontuação obtida na análise documental e curricular, limitada a convoca-
ção ao quantitativo de 02 (duas) vezes o número de vagas ofertadas para 
cada função, respeitando o critério de desempate;
2.3.2 os critérios de avaliação da Entrevista e suas respectivas pontuações 
são os constantes no anexo V deste Edital;
2.3.3 a nota do candidato nesta terceira fase será o somatório dos pontos 
obtidos de acordo com os critérios de avaliação de sua respectiva entrevista;
2.3.4 Será aprovado nesta fase o candidato que obtiver a nota mínima 
de 7,0 (sete) pontos;
2.3.5 Para garantia da segurança do processo seletivo, o candidato deverá 
manter desligado qualquer aparelho eletrônico como: smartphones, ta-
blets, iPod, ipad, pendrive, BiP, walkman, gravador ou similares, máquina 
de calcular, MP3, MP4 ou similares, notebook, palmtop, receptor, máquina 
fotográfica ou similares ou qualquer outro receptor de mensagens, durante 
a realização da entrevista, incluindo o período de espera;
2.3.6 Não será permitido o uso de quaisquer acessórios de chapelaria, 
tais como: chapéu, boné, gorro. assim como não será admitido o uso de 
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outros fatores alheios que impossibilitem a transferência dos dados;
5.12 Não serão analisados recursos que apresentarem no corpo da funda-
mentação outras situações que não a selecionada para recurso;
5.13 Serão indeferidos os recursos que:
a) Não estiverem devidamente fundamentados;
b) forem intempestivos;
c) desrespeitem a comissão organizadora do Processo Seletivo Simpli-
ficado – PSS e;
d) Não apresentarem argumentação lógica.
6. do iNGresso Na FUNÇÃo eM coNtrataÇÃo teMPorÁria
6.1 São requisitos básicos para o ingresso na função temporária, através 
do Processo Seletivo Simplificado – PSS, 02/2022 da FCP:
a) Ser brasileiro nato ou naturalizado;
b) Ter no mínimo 18 (dezoito) anos de idade;
c) Estar quite com as obrigações eleitorais e militares;
d) Não haver sido condenado criminalmente por sentença judicial transi-
tada em julgado ou sofrido sanção administrativa impeditiva do exercício 
do cargo público;
e) Estar em gozo dos direitos políticos;
f) Possuir diploma ou certificado de conclusão de curso compatível ao cargo 
que concorre, conforme exigência no anexo ii;
g) Possuir capacidade física e aptidão psicológica compatível com as atri-
buições da função pretendida, comprovadas através de atestado emitido 
por profissional competente;
h) apresentar registro do conselho de classe correspondente à função a que 
concorre, quando necessário para o exercício das suas atribuições funcionais;
i) Não possuir acúmulo de cargos públicos, exceto quando houver compatibili-
dade de horários, conforme disposto no art. 37, XVi, da constituição federal.
j) o candidato aprovado e convocado não poderá assumir a função e 
será eliminado deste PSS se houver sido contratado e distratado da 
função de servidor temporário da administração Pública Estadual num 
período inferior a 06 (seis) meses da data da convocação, conforme lei 
complementar nº 07, de 2001;
k) Não ter sido contratado anteriormente pela fcP ou por outro órgão 
da administração Estadual, cujo distrato ocorreu por ato motivado e/ou 
determinação judicial;
L) Não ser cônjuge, companheiro, ou parente consanguíneo ou afim em 
linha reta ou colateral, até o terceiro grau de nenhum dos membros da 
Comissão organizadora deste Processo Seletivo Simplificado nº 02/2022.
7. das disPosiÇÕes FiNais e traNsitÓrias
7.1 O Processo Seletivo Simplificado terá a validade de 6 (seis) meses;
7.2 a inexatidão, a falsidade de declaração e as irregularidades da do-
cumentação, verificadas a qualquer tempo, em especial por ocasião da 
contratação, acarretará a nulidade da inscrição com todas as suas con-
sequências, sem prejuízo das demais medidas de ordem administrativa, 
cível ou criminal;
7.3 o contrato administrativo terá duração de 12 (doze) meses e será 
regido com base na lei complementar Estadual nº 07, de 25 de setembro 
de 1991, podendo ser prorrogado por igual período a critério e/ou neces-
sidade da administração;
7.4 o não comparecimento do candidato dentro do prazo previsto no Edital 
e após convocado para a celebração do contrato temporário de prestação 
de serviços implicará na sua exclusão do processo seletivo, salvo nos casos 
de impedimento legal, justificado pelo candidato, que será analisado pela 
comissão do PSS;
7.5 os contratados estarão sujeitos às sanções constantes na lei n° 5.810, 
de 24 de janeiro de 1994, cumulada com a lei complementar nº 07, de 25 
de setembro de 1991;
7.6 Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualizações ou retifi-
cações enquanto não consumada a providência ou evento que lhes disser 
respeito, circunstância que será mencionada em Edital publicado no ende-
reço eletrônico www.sipros.pa.gov.br e/ou aviso a ser publicado no diário 
Oficial do Estado do Pará.
7.7 Terá sua fase anulada e será automaticamente eliminado do Proces-
so Seletivo Simplificado - PSS o candidato que durante a sua realização 
utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter apro-
vação própria ou de terceiros, em qualquer fase deste Processo Seletivo 
Simplificado – PSS.
7.8 os casos omissos serão resolvidos pela comissão do PSS, observados 
os princípios e normas que regem a administração Pública;
7.9 os resultados e chamamentos para as respectivas fases do referido 
processo serão divulgados no endereço eletrônico www.sipros.pa.gov.br;
7.10 A contratação dos aprovados respeitará a ordem de classificação e 
será realizada durante o prazo de validade do PSS, ocorrendo de acordo 
com a conveniência, oportunidade e necessidade de serviço da fcP, não 
gerando direito subjetivo à contratação;
7.11 Após a data de homologação do resultado definitivo do Processo Se-
letivo Simplificado - PSS, os candidatos selecionados deverão apresentar 
as documentações originais de que tratam o subitem 6.1 e anexo Vi, res-
pectivamente, nos dias e horários especificados divulgados na página de 
acompanhamento do Processo Seletivo fcP:
7.12 o candidato aprovado poderá, a critério da fcP, ser deslocado para outra 
Usina da Paz, onde houver necessidade de desempenho de atividades;
7.13 Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 15 de Março de 2022.
republicado por ter saído com incorreções no doe 34.893 de 
15/03/2022, Protocolo: 771507
GUilHErME rElVaS d oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará

aNeXo i
croNoGraMa

atiVidades PerÍodo dias
Publicação do Edital 15/03/2022 01
Período de inscrição 17 e 18/03/2022 02

realização da análise curricular e documental 21/03/2022 a 29/03/2022 09
resultado Preliminar da análise curricular e documental 30/03/2022 01

Período para interposição de recurso 31/03/2022 01
análise dos recursos 01/04/2022 01

resultados dos recursos interpostos contra o resultado preliminar da análise 
curricular e documental. 04/04/2022 01

Resultado definitivo da Análise Curricular e Documental - Convocação para 
Entrevista 05/04/2022 01

Período de realização das Entrevistas em Belém (contemplando os candidatos 
inscritos para as vagas de Belém,  ananindeua e Marituba). 07,08, 11, 12 e 13/04/2022 05

Período de realização das Entrevistas em Marabá 11/04/2022 01
Período de realização das Entrevistas em Paraupaebas 12/04/2022 01

Período de realização das Entrevistas em canaã dos carajás 13/04/2022 01
divulgação do resultado do PSS 19/04/2022 01

ToTal dE diaS ÚTEiS  26

aNeXo ii
atriBUiÇÕes e reQUisitos Para iNVestidUra Nos carGos

JorNada dE TraBalHo a jornada de trabalho será de 06 (seis) horas diárias, totalizando 30 (trinta) horas semanais, 
com horário de trabalho conforme a necessidade da USiPaZ.

 
NÍVeL sUPerior - tÉcNico eM GestÃo cULtUraL – BiBLiotecoNoMia

dEScriÇÃo daS 
aTriBUiÇÕES

 

 Orientar  pesquisas bibliográficas; planejar, organizar, executar, controlar e avaliar atividades refe-
rentes à universalização do acesso à leitura, às bibliotecas e aos suportes gráficos, sonoros e digitais 
de registro da informação; gerir serviços e desenvolver atividades de promoção da leitura, processos 
técnicos de bibliotecas, rede de bibliotecas,  produção editorial e extensão cultural; prestar assessoria 

na área de competência; elaborar relatórios; emitir parecer; executar atividades correlatas.

rEQUiSiToS diploma do curso de graduação de nível superior em Biblioteconomia expedido por instituição de 
ensino reconhecida pelo Ministério da Educação. Habilitação Profissional: registro no órgão de classe.

rEMUNEraÇÃo: r$ 2.904,19 (dois mil novicentros e quatro e dezenove centavos).
JorNada dE 
TraBalHo

a jornada de trabalho será de 06 (seis) horas diárias, totalizando 30 (trinta) horas semanais, com 
horário de trabalho conforme a necessidade da USiPaZ.

NÍVeL sUPerior - tÉcNico eM GestÃo cULtUraL – PedaGoGia

dEScriÇÃo daS 
aTriBUiÇÕES

Planejar, organizar, executar e coordenar atividades sócio-educativas;  dar suporte ao fomento e à 
circulação dos bens artístico - culturais nas diferentes linguagens; participar de pesquisas e inventário 
cultural; executar, coordenar e acompanhar atividades relacionadas à produção cultural; prestar asses-

soria na área de competência; elaborar relatórios; emitir parecer; executar atividades correlatas.

rEQUiSiToS diploma do curso de graduação de nível superior em Pedagogia expedido por instituição de ensino 
reconhecida pelo Ministério da Educação.

rEMUNEraÇÃo: r$ 2.904,19 (dois mil novicentros e quatro e dezenove centavos).
JorNada dE 
TraBalHo

a jornada de trabalho será de 06 (seis) horas diárias, totalizando 30 (trinta) horas semanais, com 
horário de trabalho conforme a necessidade da USiPaZ.

 
assisteNte de iNForMÁtica

dEScriÇÃo daS aTri-
BUiÇÕES

Realizar atividades relacionadas à manutenção, configuração e instalação de software; dar su-
porte aos usuários de Pc’s no Órgão; realizar manutenção de rede; prestar assistência técnica 

em hardware; executar atividades correlatas.

rEQUiSiToS
Certificado de conclusão do curso de nível médio e curso de ensino técnico profissionalizante 

na área de informática expedidos por instituição de ensino devidamente reconhecida por órgão 
competente.

rEMUNEraÇÃo: r$ 1.306,58 (um mil, trezentos e seis reais e cinquenta e oito centavos).

JorNada dE TraBalHo a jornada de trabalho será de 06 (seis) horas diárias, totalizando 30 (trinta) horas semanais, 
com horário de trabalho conforme a necessidade da USiPaZ.
assisteNte adMiNistratiVo

dEScriÇÃo daS aTri-
BUiÇÕES

 

 
Realizar atividades que envolvam as rotinas de pessoal, orçamento  e finanças,  organização, 
material e patrimônio, secretaria, classificação, codificação, catalogação, digitação e arquiva-

mento de papéis e documentos; prestar atendimento ao público interno e externo;

rEQUiSiToS Certificado de conclusão do curso de nível médio expedido por instituição de ensino  devida-
mente reconhecida por órgão competente.

rEMUNEraÇÃo: r$ 1.306,58 (um mil, trezentos e seis reais e cinquenta e oito centavos).

JorNada dE TraBalHo a jornada de trabalho será de 06 (seis) horas diárias, totalizando 30 (trinta) horas semanais, 
com horário de trabalho conforme a necessidade da USiPaZ.

aNeXo iii
distriBUiÇÃo das VaGas
aNaNiNdeUa UsiNa do icUÍ

carGo/FUNÇÃo NÍVeL de escoLaridade QUaNtidade de VaGas MUNicÍPio
TÉcNico EM GESTÃo cUlTUral – 

BiBlioTEcoNoMia Superior 02 + 1 cr* aNaNiNdEUa

TÉcNico EM GESTÃo cUlTUral – 
PEdaGoGia Superior 02 + 1 cr* aNaNiNdEUa

aSSiSTENTE dE iNforMáTica Médio 02 + 1 cr* aNaNiNdEUa
aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo Médio 04 + 2 cr* aNaNiNdEUa

*cr= cadastro reserva
BeLÉM
UsiNa da terra FirMe

carGo/FUNÇÃo NÍVeL de
escoLaridade

QUaNtidade
de VaGas Para aMPLa 

coNcorrÊNcia
VaGa Para Pcd MUNicÍPio

TÉcNico EM GESTÃo cUlTUral 
– BiBlioTEcoNoMia Superior 01 + 1 cr* 01 BElÉM

TÉcNico EM GESTÃo cUlTUral 
– PEdaGoGia Superior 02 + 1 cr*  BElÉM

aSSiSTENTE dE iNforMáTica Médio 02 + 1 cr*  BElÉM
aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo Médio 04 + 1 cr*  BElÉM

*cr= cadastro reserva
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BeLÉM
UsiNa do JUrUNas

carGo/FUNÇÃo NÍVeL de
escoLaridade

QUaNtidade
de VaGas Para aMPLa 

coNcorrÊNcia

VaGa
Para Pcd MUNicÍPio

TÉcNico EM GESTÃo cUlTUral – 
BiBlioTEcoNoMia Superior 02 + 1 cr*  BElÉM

TÉcNico EM GESTÃo cUlTUral – 
PEdaGoGia Superior 01 + 1 cr* 01 BElÉM

aSSiSTENTE dE iNforMáTica Médio 02 + 1 cr*   BElÉM

aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo Médio 04 + 2 cr*  BElÉM

*cr= cadastro reserva
BeLÉM
UsiNa da caBaNaGeM

carGo/FUNÇÃo NÍVeL de
escoLaridade

QUaNtidade
de VaGas

VaGa
Para Pcd MUNicÍPio

TÉcNico EM GESTÃo cUlTUral – 
BiBlioTEcoNoMia Superior 02 + 1 cr*  BElÉM

TÉcNico EM GESTÃo cUlTUral – 
PEdaGoGia Superior 02 + 1 cr*  BElÉM

aSSiSTENTE dE iNforMáTica Médio 02 + 1 cr*  BElÉM

aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo Médio 03 + 2 cr* 01 BElÉM

*cr= cadastro reserva
BeLÉM
UsiNa do BeNGUÍ

carGo/FUNÇÃo NÍVeL de
escoLaridade

QUaNtidade
de VaGas

VaGa
Para Pcd MUNicÍPio

TÉcNico EM GESTÃo cUlTUral 
– BiBlioTEcoNoMia Superior 02+ 1 cr*  BElÉM

TÉcNico EM GESTÃo cUlTUral 
– PEdaGoGia Superior 02 + 1 cr*  BElÉM

aSSiSTENTE dE iNforMáTica Médio 02 + 1 cr*  BElÉM
aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo Médio 03 + 2 cr* 01 BElÉM

*cr= cadastro reserva
BeLÉM
UsiNa do GUaMÁ

carGo/FUNÇÃo NÍVeL de
escoLaridade

QUaNtidade
de VaGas

VaGa
Para Pcd MUNicÍPio

TÉcNico EM GESTÃo cUlTUral – 
BiBlioTEcoNoMia Superior 02 +1 cr*  BElÉM

TÉcNico EM GESTÃo cUlTUral – 
PEdaGoGia Superior 02 +1 cr*  BElÉM

aSSiSTENTE dE iNforMáTica Médio 01 + 1 cr* 01 BElÉM
aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo Médio 04 + 2 cr*  BElÉM

*cr= cadastro reserva
MaritUBa
UsiNa da NoVa UNiÃo

carGo/FUNÇÃo NÍVeL de
escoLaridade

QUaNtidade
de VaGas MUNicÍPio

TÉcNico EM GESTÃo cUlTUral – 
BiBlioTEcoNoMia Superior 02+ 1 cr* MariTUBa

TÉcNico EM GESTÃo cUlTUral – 
PEdaGoGia Superior 02+ 1 cr* MariTUBa

aSSiSTENTE dE iNforMáTica Médio 02+ 1 cr* MariTUBa
aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo Médio 04 + 2 cr* MariTUBa

*cr= cadastro reserva
ParaUaPeBas
UsiNa de ParaUaPeBas

carGo/FUNÇÃo NÍVeL de
escoLaridade

QUaNtidade
de VaGas MUNicÍPio

TÉcNico EM GESTÃo cUlTUral – 
BiBlioTEcoNoMia Superior 02 + 1 cr* ParaUaPEBaS

TÉcNico EM GESTÃo cUlTUral – 
PEdaGoGia Superior 02+ 1 cr* ParaUaPEBaS

aSSiSTENTE dE iNforMáTica Médio 02+ 1 cr* ParaUaPEBaS
aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo Médio 04+ 2 cr* ParaUaPEBaS

*cr= cadastro reserva
caNaÃ dos caraJÁs
UsiNa de caNaÃ dos caraJÁs

carGo/FUNÇÃo NÍVeL de
escoLaridade

QUaNtidade
de VaGas MUNicÍPio

TÉcNico EM GESTÃo cUlTUral – 
BiBlioTEcoNoMia Superior 02+ 1 cr* caNaÃ doS caraJáS

TÉcNico EM GESTÃo cUlTUral – 
PEdaGoGia Superior 02 + 1 cr* caNaÃ doS caraJáS

aSSiSTENTE dE iNforMáTica Médio 02 + 1 cr* caNaÃ doS caraJáS
aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo Médio 04 + 2 cr* caNaÃ doS caraJáS

*cr= cadastro reserva
MaraBÁ
UsiNa de MaraBÁ

carGo/FUNÇÃo NÍVeL de
escoLaridade

QUaNtidade
de VaGas MUNicÍPio

TÉcNico EM GESTÃo cUlTUral – 
BiBlioTEcoNoMia Superior 02 + 1 cr* MaraBá

TÉcNico EM GESTÃo cUlTUral – 
PEdaGoGia Superior 02 + 1 cr* MaraBá

aSSiSTENTE dE iNforMáTica Médio 02 + 1 cr* MaraBá
aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo Médio 04 + 2 cr* MaraBá

*cr= cadastro reserva
aNeXo iV
critÉrios de aVaLiaÇÃo - aNÁLise cUrricULar
i – escoLaridade:
1. a) FUNÇÕes de NÍVeL sUPerior

ForMaÇÃo reQUisitos PoNtUaÇÃo

GradUaÇÃo diploma do curso de graduação de nível superior expedido por instituição de ensino 
reconhecida pelo Ministério da Educação- MEc. 2,5 pontos

ESPEcialiZaÇÃo diploma do curso de pós-graduação em nível de especialização com cH igual ou 
superior a 360 horas, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo MEc. 3,5 pontos

MESTrado diploma do curso de pós-graduação em nível de mestrado, expedido por instituição 
de ensino reconhecida pelo MEc. 4,5 pontos

doUTorado diploma do curso de pós-graduação em nível de doutorado, expedido por institui-
ção de ensino reconhecida pelo MEc. 6,5 pontos

Máximo de 17 pontos.
1. b) FUNÇÕes de NÍVeL MÉdio

ForMaÇÃo reQUisito PoNtUaÇÃo

Ensino médio  Diploma de conclusão ou certificado de conclusão do Ensino Médio, acrescido de 
histórico escolar. 8,5 pontos

Ensino Técnico Diploma de conclusão ou Certificado de conclusão de Curso Técnico Profissionalizante 8,5 pontos
 
Máximo de 17 pontos.
ii – eXPeriÊNcia ProFissioNaL:
1. NÍVeL sUPerior e MÉdio

criTÉrio rEQUiSiTo PoNTUaÇÃo

Tempo de serviço Documento que comprove a experiência profissional na área ou 
função a qual concorre

0,3 pontos por ano completo, 
até o máximo de 3 pontos.

iii – QUaLiFicaÇÃo ProFissioNaL
1. NÍVeL sUPerior e MÉdio

critÉrio reQUisito PoNtUaÇÃo

curso de capacita-
ção profissional

Certificados de cursos de capacitação, devidamente registrados 
pela instituição ou entidade legalmente reconhecida, contendo 

carga horária e conteúdo.

01 ponto para cada 40 (quarenta) 
horas, apresentadas e comprovadas, 
até o limite máximo de 10 pontos.

aNeXo V
critÉrios de aVaLiaÇÃo Para eNtreVista
NÍVeL MÉdio e sUPerior

criitÉrio descriÇÃo PoNtUaÇÃo

Habilidade de comu-
nicação

·  domínio da linguagem verbal e habilidade de falar com clareza e objetividade;
·  Possuir consciência e controle da linguama corporal;

·  Ser convincente, criar empatia e gerar interesse; ouvir a mensagem, compre-
endê-la e dar a resposta adequada.

2,5 pontos

capacidade para tra-
balhar em equipe

·  Ser proativo, estando sempre disposto a contribuir para o desenvolvimento 
da atividade;

·  Ser confiante e seguro na tomada de decisão;
·  Administrar conflitos e ser capaz de identificar e conciliar as necessidades 

da equipe.

2,5 pontos

Habilidades técnicas e 
domínio do conteúdo 
da área de atuação

·  Possuir conhecimento técnico adequado á função pretendida;
·  dominar conteúdos relativos à área de atuação que poderão auxiliar no 

desempenho das tarefas diárias.
2,5 pontos

comprometimento

·  apresentar real interesse em exercer a função pretendida;
·  conhecer, minimamente, a missão do órgão e entidade que pretende 

trabalhar;
·  demonstrar disposição para realizar as atribuições do cargo a que concorre, 

de acordo com a realidade apresentada.

2,5 pontos

Máximo de 10 pontos
aNeXo Vi
docUMeNtos oBriGatÓrios Para assiNatUra do coNtrato 
adMiNistratiVo
1. curriculum vitae atualizado.
2. 02 (duas) foto 3X4 recente
3. carteira de identidade rG e cPf (original e 01 cópia de cada)
4. Titulo eleitoral e certidão de quitação eleitoral.
5. documento com o nº do PiS/PaSEP com a data de emissão, ou extrato 
de inexistência de registro (obtido junto ao Banco do Brasil ou caixa Eco-
nômica federal).
6. Primeiras folhas da cTPS.
7. Certificado de escolaridade exigida para a função.
8. comprovação de registro de conselho de classe com comprovante de pa-
gamento atualizado, referente à função a que concorre (quando for o caso).
9. carteira de reservista ou comprovante de dispensa (homens).
10. certidão de nascimento, casamento ou declaração de união estável.
11. comprovante de residência em nome do candidato (preferencialmente água, 
luz ou telefone, dos últimos seis meses). Nos casos de ausência de titularidade, 
o comprovante deverá ser acrescido do anexo iX (declaração de residência).
12. antecedentes criminais das justiças: Estadual (http://www.tjpa.jus.br) 
e federal (http://www.dpf.gov.br) .
13. declaração que exerce ou não outro cargo, função ou emprego em 
órgão publico, conforme anexo Vi.
14. declaração de ausência de sansão impeditiva para o exercício do cargo, 
função ou emprego em órgão publico anexo Vii.
15. declaração negativa de inidoneidade para o exercício de cargo/função 
pública, conforme anexo Viii.
16. Exames médicos atestando aptidão física e mental para o exercício da função.
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aNeXo Vii
decLaraÇÃo de iNeXistÊNcia de VÍNcULo 
coM a adMiNistraÇÃo PÚBLica
Declaro para os devidos fins de direito, que estou sendo Contratado(a) para 
a fundação cultural do Estado do Pará – fcP, na função de ___________, 
o seguinte:
( ) Não possuo vínculo federal.
( ) Sim possuo vínculo federal no Órgão_______, no cargo de .
( ) Não possuo vínculo Estadual e não tive contrato Temporário com a 
administração Pública do Estado do Pará nos últimos 6 (seis) meses, em 
obediência à lei complementar nº 07/1991, alterada pela lei comple-
mentar nº 077/2011.
( ) Sim possuo vínculo Estadual no Órgão________, no cargo de .
( ) Não possuo vínculo Municipal.
( ) Sim possuo vínculo Municipal no Órgão_________, no cargo de .
Belém,___ de_______ 2022.
__________________________________
Nome completo
Nº do cPf:________________________
aNeXo Viii
decLaraÇÃo de aUsÊNcia de saNÇÃo iMPeditiVa Para eXer-
cÍcio de carGo PÚBLico
Eu,________________________________, declaro para os devidos fins, 
junto a essa fundação cultural do Estado do Pará - fcP, não ter sofrido 
qualquer sanção impeditiva do exercício de cargo público.
Belém,___ de_______ 2022.
________________________________
Nome completo
Nº do cPf:_______________________
aNeXo iX
decLaraÇÃo NeGatiVa de iNdoNeidade
declaro, sob as penas da lei, que eu, _____________________________
____ rG Nº_____, cPf Nº ______, não fui declarado(a) inidôneo(a) para 
contratar com a administração Publica em qualquer de suas esferas de po-
der e que comunicarei qualquer fato impeditivo ou evento superveniente á 
entrega dos documentos de habilitação que venha alterar a atual situação 
quanto a capacidade de prestar os serviços na função a que estou concor-
rendo no Processo Seletivo 002/2022 - fcP, não tendo vinculo jurídico com 
a administração Publica direta e indireta da União, dos Estados, do distrito 
federal e dos Municípios, com os Poderes legislativo e Judiciário, com os 
Tribunais de contas e os órgãos do Ministério Publico, salvo hipóteses de 
acumulação licita prevista na constituição federal, observada a compatibi-
lidade de horário.
Belém,___ de_______ 2022.
________________________________
Nome completo
Nº do cPf:______________________
aNeXo X
decLaraÇÃo de residÊNcia
Eu,____________________, portador (a) do rG nº, _____________ expe-
dido pelo, inscrito (a) no cPf/Mf sob o nº,___________________. dEclaro 
para os devidos fins de comprovação de residência, sob as penas da Le i (art. 
2º da lei 7.115/83), que o Sr.(a) _______________________________ 
, portador(a) do rG nº ______________________ , expedido pelo 
_____________ e inscrito no cPf/Mf sob o nº ___________________ , é 
residente e domiciliado na rua __________________________________
______. declaro ainda, estar ciente de que a falsidade da presente decla-
ração pode implicar na sanção penal prevista no art. 299 do código Penal, 
conforme transcrição abaixo:
“art. 299 – omitir, em documento público ou particular, declaração que 
nele deveria constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou 
diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar 
obrigação ou alterar a verdade sobre o fato juridicamente relevante. Pena: 
reclusão de 1 (um) a 5 (cinco) anos e multa, se o documento é público e 
reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, se o documento é particular.”
Belém,___ de_______ 2022.
Nome do proprietário__________________________________________
obs.: JUNTar cÓPia dE UMa daS coNTaS: luz, água, gás, telefone.

Protocolo: 771920
Portaria Nº 143 cGP/daF/FcP de 15 de MarÇo de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, alterada pela lei nº 
6.576, de 03 de setembro de 2003, alterada pela lei Nº 8.096, de 1º janei-
ro de 2015, e pelo decreto do Governador do Estado do Pará, publicado no 
doE nº 34.488 de 10 de fevereiro de 2021. coNSidEraNdo, o que dispõe 
o art. 98 da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994
rESolVE:
i - EXoNErar, a partir de 01/03/2022, o servidor,

NoME carGo cÓdiGo/PadrÃo

JoSE Maria rEiS E SoUZa JUNior coordENadoria dE arTES cENicaS E MUSicaS GEP-daS-011.4

1.NoMEar, a partir de 01/03/2022 

NoME carGo cÓdiGo/PadrÃo

Bruno luis Melo da Silva coordENadoria dE arTES cENicaS E MUSicaS GEP-daS-011.4

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 772001

Portaria Nº 144 cGP/daF/FcP de 15 de MarÇo de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, alterada pela lei nº 
6.576, de 03 de setembro de 2003, alterada pela lei Nº 8.096, de 1º janei-
ro de 2015, e pelo decreto do Governador do Estado do Pará, publicado no 
doE nº 34.488 de 10 de fevereiro de 2021. coNSidEraNdo, o que dispõe 
o art. 98 da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994
rESolVE:
i - EXoNErar, a partir de 01/03/2022, o servidor,

NoME carGo cÓdiGo/PadrÃo
UlYSSES caBETTE NooBlaTH SEcrETaria EXEcUTiVa da lEi SEMEar - aSSESSor GEP-daS-011.4

1.NoMEar, a partir de 01/03/2022 
NoME carGo cÓdiGo/PadrÃo

JoSE Maria rEiS E SoUZa JUNior SEcrETaria EXEcUTiVa da lEi SEMEar - aSSESSor GEP-daS-011.4

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 772003

.

.

secretaria de estado
de coMUNicaÇÃo

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 211 de 14 de março de 2022.
oriENTaÇÃo NorMaTiVa Nº 001/2008 – aGE
a Secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. nº2022/290786/SEcoM.
rESolVE:
i- conceder a servidora relacionada; ½ (meia diária), que se deslocou para 
município de Benevides no dia 11 de março de 2022, para cobertura de 
pauta jornalística do Governo do Estado do Pará.
NoME: denise da conceição Soares
MaTricUla: 5964668
registre-se, publique-se e cumpra-se.
VEra lUcia alVES dE oliVEira
Secretária de Estado de comunicação

Protocolo: 772006

.

.

FUNDAÇÃO PARAENSE DE RADIODIFUSÃO

.

.

.

errata
.

errata da Portaria de diárias da portaria 075/2022, dE 10 dE MarÇo 
dE 2022, que trata da coNcESSÃo dE diáriaS, do servidor, publicada em 
doE 34.891 de 14 de Março de 2022:
onde se lê:
coNcEdEr 2 e ½ (duas e meia) diárias
Lê-se:
coNcEdEr 1 e ½ (uma e meia) diárias

Protocolo: 771521

.

.

oUtras MatÉrias
.

terMo de caNceLaMeNto
dispensa de Licitação nº 010/2021
Processo nº 2021/1462894
o Presidente da fundação Paraense de radiodifusão – fUNTElPa, no uso 
de suas atribuições legais, resolve caNcElar o Processo licitatório nº 
2021/1462894, dispensa de licitação nº 010/2021, referente a cobrir des-
pesas com locaÇÃo EM rEGiME dE diária dE EQUiPaMENToS aUdioVi-
SUaiS GraVaÇÃo/TraNSMiSSÃo TElEViSiVa, ViSaNdo a rEaliZaÇÃo 
do caMPEoNaTo ParaENSE BaNPará 2022.
constatou-se, falhas técnicas processual, no tocante à contratação do ob-
jeto a ser contratado, dentre outras falhas que comprometem os princípios 
que regem a lei 8.666/93.
do fundamento legal: artigo 49 da lei n° 8.666/93 e Súmula 473 do STf;
diante disto, revogamos o Processo nº 2021/1462894, dispensa de lici-
tação nº 010/2021, que se proceda o cancelamento dos atos, bem como 
tornar sem efeito as publicações oriundas do mesmo, procedendo poste-
riormente seu arquivamento.
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considerando ainda:
Que não há prejuízo para o erário público;
Que não há prejuízo a interesses pessoais de terceiros;
Que não há e nem haverá prejuízo para o interesse público.
Tornam-se sem efeito as seguintes publicações:
diário oficial Nº 34.822, PáG. 58
QUiNTa-fEira, 06 dE JaNEiro dE 2022
TErMo dE diSPENSa dE liciTaÇÃo – 010/2021
PUBlicaÇÃo (ProTocolo): 748739
ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo – 010/2021
PUBlicaÇÃo (ProTocolo): 748741
diário oficial Nº 34.825, PáG. 51
TErÇa-fEira, 11 dE JaNEiro dE 2022
TErMo dE coNTraTo N. º 002/2022
PUBlicaÇÃo (ProTocolo): 749847
Publique-se.
Belém, 15 de março de 2022.
Hilbert Hil carreira do Nascimento
PrESidENTE da fUNTElPa

Protocolo: 771924

.

.

secretaria de estado
de edUcaÇÃo

.

.

.

LiceNÇa Para cUrso
.

LiceNÇa Para cUrso / ccVs
Portaria Nº 0001529 / saGeP - 10/03/2022
ProrroGar a licENÇa Para ParTiciPar do cUrSo dE doUTorado do 
ProGraMa dE PÓS-GradUaÇÃo EM EdUcaÇÃo EM ciÊNciaS E MaTEMaTi-
ca Na UNiVErSidadE fEdEral do Para / UfPa, do(a) SErVidor(a) lU-
ciEl aNToNio da SilVa MacEdo, MaTricUla Nº 5451132-1, ProfESSor 
claSSE iii, loTado(a) No(a) diViSÃo dE lEGiSlaÇÃo E ENQUadraMEN-
To, No MUNicÍPio dE BElÉM, No PEriodo dE 01/03/2022 a 05/08/2022.

Protocolo: 771821
LiceNÇa Para cUrso / ccVs
Portaria Nº 001235 - 2022 - saGeP - 07/03/2022
caNcElar a coNTar dE 15/03/2022 a PorTaria Nº 007471/2021 dE 
23/08/2021 QUE coNcEdEU licENÇa Para ParTiciPar do cUrSo dE 
doUTorado acadEMico do ProGraMa dE PÓS-GradUaÇÃo EM EdUca-
ÇÃo EM ciENciaS E MaTEMaTica, Na UNiVErSidadE fEdEral do Pará/
UfPa, a(o) SErVidor(a) aNdrEa liMa dE SoUZa coZZi, MaTricUla Nº 
57208833-1, ESPEcialiSTa EM EdUcaÇÃo claSSE ii, loTodo(a) No(a) 
diViSÃo dE lEGiSlaÇÃo E ENQUadraMENTo No MUNicÍPio dE BElÉM.

Protocolo: 771860
LiceNÇa Para cUrso / ccVs
Portaria Nº 001486 / 2022 - saGeP - 09/03/2022
coNcEdEr licENÇa Para ParTiciPar do cUrSo dE MESTrado Pro-
fiSSioNal EM ENSiNo dE MaTEMaTica, Na UNiVErSidadE do ESTado 
do Pará, No PErÍodo dE 09/03/2022 a 01/01/2024, a(o) SErVidor(a) 
TaTiaNE TENorio GoNÇalVES, MaTrÍcUla Nº 6403333-1, ProfESSor 
claSSE i, loTado(a) No(a) cE Prof. aNUNciada cHaVES, No MUNici-
Pio dE GoiaNESia do Pará.

Protocolo: 771741
LiceNÇa Para cUrso / ccVs
Portaria Nº 001544 / 2022 - saGeP - 10/03/2022
caNcElar, a coNTar dE 16/02/2022, a PorTaria Nº 005521/2021 dE 
23/06/2021, QUE coNcEdEU licENÇa Para ParTiciPar do cUrSo dE 
doUTorado EM EdUcaÇÃo EM ciÊNciaS E MaTEMaTica, Na UNiVErSi-
dadE fEdEral do Pará, a(o) SErVidor(a) MicHEl SilVa doS rEiS, 
MaTricUla Nº 57188133-2, ProfESSor claSSE i, loTodo(a) No(a) 
diViSÃo dE lEGiSlaÇÃo E ENQUadraMENTo No MUNiciPio dE BElÉM.

Protocolo: 771865
LiceNÇa Para cUrso / ccVs
Portaria Nº 001459/2022 - saGeP - 09/03/2022
coNcEdEr licENÇa Para ParTiciPar do cUrSo dE MESTrado EM ci-
ÊNciaS aMBiENTaiS, Na UNiVErSidadE do ESTado do Pará, No PE-
rÍodo dE 14/03/2022 a 14/02/2024, a(o) SErVidor(a) SaYda SUElY 
SaNToS aNToNio roSa, MaTricUla Nº 57191853-3, ProfESSor claS-
SrE ii, loTado(a) No(a) EE TiradENTES, No MUNiciPio dE BElÉM.

Protocolo: 771650

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria N.º 018/2022 - sale, de 14 de Fevereiro de 2022
o Secretário adjunto de logística Escolar, no uso das atribuições que lhe 
confere o decreto Executivo de 15 de julho de 2020, publicado no diário 
Oficial N.º 34.282 (pag. 11), de acordo com o previsto no Art. 67 da Lei n.º 
8.666/1993, e nos termos da PorTaria N.º 961/2019 da Seduc, resolve:
art. 1º - designar, a contar de 01/12/2021, as servidoras Elizabete reis 
da Silva inácio, matrícula n.º 466948/1, cPf n.º 172.826.592-49, e davi 
Wilkson furtado Sozinho, matrícula n.º 57203660/1, cPf n.º 749.106.802-

25, para atuarem respectivamente como fiscais titular e substituto do con-
trato de locação n.º 024/2016, cujo objeto: locação de imóvel para o 
funcionamento da EEEf rainha dos corações.
José alexandre Buchacra araujo
Secretário adjunto de logística Escolar
Secretaria de Estado de Educação- SEdUc

Protocolo: 771930

.

.

errata
.

errata da Portaria torNar s/eFeito Nº 1.810/2021-GaB/siNd, 
de 28/12/2021 publicada no doE edição nº 34.814 de 29/12/2021.
oNde se LÊ:
Sindicância Investigatória nº 177/2018
Leia-se:
Sindicância Investigatória nº 117/2018
errata da Portaria de sUBstitUiÇÃo Nº 203/2022-GaB/siNd, 
de 23/02/2022, publicada no doE edição nº 34.875 de 24/02/2022.
Servidora SilViaNE BaTiSTa MiraNda, matrícula nº 57224558-1
Servidora SUEli BraGa BraSil doS SaNToS, matrícula nº 240842-1

Protocolo: 771640

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria de sUPriMeNto de FUNdos - No. 52289/2022
PraZo aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 dias
OBSERVAÇÃO: Material de consumo, a fim de subsidiar o II Encontro de 
Mediadores de leitura, promovido pelo SiEBE.
carGo/fUNÇÃo:
aUX. dE SErV. GEraiS a / aTiV aPoio oPErac
cPf: 27791874253
NoME: Maria VaNdErlEia da lUZ MaciEl
MaTrÍcUla: 6400213
ProGraMa dE TraBalHo: 1509
foNTE dE rEcUrSo: 102
NaTUrEZa dESPESa: 339030
Valor: r$ 2000,00
ordENador: rEGiNa lUcia dE SoUZa PaNToJa cPf: 08826870268

Protocolo: 771673

.

.

diÁria
.

Portaria de diarias No. 52410/2022
oBJETiVo: Viagem com objetivo de realizar levantamento técnico no ter-
reno da aldeia Gaviões, visando elaboração de projeto de construção de 
Escola, localizada no Município de Marabá/Pa.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MaraBa / 16/03/2022 - 17/03/2022 Nº diárias: 1
MaraBa / BElEM / 17/03/2022 - 17/03/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: GEorGE HaMilToN coSTa dE fraNca
MaTrÍcUla: 57213100
cPf: 19820917204
carGo/fUNÇÃo:
TEcNico EM GESTao dE iNfra-ESTrUTUra / aTiV NiVEl SUPErior
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 771749
Portaria de diarias No. 52283/2022
oBJETiVo: realizar entrega de materiais permanente (conjunto aluno/
MaQMÓVEiS, conjunto professor/MaQMÓVEiS, conjunto refeitório, arquivo 
em aço, estante em aço, mesa para reunião/MaQMÓVEiS, nobreak, com-
putador completo e kit cozinha) na EEEM dUcilla alMEida do NaSci-
MENTo, localizada no Município de altamira.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / alTaMira / 21/03/2022 - 22/03/2022 Nº diárias: 1
alTaMira / BElEM / 22/03/2022 - 25/03/2022 Nº diárias: 3.5
NoME: claUdio NaSciMENTo doS SaNToS
MaTrÍcUla: 6333699
cPf: 30628997272
carGo/fUNÇÃo:
ViGia / aTiV aPoio oPErac
ordENador: JoSE alEXaNdrE BUcHacra araUJo cPf: 31838154272

Protocolo: 771742
Portaria de diarias No. 52368/2022
oBJETiVo: Viagem com objetivo de fazer o levantamento situacional e 
estrutural; organizar a logística de materiais permanentes e verificar os 
espaços da EEEfM Nilo de oliveira localizada no Município de igarapé açú, 
para inauguração que ocorrerá no dia 18. 03. 2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / iGaraPE-acU / 15/03/2022 - 15/03/2022 Nº diárias: 0
iGaraPE-acU / BElEM / 15/03/2022 - 18/03/2022 Nº diárias: 3.5
NoME: roBErTo cardoSo caSTro
MaTrÍcUla: 54180189
cPf: 18991351204
carGo/fUNÇÃo:
SEcrETario / aSSESSoraMENTo
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 771739



diário oficial Nº 34.894   77Quarta-feira, 16 DE MARÇO DE 2022

Portaria de diarias No. 52276/2022
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 / 21/03/2022 - 22/03/2022 Nº diárias: 1
alTaMira / BElEM / 22/03/2022 - 25/03/2022 Nº diárias: 3.5
NoME: roSilENE da MoTa MoraES
MaTrÍcUla: 57224233
cPf: 63054590291
carGo/fUNÇÃo:
aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: JoSE alEXaNdrE BUcHacra araUJo cPf: 31838154272

Protocolo: 771740
Portaria de diarias No. 52389/2022
oBJETiVo: Viagem com objetivo de fazer o levantamento situacional e 
estrutural; organizar a logística de materiais permanentes e verificar os 
espaços da EEEfM Nilo de oliveira localizada no Município de igarapé açú, 
para inauguração que ocorrerá no dia 18. 03. 2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / iGaraPE-acU / 15/03/2022 - 18/03/2022 Nº diárias: 3
iGaraPE-acU / BElEM / 18/03/2022 - 18/03/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: aMilToN dE SoUZa TEiXEira
MaTrÍcUla: 5949666
cPf: 37158287220
carGo/fUNÇÃo:
SEcrETario / aSSESSoraMENTo
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 771737
Portaria de diarias No. 52281/2022
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 / 21/03/2022 - 22/03/2022 Nº diárias: 1
alTaMira / BElEM / 22/03/2022 - 25/03/2022 Nº diárias: 3.5
NoME: MaX WaNdEr caMPElo dE oliVEira
MaTrÍcUla: 57204785
cPf: 61897353200
carGo/fUNÇÃo:
MoToriSTa / aTiV aPoio oPErac
ordENador: JoSE alEXaNdrE BUcHacra araUJo cPf: 31838154272

Protocolo: 771744
Portaria de diarias No. 52280/2022
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 / 21/03/2022 - 22/03/2022 Nº diárias: 1
alTaMira / BElEM / 22/03/2022 - 25/03/2022 Nº diárias: 3.5
NoME: HErcUlES Garcia SaNTaNa
MaTrÍcUla: 674869
cPf: 29167620272
carGo/fUNÇÃo:
MoToriSTa / aTiV aPoio oPErac
ordENador: JoSE alEXaNdrE BUcHacra araUJo cPf: 31838154272

Protocolo: 771746
Portaria de diarias No. 52412/2022
oBJETiVo: Viagem com objetivo de realizar levantamento técnico no ter-
reno da aldeia Gaviões, visando elaboração de projeto de construção de 
Escola, localizada no Município de Marabá/Pa.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MaraBa / 16/03/2022 - 16/03/2022 Nº diárias: 0
MaraBa / BElEM / 16/03/2022 - 17/03/2022 Nº diárias: 1.5
NoME: roSa Maria doS SaNToS GEMaQUE
MaTrÍcUla: 57202654
cPf: 14527910230
carGo/fUNÇÃo:
TEcNico EM GESTao dE iNfra-ESTrUTUra / aTiV NiVEl SUPErior
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 771747
Portaria de diarias No. 52388/2022
oBJETiVo: Viagem com objetivo de fazer o levantamento situacional e 
estrutural; organizar a logística de materiais permanentes e verificar os 
espaços da EEEfM Nilo de oliveira localizada no Município de igarapé açú, 
para inauguração que ocorrerá no dia 18. 03. 2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / iGaraPE-acU / 15/03/2022 - 15/03/2022 Nº diárias: 0
iGaraPE-acU / BElEM / 15/03/2022 - 18/03/2022 Nº diárias: 3.5
NoME: PaUlo SErGio GUEdES PiNTo
MaTrÍcUla: 5460786
cPf: 17402913287
carGo/fUNÇÃo:
GErENTE dE ProJETo iii / dirEcao
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 771724

Portaria de diarias No. 52390/2022
oBJETiVo: Viagem com o objetivo de conduzir o Secretário adjunto de 
logística Escolar que realizará visita na EETEPa de Xinguara, no trecho 
Marabá/Xinguara/Marabá. Esclareço que o Secretário adjunto de logística 
Escolar fará o trecho Belém/Marabá/Belém, por transporte aéreo.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MaraBa / 10/03/2022 - 10/03/2022 Nº diárias: 0
MaraBa / XiNGUara / 10/03/2022 - 11/03/2022 Nº diárias: 1
XiNGUara / MaraBa / 11/03/2022 - 11/03/2022 Nº diárias: 0
MaraBa / BElEM / 11/03/2022 - 12/03/2022 Nº diárias: 1.5
NoME: ESaU fariaS rodriGUES laGoia filHo
MaTrÍcUla: 57217573
cPf: 17435552291
carGo/fUNÇÃo:
MoToriSTa / aTiV aPoio oPErac
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 771720
Portaria de diarias No. 52367/2022
oBJETiVo: Viagem com objetivo de fazer o levantamento situacional e 
estrutural; organizar a logística de materiais permanentes e verificar os 
espaços da EEEfM Nilo de oliveira localizada no Município de igarapé açú, 
para inauguração que ocorrerá no dia 18. 03. 2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / iGaraPE-acU / 15/03/2022 - 15/03/2022 Nº diárias: 0
iGaraPE-acU / BElEM / 15/03/2022 - 18/03/2022 Nº diárias: 3.5
NoME: lUiS EdUardo da SilVa aNdradE
MaTrÍcUla: 57202990
cPf: 72074809204
carGo/fUNÇÃo:
GESTor dE UNidadE SEdUc Na EScola / dirEcao
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 771734
Portaria de diarias No. 52269/2022
oBJETiVo: realizar entrega de materiais permanente (conjunto aluno/
MaQMÓVEiS, conjunto professor/MaQMÓVEiS, conjunto refeitório, arquivo 
em aço, estante em aço, mesa para reunião/MaQMÓVEiS, nobreak, com-
putador completo e kit cozinha) na EEEM dUcilla alMEida do NaSci-
MENTo, 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: HoNorio da SilVa NETo
MaTrÍcUla: 6400850
cPf: 18750400215
carGo/fUNÇÃo:
aUX. dE SErV. GEraiS a / aTiV aPoio oPErac
ordENador: JoSE alEXaNdrE BUcHacra araUJo cPf: 31838154272

Protocolo: 771726
Portaria de diarias No. 52284/2022
oBJETiVo: realizar entrega de materiais permanente (conjunto aluno/
MaQMÓVEiS, conjunto professor/MaQMÓVEiS, conjunto refeitório, arquivo 
em aço, estante em aço, mesa para reunião/MaQMÓVEiS, nobreak, com-
putador completo e kit cozinha) na EEEM dUcilla alMEida do NaSci-
MENTo, localizada no Município de altamira.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / alTaMira / 21/03/2022 - 22/03/2022 Nº diárias: 1
alTaMira / BElEM / 22/03/2022 - 25/03/2022 Nº diárias: 3.5
NoME: SEVEriNo rEiS SaNToS
MaTrÍcUla: 5216427
cPf: 15127370204
carGo/fUNÇÃo:
aUXiliar oPEracioNal / aTiV aPoio oPErac
ordENador: JoSE alEXaNdrE BUcHacra araUJo cPf: 31838154272

Protocolo: 771731
Portaria de diarias No. 52369/2022
oBJETiVo: Viagem com objetivo de organização e gerenciamento da equi-
pe da Prefeitura/Seduc, para realizar a logística dos espaços pedagógicos, 
bem como conduzir o Exmº Governador do Estado do Pará e a Secretária 
de Educação na reinauguração da EEEfM Nilo de oliveira, localizada no 
Município de igarapé açú, que ocorrerá no dia 18. 02. 2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM iGaraPE-acU 15/03/2022 - 15/03/2022 Nº diárias: 0
iGaraPE-acU BElEM 15/03/2022 - 18/03/2022 Nº diárias: 3.5
NoME: BElMiro SoarES caMPElo NETo
cPf: 25410440200
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 771732
Portaria de diarias No. 52409/2022
oBJETiVo: Viagem com objetivo de realizar levantamento técnico no ter-
reno da aldeia Gaviões, visando elaboração de projeto de construção de 
Escola, localizada no Município de Marabá/Pa.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MaraBa / 16/03/2022 - 17/03/2022 Nº diárias: 1
MaraBa / BElEM / 17/03/2022 - 17/03/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: KaTia alrElHia do roSario coSTa
MaTrÍcUla: 54188132
cPf: 73850799204
carGo/fUNÇÃo:
TEcNico EM GESTao dE iNfra-ESTrUTUra / aTiV NiVEl SUPErior
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 771759
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Portaria de diarias No. 52411/2022
oBJETiVo: Viagem com objetivo de realizar vistoria da obra de construção da 
Escola Nova com 12 salas de aula, localizada no Município de Brasil Novo/Pa.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / alTaMira / 16/03/2022 - 16/03/2022 Nº diárias: 0
alTaMira / BraSil NoVo / 16/03/2022 - 17/03/2022 Nº diárias: 1
BraSil NoVo / alTaMira / 17/03/2022 - 18/03/2022 Nº diárias: 1
alTaMira / BElEM / 18/03/2022 - 18/03/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: diEGo alEXaNdrE fErrEira dE SoUZa
MaTrÍcUla: 57234200
cPf: 96960434220
carGo/fUNÇÃo:
aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 771757
Portaria de diarias No. 52373/2022
oBJETiVo: Viagem com objetivo de conduzir servidores do GPaM para rE-
aliZar aValiaÇÃo dE BENS iNSErVÍVEiS Para dESfaZiMENTo E iNVEN-
Tário NaS EE dr. TaNcrEdo dE alMEida NEVES, EE dr. alMir GaBriEl, 
EE fraNcilÂNdia, EE Eldorado, EE NElSoN doS PraZErES HENri-
QUE, EE irMÃ laUra dE MarTiNS carValHo, rEaliZar ToMBaMENTo 
do ProGraMa diNHEiro dirETo Na EScola (PddE/2019/2020/2021) 
, fiScaliZar E rEaliZar ToMBaMENTo doS diVErSoS BENS PaTri-
MoNiaiS ENTrEGUES Por ESTa SEdUc, BEM coMo, aTUaliZaÇÃo daS 
SENHaS doS GESTorES.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / Eldorado doS caraJaS / 14/03/2022 - 15/03/2022 
Nº diárias: 1
Eldorado doS caraJaS / caNaa doS caraJaS / 15/03/2022 - 
16/03/2022 Nº diárias: 1
caNaa doS caraJaS / cUrioNoPoliS / 16/03/2022 - 17/03/2022 
Nº diárias: 1
cUrioNoPoliS / BElEM / 17/03/2022 - 18/03/2022 Nº diárias: 1.5
NoME: PaUlo dE SoUSa SilVa
MaTrÍcUla: 198307
cPf: 07751445840
carGo/fUNÇÃo:
aG. dE PorTaria / aTiV aPoio oPErac
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 771772
Portaria de diarias No. 52387/2022
oBJETiVo: Visita na Escola Nova com 06 salas de aula - Bid (cumaru do 
Norte) , EEEM Monsenhor augusto dias de Brito - Bid (floresta do araguaia).
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / cUMarU do NorTE / 21/03/2022 - 22/03/2022 Nº diárias: 1
cUMarU do NorTE / florESTa do araGUaia / 22/03/2022 - 
24/03/2022 Nº diárias: 2
florESTa do araGUaia / BElEM / 24/03/2022 - 25/03/2022 
Nº diárias: 1.5
NoME: diEGo alEXaNdrE fErrEira dE SoUZa
MaTrÍcUla: 57234200
cPf: 96960434220
carGo/fUNÇÃo:
aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 771783
Portaria de diarias No. 52375/2022
oBJETiVo: conduzir os técnicos da drTi para vistoria técnica na EEEfM 
dom Mario de Miranda Vilas Boas, localizada no Município de Bujarú.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BUJarU / 14/03/2022 - 14/03/2022 Nº diárias: 0
BUJarU / BElEM / 14/03/2022 - 15/03/2022 Nº diárias: 1.5
NoME: SaNdoVal SilVa oliVEira
MaTrÍcUla: 761109
cPf: 14839300259
carGo/fUNÇÃo:
SErVENTE rEf. i / aTiV aPoio oPErac
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 771780
Portaria de diarias No. 52298/2022
oBJETiVo: conduzir servidores para realizar entrega de materiais per-
manente (conjunto aluno/MaQMÓVEiS, conjunto professor/MaQMÓVEiS, 
conjunto refeitório, arquivo em aço, estante em aço, mesa para reunião/
MaQMÓVEiS, nobreak, computador completo e kit cozinha) na EEEM dU-
cilla alMEida do NaSciMENTo, localizado no município de altamira.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / alTaMira / 21/03/2022 - 25/03/2022 Nº diárias: 4
alTaMira / BElEM / 25/03/2022 - 25/03/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: claUdio JoSE frEiTaS SiQUEira
MaTrÍcUla: 5897139
cPf: 25435051215
carGo/fUNÇÃo:
MoToriSTa / aTiV aPoio oPErac
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 771778
Portaria de diarias No. 52385/2022
oBJETiVo: conduzir o diretor da drTi para realizar serviços de inspe-
ção de cHEcK liST na EEEfM Maria conceição Malheiros, localizada no 
Município de irituia.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / iriTUia / 21/03/2022 - 21/03/2022 Nº diárias: 0
iriTUia / BElEM / 21/03/2022 - 21/03/2022 Nº diárias: 0.5

NoME: SaNdoVal SilVa oliVEira
MaTrÍcUla: 761109
cPf: 14839300259
carGo/fUNÇÃo:
SErVENTE rEf. i / aTiV aPoio oPErac
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 771779
Portaria de diarias No. 52279/2022
oBJETiVo: realizar entrega de materiais permanente (conjunto aluno/
MaQMÓVEiS, conjunto professor/MaQMÓVEiS, conjunto refeitório, arquivo 
em aço, estante em aço, mesa para reunião/MaQMÓVEiS, nobreak, com-
putador completo e kit cozinha) na EEEM dUcilla alMEida do NaSci-
MENTo, localizada no Município de altamira.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / alTaMira / 21/03/2022 - 22/03/2022 Nº diárias: 1
alTaMira / BElEM / 22/03/2022 - 25/03/2022 Nº diárias: 3.5
NoME: fraNciSco JoSE do NaSciMENTo
MaTrÍcUla: 349984
cPf: 16648463287
carGo/fUNÇÃo:
aG. dE PorTaria / aTiV aPoio oPErac
ordENador: JoSE alEXaNdrE BUcHacra araUJo cPf: 31838154272

Protocolo: 771775
Portaria de diarias No. 52370/2022
oBJETiVo: Viagem com objetivo de fazer coordenação e levantamento si-
tuacional e estrutural; organizar a logística de materiais permanentes, lim-
peza e roçagem para a reinauguração da EEEfM Nilo de oliveira localizada 
no Município de igarapé açú, que ocorrerá no dia 18. 03. 2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / iGaraPE-acU / 15/03/2022 - 15/03/2022 Nº diárias: 0
iGaraPE-acU / BElEM / 15/03/2022 - 18/03/2022 Nº diárias: 3.5
NoME: roGErio Mira caVallEro dE QUEiroZ
MaTrÍcUla: 5947171
cPf: 63759314287
carGo/fUNÇÃo:
GErENTE / dirEcao
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 771776
Portaria de diarias No. 52386/2022
oBJETiVo: Viagem com objetivo de realizar visita técnica da EETEPa 
de Xinguara/Pa. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MaraBa / 10/03/2022 - 10/03/2022 Nº diárias: 0
MaraBa / XiNGUara / 10/03/2022 - 11/03/2022 Nº diárias: 1
XiNGUara / MaraBa / 11/03/2022 - 11/03/2022 Nº diárias: 0
MaraBa / BElEM / 11/03/2022 - 11/03/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: JoSE alEXaNdrE BUcHacra araUJo 
MaTrÍcUla: 57217305
cPf: 31838154272
carGo/fUNÇÃo:
SEcrETario adJUNTo dE loGiSTica / dirEcao
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 771813
Portaria de diarias No. 52382/2022
oBJETiVo: Vistoria técnica na Escola Nova com 06 salas de aula - Bid 
(cumaru do Norte), EEEM Monsenhor augusto dias de Brito - Bid (flo-
resta do araguaia).
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / cUMarU do NorTE / 21/03/2022 - 22/03/2022 Nº diárias: 1
cUMarU do NorTE / florESTa do araGUaia / 22/03/2022 - 
24/03/2022 Nº diárias: 2
florESTa do araGUaia / BElEM / 24/03/2022 - 25/03/2022 
Nº diárias: 1.5
NoME: GEorGE HaMilToN coSTa dE fraNca
MaTrÍcUla: 57213100
cPf: 19820917204
carGo/fUNÇÃo:
TEcNico EM GESTao dE iNfra-ESTrUTUra / aTiV NiVEl SUPErior
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 771786
Portaria de diarias No. 52397/2022
oBJETiVo: realizar diagnose in loco para avaliação de implantação de 
Ensino Médio Modular/SoME.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / Sao fEliX do XiNGU / 21/03/2022 - 25/03/2022 Nº diárias: 4
Sao fEliX do XiNGU / BElEM / 25/03/2022 - 25/03/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: aliNE dE oliVEira riBEiro
MaTrÍcUla: 5900830
cPf: 67797369291
carGo/fUNÇÃo:
ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE i / ESPEcialiSTa
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 771681
Portaria de diarias No. 52278/2022
oBJETiVo: realizar entrega de materiais permanente (conjunto aluno/
MaQMÓVEiS, conjunto professor/MaQMÓVEiS, conjunto refeitório, arquivo 
em aço, estante em aço, mesa para reunião/MaQMÓVEiS, nobreak, com-
putador completo e kit cozinha) na EEEM dUcilla alMEida do NaSci-
MENTo, localizada no Município de altamira.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / alTaMira / 21/03/2022 - 22/03/2022 Nº diárias: 1
alTaMira / BElEM / 22/03/2022 - 25/03/2022 Nº diárias: 3.5
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NoME: daMiao fErrEira do NaSciMENTo
MaTrÍcUla: 941778
cPf: 33208174268
carGo/fUNÇÃo:
EScrEV.daTiloGrafo / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: JoSE alEXaNdrE BUcHacra araUJo cPf: 31838154272

Protocolo: 771683
Portaria de diarias No. 52346/2022
oBJETiVo: realizar capacitação em esportes adaptados para atender os 
professores de Educação física do município de canaã dos carajás.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / caNaa doS caraJaS / 16/03/2022 - 17/03/2022 Nº diárias: 1
caNaa doS caraJaS / ParaUaPEBaS / 17/03/2022 - 18/03/2022 
Nº diárias: 1
ParaUaPEBaS / BElEM / 18/03/2022 - 18/03/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: Maria da coNcEicao da coSTa fElGUEiraS
MaTrÍcUla: 600601
cPf: 13109499215
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor ad-4 / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 771676
Portaria de diarias No. 52277/2022
oBJETiVo: realizar entrega de materiais permanente (conjunto aluno/
MaQMÓVEiS, conjunto professor/MaQMÓVEiS, conjunto refeitório, arquivo 
em aço, estante em aço, mesa para reunião/MaQMÓVEiS, nobreak, com-
putador completo e kit cozinha) na EEEM dUcilla alMEida do NaSci-
MENTo, localizada no Município de altamira.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / alTaMira / 21/03/2022 - 22/03/2022 Nº diárias: 1
alTaMira / BElEM / 22/03/2022 - 25/03/2022 Nº diárias: 3.5
NoME: odoriValdo dE SoUZa crUZ
MaTrÍcUla: 447587
cPf: 15912663272
carGo/fUNÇÃo:
EScr. daTiloG. rEf.iii / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: JoSE alEXaNdrE BUcHacra araUJo cPf: 31838154272

Protocolo: 771702
Portaria de diarias No. 52402/2022
oBJETiVo: realizar ajustes necessários da matrícula inicial 2022 no SiGEP 
(Sistema de Gestão Escolar do Pará) .
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MaraBa / 21/03/2022 - 23/03/2022 Nº diárias: 2
MaraBa / ParaUaPEBaS / 23/03/2022 - 25/03/2022 Nº diárias: 2
ParaUaPEBaS / MaraBa / 25/03/2022 - 25/03/2022 Nº diárias: 0
MaraBa / BElEM / 25/03/2022 - 25/03/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: lUciaNa claUdia TEiXEira PESSoa
MaTrÍcUla: 5899388
cPf: 79224598234
carGo/fUNÇÃo:
ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE ii / ESPEcialiSTa
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 771698
Portaria de diarias No. 52268/2022
oBJETiVo: realizar entrega de materiais permanente (conjunto aluno/
MaQMÓVEiS, conjunto professor/MaQMÓVEiS, conjunto refeitório, arquivo 
em aço, estante em aço, mesa para reunião/MaQMÓVEiS, nobreak, com-
putador completo e kit cozinha) na EEEM dUcilla alMEida do NaSci-
MENTo, 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: aNToNio lUiZ dE alENcar NErY
MaTrÍcUla: 183580
cPf: 09486259291
carGo/fUNÇÃo:
aG. dE PorTaria / aTiV aPoio oPErac
ordENador: JoSE alEXaNdrE BUcHacra araUJo cPf: 31838154272

Protocolo: 771699
Portaria de diarias No. 52266/2022
oBJETiVo: rEaliZar fiScaliZaÇÃo, ToMBaMENTo aSSiNaTUra No TErMo 
dE MoViMENTaÇÃo dE BENS MÓVEiS E rEcEBiMENTo ElETroNico SiSPaT/
WEB dE arES-coNdicioNadoS (coNTraTo 116/2019) EEEf SaNTa roSa EE-
EfM Nilo dE oliVEira E EEEfM alicE GEolaS MoUra carValHo.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / ViGia / 16/03/2022 - 16/03/2022 Nº diárias: 0
ViGia / iGaraPE-acU / 16/03/2022 - 17/03/2022 Nº diárias: 1
iGaraPE-acU / QUaTiPUrU / 17/03/2022 - 18/03/2022 Nº diárias: 1
QUaTiPUrU / BElEM / 18/03/2022 - 18/03/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: faBio roSa MoraES
MaTrÍcUla: 57212488
cPf: 98215876234
carGo/fUNÇÃo:
aUXiliar oPEracioNal / aTiV aPoio oPErac
ordENador: JoSE alEXaNdrE BUcHacra araUJo cPf: 31838154272

Protocolo: 771700
Portaria de diarias No. 52398/2022
oBJETiVo: realizar diagnose in loco para avaliação de implantação de 
Ensino Médio Modular/SoME.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / Sao fEliX do XiNGU / 21/03/2022 - 25/03/2022 Nº diárias: 4
Sao fEliX do XiNGU / BElEM / 25/03/2022 - 25/03/2022 Nº diárias: 0.5

NoME: daNiEl doS SaNToS liMa
MaTrÍcUla: 5901120
cPf: 73619280215
carGo/fUNÇÃo:
ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE i / ESPEcialiSTa
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 771685
Portaria de diarias No. 52399/2022
oBJETiVo: realizar diagnose in loco para avaliação de implantação de 
Ensino Médio Modular/SoME.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / Sao fEliX do XiNGU / 21/03/2022 - 25/03/2022 Nº diárias: 4
Sao fEliX do XiNGU / BElEM / 25/03/2022 - 25/03/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: GicElY do Socorro MorEira roliM
MaTrÍcUla: 57212079
cPf: 87098466204
carGo/fUNÇÃo:
ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE i / ESPEcialiSTa
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 771690
Portaria de diarias No. 52400/2022
oBJETiVo: conduzir equipe técnica que irá realizar diagnose in loco para 
avaliação de implantação de Ensino Médio Modular/SoME.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / Sao fEliX do XiNGU / 21/03/2022 - 25/03/2022 Nº diárias: 4
Sao fEliX do XiNGU / BElEM / 25/03/2022 - 25/03/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: carloS alBErTo da coNcEicao SilVa
MaTrÍcUla: 57209915
cPf: 30638720249
carGo/fUNÇÃo:
MoToriSTa / aTiV aPoio oPErac
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 771691
Portaria de diarias No. 52401/2022
oBJETiVo: realizar ajustes necessários da matrícula inicial 2022 no SiGEP 
(Sistema de Gestão Escolar do Pará) .
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MaraBa / 21/03/2022 - 23/03/2022 Nº diárias: 2
MaraBa / ParaUaPEBaS / 23/03/2022 - 25/03/2022 Nº diárias: 2
ParaUaPEBaS / MaraBa / 25/03/2022 - 25/03/2022 Nº diárias: 0
MaraBa / BElEM / 25/03/2022 - 25/03/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: Maria SUElY MacHado doMoNT
MaTrÍcUla: 355941
cPf: 17589592234
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE i / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 771692
Portaria de diarias No. 52271/2022
oBJETiVo: realizar entrega de materiais permanente (conjunto aluno/
MaQMÓVEiS, conjunto professor/MaQMÓVEiS, conjunto refeitório, arquivo 
em aço, estante em aço, mesa para reunião/MaQMÓVEiS, nobreak, com-
putador completo e kit cozinha) na EEEM dUcilla alMEida do NaSci-
MENTo, 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: raiMUNdo NoNaTo MoNTEiro doS rEiS
MaTrÍcUla: 316962
cPf: 25101684287
carGo/fUNÇÃo:
SErVENTE rEf. i / aTiV aPoio oPErac
ordENador: JoSE alEXaNdrE BUcHacra araUJo cPf: 31838154272

Protocolo: 771710
Portaria de diarias No. 52270/2022
oBJETiVo: realizar entrega de materiais permanente (conjunto aluno/
MaQMÓVEiS, conjunto professor/MaQMÓVEiS, conjunto refeitório, arquivo 
em aço, estante em aço, mesa para reunião/MaQMÓVEiS, nobreak, com-
putador completo e kit cozinha) na EEEM dUcilla alMEida do NaSci-
MENTo, 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: JoSE Maria GoMES
MaTrÍcUla: 760927
cPf: 28345495249
carGo/fUNÇÃo:
SErVENTE rEf. i / aTiV aPoio oPErac
ordENador: JoSE alEXaNdrE BUcHacra araUJo cPf: 31838154272

Protocolo: 771704
Portaria de diarias No. 52271/2022
oBJETiVo: realizar entrega de materiais permanente (conjunto aluno/
MaQMÓVEiS, conjunto professor/MaQMÓVEiS, conjunto refeitório, arquivo 
em aço, estante em aço, mesa para reunião/MaQMÓVEiS, nobreak, com-
putador completo e kit cozinha) na EEEM dUcilla alMEida do NaSci-
MENTo, 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: raiMUNdo NoNaTo MoNTEiro doS rEiS
MaTrÍcUla: 316962
cPf: 25101684287
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carGo/fUNÇÃo:
SErVENTE rEf. i / aTiV aPoio oPErac
ordENador: JoSE alEXaNdrE BUcHacra araUJo cPf: 31838154272

Protocolo: 771717
Portaria de diarias No. 52403/2022
oBJETiVo: realizar organização e assessoramento da biblioteca da EEEfM 
Nilo de oliveira no município de igarapé-açú.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / iGaraPE-acU / 15/03/2022 - 18/03/2022 Nº diárias: 3
iGaraPE-acU / BElEM / 18/03/2022 - 18/03/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: Maria VaNdErlEia da lUZ MaciEl
MaTrÍcUla: 6400213
cPf: 27791874253
carGo/fUNÇÃo:
aUX. dE SErV. GEraiS a / aTiV aPoio oPErac
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 771581

.

.

oUtras MatÉrias
.

coMissÃo de toMada de coNtas esPeciaL
editaL de coNVocaÇÃo Nº 02
a SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo/SEdUc, com sede nesta ci-
dade à rodovia augusto Montenegro S/Nº KM 10, no uso de suas atri-
buições legais, de acordo com as disposições da resolução Normativa 
18.784/16 e 18.858/16, convoca os (as) servidores (as) abaixo rela-
cionados (as) para apresentar-se, na comissão de Tomada de contas 
Especial, no prazo de até 10(dez) dias, para tratar de assuntos referente 
à pendências de pagamento de pessoal:

Processo servidor (a) Matricula
2020/514787 andré luiz Souza e Silva 57203637
2020/343734 doriane Silva Gonçalves 5813042-2
2020/441275 Josivaldo correa Pantoja 5916159-2

clEidE Maria aMoriM dE oliVEira MarTiNS
Secretária adjunta de Gestão de Pessoas

Protocolo: 772032
LiceNÇa iNteresse ParticULar
Portaria Nº.:1384/2022 de 08/03/2022
conceder licença para Tratar de interesse Particular, a servidora Ni-
ciNHa do Socorro caMara dE SoUZa, matricula nº 57188355/1, 
Professor, lotada na EE Manoel de Jesus Moraes/Belém , no período de 
08/03/2022 a 06/03/2024.
Portaria Nº.:1385/2022 de 08/03/2022
conceder licença para Tratar de interesse Particular, a servidora VaNES-
Sa PiNHEiro doS rEiS SaNToS, matricula nº 57205189/1, Professor, 
lotada na EE integrada francisco da Silva Nunes/Belém , no período de 
08/03/2022 a 06/03/2024.
Portaria Nº.:1386/2022 de 08/03/2022
conceder licença para Tratar de interesse Particular, a servidora ra-
QUEl fErrEira do carMo, matricula nº 57230005/2, Espec. em 
Educação, lotada na UT Prof asterio de campos/Belém, no período de 
20/01/2022 a 19/01/2024.
disPeNsar
Portaria Nº.: 1011/2022 de 08/03/2022
formalizar a dispensa,da servidora Maria dE JESUS alENcar daMaScE-
No, lotada na EE Teotonio Vilela/Maraba, do emprego de Professor ref. i, a 
contar de 01/04/1987, para fins de regularização funcional.
LiceNÇa esPeciaL
Portaria Nº. 1424/2022 de 08/03/2022
Nome:adNa GoNÇalVES ViaNa
Matrícula:5901573/1cargo:Espec. em Educação
lotação:EE richard Hennington/Santarem
Período:01/04/22 a 30/05/22
Triênios:02/08/15 a 01/08/18
Portaria Nº. 1426/2022 de 08/03/2022
Nome:aBElcio NaZarENo SaNToS riBEiro
Matrícula:54194442/1cargo:Professor
lotação:div. de legislação e Enquadramento/Belém
Período:27/04/22 a 25/06/22
Triênios:16/11/05 a 15/11/08
Portaria Nº. 1389/2022 de 08/03/2022
Nome:clESio BarBoSa dE oliVEira
Matrícula:57217887/1cargo:Vigia
lotação:EEEfM do c Profa Benedita lima araujo/abaetetuba
Período:01/04/22 a 30/05/22
Triênios:15/06/09 a 14/06/12
Portaria Nº. 1425/2022 de 08/03/2022
Nome:diENE da SilVa coElHo caSTro alVES
Matrícula:5901832/1cargo:Espec. em Educação
lotação:10 UrE/altamira
Período:01/04/22 a 30/05/22 – 31/05/22 a 29/07/22
Triênios:13/08/12 a 12/08/15 – 13/08/15 a 12/08/18
Portaria Nº. 1390/2022 de 08/03/2022
Nome:Maria aUXiliadora lUZ dE SoUZa
Matrícula:385964/1cargo:ag. de Portaria
lotação:assessoria de Planejamento/Belém
Período:01/04/22 a 30/04/22
Triênios:23/03/04 a 22/03/07

Portaria Nº. 1388/2022 de 08/03/2022
Nome:rEGiNa cElia fErrEira caMPoS
Matrícula:5754607/2cargo:Professor
lotação:EE 1 E 2G rui Barbosa/Tucurui
Período:03/03/22 a 01/05/22 – 02/05/22 a 30/06/22
Triênios:22/04/08 a 21/04/11 – 22/04/11 a 21/04/14
Portaria Nº. 1387/2022 de 08/03/2022
Nome:roSaNGEla SilVa SaNTiS
Matrícula:5711126/2cargo:Espec. em Educação
lotação:EE Prof oneide de Souza Tavares/Maraba
Período:01/04/22 a 30/05/22
Triênios:16/07/12 a 15/07/15
Portaria Nº. 1508/2022 de 10/03/2022
Nome:Marcia TriNdadE
Matrícula: 5754534/2 cargo:Professor
lotação:EE dep raimundo ribiro de Souza/Tucurui
Período:03/03/22 a 01/05/22 – 02/05/22 a 30/06/22
Triênios:06/10/04 a 05/10/07 – 06/10/07 a 05/10/10
LiceNÇa LUto
Portaria Nº.:1478/2022 de 09/03/2022
conceder licença luto, a ElZa Maria PiNHEiro da coSTa, Matricula n 
258741/1, assistente Tecnico, lotada na diretoria de assistencia ao Estu-
dante/Belém, no período de 26/01/2022 a 02/02/2022.
LiceNÇa MaterNidade
Portaria Nº.:1423/2022 de 08/03/2022
conceder licença Maternidade, a PaTricia Sa BaTiSTa coiMBra, Matri-
cula n 6403068/1, Professor, lotada na EE alm Soares dutra/Santarem, 
período de 11/02/2022 a 09/08/2022.
Portaria Nº.:1507/2022 de 10/03/2022
conceder licença Maternidade, a SaNdra BrUNa SoUZa dE oliVEira, 
Matricula n 5942801/1, Merendeira, lotada na EEEfM Jose Salles/casta-
nhal, no período de 03/02/2022 a 01/08/2022.
Portaria Nº.:1506/2022 de 10/03/2022
conceder licença Maternidade, a SaMiria dE caSSia caSTro dE JESUS, 
Matricula n 57220536/2, Professor, lotada na EE irma dulce/Parauapebas, 
no período de 11/02/2022 a 09/08/2022.
Portaria Nº.:1477/2022 de 09/03/2022
conceder licença Maternidade, a BiaNca coSTa MaTNi, Matricula n 
5961651/1, Professor, lotada na EEfM Maria das Merces de oliveira conor/
castanhal, no período de 29/09/2021 a 27/03/2022.
LiceNÇa PaterNidade
Portaria Nº.:1422/2022 de 08/03/2022
conceder licença Paternidade, a JEaN EUGENio araUJo dE MENEZES, 
Matricula n 5951280/1, Professor, lotado na EEEfM Nossa Senhora do car-
mo/Belém, no período de 21/01/2022 a 09/02/2022.
Portaria Nº.:1509/2022 de 10/03/2022
conceder licença Paternidade, a dErEK lEao MoNTEiro, Matricula n 
5957162/1, Professor, lotado na EE Barão de Guajara/colares, no período 
de 14/12/2021 a 02/01/2022.
aProVaÇÃo escaLa de Ferias
Portaria Nº.:1554/2022 de 10/03/2022
iNTErroMPEr, por necessidade de serviços, a contar 02/03/2022, período 
de 01/03/2022 à 30/03/2022, referente ao exercicio de 2022, da Por-
Taria Nº000491/2022 de 28/01/2022, do servidor diE ari fiGUEirEdo 
foNTES, matricula 57205912/3, assessor de Gabinete i, lotado na asses-
soria de Planejamento/Belém.
Portaria Nº.:1449/2022 de 09/03/2022
iNTErroMPEr, por necessidade de serviços, a contar 02/03/2022, período de 
01/03/2022 à 09/02/2022, do servidor rodriGo NUNES Polaro, matricula 
6403130/2, assessor Politico, lotado no Gabinete do Secretario/Belém.
Portaria Nº.:1619/2022 de 11/03/2022
Nome: Maria daS GraÇaS dE aNdradE liMa
Matrícula:6037178/2 Período:01/07/22 à 14/08/22Exercício:2022
Unidade:EE dom Pedro ii/Belém
Portaria Nº.:1620/2022 de 11/03/2022
Nome: Maria dE NaZarE cardoSo PENa loPES
Matrícula:57211643/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE dom Pedro ii/Belém
Portaria Nº.:1621/2022 de 11/03/2022
Nome: Maria dilEUZa dE SoUZa faZZi
Matrícula:218847/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE dom Pedro ii/Belém
Portaria Nº.:1622/2022 de 11/03/2022
Nome: Maria raiMUNda alVES riBEiro
Matrícula:297712/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE dom Pedro ii/Belém
Portaria Nº.:1623/2022 de 11/03/2022
Nome: raiMUNda MacaMBira SaNToS
Matrícula:267678/1 Período:01/07/22 à 14/08/22Exercício:2022
Unidade:EE dom Pedro ii/Belém
Portaria Nº.:1624/2022 de 11/03/2022
Nome: SElMa fErrEira dE carValHo
Matrícula:5756227/1 Período:01/07/22 à 14/08/22Exercício:2022
Unidade:EE dom Pedro ii/Belém
Portaria Nº.:1625/2022 de 11/03/2022
Nome: TaTiaNa fariaS MaUro
Matrícula:57212812/1 Período:04/07/22 à 02/08/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM rui Barbosa/Belém
Portaria Nº.:1626/2022 de 11/03/2022
Nome: roSa criSTiNa BarroS raMoS
Matrícula:5743214/8 Período:11/07/22 à 09/08/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM rui Barbosa/Belém
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Portaria Nº.:1627/2022 de 11/03/2022
Nome: aNa carla doS SaNToS TEiXEira
Matrícula:5761050/2 Período:04/07/22 à 17/08/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM rui Barbosa/Belém
Portaria Nº.:1628/2022 de 11/03/2022
Nome: doMiNGaS do Socorro PErEira foNSEca
Matrícula:57215532/1 Período:04/07/22 à 02/08/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM rui Barbosa/Belém
Portaria Nº.:1629/2022 de 11/03/2022
Nome: MarcElo daVYVS loPES caValcaNTE
Matrícula:57208994/1 Período:01/07/22 à 14/08/22Exercício:2021
Unidade:EE laurindo candido azeitona/ananindeua
Portaria Nº.:1630/2022 de 11/03/2022
Nome: Maria JUcilEa doS SaNToS fErrEira
Matrícula:491730/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE laurindo candido azeitona/ananindeua
Portaria Nº.:1631/2022 de 11/03/2022
Nome: lEila PaTricia WaTErMaN MarTiNS
Matrícula:57197492/2 Período:01/07/22 à 14/08/22Exercício:2021
Unidade:EE laurindo candido azeitona/ananindeua
Portaria Nº.:1632/2022 de 11/03/2022
Nome: Maria iSaildE doS SaNToS alVES
Matrícula:5942227/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE laurindo candido azeitona/ananindeua
Portaria Nº.: 1633/2022 de 11/03/2022
Nome: Maria alicE GoMES alfaia
Matrícula:316644/1Período:01/07/22 à 30/07/22 Exercício:2021
Unidade:EEEfM. Paraense/ananindeua
Portaria Nº.:1634/2022 de 11/03/2022
Nome: SirlEidE fErrEira da lUZ BraZ
Matrícula:57209207/1 Período:11/07/22 à 24/08/22 Exercício:2021
Unidade:EEEf Joao XXiii /ananindeua
Portaria Nº.:1635/2022 de 11/03/2022
Nome: JoSiaNE MacHado daHaS
Matrícula:57197223/2 Período:01/07/22 à 14/08/22 Exercício:2021
Unidade:EE Stelio Maroja/Belém
Portaria Nº.:1636/2022 de 11/03/2022
Nome: aNa Maria MarQUES da cUNHa
Matrícula:760757/1 Período:01/07/22 à 30/07/22 Exercício:2022
Unidade:EE Prof Santana Marques/Belém
Portaria Nº.:1637/2022 de 11/03/2022
Nome: MirNa loia BarBoSa doS SaNToS
Matrícula:5942601/1 Período:01/07/22 à 30/07/22 Exercício:2022
Unidade:EEEf centro comun de Vila Esperança/ananindeua
Portaria Nº.:1638/2022 de 11/03/2022
Nome: aNa WaSTi SilVa
Matrícula:57217649/1 Período:01/07/22 à 30/07/22 Exercício:2022
Unidade:EEEf centro comun de Vila Esperança/ananindeua
Portaria Nº.:1639/2022 de 11/03/2022
Nome: GlEidSoN HENriQUE SoarES dE SoUZa
Matrícula:57208736/1 Período:01/07/22 à 14/08/22 Exercício:2021
Unidade:EE Marechal cordeiro de farias/Belém
Portaria Nº.:1640/2022 de 11/03/2022
Nome: Marcia PErEira da SilVa BriTo
Matrícula:57212171/1 Período:01/07/22 à 30/07/22 Exercício:2022
Unidade:EEEf centro comun de Vila Esperança/ananindeua
Portaria Nº.:1641/2022 de 11/03/2022
Nome: KaTia rEGiNa rodriGUES da SilVa
Matrícula:6013252/1 Período:01/07/22 à 30/07/22 Exercício:2022
Unidade:EEEf centro comun de Vila Esperança/ananindeua
Portaria Nº.:1642/2022 de 11/03/2022
Nome: JaNildE coNcEiÇÃo BarBoSa
Matrícula:6388590/1 Período:01/07/22 à 30/07/22 Exercício:2022
Unidade:EEEf centro comun de Vila Esperança/ananindeua
Portaria Nº.:64/2022 de 02/03/2022
Nome: Joao EVEraldo SaNToS aMoriM
Matrícula:57209685/1 Período:01/06/22 à 30/06/22 Exercício:2022
Unidade:EE Maria Pia/castanhal
Portaria Nº.:24/2022 de 11/03/2022
Nome: roBErTo PorTElla dE aNdradE
Matrícula:55586026/2 Período:09/05/22 à 07/06/22 Exercício:2019
Unidade:EEEM Melvin Jones/Uruará
Portaria Nº.:26/2022 de 11/03/2022
Nome: Maria JErciNEi GadElHa
Matrícula:57214386/1 Período:16/05/22 à 14/06/22 Exercício:2022
Unidade:EEEM Profa dairce Pedrosa Torres/altamira
Portaria Nº.:11/2022 de 17/02/2022
Nome: ciNEZia PiNa dE liMa
Matrícula:57213861/1 Período:01/04/22 à 30/04/22 Exercício:2022
Unidade:EEEfM. Nicolau Neres da Silva/irituia
Portaria Nº.:1428/2022 de 09/03/2022
Nome: lorENa rENaTa coSTa da rocHa GoMES
Matrícula:57209084/1 Período:01/07/22 à 14/08/22 Exercício:2021
Unidade:EEEM Prof ruth Guimaraes ferreira/Benevides
Portaria Nº.:1431/2022 de 09/03/2022
Nome: roSaNi dE JESUS doS SaNToS aMaral
Matrícula:6035620/2 Período:01/07/22 à 30/07/22 Exercício:2021
Unidade:EE Joao B de M de carvalho/Benevides
Portaria Nº.:1432/2022 de 09/03/2022
Nome: PEdro BriTo MacHado
Matrícula:668648/1 Período:01/07/22 à 30/07/22 Exercício:2022
Unidade:EE Joao B de M de carvalho/Benevides

Portaria Nº.:1433/2022 de 09/03/2022
Nome: carloS aUGUSTo aMaral cardoSo
Matrícula:6310346/1 Período:01/07/22 à 30/07/22 Exercício:2022
Unidade:EE Joao B de M de carvalho/Benevides
Portaria Nº.:1437/2022 de 09/03/2022
Nome: alTaMira Maria dE oliVEira MiraNda
Matrícula:57215043/1 Período:01/07/22 à 30/07/22 Exercício:2021
Unidade:EEEM. Prof ruth Guimaraes ferreira/Benevides
Portaria Nº.:1438/2022 de 09/03/2023
Nome: cirlENE Maria caValcaNTE da coNcEiÇÃo
Matrícula:5925726/2 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEM Prof ruth Guimaraes ferreira/Benevides
Portaria Nº.:11/2022 de 14/03/2022
Nome: EUliNa caValcaNTE fariaS
Matrícula:250970/1 Período:02/05/22 à 31/05/22 Exercício:2022
Unidade:7 UrE/obidos
Portaria nº.:1534/2022 de 10/03/2022
Nome:carMEM lilia da SilVa MElo
Matrícula:562807/1 Período:01/06 à 30/06/22Exercício:2022
Unidade:EE Marechal cordeiro de farias/Belém
Portaria nº.:1535/2022 de 10/03/2022
Nome:WilliaM fErNaNdES SilVa
Matrícula:57212817/1 Período:11/04 à 10/05/22Exercício:2022
Unidade:EE Marechal cordeiro de farias/Belém
Portaria nº.:1536/2022 de 10/03/2022
Nome:MariZETE GoMES dE SoUZa
Matrícula:516864/1 Período:17/06 à 16/07/22Exercício:2022
Unidade:EE Marechal cordeiro de farias/Belém
Portaria nº.:1537/2022 de 10/03/2022
Nome:JoÃo KENNEdY doS SaNToS SilVa
Matrícula:57212979/1 Período:01/04 à 30/04/22Exercício:2022
Unidade:EE Marechal cordeiro de farias/Belém
Portaria nº.:1538/2022 de 10/03/2022
Nome:lENira alVES doS SaNToS
Matrícula:751502/1 Período:20/04 à 19/05/22Exercício:2022
Unidade:EE Marechal cordeiro de farias/Belém
Portaria nº.:1539/2022 de 10/03/2022
Nome:ElZa Maria coElHo VErdEroSa
Matrícula:490350/1Período:02/05 à 31/05/22Exercício:2022
Unidade:EE Marechal cordeiro de farias/Belém
Portaria nº.:1540/2022 de 10/03/2022
Nome:aNa Maria raMoS da SilVa
Matrícula:562785/1 Período:16/05 à 14/06/22Exercício:2022
Unidade:EE Marechal cordeiro de farias/Belém
Portaria nº.:1541/2022 de 10/03/2022
Nome:Maria JoSÉ da SilVa GoMES
Matrícula:57197348/3 Período:04/04 à 18/05/22Exercício:2021
Unidade:EE Marechal cordeiro de farias/Belém
Portaria nº.:1542/2022 de 10/03/2022
Nome:BrUNa criSTiNa MoNTEiro dE alMEida araUJo
Matrícula:57209288/1 Período:16/06 à 30/07/22Exercício:2021
Unidade:EEEf centro comun de Vila Esperança/ananindeua
Portaria nº.:1543/2022 de 10/03/2022
Nome:iracEMa PaNToJa da SilVa
Matrícula:5043026/5 Período:08/04 à 22/05/22Exercício:2020
Unidade:EE Profº camilo Salgado/Belém
Portaria nº.:1545/2022 de 10/03/2022
Nome:roSa Maria aZEVEdo fErrEira TEiXEira
Matrícula:5055040/2Período:05/05 à 18/06/22Exercício:2022
Unidade:EE Pinto Marques/Belém
Portaria nº.:1546/2022 de 10/03/2022
Nome:rENaTo BraGa TEiXEira SaNToS
Matrícula:57211576/1 Período:02/05 à 31/05/22Exercício:2022
Unidade:EE Pinto Marques/Belém
Portaria nº.:1547/2022 de 10/03/2022
Nome:Maria aNGElica coSTa dE araUJo
Matrícula:730696/1 Período:02/05 à 31/05/22Exercício:2022
Unidade:EE Pinto Marques/Belém
Portaria nº.:1548/2022 de 10/03/2022
Nome:Maria do Socorro fEiToSa MacHado
Matrícula:761370/1Período:02/05 à 31/05/22Exercício:2022
Unidade:UT José alvares de azevedo/Belém
Portaria nº.:1427/2022 de 09/03/2022
Nome:WElliNGToN BENEdiTo MElo PiNHEiro
Matrícula:57195674/3Período:15/03 à 13/04/22Exercício:2021
Unidade:divisão de legislação e Enquadramento/Belém
Portaria nº.:1660/2022 de 14/03/2022
Nome:roSilENE oliVEira da SilVa
Matrícula:57211803/1 Período:02/05 à 31/05/22Exercício:2022
Unidade:EEEf anani/ananindeua
Portaria nº.:1661/2022 de 14/03/2022
Nome:WElliNGToN cUNHa MorENo
Matrícula:57213653/1 Período:01/03 à 30/03/22Exercício:2022
Unidade:EE Profª Zulima Vergolino dias/ananindeua
Portaria nº.:1662/2022 de 14/03/2022
Nome:SaNdra rEGiNa alVES TEiXEira
Matrícula:5821614/2 Período:23/02 à 08/04/22Exercício:2020
Unidade:EE Mario chermont/Belém
Portaria nº.:1663/2022 de 14/03/2022
Nome:SaNdra rEGiNa alVES TEiXEira
Matrícula:5821614/2 Período:11/04 à 25/05/22Exercício:2021
Unidade:EE Mario chermont/Belém
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Portaria nº.:1664/2022 de 14/03/2022
Nome:cHiMENES dE PaUla diNiZ ParaENSE
Matrícula:57196416/1 Período:27/03 à 10/04/22Exercício:2021
Unidade:EE agroindustrial Juscelino Kubitschek/Benevides
Portaria nº.:1666/2022 de 14/03/2022
Nome:raQUEl daMarES MacHado MEirElES
Matrícula:54184504/1 Período:21/02 à 07/03/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.dr Ulisses Guimarães/Belém
Portaria nº.:1667/2022 de 14/03/2022
Nome:allaN MarcUS fErrEira GESSE
Matrícula:57208611/1 Período:15/03 à 28/04/22Exercício:2021
Unidade:EE odete Marvão/icoaraci
Portaria nº.:1668/2022 de 14/03/2022
Nome:dorValiNa SaNToS MoNTEiro
Matrícula:242071/1 Período:01/04 à 15/05/22Exercício:2022
Unidade:EEEf Elcione Barbalho/ananindeua
Portaria nº.:1442/2022 de 09/03/2022
Nome:JUlia criSTiNa fErrEira MoTa
Matrícula:57197477/2 Período:01/07 à 14/08/22Exercício:2021
Unidade:Projeto de reeducação Psicomotora/Belém
Portaria nº.:1443/2022 de 09/03/2022
Nome:MarlEa do Socorro araUJo MoNTEiro
Matrícula:399531/1Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:Projeto de reeducação Psicomotora/Belém
Portaria nº.:1444/2022 de 09/03/2022
Nome:ricardo carloS ViaNa da coSTa
Matrícula:57218161/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:Projeto de reeducação Psicomotora/Belém
Portaria nº.:1445/2022 de 09/03/2022
Nome:JaNETE Maria TaVarES SarMaNHo
Matrícula:303879/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:Projeto de reeducação Psicomotora/Belém
Portaria nº.:1434/2022 de 09/032022
Nome:Maria daS GraÇaS dE oliVEira
Matrícula:745510/1 Período:04/07 à 02/08/22Exercício:2022
Unidade:corregedoria/Belém
Portaria nº.:1439/2022 de 09/03/2022
Nome:criSTiaNE dE NaZarE SilVa carValHo
Matrícula:57212403/1 Período:04/07 à 02/08/22Exercício:2021
Unidade:corregedoria/Belém
Portaria nº.:1429/2022 de 09/03/2022
Nome:MEiriValda E SilVa fiGUEira
Matrícula:57212635/1 Período:04/07 à 02/08/22Exercício:2022
Unidade:departamento de Educação Especial/Belém
Portaria nº.:1436/2022 de 09/03/2022
Nome:Maria do Socorro MarQUES da SilVa
Matrícula:5189322/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2017
Unidade:diretoria de assistência ao Estudante/Belém
Portaria nº.:1440/2022 de 09/03/2022
Nome:NaTaNaEl da SilVa
Matrícula:628743/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:diretoria de assistência ao Estudante/Belém
Portaria nº.:1446/2022 de 09/03/2022
Nome:MarTa da coNcEiÇÃo PiNHEiro SoarES
Matrícula:57173815/2 Período:01/07 à 15/05/22Exercício:2021
Unidade:diretoria de assistência ao Estudante/Belém
Portaria nº.:1441/2022 de 09/03/2022
Nome:PaUlo dE TarSo MoNTEiro da cUNHa filHo
Matrícula:305111/1Período:01/07 à 09/08/22Exercício:2022
Unidade:diretoria de Ensino/Belém
Portaria nº.:1435/2022 de 09/03/2022
Nome:diEGo alEXaNdrE fErrEira dE SoUZa
Matrícula:57234200/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2017
Unidade:assessoria de rede física/Belém
Portaria nº.:1430/2022 de 09/03/2022
Nome:ValdilENE GUEdES diaS
Matrícula:5189357/1Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:assessoria de Planejamento/Belém
Portaria nº.:1743/2022 de 15/03/2022
Nome: lidiaNE MElo dE MEdEiroS
Matrícula:57212206/1 Período:01/03 à 30/03/22Exercício:2022
Unidade:divisão de Pagamento/Belém
Portaria nº.:96/2022 de 12/01/2022
Nome:aNaZilda aMaral dE VaScoNcEloS
Matrícula:5941711/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE frei amaral de Vasconcelos/Santarém
Portaria nº.:95/2022 de 12/02/2022
Nome:THarliSSoN BraSil dE SoUSa
Matrícula:5900096/1 Período:01/07 à 14/08/22Exercício:2022
Unidade:ETEEPa/Santarém
Portaria nº.:94/2022 de 12/01/2022
Nome:EdilZia PraTa fErNaNdES
Matrícula:5840317/2Período:01/07 à 14/08/22Exercício:2021
Unidade:ETEEPa/Santarém
Portaria nº.:48/2022 de 11/01/2022
Nome:lEiliaNa da SilVa oliVEira
Matrícula:57215210/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE almirante Soares dutra/Santarém
Portaria nº.:45/2022 de 11/01/2022
Nome:cErES doS SaNToS
Matrícula:5943441/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE almirante Soares dutra/Santarém

Portaria nº.:102/2022 de 12/01/2022
Nome:roSENil MacaMBira GoMES
Matrícula:6314333/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE frei ambrósio/Santarém
Portaria nº.:101/2022 de 12/01/2022
Nome:Márcia KoSSMaN ScHMiTT
Matrícula:57208954/1 Período:01/07 à 14/08/22Exercício:2021
Unidade:EE frei ambrósio/Santarém
Portaria nº.:100/2022 de 12/01/2022
Nome:JaiME fErrEira SoUSa
Matrícula:57214899/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE frei ambrósio/Santarém
Portaria nº.:46/2022 de 11/01/2022
Nome:JoÃo flaVio MoNTEiro dE oliVEira
Matrícula:384062/1 Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE almirante Soares dutra/Santarém
Portaria nº.:97/2022 de 12/01/2022
Nome:claUZira SaNToS PErEira
Matrícula:57214840/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2021
Unidade:EE frei ambrósio/Santarém
Portaria nº.:109/2022 de 12/01/2022
Nome:ElicE alVES MarTiNS
Matrícula:228303/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE felisbelo Jaguar Sussuarana/Santarém
Portaria nº.:108/2022 de 12/01/2022
Nome:raiMUNdo lUiS JESUS dE PaiVa
Matrícula:57212885/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE Governador fernando Guilhon/Santarém
Portaria nº.:51/2022 de 11/01/2022
Nome:EliZaNGEla Maria cardoSo GUiMarÃES
Matrícula:57215107/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE almirante Soares dutra/Santarém
Portaria nº.:49/2022 de 11/01/2022
Nome:MarliSSoN JoNaTHaN aSSUNÇÃo MENdES
Matrícula:57215088/1Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE almirante Soares dutra/Santarém
Portaria nº.:105/2022 de 12/01/2022
Nome:EliENai da SilVa ValE
Matrícula:5900085/1 Período:01/07 à 14/08/22Exercício:2022
Unidade:EE Governador fernando Guilhon/Santarém
Portaria nº.:53/2022 de 11/01/2022
Nome:SaNdra NoGUiEra dE SoUSa
Matrícula:57211299/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2021
Unidade:EE almirante Soares dutra/Santarém
Portaria nº.:110/2022 de 12/01/2022
Nome:KEliaNE SoUSa cordEiro
Matrícula:57215038/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE felisbelo Jaguar Sussuarana/Santarém
Portaria nº.:112/2022 de 12/01/2022
Nome:Mario fErNaNdo MarTiNS BENTES
Matrícula:5900093/1 Período:01/07 à 14/08/22Exercício:2022
Unidade:EE Jader Barbalho/Santarém
Portaria nº.:169/2022 de 14/01/2022
Nome:fraNciSca ESTEfÂNia SoUZa BENTE
Matrícula:251224/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE rodrigues dos Santos/Santarém
Portaria nº.:172/2022 de 14/01/2022
Nome:JoSÉ crUiJff dE SoUZa MUNHoZ
Matrícula:57210585/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE rodrigues dos Santos/Santarém
Portaria nº.:173/2022 de 14/01/2022
Nome:aliNE MarcEla SilVa GUiMarÃES
Matrícula:57211376/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE romana Tavares leal/Santarém
Portaria Nº.: 177/2022 de 14/01/2022
Nome: aNa Maria coSTa rEGo
Matrícula:57208889/1 Período:01/07/22 à 14/08/22 Exercício:2022
Unidade:EE São felipe/Santarem
Portaria Nº.: 178/2022 de 17/01/2022
Nome: EliZETE coNcEiÇÃo SilVa loBaTo
Matrícula:57211378/1 Período:01/07/22 à 30/07/22 Exercício:2021
Unidade:EE São felipe/Santarem
Portaria Nº.: 179/2022 de 17/01/2022
Nome: MariENE da SilVa SoUSa
Matrícula:57214828/1 Período:01/07/22 à 30/07/22 Exercício:2022
Unidade:EE São felipe/Santarem
Portaria Nº.: 180/2022 de 17/01/2022
Nome: MarilZa SardiNHa SilVa
Matrícula:5943455/1 Período:01/07/22 à 30/07/22 Exercício:2022
Unidade:EE São felipe/Santarem
Portaria Nº.: 181/2022 de 17/01/2022
Nome: MariNETE SaNToS
Matrícula:6314481/1 Período:01/07/22 à 30/07/22 Exercício:2022
Unidade:EE São felipe/Santarem
Portaria Nº.: 182/2022 de 17/01/2022
Nome: MariNElZa GalVao fiGUEira
Matrícula:5584558/1 Período:01/07/22 à 14/08/22 Exercício:2022
Unidade:EE São felipe/Santarem
Portaria Nº.: 184/2022 de 17/01/2022
Nome: SilVaNa GoMES GUiMaraES
Matrícula:57214944/1 Período:01/07/22 à 30/07/22 Exercício:2022
Unidade:EE São felipe/Santarem
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Portaria Nº.: 183/2022 de 17/01/2022
Nome: roBErTo caSTro alMEida
Matrícula:57214956/1 Período:01/07/22 à 30/07/22 Exercício:2022
Unidade:EE São felipe/Santarem
Portaria Nº.: 190/2022 de 17/01/2022
Nome: JUciValdo rodriGUES NEVES
Matrícula:57215217/1 Período:01/07/22 à 30/07/22 Exercício:2022
Unidade:Erc São francisco/Santarem
Portaria Nº.: 192/2022 de 17/01/2022
Nome: faBiaNa PiNHEiro da rocHa
Matrícula:57215110/1 Período:01/07/22 à 30/07/22 Exercício:2022
Unidade:Erc São raimundo/Santarem
Portaria Nº.: 188/2022 de 17/01/2022
Nome: MiriaN laNE dE oliVEira SaNToS
Matrícula:57218230/1 Período:01/07/22 à 30/07/22 Exercício:2022
Unidade:Erc São francisco/Santarem
Portaria Nº.: 186/2022 de 17/01/2022
Nome: Maria MoNica dE aNdradE GodiNHo
Matrícula:5375649/2 Período:01/07/22 à 14/08/22 Exercício:2022
Unidade:Erc São francisco/Santarem
Portaria Nº.: 101/2022 de 12/01/2022
Nome: Marcia KoSSMaN ScHMiTT
Matrícula:57208954/1 Período:01/07/22 à 14/08/22 Exercício:2021
Unidade:EE frei ambrosio/Santarem
Portaria Nº.: 233/2022 de 11/01/2022
Nome: MarcElo do roSario TaVarES
Matrícula:57212041/1 Período:01/07/22 à 30/07/22 Exercício:2022
Unidade:EEEfM augusto ramos Pinheiro/Terra alta
Portaria Nº.: 234/2022 de 11/01/2022
Nome: Maria alicE BaraTa
Matrícula:5345731/2 Período:01/07/22 à 30/07/22 Exercício:2022
Unidade:EEEfM augusto ramos Pinheiro/Terra alta
Portaria Nº.: 302/2022 de 14/01/2022
Nome: MaUro NEGrao fariaS
Matrícula:5400600/2 Período:01/07/22 à 30/07/22 Exercício:2022
Unidade:EEEf Maria Hyluisa Pinto ferreira/curuça
Portaria Nº.: 239/2022 de 11/01/2022
Nome: daNiEl rodriGUES fariaS
Matrícula:216909/1 Período:01/07/22 à 30/07/22 Exercício:2022
Unidade:EEEfM augusto ramos Pinheiro/Terra alta
Portaria Nº.: 237/2022 de 11/01/2022
Nome: aNa liGia BarBoSa diaS
Matrícula:5902342/1 Período:27/07/22 à 09/09/22 Exercício:2022
Unidade:EEEfM augusto ramos Pinheiro/Terra alta
Portaria Nº.: 235/2022 de 11/01/2022
Nome: carliaNa do Socorro oliVEira cHaVES
Matrícula:57217460/1 Período:01/07/22 à 30/07/22 Exercício:2022
Unidade:EEEfM augusto ramos Pinheiro/Terra alta
Portaria Nº.: 244/2022 de 11/01/2022
Nome: Maria PErPETUa ESPiNdola cardoSo
Matrícula:5900112/1 Período:01/07/22 à 14/08/22 Exercício:2022
Unidade:EEEfM augusto ramos Pinheiro/Terra alta
Portaria Nº.: 245/2022 de 11/01/2022
Nome: MariSa dUarTE dE VaScoNcEloS
Matrícula:5890540/1 Período:01/07/22 à 14/08/22 Exercício:2022
Unidade:EEEfM augusto ramos Pinheiro/Terra alta
torNar seM eFeito
Portaria Nº.:1498/2022 de 09/03/2022
Tornar sem efeito a PorTaria Nº 00592/2022 de 04/02/2022, que 
concedeu férias, no período de 01/03/2022 à 30/03/2022, o servidor 
EdGar daNTaS da coNcEiÇÃo,matricula 758981/1, Escrevente dati-
lografo,lotado na diretoria de Ensino/Belém, referente ao exercício de 
2022, para fins de regularização funcional.

Protocolo: 772104

.

.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

LiceNÇa saÚde - ProrroGaÇÃo
e- Protocolo nº 2022/188764
LaUdo Nº 85132 de 24 de JaNeirode 2022
NoME do SErVidor: aNaldiSSoN SilVa caValcaNTE
id.fUNcioNal: 3188280/1
carGo: aUX. dE SErV. GEraiS a
loTaÇÃo: coordENadoria adMiNiSTraTiVa do caMPUS iii
PEriodo: 18/11/2021 a 17/03/2022
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará
e- Protocolo nº 2022/267003
LaUdo Nº 066 de 01 de FeVereiro de 2022
NoME do SErVidor: SUElEN aNdradE ricarTE
id.fUNcioNal: 5899622/ 2
carGo: ProfESSor aUXiliar

loTaÇÃo: caMPUS dE SaNTarEM
PEriodo: 27/12/2021 a 25/02/2022
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 772041
LiceNÇa saÚde
e- Protocolo nº 2022/188764
LaUdo Nº 86149 de 09 de FeVereiro de 2022
NoME do SErVidor: EliSETH coSTa oliVEira dE MaToS
id.fUNcioNal: 5755220/ 2
carGo: ProfESSor adJUNTo
loTaÇÃo: dEParTaMENTo dE PaToloGia
PEriodo: 03/01/2022 a 03/03/2022
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará
e- Protocolo nº 2022/188764
LaUdo Nº 86096 de 08 de FeVereiro de 2022
NoME do SErVidor: EdilEa MoNTEiro dE oliVEira
id.fUNcioNal: 5760712/ 2
carGo: ProfESSor aSSiSTENTE
loTaÇÃo: dEParTaMENTo dE ciENciaS dE MoViMENTo HUMaNo
PEriodo: 16/11/2021 a 14/01/2022
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará
e- Protocolo nº 2022/188764
LaUdo Nº 86095 de 08 de FeVereiro de 2022
NoME do SErVidor: dEYZiaNNE da coSTa do NaSciMENTo
id.fUNcioNal:57209359/ 1
carGo: aUXiliar dE laBoraTorio
loTaÇÃo: caMPUS dE BarcarENa
PEriodo: 28/12/2021 a 25/02/2022
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará
e- Protocolo nº 2022/188764
LaUdo Nº 86192 de 10 de FeVereiro de 2022
NoME do SErVidor: aNToNia MarGarETH MoiTa Sa
id.fUNcioNal: 723975/ 2
carGo: ProfESSor adJUNTo
loTaÇÃo: dEParTaMENTo dE ENfErMaGEM coMUNiTaria
PEriodo: 06/01/2022 a 04/02/2022
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará
e- Protocolo nº 2022/188764
LaUdo Nº 84997 de 20 de JaNeirode 2022
NoME do SErVidor: EWErSoN JESUS loBaTo BorGES
id.fUNcioNal: 55585829/ 2
carGo: aGENTE adMiNiSTraTiVo B
loTaÇÃo: coordENadoria adMiNiSTraTiVa do caMPUS i
PEriodo: 23/11/2021 a 22/03/2022
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará
e- Protocolo nº 2022/188764
LaUdo Nº 86098 de 08 FeVereiro 2022
NoME do SErVidor: SElMa Zilda da SilVa laMEira BarBoSa
id.fUNcioNal: 5056381/ 1
carGo: aUXiliar adMiNiSTraTiVo B
loTaÇÃo: coordENadoria adMiNiSTraTiVa do caMPUS i
PEriodo: 03/01/2022 a 21/02/2022
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará
e- Protocolo nº 2022/188764
LaUdo Nº 85860 de 02 FeVereiro 2022
NoME do SErVidor: aNa criSTiNa GUiMaraES dE oliVEira
id.fUNcioNal: 5314313/ 5
carGo: ProfESSor aUXiliar
loTaÇÃo: dEParTaMENTo dE GiNaSTica arTE corPoral rEcrEacao
PEriodo: 17/01/2022 a 25/02/2022
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará
e- Protocolo nº 2022/188764
LaUdo Nº 85851 de 02 FeVereiro 2022
NoME do SErVidor:EdilSoN BraNdao dE MoraES
id.fUNcioNal: 3185575/ 1
carGo: TEc. dE coNTaBilidadE c
loTaÇÃo: coordENadoria adMiNiSTraTiVa do caMPUS ii
PEriodo: 20/12/2021 a 17/02/2022
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 772034

.

.

errata
.

errata
terMo de iNeXiGiBiLidade  de Processo LicitatÓrio
Processo: 2022/176710
Nº da iNeXiGiBiLidade:  02/2022
ParTES/ coNTraTada: 
oMNiS lUX aSTroNoMia & ProJEToS cUlTUraiS EirEli
oNde se LÊ:
foNTE dE rEcUrSo: 339039
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Leia-se:
foNTE dE rEcUrSo:339030
PUBlicada No d.o.E. N° 34.884 dE 08 dE MarÇo dE 2022.
ProTocolo da PUBlicaÇÃo 767815

Protocolo: 771829
errata À Portaria ordiNatÓria N. 523/2022
contratada: PlaNEJar coMÉrcio dE PiSciNaS EirE-
li PaE Nº 2021/324508-UEPa
Trata de Errata à Portaria ordinatória nº 523, de 24 de fevereiro de 2022.
oNde se LÊ:
art. 1° - Nomear a Sra. MariNalda GoMES aPiNaGÉS, coordenado-
ra administrativa do campus Viii, para exercer o cargo de fiscal do 
Contrato nº 01/2022-UEPA, firmados entre UEPA e a PLANEJAR COMÉR-
cio dE PiSciNaS EirEli.
Leia-se:
art. 1° - Nomear a Sra. MariNalda GoMES aPiNaGÉS, Secretária ad-
ministrativa do campus Viii/MaraBá, para exercer o cargo de fiscal do 
Contrato nº 01/2022- UEPA, firmados entre UEPA e a PLANEJAR COMÉR-
cio dE PiSciNaS EirEli.
Diário Oficial Nº. 34.878, de 2 de março de 2022. Protocolo: 766074

Protocolo: 771761

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

aditiVo ao terMo de coNtrato
N° do coNtrato/eXercÍcio: 033/2018 – UePa
N° terMo: 4° (quarto)
claSSificaÇÃo: outros
daTa dE aSSiNaTUra: 14/03/2022
MoTiVo: reajuste do valor
JUSTificaTiVa: o presente Termo aditivo tem como objeto o reajuste do 
valor do contrato n° 033/2018– UEPa.
início da vigência: XXXXX
Término da vigência: XXXXX
Valor do TErMo: fica reajustado o valor do contrato n° 033/2018, no 
percentual de aproximadamente 16,3167%, passando o valor global atual 
de r$ 30.949,96 (trinta mil e novecentos e quarenta e nove reais e noven-
ta e seis centavos), para r$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais).
foro: BElÉM/Pa
doTaÇÃo orÇaMENTária
funcional Programática: 74201.12.364.1506.8870 
Elemento de despesa: 339036
fonte de recurso: 0102
coNTraTado
PErSoNalidadE: fÍSica
NoME: JUraNdir SilVa da coNcEiÇÃo
loGradoUro: rua arciprestes Manoel Teodoro 923, apto 190 1
Bairro: Batista campos
cidadE: Belém
Uf: Pa
cEP: 66.015-040
ordENador
NoME: claY aNdErSoN NUNES cHaGaS

Protocolo: 771765

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

Processo nº 2021/935077
HoMoLoGaÇÃo de resULtado de LicitaÇÃo
o reitor da Universidade do Estado do Pará – UEPa, na condição de gestor 
superior, homologa o resultado do certame licitatório na modalidade PrE-
GÃo ElETrÔNico N° 56/2021/UEPa, cujo objeto é a aquisição de material 
esportivo para atender as necessidades das aulas práticas do curso de 
licenciatura/Bacharelado em Educação física do campus de Tucuruí/Pa da 
Universidade do Estado do Pará – UEPa.
as empresas vencedoras do certame foram:
1- 26.014.457/0001-49 - T B dE MoraES coMErcio VarEJiSTa dE TEci-
doS, item 12. Valor da proposta r$ 900,00.
2- 27.183.604/0001-77 - TEcBol lTda, itens 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 
e 13. Valor da proposta r$ 8.540,00.
3- 91.824.383/0001-78 - aSTor STaUdT coMErcio dE ProdUToS EdU-
caTiVoS EirEli, item 1. Valor da proposta r$ 288,00.
Belém, 15 de março de 2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará/UEPa

Protocolo: 771808

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

Processo nº 2021/755906
Magnífico Reitor,
Pelo presente encaminhamos à Vossa Magnificência, para efeito de homo-
logação, o Processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico SrP nº 
50/2021-UEPa, cujo objeto é o registro de preço para aquisições futuras 
e eventuais de medicamentos de referência e genéricos, para distribuição 

gratuita aos pacientes da rede pública, assistida pelo centro de Saúde 
Escola do Marco/ccBS/UEPa, com entrega parcelada, para um período de 
12(doze) meses, com recursos do SUS.
as empresas vencedoras do certame foram:
1- 08.691.632/0001-50 - E T MarQUES EirEli, itens 02, 05, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 23, 24, 25, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 46, 48, 49, 
50, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 60, 64, 65, 66, 69, 70 e 73. 
Valor da proposta r$ 177.700,00.
2- 36.099.392/0001-35 - aPoTEK diSTriBUidora dE MEdicaMENToS, 
itens 03, 07, 09, 11, 22, 30, 36, 37, 41, 51, 62, 63 e 67. 
Valor da proposta r$ 52.426,00.
3- 16.553.940/0001-48 - MEdMaX coMErcio dE MEdicaMENToS lTda, 
itens 01, 06, 27, 44, 47, 68, 71 e 72 Valor da proposta r$ 27.999,34.
4- 29.043.834/0001-66 - 3MEd diSTriBUidora dE MEdicaMENToS 
lTda, itens 08, 12, 42, 45 e 54 Valor da proposta r$ 26.568,00.
5- 31.097.402/0001-80 - adl MEd coMErcio dE MEdicaMENToS lTda, 
itens 04, 13, 14 e 59. Valor da proposta r$ 19.920,00.
6- 32.137.731/0001-70 - a J coMErcio aTacadiSTa dE MEdicaMEN-
ToS, itens 10, 26 e 43. Valor da proposta r$ 18.505,00.
7- 08.676.370/0001-55 - diSTriBUidora dE MEdicaMENToS Pro SaU-
dE lTda, itens 21 e 61. Valor da proposta r$ 27.040,00.
Belém, 15 de Março de 2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará/UEPa

Protocolo: 771890

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

sUPriMeNto de FUNdo
Portaria N° 762/2022, de 15 de MarÇo de 2022.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data de pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: coordENador dE caMPUS dE iNTErioriZ
Nome: JaVaN PErEira MoTTa
Matrícula funcional: 5905495/ 1
Valor: r$ 1.500,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8870
fonte: 0261
339039_ r$ 1.500,00
Portaria N° 763/2022, de 15 de MarÇo de 2022.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data de pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: coordENador adMiNiSTraTiVo dE caMPU
Nome: clEidiaNE SardiNHa dE SoUZa lEal
Matrícula funcional: 5956967/ 1
Valor: r$ 4.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8870
fonte: 0261
339030_ r$ 4.000,00
ordenador responsável
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará.

Protocolo: 771857
sUPriMeNto de FUNdo
Portaria N° 761/2022, de 15 de MarÇo de 2022.
Prazos: Para aplicação 15 (quinze) dias a contar da data de pagamento,
Para prestação de contas 5 (cinco) dias após a aplicação.
cargo: coordENador dE EdiTora da UEPa
Nome: NilSoN BEZErra NETo
Matrícula funcional: 57201130/ 1
Valor: r$ 1.500,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8870
fonte: 0102
339036_ r$ 1.500,00
Portaria N° 767/2022, de 15 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: dirETor do PlaNETario
Nome: acYlENa coElHo coSTa
Matrícula funcional: 5858852/ 2
Valor: r$ 4.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8870
fonte: 0102
339030_ r$ 4.000,00
Portaria N° 768/2022, de 15 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: aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo
Nome: aNToNio aUGUSTo PErEira Baiao
Matrícula funcional: 6121730/ 1
Valor: r$ 4.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8870
fonte: 0102
339030_ r$ 2.500,00
339039_ r$ 1.500,00
ordenador responsável
carloS JoSE caPEla BiSPo
Pró-reitor de Gestão e Planejament

Protocolo: 771855
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coNcessÃo de diÁrias
(art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994)
Portaria N° 744/22 de 14 de MarÇo 2022
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: ministrar disciplina pelo forma Pará.
oriGEM: BElEM-Pa
dESTiNo: BENEVidES-Pa
NoME do SErVidor: Maria aUXiliadora MoNTEiro
carGo: ProfESSor aSSiSTENTE
id.fUNcioNal: 5152402-4
daTa iNicio: 03.01.2022
daTa TÉrMiNo: 11.01.2022
QUaNTidadE: 8 e ½ (oito e meia)
Portaria N° 745/22 de 14 de MarÇo 2022
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: ministrar disciplina pelo forma Pará.
oriGEM: BElEM-Pa
dESTiNo: MElGaÇo-Pa
NoME do SErVidor: SMaYK BarBoSa SoUSa
carGo: ProfESSor aSSiSTENTE
id.fUNcioNal: 57189067-3
daTa iNicio: 02.01.2022
daTa TÉrMiNo: 10.01.2022
QUaNTidadE: 8 e ½ (oito e meia)
Portaria N° 746/22 de 14 de MarÇo 2022
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: ministrar disciplina, pelo forma Pará.
oriGEM: BElEM-Pa
dESTiNo: GUrUPa-Pa
NoME do SErVidor: Marcio riSciK
carGo: ProfESSor aUXiliar
id.fUNcioNal: 55586863-3
daTa iNicio: 19.02.2022
daTa TÉrMiNo: 27.02.2022
QUaNTidadE: 8 e ½ (oito e meia)
Portaria N° 747/22 de 14 de MarÇo 2022
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: ministrar disciplina, pelo forma Pará.
oriGEM: BElEM-Pa
dESTiNo: GUrUPa-Pa
NoME do SErVidor: GilENo EdU laMEira dE MElo
carGo: ProfESSor aSSiSTENTE
id.fUNcioNal: 5812232-3
daTa iNicio: 05.02.2022
daTa TÉrMiNo: 13.02.2022
QUaNTidadE: 8 e ½ (oito e meia)
Portaria N° 748/22 de 14 de MarÇo 2022
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: ministrar disciplina pelo forma Pará.
oriGEM: BElEM-Pa
dESTiNo: GUrUPa-Pa
NoME do SErVidor: Maria GorETTi SoUSa laMEira
carGo: ProfESSor aUXiliar
id.fUNcioNal: 55586669-2
daTa iNicio: 08.01.2022
daTa TÉrMiNo: 16.01.2022
QUaNTidadE: 8 e ½ (oito e meia)
Portaria N° 749/22 de 14 de MarÇo 2022
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: ministrar disciplina pelo forma Pará.
oriGEM: BElEM-Pa
dESTiNo: BENEVidES-Pa
NoME do SErVidor: PaUlo fErNaNdo caMBEiro PiMENTa
carGo: ProfESSor aUXiliar
id.fUNcioNal: 753718-2
daTa iNicio: 25.03.2022
daTa TÉrMiNo: 31.03.2022
QUaNTidadE: 6,5 e ½ (seis e meia)
Portaria N° 750/22 de 14 de MarÇo 2022
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: ministrar disciplina pelo forma Pará.
oriGEM: BElEM-Pa
dESTiNo: GUrUPa-Pa
NoME do SErVidor: iVaN GoNÇalVES rEiS
carGo: ProfESSor aSSiSTENTE
id.fUNcioNal: 470872-2
daTa iNicio: 01.01.2022
daTa TÉrMiNo: 08.01.2022
QUaNTidadE: 7,5 e ½ (sete e meia)
Portaria N° 751/22 de 14 de MarÇo 2022
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: ministrar disciplina pelo forma Pará.
oriGEM: BElEM-Pa
dESTiNo: BENEVidES-Pa
NoME do SErVidor: EViToN corrEa dE SoUSa
carGo: ProfESSor aUXiliar
id.fUNcioNal: 54188854-1

daTa iNicio: 12.01.2022
daTa TÉrMiNo: 18.01.2022
QUaNTidadE: 6,5 e ½ (seis e meia)
Portaria N° 752/22 de 14 de MarÇo 2022
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: participar de aula inaugural pelo forma Pará.
oriGEM: BElEM-Pa
dESTiNo: MocaJUBa-Pa
NoME do SErVidor: MaridalVa raMoS lEiTE
carGo: ProfESSor aSSiSTENTE
id.fUNcioNal: 5117810-1
daTa iNicio: 21.03.2022
daTa TÉrMiNo: 24.03.2022
QUaNTidadE: 3,5 e ½ (trêse meia)
Portaria N° 753/22 de 14 de MarÇo 2022
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: ministrar disciplina pelo forma Pará.
oriGEM: BElEM-Pa
dESTiNo: MElGaÇo-Pa
NoME do SErVidor: diValdo MarTiNS dE SoUZa
carGo: ProfESSor aSSiSTENTE
id.fUNcioNal: 3187950-1
daTa iNicio: 29.01.2022
daTa TÉrMiNo: 06.02.2022
QUaNTidadE: 8 e ½ (oito e meia)
Portaria N° 754/22 de 14 de MarÇo 2022
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: participar de aula inaugural pelo forma Pará.
oriGEM: BElEM-Pa
dESTiNo: MocaJUBa-Pa
NoME do SErVidor: Maria liracY BaTiSTa dE SoUZa
carGo: ProfESSor adJUNTo
id.fUNcioNal: 103527-2
daTa iNicio: 21.03.2022
daTa TÉrMiNo: 22.03.2022
QUaNTidadE: 1 e ½ (uma e meia)
Portaria N° 755/22 de 14 de MarÇo 2022
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: ministrar disciplina pelo forma Pará.
oriGEM: BElEM-Pa
dESTiNo: BENEVidES-Pa
NoME do SErVidor: MarTa GENU SoarES
carGo: ProfESSor TiTUlar
id.fUNcioNal: 6011888-3
daTa iNicio: 19.01.2022
daTa TÉrMiNo: 27.01.2022
QUaNTidadE: 8 e ½ (oito e meia)
Portaria N° 756/22 de 14 de MarÇo 2022
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: participar de curso de capacitação
oriGEM: TUcUrUi-Pa
dESTiNo: BElEM-Pa
NoME do SErVidor: lEaNdro dE aSSiS SaNToS da coSTa
carGo: ProfESSor aUXiliar
id.fUNcioNal: 55560177-3
daTa iNicio: 20.03.2022
daTa TÉrMiNo: 26.03.2022
QUaNTidadE: 6,5 e ½ (seis e meia)
Portaria N° 757/22 de 14 de MarÇo 2022
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: ministrar disciplina pelo forma Pará.
oriGEM: BElEM-Pa
dESTiNo: BENEVidES-Pa
NoME do SErVidor: carloS dorNElE rocHa
carGo: ProfESSor adJUNTo
id.fUNcioNal: 188247-2
daTa iNicio: 02.03.2022
daTa TÉrMiNo: 08.03.2022
QUaNTidadE: 6,5 e ½ (seis e meia)
Portaria N° 758/22 de 14 de MarÇo 2022
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: participar de outorga de grau.
oriGEM: BElEM-Pa
dESTiNo: MaraBa-Pa
NoME do SErVidor: claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
carGo: rEiTor
id.fUNcioNal: 55590110-3
daTa iNicio: 24.03.2022
daTa TÉrMiNo: 25.03.2022
QUaNTidadE: 1,5 e ½ (uma e meia)
Portaria N° 759/22 de 14 de MarÇo 2022
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: participar de cerimonia.
oriGEM: BElEM-Pa
dESTiNo: caMETa-Pa
NoME do SErVidor: claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
carGo: rEiTor
id.fUNcioNal: 55590110-3
daTa iNicio: 15.03.2022
daTa TÉrMiNo: 16.03.2022
QUaNTidadE: 1,5 e ½ (uma e meia)
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Portaria N° 760/22 de 14 de MarÇo 2022
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: participar de cerimonia de aula inaugural.
oriGEM: BElEM-Pa
dESTiNo: BraGaNÇa-Pa
NoME do SErVidor: ValdETE Maria Garcia BaTiSTa
carGo: aUXiliar adMiNiSTraTiVo B
id.fUNcioNal: 5113423-1
daTa iNicio: 11.03.2022
daTa TÉrMiNo: 12.03.2022
QUaNTidadE: 1,5 e ½ (uma e meia)
Portaria N° 773/22 de 15 de MarÇo 2022
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: ministrar disciplina pelo forma Pará.
oriGEM: BElEM-Pa
dESTiNo: BENEVidES-Pa
NoME do SErVidor: faBiola raQUEl TENorio oliVEira
carGo: ProfESSor adJUNTo
id.fUNcioNal: 57193309-1
daTa iNicio: 28.01.2022
daTa TÉrMiNo: 05.02.2022
QUaNTidadE: 8,5 e ½ (oito e meia)
Portaria N° 774/22 de 15 de MarÇo 2022
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: ministrar disciplina pelo forma Pará.
oriGEM: BElEM-Pa
dESTiNo: GUrUPa-Pa
NoME do SErVidor: JorGE fariaS dE oliVEira
carGo: ProfESSor aUXiliar
id.fUNcioNal: 5117925-4
daTa iNicio: 29.01.2022
daTa TÉrMiNo: 06.02.2022
QUaNTidadE: 8,5 e ½ (oito e meia)
Portaria N° 775/22 de 15 de MarÇo 2022
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: ministrar disciplina pelo forma Pará.
oriGEM: BElEM-Pa
dESTiNo: GUrUPa-Pa
NoME do SErVidor: rEJaNE WalESSa PEQUENo rodriGUES
carGo: ProfESSor aUXiliar
id.fUNcioNal: 5960381-1
daTa iNicio: 22.01.2022
daTa TÉrMiNo: 30.01.2022
QUaNTidadE: 8,5 e ½ (oito e meia)
Portaria N° 776/22 de 15 de MarÇo 2022
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: ministrar disciplina pelo forma Pará.
oriGEM: BElEM-Pa
dESTiNo: BENEVidES-Pa
NoME do SErVidor: JoSilEia do Socorro dE lira ValliNoTo
carGo: ProfESSor aSSiSTENTE
id.fUNcioNal: 5429480-2
daTa iNicio: 18.03.2022
daTa TÉrMiNo: 24.03.2022
QUaNTidadE: 6,5 e ½ (seis e meia)
Portaria N° 777/22 de 15 de MarÇo 2022
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: ministrar disciplina pelo forma Pará.
oriGEM: BElEM-Pa
dESTiNo: SaliNÓPoliS-Pa
NoME do SErVidor: rodriGo rafaEl SoUZa dE oliVEira
carGo: ProfESSor aUXiliar
id.fUNcioNal: 5926369-1
daTa iNicio: 28.01.2022
daTa TÉrMiNo: 08.02.2022
QUaNTidadE: 11,5 e ½ (onzee meia)
Portaria N° 778/22 de 15 de MarÇo 2022
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: ministrar disciplina.
oriGEM: BElEM-Pa
dESTiNo: caSTaNHal-Pa
NoME do SErVidor: dENiSE criSTiNa TorrES coSTa
carGo: ProfESSor aSSiSTENTE
id.fUNcioNal: 54188853-1
daTa iNicio: 23.03.2022
daTa TÉrMiNo: 05.04.2022
QUaNTidadE: 6 (seis)
Portaria N° 779/22 de 15 de MarÇo 2022
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: ministrar disciplina.
oriGEM: BElEM-Pa
dESTiNo: TUcUrUi-Pa
NoME do SErVidor: olaVo raiMUNdo dE MacEdo BarrETo da rocHa
carGo: ProfESSor aUXiliar
id.fUNcioNal: 5782600-1
daTa iNicio: 14.02.2022
daTa TÉrMiNo: 22.02.2022
QUaNTidadE: 8,5 e ½ (oito e meia)

Portaria N° 780/22 de 15 de MarÇo 2022
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: ministrar disciplina pelo forma Pará.
oriGEM: BElEM-Pa
dESTiNo: SaliNoPoliS-Pa
NoME do SErVidor: carloS JorGE NoGUEira dE caSTro
carGo: ProfESSor aUXiliar
id.fUNcioNal: 54189742-3
daTa iNicio: 23.02.2022
daTa TÉrMiNo: 03.03.2022
QUaNTidadE: 8,5 e ½ (oito e meia)
NEiValdo fialHo do NaSciMENTo
ordENador

Protocolo: 771928

.

.

oUtras MatÉrias
.

readaPtaÇÃo FUNcioNaL
e- Protocolo nº 2022/188764
LaUdo Nº 85942 de 03 de FeVereiro2022
NoME do SErVidor: fErNaNdo aUGUSTo do ValE GUZZo
id.fUNcioNal: 55590321/ 3
carGo: TEcNico EM SaUdE
loTaÇÃo: coordENadoria adMiNiSTraTiVa do caMPUS ii
PEriodo: 29/01/2022 a 29/03/2022
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 772047
coMUNicado
a Universidade do Estado do Pará, neste ato, comunica que as matrículas 
nos cursos objeto da convocação do Edital nº 19/2022-UEPa, terão seu pe-
ríodo prorrogado de 14 e 15/03/2022, para 14 a 18/03/2022.
Para quaisquer esclarecimentos, contatar a diretoria de controle acadêmi-
co, pelo telefone 3299-2219 ou email dca@uepa.br.
Belém, 15 de março de 2022.
 claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 772025

.

.

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

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 215/2022 - daF/seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EM-
PrEGo E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas atra-
vés do decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 
de 02 de janeiro de 2019.
ProcESSo: 2022/272235
r E S o l V E:
coNcEdEr, 30 (TriNTa) dias de licença Prêmio no período de 13/04/2022 
a 12/05/2022, correspondente ao triênio de 10/03/2017 a 09/03/2020 
para o servidor, JUlio cESar do Socorro araUJo da SilVa, Matrícula 
nº 5911765/1, carGo: Motorista lotado nesta SEaSTEr.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
14 de março de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1
Portaria Nº 222/2022 - daF/seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EM-
PrEGo E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas atra-
vés do decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 
de 02 de janeiro de 2019.
ProcESSo: 2022/1477617
r E S o l V E:
coNcEdEr, 30 (TriNTa) dias de licença Prêmio no período de 15/04/2022 
a 14/05/2022, correspondente ao restante do triênio de 13/01/2014 a 
12/01/2017, para a servidora, PriScila NUNES dE oliVEira Matrícula nº 
57224383/2, carGo: assistente de assistência Social, lotada nesta SEaSTEr.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
14 de março de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1

Protocolo: 771723
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.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 223/2021 – cGP/seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, 
EMPrEGo E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas 
através do decreto de 01 de janeiro de 2019, Publicado no doE nº 
33.771 de 02 de janeiro de 2019.
considerando o Processo nº 2022/122295 e apresentação do laudo 
Médico nº. 87348
r E S o l V E:
coNcEdEr, 15 (quinze) dias de afastamento no período de 
20/01/2015 a 03/02/2015, a fim de dar assistência a Sra. Esmeraldi-
na Silva da costa, Genitora, da servidora, JUliaNa da SilVa coSTa, 
Matricula Nº 54190377/1, ocupante do cargo, assistente administra-
tivo, lotada nesta SEaSTEr
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e ren-
da, 14 de março de 2022
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1
Portaria Nº 224/2022– cGP/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 2022/122295 e o laudo Médico nº 87349
r E S o l V E:
coNcEdEr, 07 (sete) dias de afastamento para TraTaMENTo dE 
SaÚdE, no período de 24/01/2022 a 30/01/2022, a servidora ou (a) 
Maria ValdElicE dE MoraES, Matrícula: 3226026/1, cargo: auxi-
liar Técnico, Órgão: SEaSTEr.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e ren-
da, 14 de março de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1

Protocolo: 771729

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 219/2022 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, 
EMPrEGo E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas 
através do decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 
33.771 de 02 de janeiro de 2019.
considerando o Processo nº 2022/291419
rESolVE:
autorizar o pagamento de 02 e ½ (dUaS e meia) diárias Para cada 
SErVidor ciTado aBaiXo:
iNocENcio rENaTo GaSPariM, matrícula nº 5945555/1, Secretário 
da SEaSTEr, Sra..Maria dE JESUS alVES ViEira,51855795/4,aS-
SESSora ESPEcial i e Sr. GUilHErME aUGUSTo dE alMEida car-
PEGGiaNi, assessor Especial i, matrícula nº 5946562/2, PaUlo SEr-
Gio dE SoUZa NaSciMENTo,5946524/3, aSSESSor que se desloca-
ram ao município de SÃo fraNciSco do Pará/Pa, para Participar de 
reunião sobre os Programas de assistência Social, Trabalho, Emprego 
e renda com a Gestão Municipal, no período de 10 à 12/03/2022, 
informo que o senhor MarcoS
fláVio do roSário riBEiro,colaBorador EVENTUal cPf 
022.813.302 – 12 fará a condução do veículo com retroativo de 
09/03/2022.
classificação orçamentária:
43.101 - 08.244.1505.8863 0101006357/0101 234.191 
339014/339036
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e ren-
da em, 14 de março 2022
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 229/2022 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, 
EMPrEGo E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas 
através do decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 
33.771 de 02 de janeiro de 2019.
considerando o Processo nº 2022/ 284573
rESolVE:
autorizar o pagamento de 03 e ½ ( TrÊS e meia) diárias Para cada 
SErVidor ciTado aBaiXo:

EdNa MoraiS BarroSo,colaBorador EVENTUal ,cPf Nº 
095.403.262 – 49 QUE ViaJará Para Porto alegre, Participação em 
atividade referente ao conselho No PEriodo dE 25 a 28/04/2022, 
coM oBJETiVo Participação Presencial no XXii Encontro Nacional do 
Programa de Proteção a criança e adolescentes ameaçados de Morte 
– PPcaaM.
classificação orçamentária:
43.0103 - 08.422.1505.8402 – 0338002151 249.624 3390 14
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e ren-
da em, 15 de março 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 221/2022 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTENcia Social,TraBalHo,EM-
PrEGo 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/ 282369
rESolVE:
autorizar o pagamento de 06 e ½ (SEiS e meia) diárias Para cada 
SErVidor ciTado aBaiXo:
aNdrEa liSBoa da SilVa,5946600/1,lEa Maria dE caSTro oli-
VEira,55589366/3,coordENador que se deslocara para o municí-
pio de altamira/Pa no período de 27/03 a 02/04/2022 com objetivo 
de capacitação de Trabalho do SUaS,SiNaSE e SiSaN.
classificação orçamentária:
87.101 – 08.422.1505.8399 f: 0339002241 234.094 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e ren-
da em, 14 de março 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 225/2022 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTENcia Social,TraBalHo,EM-
PrEGo 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/ 281530
rESolVE:
autorizar o pagamento de 06 e ½ (SEiS e meia) diárias Para cada 
SErVidor ciTado aBaiXo:
dEiSE araUJo da SilVa,54195016/1,SocioloGo que se deslocara 
para o município de altamira/Pa no período de 27/03 a 02/04/2022 
com objetivo de Participar da execução do “ Programa operadores do 
SUaS “,abrangendo os respectivos municípios altamira, anapú, Brasil 
Novo, Medicilândia, Pacajá, Porto de Moz, Placas, Senador José Porfi-
rio, Uruará e Vitoria do Xingu .
classificação orçamentária:
87.101 – 08.422.1505.8399 f: 0339002241 234.094 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e ren-
da em, 14 de março 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 226/2022 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTENcia Social,TraBalHo,EM-
PrEGo 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/ 281530
rESolVE:
autorizar o pagamento de 03 e ½ (TrÊS e meia) diárias Para cada 
SErVidor ciTado aBaiXo:
dEiSE araÚJo da SilVa,54195016/1, SocioloGo que se deslocara 
para o município de MaraBá/Pa no período de 15/03 a 18/03/2022 
com objetivo de realizar Visita Técnica no abrigo de Estadual de Mu-
lheres Vitimas de Violência de Marabá, com objetivo de atender as 
recomendações apresentadas no Processo PaE nº 2022/89490, refe-
rente ao oficio nº 017/2022/MP/3ºPJ/Vd-cEaP, reiterando o Processo 
administrativo nº 003030-930/2021. .
classificação orçamentária:
87.101 – 08.422.1505.8399 f: 0339002241 234.094 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e ren-
da em, 14 de março 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1

Protocolo: 771715
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..

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO 
SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 247/2022-GaB/Pres BeLÉM, 09 de MarÇo de 2022.  
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo dE aTENdiMENTo SocioEdUcaTiVo do 
Pará no uso das atribuições legais conferidas pelo decreto Governamental 
de 30.04.2021, publicado no doE nº 34.571 de 03.05.2021 a contar 
de 30.04.2021 e pelos dispositivos da lei nº 5.810/94. considerando o 
memorando nº 04/cSPad4 de 09.03.2022, despachos da aSPad de 
09.03.2022 e do Presidente da faSEPa de 10.03.2022; r E S o l V E:art. 
1º. ProrroGar com base no art. 208, a apuração do Pad nº 02/2022 
(Processo nº 2017/432212), legitimada pela PorTaria nº 078/2022-GaB/
PrES de 24.01.2022, publicada no doE nº 34.844 de 26.01.2022, por mais 
60 dias (sessenta) dias a contar de 28.03.2022. art. 2º. Esta PorTaria 
entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do Estado. 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE, dÊ-SE ciÊNcia E cUMPra-SE.lUiZ cElSo 
da SilVa/Presidente da faSEPa.
Portaria Nº 245/2022-GaB/Pres Belém, 09 de março de 2022.  
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo dE aTENdiMENTo SocioEdUcaTiVo do 
Pará no uso das atribuições legais conferidas pelo decreto Governamental 
de 30/04/2021, publicado no doE nº 34.571 de 03/05/2021 a contar 
de 30/04/2021 e pelos dispositivos da lei nº 5.810/94.considerando o 
Memorando nº 03/2022-cSPad-4 de 04/03/2022 e os despachos da 
aSPad de 04/03/2022 e do Presidente da faSEPa de 10/03/2022;r E S o 
l V E: art. 1º. dESiGNar a servidora claUdETE da SilVa NEPoMUcENo, 
monitora, matrícula nº 54194959/1, lotado na Presidência (aSPad), como 
dEfENSora daTiVa da ex-servidora adriaNa EScÓrcio da SilVa, já 
qualificada e devidamente indiciada nos autos do PAD nº 02/2022 (Processo 
nº 2017/432212) a que responde, devendo apresentar a defesa Escrita à 
comissão Processante, no prazo de 20 (vinte) dias, a contar da aposição 
de seu ciente nesta, na conformidade com o que dispõe o art. 220 § 2º, do 
diploma ao Norte; art. 4º. Esta PorTaria entra em vigor na data de sua 
publicação no Diário Oficial do Estado. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, DÊ-
SE ciÊNcia E cUMPra-SE.lUiZ cElSo da SilVa/Presidente da faSEPa.

Protocolo: 771719
Portaria Nº 252/2022-GaB/Pres. BeLÉM, 11 de MarÇo de 2022.  
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo dE aTENdiMENTo SocioEdUcaTiVo do 
Pará no uso das atribuições legais conferidas pelo decreto Governamental 
de 30/04/2021, publicado no doE nº 34.571 de 03/05/2021 e pelos 
dispositivos da lei nº 5.810/94. considerando o Memorando nº 
04/2022-cSPad-2 de 03/03/2022 e os despachos da coordenadora 
da aSPad de 03/03/2022 e do Presidente da faSEPa de 08/03/2022; 
rESolVE: art. 1º. ProrroGar, com base no parágrafo único do art. 
201, o prazo apuratório da Sindicância Punitiva nº 02/2022 (Processo 
nº 2019/39639), legitimada pela PorTaria nº 079/2022-GaB-PrES de 
21/01/2022 (doE nº 34.843 de 25/01/2022), por mais 30 (trinta) dias 
a contar de 25/02/2022. art. 2º. Esta PorTaria entra em vigor a contar 
com data retroativa de 25/02/2022. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE, dÊ-SE 
ciÊNcia E cUMPra-SE. lUiZ cElSo da SilVa. Presidente da faSEPa.

Protocolo: 771745
Portaria Nº. 242 de 09 de março de 2022-  
dESiGNar :claudia da conceição raiol dos Santos, cargo: monitor, mat.: 
54193603/1 para responder pela Gerência do centro Socioeducativo 
feminino-cESEf, na ausência da titular: alessandra de Paula Vieira de 
almeida, mat.: 5897714/2,função/ Gerente ii, por motivo de férias, 
período de 17..01 .22 a .15.02.22, com  ônus para administração
Portaria Nº. 243 de 09 de março de  2022-  
coNcEdEr licença Gala  ao servidor: adson Benedito da Silva 
filho,mat:5956354/1 ,cargo: monitor, período 08.03.22 a  15.03.22
Portaria Nº. 244 de 09 de março de  2022-  
coNcEdEr licença Paternidade  ao servidor: raí Vieira de 
aquino,mat:5958076/1 ,cargo: monitor, período 19.02.22 a  10.03.22.
Portaria Nº. 248 de 10 de março de 2022-  
dESiGNar :Paulo José carvalho de almeida, cargo: assessor iii, mat.: 
57206208/5 para responder pela Gerência de comissão de controle interno-
cci, como agente Público de controle aPc a contar de 14 de fevereiro de 2022.
luiz celso da Silva-Presidente-faSEPa

Protocolo: 771784

.

errata
.

errata:
coNtrato 15-2021
PUBlicado doE 34.560 dE 22/04/2021
oNde se LÊ : ViGÊNcia 19/04/2021 À 18/04/2022
Leia-se: 09/04/2021 À 08/04/22

Protocolo: 771596
.

terMo aditiVo a coNtrato
.

segundo termo aditivo ao contrato n° 18/2020; data da assinatu-

ra: 14/03/2022; Vigência 13/03/2022 a 14/12/2022; Parecer Jurídico n° 

60/2022 – ProJUr faSEPa.

Justificativa: prorrogação da cláusula décima Segunda do contrato administrati-
vo nº 18/2020 que trata da vigência do referido contrato, conforme previsão legal 
exarada na lei federal n° 8.666/93, art. 57, que tem como escopo a prestação de 
serviços de locação continuada e eventual de veículos, sem condutor, quilometragem 
livre e sem fornecimento de combustível, para atender as necessidades das Unida-
des desta faSEPa. o Valor global para o fornecimento ora contratado importa em :
1.699.470,00 (um milhão seiscentos e novente e nove mil quatrocentos e 
setenta reais) referente ao periodo aditado
Partes: faSEPa e NorTE locadora dE VEÍcUloS EirEli, Est. do Tapanã, 
n° 08 - Bairro: Tapaná distrito: lcoaraci - cEP 66.833-075 - Belém/Pa 
-,cNPJ/M n°08.949.785/0001-55
ordenador: lUiZ cElSo da SilVa/ Presidente da faSEPa.

Protocolo: 771688
..

secretaria de estado de JUstiÇa 
e direitos HUMaNos

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 119 de 15 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 2022/261417
r E S o l V E:
coNcEdEr TrEZE E MEia diárias em favor da servidora desta SEJUdH, abaixo iden-
tificada, para : ação de Monitoramento da Rede de atendimento à Mulher” nos muni-
cípios de capanema/Pa e Tracuateua/Pa, no período de 03 a 16/04/2022. 

NoMe carGo MatrÍcULa

Marcia aNdrEia JorGE dE liMa coordENadora 57190023/4

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, 15 dE MarÇo dE 2022
JoSÉ fraNciSco dE JESUS PaNToJa PErEira
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 772170
Portaria Nº 118 de 15 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 2022/261412
r E S o l V E:
coNcEdEr TrEZE E MEia diárias em favor dos servidores desta SEJUdH, 
abaixo identificados, para : ação de “Empoderamento e Autonomia Finan-
ceira para Mulheres”, no município de capanema/Pa e Tracuateua/Pa, no 
período de 03 a 16/04/2022. 
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NoMe carGo MatrÍcULa

oSMar fErrEira GUiMarÃES Motorista 57230905/1

KElEN criSTiNa ViEira doS SaNToS assistente Social 57192823/1

KEllY rEGiNa caSTro caSTEllo BraNco assistente adminis-
trativo 51169453

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, 15 dE MarÇo dE 2022
JoSÉ fraNciSco dE JESUS PaNToJa PErEira
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 772176
Portaria N° 117 de 14 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 2022/243199..
r E S o l V E:
coNcEdEr UMa E MEia diárias, em favor dos servidores desta SEJUdH, 
abaixo identificados, para participar da caravana para emissão de docu-
mentos e atendimentos em cidadania e direitos humanos, no município de 
Santa Maria/Pa, no período de 07 a 08/03/2022. 

NoMe carGo MatricULa

BENEdiTo raUl SacraMENTo cUNHa aSSiSTENTE adMiNiS-
TraTiVo 54181872/2

roBErTo carloS Boa MorTE GarcEZ aSSESSor 5942345/2

lariZa PErla E SilVa MarTiNS SEc.dE dirEToria 5958849-1

SUaNE oliVEira da SilVa SEcrETaria 57221293

JoSÉ EdValdo do carMo oliVEira PaPiloScoPiSTa 5145813

coNcEdEr UMa E MEia diárias, em favor do colaborador Eventual abaixo 
identificado, para participar da Caravana para emissão de documentos e 
atendimentos em cidadania e direitos humanos, no município de Santa 
Maria/Pa, no período de 07 a 08/03/2022. 

NoMe carGo

JacY froES corrEa colaborador Eventual

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, 14 dE MarÇo dE 2022
JoSÉ fraNciSco dE JESUS PaNToJa PErEira
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 771589

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 111/2022-GGP/seJUdH Belém (Pa), 14 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, Processo administrativo Eletrônico nº 2021/1006516
rESolVE:
coNcEdEr 15 (quinze) dias de férias regulamentares ao servidor deste 
órgão, conforme descrito abaixo: 

MatrÍcULa serVidor eXercÍcio PerÍodo

55586331/4 lorena Brito romão 2021 25/04/2022 a 09/05/2022

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.

JoSÉ fraNciSco dE JESUS PaNToJa PErEira

Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos.

Protocolo: 772072

Portaria Nº 110/2022-GGP/seJUdH Belém (Pa), 14 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,

coNSidEraNdoo artigo 74 da lei nº. 5810 de 24 de janeiro de 1994 – rJU/Pa.

rESolVE:

coNcEdEr 30 (trinta) dias de férias regulamentares ao servidor deste 

órgão, conforme descrito abaixo: 

MatrÍcULa serVidor eXercÍcio PerÍodo

5958837/1 ingride Karime Soares dias 2022 01/04/2022 a 30/04/2022

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
JoSÉ fraNciSco dE JESUS PaNToJa PErEira
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos.

Protocolo: 772064
.

oUtras MatÉrias
.

terMo aditiVo: PriMeiro
terMo de FoMeNto Nº 11/2021
Processo Nº 2022/241471
foMENTada: aSSociaÇÃo rEcrEaTiVa rio NEGro ESPorTE clUBE 
ProJETo criaNÇa fEliZ – arrNEPcf,cNPJ Nº 15.210.568/0001-04
do oBJETo: Prorrogação do prazo de vigência por 03(três) meses, a partir 
de 01/03/2022 a 30/05/2022.
daTa da aSSiNaTUra: 15/03/2022
da fUNdaMENTaÇÃo parágrafo único, art. 55, da lei n.° 13.019/2014.
ordENador JoSÉ fraNciSco dE JESUS PaNToJa PErEira
SEcrETario dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS

Protocolo: 771642
..

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto ecoNÔMico, 
MiNeraÇÃo e eNerGia

.

.

.

aPostiLaMeNto
.

aPostiLaMeNto
terMo de aPostiLaMeNto 2022
o Estado do Pará por intermédio da Secretaria de Estado de desenvolvimento 
Econômico, Mineração e Energia-SEdEME, neste ato representado pela 
Secretária adjunta Gestão administrativa anadelia divina Santos, no uso 
de suas atribuições que lhe são conferidas através do decreto Estadual 
de 07/04/2021, publicado no doE Nº 34.545 de 08/04/2021 e PorTaria 
003/2021 – GS/SEdEME de 15/04/2021, publicado no doE Nº 34.554 
de 16/04/2021, vem adequar as novas dotações orçamentárias, para o 
exercício de 2022, para os contratos abaixo relacionados, com fundamento 
legal no art. 65§ 8º da lei nº 8.666/93 e alterações.
Belém, 14 de março de 2022.
terMos de aPostiLaMeNto 2022
dotaÇÃo orÇaMeNtÁria de 2022-coNtratos e aditiVos
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 Nº Nº do coNtrato eMPresa c.N.P.J ProGraMa de 
traBaLHo FoNte

NatUreZa 
da 

desPesa

14/2022 9912463821/2020 EMPrESa BraSilEira E corrEioS E 
TElÉGrafoS - EcT 34.028.316/0018-51 24101.22.122.1297.8338 0101 339039

25/2022 16/2021
BlENd Br coMÉrcio dE arTiGoS Pro-

MocioNaiS E SErViÇoS dE TraNSPorTE 
EirEli.

10.414.625/0001-53 24101.22.122.1297.8338 0101 339030

Protocolo: 772030

.

diÁria
.

Portaria N° 103/2022 - daF/sedeMe  BeLÉM, 15 de MarÇo de 2022.
Nome: aldENor SaNTaNa PEGado NETTo/Matrícula: n° 5913756/3/
cargo: coordenador/origem: Belém-Pa/destino: conceição do araguaia, 
Santa Maria das Barreiras, redenção, Xinguara e água azul do Norte-Pa/ 
Período: 21/03/2022 a 30/03/2022/diárias:9,5 (nove e meia)/ objetivo: 
realizar reuniões com as prefeituras para entenderem o Programa de in-
clusão Socioeconômico – PiS.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 771898

.

.

INSTITUTO DE METROLOGIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria nº 24/2022, 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: JoSÉ roBErTo alVES GoMES / Matrícula: 252 – Valor: r$ 2.088,13.
caNUTo corrEa MarQUES / Matrícula: 008 – Valor: r$ 2.088,13
Período: 14/03 a 26/03/2022 – 12,5 diárias
ordenadora: rafaela Barata chaves.

Protocolo: 771534

.

.

oUtras MatÉrias
.

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de empenho da despesa: 2022Ne00047. data de emissão: 
21/02/2022.
dispensa de licitação nº 004/2022.
ref.: Processo nº 52619.000008/2022-25 Protocolo nº202200040
objeto: contratação de empresa especializada na prestação do serviço 
manutenção elétrica no iMETroPará.
Valor: r$ 810,00 (oitocentos e dez reais).
dotação orçamentária:
fonte: 0260000000 – recursos Prov. de Transferências de convênios.
funcional: 14 422 1500 8803
Projeto/atividade: fiscalização de Estabelecimento, comércio, Produtos e 
Serviços para garantia dos direitos do consumidor.
Natureza da despesa: 339039 – Manutenção e conserv. de bens imoveis.
Unidade Gestora: 590201.
Gestão: 59000.
Plano interno: 2080008803c.
Servidores indicados como fiscal/Suplente: raysa Marcella e rubens cunha.
Empresa: f. B. loBaTo EirEli.
cNPJ: 35.012.469/0001-25.
Endereço: cJ cidadE NoVa 2 WE-19 Nº81 – aNaNiNdEUa-Pa cEP: 
67130-470.
ordenador de despesa: rafaela Barata chaves.

Protocolo: 771960

..

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria Nº 058/2022 de 14.03.2022.  
art. 1º iNTErroMPEr as férias, por necessidade do serviço público, do 
servidor carlos José Moraes figueiredo, matricula 57211806/1, para 
retorno às atividades a partir do dia 14/03/2022, que estava programada 
para 07/03/2022 a 05/04/2022, conforme processo nº 2022/271449. 
cilENE MorEira SaBiNo dE oliVEira – Presidente.

Protocolo: 771935

.

.

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DO 
PROGRAMA DE MICROCRÉDITO 
CREDCIDADÃO

.

.

diÁria
.

Portaria nº 016/2022 – 15 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 diária a servidora abaixo, de acordo com as bases vigentes, 
no trecho Belém/Maracanã/Belém, com o objetivo de realizar entrega de 
cartas de crédito aos microempreendedores do município acima menciona-
do, do NGPM-crEdicidadÃo.

NoMe MatrÍcULa 
/ cPF carGo PerÍodo Nº de 

diÁrias
PriScila HorlaNia SilVa 

SaNToS 5946293-1
GErENTE 

rEGioNal 16/03/2022  1/2

ii-dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se
Tercio Junior Sousa Nogueira
diretor Geral
NGPM-crEdcidadÃo

Protocolo: 771892
Portaria nº 017/2022 –15 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 diária a servidora abaixo, de acordo com as bases vigentes, 
no trecho castanhal/Maracanã/castanhal, com o objetivo de realizar en-
trega de cartas de crédito aos microempreendedores do município acima 
mencionado, do NGPM-crEdicidadÃo.

NoMe MatrÍcULa 
/ cPF carGo PerÍodo Nº de 

diÁrias
rENaTa KEllY dE GoiS 

BarrEiroS 5946306 GErENTE 
rEGioNal 15/03/2022 1/2

ii-dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se
Tercio Junior Sousa Nogueira
diretor Geral
NGPM-crEdcidadÃo

Protocolo: 771909
Portaria nº 018/2022 – 15 de MarÇo de 2022.
o diretor Geral do Núcleo de Gerenciamento do Programa de Microcrédito 
crEdcidadÃo, no uso de suas atribuições legais, conferidas no art. 3º da 
lei 7.774, de 23/12/2013.
rESolVE:
i - coNcEdEr diárias aos servidores abaixo, de acordo com as bases vi-
gentes, no trecho Belém/Maracanã/Magalhães Barata/Belém, com o obje-
tivo de realizar entrega de cartas de créditos aos microempreendedores do 
município acima mencionado, do programa NGPM-crEdicidadÃo.



diário oficial Nº 34.894   91Quarta-feira, 16 DE MARÇO DE 2022

NoMe MatrÍcULa/ 
cPF carGo PerÍodo Nº de 

diÁrias
TErcio JUNior SoUSa 

NoGUEira 57199036 dirETor 
GEral

16 a 
17/03/2022 1 1/2

orlaNdo aZEVEdo rEiS 
NETo 57191916 SEc. dE 

GaBiNETE
16 a 

17/03/2022 1 1/2

Marcio TaVarES BraGa 
JUNior 857.345.512-87 GErENTE 

rEGioNal
16 a 

17/03/2022 1 1/2

ii-dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se
Tercio Junior Sousa Nogueira
diretor Geral
NGPM-crEdcidadÃo

Protocolo: 772055

.

.

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto UrBaNo
e oBras PÚBLicas

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº. 0196/2022, de 10 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 2022/279601, de 09/03/2022 - 
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

11/2022 Prefeitura Municipal de Viseu Sistema de abastecimento de água, no Município de 
Viseu/Pa, distrito de fernandes Belo.

ii – dESiGNar o servidor láZaro cEZar da SilVa liMa JUNior, ma-
trícula nº 5913247/3, cargo/função: diretor de Planejamento de obras e 
Conformidade, 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: 771905
Portaria Nº. 0197/2022, de 10 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 2022/279442, de 09/03/2022 - difiS/SEdoP.
r E S o l V E:
i - dESiGNar o servidor MarcUS ViNiciUS aNGEliM dE aZEVEdo, Ma-
trícula nº 5936254/2, Cargo/Função: Coordenador, como fiscal do Contra-
to celebrado entre a Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e 
obras Públicas – SEdoP e a Empresa abaixo:

coNtrato eMPresa oBJeto

12/2022 construtora Karajás ltda construção de Passarela em madeira no Município de 
Ponta de Pedras/Pa.

ii – dESiGNar o servidor GilMar fraNco MoTa, Matrícula nº 54195705/2, cargo/
Função: Coordenador, para acompanhar e fiscalizar, como suplente, a execução do 
contrato, acima descrito, nos impedimentos legais e eventuais do titular.
iii- Esta PorTaria entra em vigor na data da publicação.
dê ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNToNio JoSE
Secretário adjunto de Gestão de obras Públicas

Protocolo: 771907
Portaria Nº. 0194/2022, de 10 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 2022/279974, de 09/03/2022 - 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 dos Convênios celebrados entre a Secretaria de Estado 
de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – SEdoP e o Órgão abaixo:

coNVÊNio ÓrGÃo oBJeto

20/2022 Prefeitura Municipal de alenquer
construção de cobertura de Quadra Poliesportiva 

augusto cezar de Sousa Quaresma, no Município de 
alenquer/Pa.

12/2022 Prefeitura Municipal de alenquer construção de cobertura de Quadra Poliesportiva do 
Bairro Novo Esperança, no Município de alenquer/Pa.

ii – dESiGNar o servidor fraNciSco dEMÉTrio dE carValHo NETo, 
Matrícula nº. 5956734/1, cargo/função: coordenador de Núcleo regional, 
para acompanhar e fiscalizar, como suplente, a execução dos convênios, 
acima descritos, 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: 771897
Portaria Nº. 0195/2022, de 10 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 2022/279728, de 09/03/2022 - 
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

16/2022 Prefeitura Municipal de
 igarapé-Miri

obra de Urbanização da orla em pavimento aterrado, 
no Município de igarapé-Miri/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: 771901

.

.

errata
.

errata de Portaria
Portaria Nº. 0172/2022, de 07 de MarÇo de 2022.
PUBlicada No doE Nº. 34.893, dE 15/03/2022.
onde se lê:
daTa: 07/03/2021.
Leia-se:
daTa: 07/03/2022.

Protocolo: 771935

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

19º tac Nº 17/2012 – cP Nº 09/2012
ParTES:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
coNSaN Engenharia ltda – cNPJ 34.609.503/0001-80
oBJETo: implantação do Sistema de abastecimento de água, no município de ourém-Pa.
JUSTificaTiVa: Prorrogação de prazo, cfe. art. 57, §1o, ii da lei no 8.666/93.
ViGÊNcia: 15/03/2022 a 11/09/2022
daTa da aSSiNaTUra: 15/03/2022
ordENador rESPoNSáVEl: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 771582

.

.

aPostiLaMeNto
.

1º terMo de aPostiLaMeNto
coNTraTo nº 72/2021 – cV nº 19/2021 - Prestação de serviços técnicos 
profissionais, visando elaboração de projetos executivos de arquitetura e 
engenharia para reforma, ampliação e adequação no Hospital ophir loyo-
la, nos seguintes setores: central de material esterilizado, divisão de medi-
cina nuclear e divisão de radioterapia (bunkers), em Belém, neste Estado.
JUSTificaTiVa: incluir a funcional programática: 07101 15.451.1508.7552 
449051 0101/0301 à cláusula sexta do instrumento original, cfe. art . 65, 
§8º da lei nº 8.666/93.
daTa dE aSSiNaTUra: 15/03/2022
coNTraTada: arkhitekton associados ltda
ordENador: Bendito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 772071



92  diário oficial Nº 34.894 Quarta-feira, 16 DE MARÇO DE 2022

.

diÁria
.

Portaria Nº. 0218/2022, de 15 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 2022/288988, de 11/03/2022 – coaP/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diária aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: Guilherme augusto Miranda cabral, Matrícula nº. 6696/1; cargo/
função: coordenador.
OBJETIVO: Realizar levantamento técnico e fotográfico de imóvel para ela-
boração de laudo de avaliação para aluguel do mesmo, sito na avenida rai-
mundo Veridiano cardoso nº 1008, e pesquisa de mercado imobiliário, no 
Município de Tucuruí/Pa, referente ao Processo da SESPa nº 2021/1303999.
NoME: antônio Pereira da costa, Matrícula nº. 57190739/1; cargo/fun-
ção: Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veiculo com o servidor, ao referido Município.
dESTiNo: Tucuruí/Pa.
diáriaS: 2,5 (duas e meia).
PErÍodo: 17 a 19/03/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNToNio JoSE
Secretário adjunto de Gestão de obras Públicas

Protocolo: 771926
Portaria Nº. 0216/2022, de 14 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 2022/292070, de 11/03/2022 – difiS/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diária ao servidor 
abaixo relacionado:
NoME: lázaro cézar da Silva lima Júnior, Matrícula nº 5913247/3; cargo/
função: diretor de Planejamento de obras e conformidade.
oBJETiVo: Visita técnica no Hospital regional Públicos dos caetés, no Município 
de capanema/Pa e Visita técnica para requalificação da Orla do Rio Peixe-boi/PA.
dESTiNo: capanema/Peixe Boi/Pa.
diáriaS: 1,5 (uma e meia).
PErÍodo: 17 a 18/03/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 771921

.

.

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

1º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 11/2021.
objeto: Prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) 
meses, iniciando em 03.03.2022, encerrando em 02.03.2023.
data de assinatura: 02.03.2022.
contratada: SErVPrEd SErViÇoS PrEdial E aMBiENTal lTda, cNPJ: 
13.803.194/0001-05.
ordenador: José antônio de angelis.

Protocolo: 771573
9º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 70/2019.
Objeto: Em face dos acréscimos e decréscimos de quantitativos, ficam ajustadas 
as planilhas do contrato e decrescido o valor de r$2.614.727,79 (dois milhões 
e seiscentos e quatorze mil e setecentos e vinte e sete reais e setenta e nove 
centavos), passando o valor global de r$65.944.745,96 (sessenta e cinco mi-
lhões e novecentos e quarenta e quatro mil e setecentos e quarenta e cinco reais 
e noventa e seis centavos), para r$63.330.018,17 (sessenta e três milhões e 
trezentos e trinta mil e dezoito reais e dezessete centavos), representando uma 
redução na ordem de 4,948515% em relação ao valor inicial do contrato.
data de assinatura: 10.03.2022.
contratada: carMoNa caBrEra coNSTrUTora dE oBraS S.a, cNPJ: 
25.316.468/0001-10.
ordenador: José antônio de angelis.

Protocolo: 771575

7º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 64/2017.
objeto: reajustamento de preços do contrato em epígrafe, no valor de 
r$13.959,11 (treze mil, novecentos e cinquenta e nove reais e onze centa-
vos), passando o valor global de r$137.390,43 (cento e trinta e sete mil, 
trezentos e noventa reais e quarenta e três centavos), para r$151.349,54 
(cento e cinquenta e um mil, trezentos e quarenta e nove reais e cinquenta 
e quatro centavos), representando um aumento na ordem de 10,160180% 
em relação ao valor inicial do contrato.
data de assinatura: 14.03.2022.
contratada: G. G. M. NEGrÃo dESENVolViMENTo dE SiSTEMaS EirEli, 
cNPJ: 21.861.204/0001-97.
ordenador: José antônio de angelis.

Protocolo: 771569
5º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 32/2018.
objeto: Prorrogação dos prazos de execução dos serviços e de vigência 
contratual por mais 12 (doze) meses, ambos iniciando em 05.04.2022, 
encerrando em 04.04.2023.
data de assinatura: 14.03.2022.
contratada: coNSUlTarE – SErViÇoS dE ENGENHaria E coNSUlToria 
aMBiENTal lTda, cNPJ: 20.710.672/0001-06.
ordenador: José antônio de angelis.

Protocolo: 771571

.

.

COMPANHIA DE HABITAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria N.º 039/2022 - Presi
o dirETor PrESidENTE da coMPaNHia dE HaBiTaÇÃo do ESTado do 
Pará-coHaB/Pa, usando de suas atribuições legais e estatutárias,
  coNSidEraNdo os termos do Processo Eletrônico nº 2022/194811, re-
ferente a substituição da titular da Gerência Executiva da célula de apoio 
ao Sehis, a Sra. Marcia aParEcida dE SoUZa, matrícula nº 5903662/6, 
afastada por motivo de enfermidade, a contar de 03.02.2022.
 r E S o l V E:
1.dESiGNar a Sra. Maria SilVia caMarao dE SoUSa, Matrícula nº 
57194821/1, para substituir a referida funcionária no período em que esti-
ver afastada pelo motivo acima citado.
2.faZEr vigorar os efeitos da presente PorTaria a partir de 03.02.2022.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 15 de março de 2022.
orlaNdo rEiS PaNToJa
diretor Presidente

Protocolo: 772174
Portaria N.º 038/2022 - Presi
o dirETor PrESidENTE da coMPaNHia dE HaBiTaÇÃo do ESTado do 
Pará-coHaB/Pa, usando de suas atribuições legais e estatutárias,
  coNSidEraNdo os termos do Processo Eletrônico nº 2022/190146, refe-
rente a substituição da chefe de Gabinete, a Sra. PaTrÍcia araÚJo diNiZ, 
matrícula nº 5143756/4, no período de 14.03.2022 a 17.04.2022, devido 
ao gozo de suas férias.
 r E S o l V E:
1.dESiGNar o Sr. Joao PaUlo dE MoraiS liMa, Matrícula nº 55585934-
1, para substituir a referida funcionária no período acima citado.
2.faZEr vigorar os efeitos da presente PorTaria a partir de 14.03.2022.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 11 de março de 2022.
orlaNdo rEiS PaNToJa
diretor Presidente

Protocolo: 772163
Portaria N.º 037/2022 – Presi
o dirETor PrESidENTE da coMPaNHia dE HaBiTaÇÃo do ESTado do 
Pará-coHaB/Pa, usando de suas atribuições legais e estatutárias e,
coNSidEraNdo o disposto no artigo 98 da lei nº. 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994.
coNSidEraNdo os termos do processo nº 2022/207844, que trata de 
solicitação de licença Prêmio;
r E S o l V E:
1.coNcEdEr a assistente Social NaZilda rodriGUES PacHEco, Matrícu-
la nº 33111/1, servidora da fundação centro de Hemoterapia e Hemato-
logia do Pará (HEMoPa), ora cedida a esta companhia, 60 (sessenta) dias 
de licença Prêmio, no período de 16.03.2022 a 14.05.2022, referente ao 
período aquisitivo 06.01.2008/ 05.01.2011.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 11 de março de 2022.
orlaNdo rEiS PaNToJa
diretor Presidente

Protocolo: 772154
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Portaria N.º 035/2022 – Presi
o dirETor PrESidENTE da coMPaNHia dE HaBiTaÇÃo do ESTado do 
Pará-coHaB/Pa, no uso de suas atribuições legais e estatutárias e;
coNSidEraNdo os termos do Processo Eletrônico nº 2022/129664, que 
trata do afastamento da titular da Gerência da célula Executiva de fo-
mento Habitacional – cEfHa, fláVia ElEN SEaBra GEMaQUE fariaS, 
matrícula nº 57194835/1, no período de 30/03/2022 a 13.04.2022, por 
motivo de férias.
r E S o l V E:
1.dESiGNar a Senhora aldaMErE rodriGUES VilHENa BorGES, Matrí-
cula nº 5086850/2, para responder pela cEfHa, no período acima citado.
2.faZEr vigorar os efeitos da presente PorTaria, a contar de 30/03/2022, 
revogando-se as disposições em contrário.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 11 de março de 2022
orlaNdo rEiS PaNToJa
diretor Presidente

Protocolo: 772124
Portaria N.º 036/2022 – Presi
o dirETor PrESidENTE da coMPaNHia dE HaBiTaÇÃo do ESTado do 
Pará-coHaB/Pa, no uso de suas atribuições legais e estatutárias e;
coNSidEraNdo os termos do Processo Eletrônico nº 2022/189276, que 
trata do afastamento da titular da Gerência da célula Executiva orçamen-
tária e financeira – cEofi, roSEMarY rodriGUES da SilVa, Matrícula nº 
51855521/3, no período de 14.03.2022 a 01.04.2022, por motivo de férias.
r E S o l V E:
1.dESiGNar a assistente Técnico, caroliNa doS SaNToS corrEa liMa, 
Matrícula nº 5947196/1, para responder pela cEofi, no período acima citado.
2.faZEr vigorar os efeitos da presente PorTaria, a contar de 14.03.2022, 
revogando-se as disposições em contrário.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 11 de março de 2022
orlaNdo rEiS PaNToJa
diretor Presidente

Protocolo: 772146

.

.

errata
.

No doe Nº 34.532, de 25.03.2021, p. 44, Protocolo 639159
Extrato do Contrato nº 07/2021
Vigência
onde se lê: 08.03.2021 a 08.03.2022
Leia-se: 25.03.2021 a 24.03.2022

Protocolo: 771519

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

disPeNsa de LicitaÇÃo N.º 02/2022
Nº do Processo: 2021/1304981
cotação eletrônica: nº 01/2022
Objeto: aquisição de 03 Certificados digitais, CPF-A3, para pessoas físicas, 
gerado e armazenado em dispositivo/mídia criptográfica token/homogado 
pela icP-Brasil, com validade de 24 (vinte e quatro) meses, contados a 
partir da data da emissão do certificado.
Empresa Vencedora: SolUTi – SolUÇÕES EM NEGÓcioS iNTEliGENTES 
S/a-cNPJ: 09.461.647/0001-95
Valor: r$ 545,97 (quinhentos e quarenta e cinco reais e noventa e sete centavos)
ProGraMa dE TraBalHo: 16 482.1297.8238 foNTE: 0261 NaTUrEZa 
dE dESPESa: 339040-13
Base legal: art. 29, inciso ii, da lei nº 13.303/2016 e art. 80, inciso ii, do 
regulamento interno de licitações e contratos da coHaB/Pa.
Belém, 14 de março de 2022
orlaNdo rEaiS PaNToJa
diretor Presidente

Protocolo: 771628

.

.

oUtras MatÉrias
.

•TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
•RDC PRESENCIAL Nº 05/2021 - COHAB
Processo nº 2020/969.806
o diretor Presidente da companhia de Habitação do Estado do Pará – 
coHaB com base no relatório emitido pela comissão Permanente de licita-
ção – cPl, bem como o disposto no art. 28, inciso iV, da lei nº 12.462/2011,
dEcidE:
adJUdicar e HoMoloGar o processo licitatório rdc Presencial nº 
05/2021 – coHaB, conforme dados abaixo.
oBJETo: contratação de empresa de engenharia para execução de servi-
ços remanescente e serviços complementares indispensáveis de obras de 
urbanização, paisagismo, infraestrutura urbana (sistema viário com sina-
lização, sistema de drenagem pluvial, sistema de abastecimento de água 
com reservatório elevado e apoiado, rede de distribuição, rede de comba-
te a incêndio, sistema de esgoto sanitário com estação elevatória, abrigo 
do gerador, rede de distribuição de energia elétrica e iluminação pública), 
execução de 01 (um) craS - centro de referência e assistência Social, 
equipamentos urbanos, nos conjuntos residenciais liberdade ii e iii, e 
execução dos serviços remanescente e serviços complementares indispen-

sáveis de obras da construção de 1.436 unidades habitacionais em blocos 
tipo g1, tipo g3 e tipo g7 no conjunto residencial liberdade ii, localizado 
no campus iii da Universidade federal do Pará - UfPa, entre a Marginal 
do igarapé do Tucunduba e avenida Perimetral, no município de Belém, 
Estado do Pará.
Valor orçado pela coHaB: r$ 99.815.221,58
Empresa Vencedora: laJE coNSTrUÇÕES lTda - cNPJ: 07.887.094/0001-01
Valor da Proposta: r$ 98.446.195,39
Belém (Pa), 15 de março de 2022.
orlaNdo rEiS PaNToJa
diretor Presidente

Protocolo: 771856

.

.

secretaria de estado de 
ciÊNcia, tecNoLoGia e edUcaÇÃo 
sUPerior, ProFissioNaL e 
tecNoLÓGica

.

.

.

Portaria
.

coMissÃo esPeciaL de LicitaÇÃo
Portaria Nº 149 de 15 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 a necessidade condução dos pregões eletrônicos e pre-
senciais a serem realizados no âmbito da SECTET;
coNSidEraNdo a necessidade da condução de certames licitatórios no 
âmbito da SECTET;
coNSidEraNdo os termos da lei federal nº 8.666/1993 e suas alterações 
e, da lei complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006;
coNSidEraNdo ainda os termos do Processo nº 2020/431174, bem como 
do Processo nº 2021/938177 referente ao certame licitatório.
rESolVE:
Art. 1º. INSTITUIR Comissão Especial de Licitação no âmbito da Secretaria 
de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecno-
lógica – SEcTET, para condução do procedimento licitatório da carta con-
vite n.º 01/2022; e nomear para sua constituição, os seguintes servidores:

QNt NoMe MatricULa FUNÇÃo
01 leonildes Pires Júnior 54192801/2 Presidente
02 Paulo Henrique de Sousa Morais 57205891/4 Membro
03 adley de Souza carneiro 5800807/1 Membro

art. 2º. as nomeações de que trata o art. 1º terão vigência até o término dos 
trabalhos relacionados à licitação na modalidade carta convite n.º 01/2022.
art. 3º. os membros nomeados por esta PorTaria deverão tomar ciência 
do disposto na lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas 
alterações, bem como de toda a legislação vigente acerca da matéria.
art. 4º. Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 15 de março de 2022.
carloS EdilSoN dE alMEida MaNEScHY
Secretário de Estado

Protocolo: 771607
Portaria Nº 153 de 15 de MarÇo de 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela PorTaria nº 703/2020 de 30.03.2020, publicada 
no doE nº 34.163 de 31.03.2020,
 coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/220231;
 r E S o l V E:
EXclUir o servidor adailToN SoUZa do roSario, identidade funcional 
nº 5964602/1, ocupante do cargo de Motorista, lotado na diretoria de 
administração e finanças – daf, da PorTaria nº 102 de 03/03/2022, 
publicada no doE nº 34.880, de 04/03/2022, que autorizou viagem e 
concedeu 2 e ½ (duas e meia) diárias ao servidor para conduzir servidores 
da dcT ao município de Parauapebas-Pa.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 15 de março de 2022.
adEJard Gaia crUZ
diretor de administração e finanças

Protocolo: 771983

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 144 de 14 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 o disposto no decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013;
coNSidEraNdo os termos do Processo nº  2022/104625.
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r E S o l V E:
i - dESiGNar os servidores MaUrÍcio coElHo riBEiro, identidade 
funcional nº 5891215/1, ocupante do cargo de coordenador; VaNia doS 
SaNToS MarTiNS, identidade funcional nº 5055695/3, ocupante do cargo 
de agente administrativo; e lorENa GaMa ToBiaS, identidade funcional 
nº 5050154/3, ocupante do cargo de agente administrativo, lotados na 
diretoria de administração e finanças – daf, para compor a comissão de 
fiscalização, na qualidade de Fiscal e Fiscal Substituto, respectivamente, 
do Contrato nº 007/2022, firmado pela Secretaria de Estado de Ciência, 
Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica - SECTET com 
a Empresa Max Move comércio de Móveis e Transportes EirEli, cNPJ nº 
03.963.184/0001-83, que tem como objeto a contratação de empresa para 
fornecimento de mobiliário, em atendimento às demandas e necessida-
des da Secretaria de Estado de ciência, Tecnologia e Educação Superior, 
Profissional e Tecnológica – SECTET, conforme condições, quantidades e 
exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.
ii - caberá aos servidores designados neste ato a obrigação de anotar em 
registro próprio todas as ocorrências e deficiências porventura existentes 
com a execução do contrato, devendo tomar providências para a regulari-
zação das faltas ou defeitos observados.
iii – Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 14 de março de 2022.
carloS EdilSoN dE alMEida MaNEScHY
Secretário de Estado

Protocolo: 771613
.

diÁria
.

Portaria Nº 152 de 15 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 os termos do Processo nº 2022/293870.
r E S o l V E:
i – autorizar os servidores Maria JoSE dE SoUSa TriNdadE, identidade 
funcional nº 5897939/2, ocupante do cargo de coordenador de Núcleo, 
lotada no Gabinete do Secretário; Maria lÚcia laNGBEcK oHaNa, iden-
tidade funcional nº 5251907/1, ocupante do cargo de chefe de Gabinete, 
lotada no Gabinete do Secretário, a viajarem ao município de cametá-Pa, 
nos dias 15 e 16/03/2022, a fim de participar em evento na EETEPA CAME-
Tá; e adailToN SoUZa do roSário, identidade funcional nº 5964602/1, 
ocupante do cargo de Motorista, lotado na diretoria de administração e 
finanças – daf, que conduzirá as servidoras ao referido município.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 01 e ½ (uma e 
meia) diárias aos servidores acima, que se deslocarão conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 15 de março de 2022.
adEJard Gaia crUZ
diretor de administração e finanças

Protocolo: 771835
.

FÉrias
.

Portaria Nº 148 de 15 de MarÇo de 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela PorTaria nº 703 de 30.03.2020, publicada no 
doE nº 34.163 de 31.03.2020.
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/299188.
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora JENiffEr WalKiriaM E SilVa GalVÃo, identidade 
funcional nº 54197017/3, ocupante do cargo de assessor Técnico, lotada no 
Gabinete do Secretário, 30 (trinta) dias de gozo de férias regulamentares, 
no período de 16/03 a 14/04/2022, referente ao exercício 2021/2022, 
suspensas através da PorTaria nº 111, de 07.03.2022, publicada no doE 
nº 34.884, de 08.03.2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 15 de março de 2022.
adEJard Gaia crUZ
diretor de administração e finanças.

Protocolo: 771622
Portaria Nº 151 de 15 de MarÇo de 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela PorTaria nº 703/2020 de 30.03.2020, publicada 
no doE nº 34.163 de 31.03.2020.
coNSidEraNdo o processo nº 2022/298951.
r E S o l V E:
iNTErroMPEr, por necessidade de serviço, a partir de 19/03/2022, o gozo de 
férias do servidor dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro, identidade 
funcional nº 57222720/1, ocupante do cargo de Gerente, lotado na daf/
GEcoN, referente ao exercício 2020/2021, concedido anteriormente, no 
período de 03/03/2022 a 01/04/2022, através da PorTaria nº 052 de 
02/02/2022, publicada no doE nº 34.854 do dia 03/02/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 15 de março de 2022.
adEJard Gaia crUZ
diretor de administração e finanças

Protocolo: 771696

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 150 de 15 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 o art. 1º do decreto nº 870 de 04 de outubro de 2013;
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/147957;
rESolVE:
Art. 1º – CRIAR, no âmbito da SECTET, Comissão Especial de Seleção para 
credenciamento de iES Privadas, destinada a processar e julgar o creden-
ciamento de instituições de Ensino Superior da rede privada de ensino para 
atender a demanda do programa forMa Pará;
art. 2º – dESiGNar os servidores abaixo relacionados para compor a co-
missão Especial de Seleção para credenciamento de iES Privadas, aqui 
criada, exercendo as atribuições que lhe são conferidas pela lei de regên-
cia da matéria e demais dispositivos legais a ela aplicáveis:

NoMe doserVidor LotaÇÃo MatrÍcULa
daniel José Barbosa Sidônio SEcad 54186791/4
clóvis Simão Vargas Junior SEcad 57203670/3

Gedson Thiago do Nascimento Borges SEcad 58926882/2

art. 3º Será de competência da comissão:
I.Verificar se o Edital, o contrato, convênio ou termo de cooperação atende 
as formalidades legais, especialmente no que se refere à qualificação e 
identificação completa dos contratados, convenentes ou participes;
II.Verificar, quando couber, se o cronograma físico-financeiro das obras e 
serviços ou a aquisição de materiais e equipamentos se desenvolvem de 
acordo com a respectiva ordem de Serviço, Nota de Empenho e com o 
estabelecido no instrumento firmado;
iii.Prestar, ao ordenador de despesa, informações necessárias ao cálculo 
de reajustamento de preços, quando previstos em normas próprias;
iV. dar ciência ao Órgão/ Entidade contratante, convenentes ou partícipes sobre:
a) ocorrências que possam ensejar aplicação de penalidades ao credencia-
do, contratado, convenente ou partícipe;
b) alterações necessárias ao projeto e suas consequências no custo previsto;
V. atestar a conclusão das etapas ajustadas;
Vi. Prestar as informações necessárias sobre o andamento das etapas ao 
setor do Órgão/Entidade ao qual o contrato, convênio ou termo de coo-
peração esteja vinculado, para que sejam efetuadas as atualizações nos 
diversos sistemas corporativos utilizados pelo Estado.
VII. Verificar a articulação entre as etapas, de modo que os objetivos se-
jam atingidos.
Viii. remeter, até 5º (quinto) dia útil do bimestre subsequente, relatório 
de acompanhamento das obras ou serviços contratados ao setor do órgão/
entidade ao qual o contrato ou convênio esteja vinculado.
IX. Certificar a execução de etapa de obras ou serviços e o recebimento de aqui-
sições e equipamentos, mediante emissão de atestado de execução e de termo 
circunstanciado conforme o disposto no art. 73, da lei nº 8 666, de 1993.
X. receber obras e serviços, no caso de contrato, podendo, caso necessá-
rio, solicitar o acompanhamento dó setor responsável.
Xi. o Órgão/Entidade contratante, concedente ou partícipe deve disponibi-
lizar ao fiscal de edital, contrato, convênio ou termo de cooperação docu-
mentos e informações necessárias a sua atuação, entre eles, no mínimo, 
no que couber:
Xii. Quando for celebrado contrato:
a) cópia do instrumento respectivo;
b) cronograma físico-financeiro;
c) plano de trabalho;
d) projeto básico e executivo das obras ou serviços;
e) edital;
f) proposta;
XIII. Deverá, ainda, o fiscal do contrato, de convênio ou termo de coo-
peração comunicar ao controle interno e ao Setor Jurídico, bem como ao 
dirigente máximo do Órgão/Entidade quando ocorrerem irregularidades 
que não tenham sido sanadas tempestivamente ou a contento.
XIV. As situações particulares e especiais verificadas junto aos Órgãos/
Entidades não previstas no decreto Estadual nº 870/2013, devidamente 
justificadas pelo Ordenador de Despesas, deverão ser; excepcionalmente 
submetidas à análise do Órgão central de controle interno do Poder Exe-
cutivo Estadual para deliberação ou orientação devida.
art. 4º - Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
 Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 15 de março de 2022.
carloS EdilSoN dE alMEida MaNEScHY
Secretário de Estado

Protocolo: 771794
eXtrato de terMo de coNcessÃo de BoLsa de iNceNtiVo do 
ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENTE: Secretaria de Estado de ciência, Tecnologia e Educação Su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do BolSiSTa: PaUlo aNdrEY lorEdo dE aSSUNÇÃo
oBJETo: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de in-
centivo ao bolsista selecionado (a) para a função de apoio as atividades 
administrativas, por meio do Edital nº 007/2021 - SEcTET - Edital de cre-
denciamento de profissionais especializados para prestação de serviços de 
coordenação acadêmica e apoio às atividades administrativas para atendi-
mento às demandas do programa Pará Profissional, sem geração de víncu-
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lo empregatício com o Estado do Pará.
Valor da BolSa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 20,00 (vinte 
reais) por hora, limitada a um máximo de 160 (cento e sessenta) horas ao mês.
ViGÊNcia da BolSa: a contar da data assinatura, até 19/10/2022
daTa dE aSSiNaTUra: 14/03/2022
ordENador
carlos Edilson de almeida Maneschy

Protocolo: 771672
eXtrato de terMo de coNcessÃo de BoLsa de iNceNtiVo do 
ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENTE: Secretaria de Estado de ciência, Tecnologia e Educação Su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do BolSiSTa: MarilEia da SilVEira NoBrE
oBJETo: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de in-
centivo ao bolsista selecionado (a) para a função de apoio as atividades 
administrativas, por meio do Edital nº 007/2021 - SEcTET - Edital de cre-
denciamento de profissionais especializados para prestação de serviços de 
coordenação acadêmica e apoio às atividades administrativas para atendi-
mento às demandas do programa Pará Profissional, sem geração de víncu-
lo empregatício com o Estado do Pará.
Valor da BolSa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 20,00 (vinte 
reais) por hora, limitada a um máximo de 160 (cento e sessenta) horas ao mês.
ViGÊNcia da BolSa: a contar da data assinatura, até 19/10/2022
daTa dE aSSiNaTUra: 14/03/2022
ordENador
carlos Edilson de almeida Maneschy

Protocolo: 771669
torNar seM eFeito
TORNAR SEM EFEITO a publicação do Diário Oficial do Estado nº 34.891, de 
14/03/2022, do protocolo nº 770646, de convocação dos candidatos creden-
ciados por meio do edital 007/2021 – SEcTET, Edital de credenciamento de 
profissionais especializados para instrutória, coordenação e apoio ás ativida-
des administrativas para atendimento às demandas do programa Pará Profis-
sional, sem geração de vínculo empregatício com o Estado do Pará, por não 
comparecimento, tornando-os assim descredenciado neste processo:
coordenação – cod. 05 – laboratório Maker - área de informática
. ZilMa BETaNia dE Sá riBEiro
. EUGÊNio aUGUSTo caVallEiro dE MacEdo
. cHarlES XENáGoraS NaSciMENTo
coordenação – cod. 06 - laboratório Maker – Pedagogia
. criSTiaNo BarroS da SilVa
. JUliaNa ValENTE da SilVa
apoio às atividades administrativas – cod. 10 – laboratório Maker em 
Programação e robótica.
. MaYK roGÉlio MariKaWa dE SoUZa
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 15 de março de 2022.
carloS EdilSoN dE alMEida MaNEScHY
Secretário de Estado

Protocolo: 771632
eXtrato de terMo de coNcessÃo de BoLsa de iNceNtiVo do 
ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENTE: Secretaria de Estado de ciência, Tecnologia e Educação Su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do BolSiSTa: lorENa alMEida da coSTa
oBJETo: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de incenti-
vo ao bolsista selecionado (a) para a função de coordENaÇÃo, por meio 
do Edital nº 007/2021 - SECTET - Edital de credenciamento de profissionais 
especializados para prestação de serviços de coordenação acadêmica e apoio 
às atividades administrativas para atendimento às demandas do programa 
Pará Profissional, sem geração de vínculo empregatício com o Estado do Pará.
Valor da BolSa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 65,00 (sessenta 
e cinco reais) por hora, limitada a um máximo de 80 (oitenta) horas ao mês.
ViGÊNcia da BolSa: a contar da data assinatura, até 19/10/2022
daTa dE aSSiNaTUra: 14/03/2022
ordENador
carlos Edilson de almeida Maneschy

Protocolo: 771659
eXtrato de terMo de coNcessÃo de BoLsa de iNceNtiVo do 
ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENTE: Secretaria de Estado de ciência, Tecnologia e Educação Su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do BolSiSTa: clEUZYMar do carMo dE araUJo loUriNHo
oBJETo: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de in-
centivo ao bolsista selecionado (a) para a função de apoio as atividades 
administrativas, por meio do Edital nº 007/2021 - SEcTET - Edital de cre-
denciamento de profissionais especializados para prestação de serviços de 

coordenação acadêmica e apoio às atividades administrativas para atendi-
mento às demandas do programa Pará Profissional, sem geração de víncu-
lo empregatício com o Estado do Pará.
Valor da BolSa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 20,00 
(vinte reais) por hora, limitada a um máximo de 160 (cento e sessenta) 
horas ao mês.
ViGÊNcia da BolSa: a contar da data assinatura, até 19/10/2022
daTa dE aSSiNaTUra: 14/03/2022
ordENador
carlos Edilson de almeida Maneschy

Protocolo: 771664
eXtrato de terMo de coNcessÃo de BoLsa de iNceNtiVo do 
ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENTE: Secretaria de Estado de ciência, Tecnologia e Educação Su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do BolSiSTa: aliNE da PaiXÃo fUrTado
oBJETo: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de incenti-
vo ao bolsista selecionado (a) para a função de coordENaÇÃo, por meio 
do Edital nº 007/2021 - SECTET - Edital de credenciamento de profissionais 
especializados para prestação de serviços de coordenação acadêmica e apoio 
às atividades administrativas para atendimento às demandas do programa 
Pará Profissional, sem geração de vínculo empregatício com o Estado do Pará.
Valor da BolSa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 65,00 
(sessenta e cinco reais) por hora, limitada a um máximo de 80 (oitenta) 
horas ao mês.
ViGÊNcia da BolSa: a contar da data assinatura, até 19/10/2022
daTa dE aSSiNaTUra: 14/03/2022
ordENador
carlos Edilson de almeida Maneschy

Protocolo: 771660
eXtrato de terMo de coNcessÃo de BoLsa de iNceNtiVo do 
ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENTE: Secretaria de Estado de ciência, Tecnologia e Educação Su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do BolSiSTa: fErNaNda alVES dE MaToS
oBJETo: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de incenti-
vo ao bolsista selecionado (a) para a função de coordENaÇÃo, por meio 
do Edital nº 007/2021 - SECTET - Edital de credenciamento de profissionais 
especializados para prestação de serviços de coordenação acadêmica e apoio 
às atividades administrativas para atendimento às demandas do programa 
Pará Profissional, sem geração de vínculo empregatício com o Estado do Pará.
Valor da BolSa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 65,00 
(sessenta e cinco reais) por hora, limitada a um máximo de 80 (oitenta) 
horas ao mês.
ViGÊNcia da BolSa: a contar da data assinatura, até 19/10/2022
daTa dE aSSiNaTUra: 14/03/2022
ordENador
carlos Edilson de almeida Maneschy

Protocolo: 771661
..

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO
A ESTUDOS E PESQUISAS

.

.

.

Portaria
.

Portaria N° 082/2022 – GaBiNete, de 15 de Março de 2022.
o diretor-Presidente da fUNdaÇÃo aMaZÔNia dE aMParo a ESTUdoS 
E PESQUiSaS - faPESPa, no uso de suas atribuições legais, e com funda-
mento na seção ii, do art. 7º, da lei complementar Estadual n. 061, de 24 
de Julho de 2007, e alterações posteriores.
rESolVE:
ToNar SEM EfEiTo a PorTaria n. 079/2022-GaBiNETE, de 14 de Março 
de 2022, publicada no Diário Oficial do Estado n.34.893, de 15 de Março de 
2022, que designou do servidor oswaldo Trindade carvalho, para substituir 
o servidor, Marcelo Santos chaves, para exercer o encargo de Gestor do 
Termo de Colaboração n. 02/2021, firmado entre a FAPESPA e a OSC 
associação Biotec amazônia.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do diretor-Presidente, em de 15 de Março de 2022.
Marcel do Nascimento Botelho
diretor-Presidente

Protocolo: 771812
Portaria N° 083/2022 – GaBiNete, de 15 de Março de 2022.
o diretor-Presidente da fUNdaÇÃo aMaZÔNia dE aMParo a ESTUdoS 
E PESQUiSaS - faPESPa, no uso de suas atribuições legais, e com funda-
mento na seção ii, do art. 7º, da lei complementar Estadual n. 061, de 24 
de Julho de 2007, e alterações posteriores.
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coNSidEraNdo os termos do Processo administrativo Eletrônico 
n.2021/47452;
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, Márcia GiSlENE GoMES PErEira, matricula nº 
5918275/1, para exercer o encargo de Fiscal do Contrato nº 001/2021, firma-
do entre a fundação amazônia de amparo a Estudos e Pesquisa – faPESPa e 
claro S.a., que tem como objeto a contratação de Prestação de Serviço de 
Telefonia Móvel (SMP) para a faPESPa, incluindo um sistema informatizado de 
gerenciamento on-line que permita a visualização e gerenciamento de todas 
a linhas móveis contratadas e futuras do Plano corporativo, além da cessão, 
em regime de comodato, de aparelhos telefônicos móveis, conforme Edital de 
Pregão Eletrônico SEad/dGl nº 007/2020, Processo nº 2020/256855.
art. 2º - dESiGNar, HEloiSa HElENa fErrEira dE oliVEira SaNTa 
BriGida, matrícula n° 57176411/4, para, na ausência do titular, exercer 
o cargo de substituta.
art. 3º - Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se quaisquer outras em contrário.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do diretor-Presidente, em de 15 de Março de 2022.
Marcel do Nascimento Botelho
diretor-Presidente

Protocolo: 771830
Portaria N° 084/2022 – GaBiNete, de 15 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 no parágrafo único, Vii, do art. 7, da lei complementar Estadual n. 
061, de 24 de julho de 2007, e alterações posteriores.
coNSidEraNdo os fatos noticiados nos autos do processo n.2021/439000, 
referente a inexecução contratual;
coNSidEraNdo os termos do despacho da coordenadoria de compras 
e Serviços (coMSEr), seq. 185, bem como o despacho n. 038/2022 da 
ProJUr/faPESPa, seq. n. 188 c/c  o despacho da diretoria administrativa 
N. 421/2022, seq. 189, partes integrantes do processo administrativo Ele-
trônico n. 2021/439000;
coNSidEraNdo o que disciplina a lei n. 8.972, de 13 de Janeiro de 2020, 
que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública;
coNSidEraNdo que incumbe ao gestor o dever de zelar pelo cumprimen-
to da lei  e o andamento processual, com a obrigação de agir em prol da 
administração Pública, valendo-se das ferramentas disponíveis;
rESolVE:
art.1º iNSTaUrar Processo administrativo Sancionatório (PaS), nos ter-
mos do art. n. 104 e seguintes, da lei Estadual n. 8.972/2020, em desfavor 
da contratada d.c.d.B.l., visando apurar possíveis infrações administrati-
vas cometidas em razão do descumprimento por inexecução do contrato 
n. 016/2021, referente a não entrega de 40 computadores dESKToP dEll 
oPTiPlEX 3080, passível de aplicação de sanções, sendo advertência, mul-
ta moratória, multa compensatória, o impedimento de licitar, conforme 
itens 7.1 e 7.2 da ata de registro de Preços 11/2021 da PM/Pa c/c art. 24, 
do decreto estadual n. 991, de 24/08/2020.
art. 2º dESiGNar os servidores abaixo relacionados, para compor a co-
missão de Processo administrativo Sancionatório.
i - Presidente: lUcaS doS SaNToS caBral dE Sá, Técnico em Gestão de desen-
volvimento ciência Tecnologia e inovação-ciências Sociais, matrícula n. 5931502;
ii - Membro: cilUMar HUdSSoN SoriaNo PaNToJa, Técnico em Gestão 
de desenvolvimento ciência Tecnologia e inovação-ciências Sociais, ma-
trícula n.5942454;
iii - Membro: aldo caSTro coSTa, auxiliar de Serviços operacionais, 
matrícula n. 572200988/2.
art. 3º a conclusão do Processo administrativo Sancionatório ocorrerá no 
prazo de 120 (cento e vinte) 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 15 de Março de 2022 .
Marcel do Nascimento Botelho
diretor-Presidente

Protocolo: 772090
.

desiGNar serVidor
.

Portaria N° 80/2022 – GaBiNete, de 15 de Março de 2022.
o diretor-Presidente da fUNdaÇÃo aMaZÔNia dE aMParo a ESTUdoS 
E PESQUiSaS - faPESPa, no uso de suas atribuições legais, e com funda-
mento na seção ii, do art. 7º, da lei complementar Estadual n. 061, de 24 
de julho de 2007, e alterações posteriores.
coNSidEraNdo os termos do processo administrativo eletrônico 
N.2022/289632;

rESolVE:
dESiGNar o servidor EUclidES aNdrE do NaSciMENTo NETo, ocupante 
do cargo de Técnico em administração e finanças, identidade funcional 
nº. 57212545/2, para substituir a servidora lorENa arÊdE BarBoSa 
fErNaNdES, ocupante do cargo de Técnico em Gestão de desenvolvimento 
ciência tecnologia, GEP-daS-011.4, identidade funcional nº 5917956/1 
no impedimento legal do Titular, durante o período de gozo de férias, de 
14/03/2022 a 28/03/2022, formalizado através da PorTaria nº 066/2022, 
de 07/03/2022, publicada no doE n 34.884 de 08/03/2022.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do diretor-Presidente, em 15 de Março de 2022.
Marcel do Nascimento Botelho
  diretor Presidente

Protocolo: 771594
Portaria N°077/2022 – GaBiNete, de 14 de Março de 2022.
o diretor-Presidente da fUNdaÇÃo aMaZÔNia dE aMParo a ESTUdoS 
E PESQUiSaS - faPESPa, no uso de suas atribuições legais, e com funda-
mento na seção ii, do art. 7º, da lei complementar Estadual n. 061, de 24 
de julho de 2007, e alterações posteriores.
coNSidEraNdo os termos do processo administrativo eletrônico 
N.2022/136976;
rESolVE:
dESiGNar a servidora WalENda SilVa ToSTES, ocupante do cargo de 
coordenadora Estatística e disseminação de informação (cEdi), identidade 
funcional nº. 5904334/4, para substituir o servidor JoSÉ GoNÇalVES doS 
SaNToS PaES, ocupante do cargo de diretor de Estatísticas e de Tecnologia e 
Gestão da informação, GEP-daS-011.5, identidade funcional nº 57192832/2 
no impedimento legal do Titular, durante o período de gozo de férias, de 
14/03/2022 a 12/04/2022, formalizado através da PorTaria nº 033/2022, 
de 31/01/2022, publicada no doE de 10/02/2022 e alterada pela errata da 
PorTaria nº 033/2022, publicada no doE 34.862 de 01/02/22.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do diretor-Presidente, em 14 de Março de 2022.
Marcel do Nascimento Botelho
diretor Presidente

Protocolo: 771545

.

.

errata
.

errata
Na Portaria n. 078/2022, de 14 de Março de 2022, publicada do 
Diário Oficial do Estado n. 34.893, do dia 15 de março de 2022, Pro-
tocolo 771114, referente a exoneração e nomeação de servidores 
no âmbito da FaPesPa:
onde se lê: i – Exonerar..., do cargo em comissão de assessor...
Leia-se: i – Exonerar..., do cargo em comissão de Secretário de diretoria...
onde se lê: ii – Nomear..., para exercer o cargo em comissão de assessor...
Leia-se: ii – Nomear..., para exercer o cargo em comissão de Secretária 
de diretoria...
registre-se, Publique-se, cumpra-se.
Marcel do Nascimento Botelho
diretor-Presidente

Protocolo: 771918

.

.

coNtrato
.

contrato n° 002/2022
contratada: JEffErSoN ESTrUTUraS Para EVENToS EirEli EPP
cNPJ: 03.746.510/0001-09
Endereço: Travessa dom romualdo coelho, nº 15, bairro: Umarizal, cEP: 
66055-190, Belém-Pa.
objeto: locaÇÃo dE aParElHaMENTo Para EVENToS diVErSoS, iN-
clUiNdo MoNTaGEM E dESMoNTaGEM dE PalcoS, TENdaS, SoNS E ilU-
MiNaÇÃo, GrUPo GErador, TElÕES, SoM MÓVEl, fEcHaMENTo/cErca, 
arQUiBaNcadaS, caMariNS, carrETa Palco, caMaroTES, TaBladoS, 
cadEiraS, MESaS, BaNHEiro-QUiMico, SHoW PiroTÉcNico, SEGUraN-
Ça dESarMa-da E afiM, sob demanda, na região Metropolitana de Belém.
Vigência: 15/03/2022 a 15/03/2023
Valor: r$ 477.100,00
Exercício: 2022
orçamento: 19.122.1297.8338
Natureza de despesa: 339039
fonte: 0101
Processo nº 2021/1432213
ordenador: MarcEl do NaSciMENTo BoTElHo - diretor-Presidente da faPESPa

Protocolo: 771976
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..

diÁria
.

Portaria N° 038/2022 – dirad/FaPesPa, de 15 de Março de 2022.
o dirETor adMiNiSTraTiVo, no uso das atribuições que lhe foram 
conferidas pela PorTaria nº 074/2021 – GaBiNETE/faPESPa, publicada 
no doE nº 34.322 de 25.08.2020, e,
coNSidEraNdo o preconizado nos artigos 145 a 149 da lei nº 5.810, de 
24 de Janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o Memorando nº 035/2022 - GaBiNETE/faPESPa, de 11 
de Março de 2022,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/289880;
r E S o l V E:
coNcEdEr de acordo com as bases legais vigentes, 2 e ½ (duas e meia) 
diárias ao servidor abaixo relacionado, que se deslocará conforme a seguir 
discriminado:
NoME: rENaTo da SilVa BaNdEira
MaTrÍcUla: 5961236/ 1
carGo: TEcNico EM GESTÃo dE dESENVolViMENTo ciENcia TEcNoloGia.
TraJETo: Belém-Pa/Breves-Pa/Belém-Pa.
PErÍodo: 24/03/2022 a 26/03/2022
QUaNTidadE: 02 e 1/2 (duas e Meia) diárias
oBJETiVo: Participar do projeto centelha 2.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
fundação amazônia de amparo a Estudos e Pesquisas – faPESPa.
Belém (Pa), 15 de Março de 2022.
JUraNdir SEBaSTiÃo TaVarES SidriM
diretor administrativo

Protocolo: 771679
Portaria N° 040/2022 – dirad/FaPesPa, de 15 de Março de 2022.
o dirETor adMiNiSTraTiVo, no uso das atribuições que lhe foram 
conferidas pela PorTaria nº 074/2021 – GaBiNETE/faPESPa, publicada 
no doE nº 34.322 de 25.08.2020, e,
coNSidEraNdo o preconizado nos artigos 145 a 149 da lei nº 5.810, de 
24 de Janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o Memorando nº 039/2022 - GaBiNETE/faPESPa, de 11 
de Março de 2022,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/290806;
r E S o l V E:
coNcEdEr de acordo com as bases legais vigentes, 5 e ½ (cinco e meia) diárias 
a servidora abaixo relacionado, que se deslocará conforme a seguir discriminado:
NoME: MaGda TorrES BalloUT
MaTrÍcUla: 54565764/ 4
carGo: dirETora dE oPEraÇÕES TEcNicaS.
TraJETo: Belém-Pa/Tucuruí-Pa/Marabá-Pa/redenção-Pa/Belém-Pa.
PErÍodo: 03/04/2022 a 09/04/2022
QUaNTidadE: 05 e 1/2 (cinco e Meia) diárias
oBJETiVo: Participar do programa centelha 2.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
fundação amazônia de amparo a Estudos e Pesquisas – faPESPa.
Belém (Pa), 15 de Março de 2022.
JUraNdir SEBaSTiÃo TaVarES SidriM
diretor administrativo

Protocolo: 771684
Portaria N° 039/2022 – dirad/FaPesPa, de 15 de Março de 2022.
o dirETor adMiNiSTraTiVo, no uso das atribuições que lhe foram 
conferidas pela PorTaria nº 074/2021 – GaBiNETE/faPESPa, publicada 
no doE nº 34.322 de 25.08.2020, e,
coNSidEraNdo o preconizado nos artigos 145 a 149 da lei nº 5.810, de 
24 de Janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o Memorando nº 041/2022 - GaBiNETE/faPESPa, de 11 
de Março de 2022,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/291316;
r E S o l V E:
coNcEdEr de acordo com as bases legais vigentes, 5 e ½ (cinco e meia) 
diárias a servidora abaixo relacionado, que se deslocará conforme a seguir 
discriminado:
NoME: roSENilda fErrEira dE frEiTaS
MaTrÍcUla: 5900558/ 1
carGo:TEcNico EM GESTÃo dE dESENVolViMENTo ciENcia E TEcNoloGia.
TraJETo: Belém-Pa/Tucuruí-Pa/Marabá-Pa/redenção-Pa/Belém-Pa.
PErÍodo: 03/04/2022 a 09/04/2022
QUaNTidadE: 05 e 1/2 (cinco e Meia) diárias
oBJETiVo: Participar do programa centelha 2.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
fundação amazônia de amparo a Estudos e Pesquisas – faPESPa.
Belém (Pa), 15 de Março de 2022.
JUraNdir SEBaSTiÃo TaVarES SidriM
diretor administrativo

Protocolo: 771682

Portaria N° 037/2022 – dirad/FaPesPa, de 15 de Março de 2022.
o dirETor adMiNiSTraTiVo, no uso das atribuições que lhe foram 
conferidas pela PorTaria nº 074/2021 – GaBiNETE/faPESPa, publicada 
no doE nº 34.322 de 25.08.2020, e,
coNSidEraNdo o preconizado nos artigos 145 a 149 da lei nº 5.810, de 
24 de Janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o Memorando nº 034/2022 - GaBiNETE/faPESPa, de 11 
de Março de 2022,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/289848;
r E S o l V E:
coNcEdEr de acordo com as bases legais vigentes, 2 e ½ (duas e meia) 
diárias ao servidor abaixo relacionado, que se deslocará conforme a seguir 
discriminado:
NoME: frEdErico fErNaNdES dE MENdoNÇa
MaTrÍcUla: 5906001/ 2
carGo: aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo
TraJETo: Belém-Pa/Breves-Pa/Belém-Pa.
PErÍodo: 24/03/2022 a 26/03/2022
QUaNTidadE: 02 e 1/2 (duas e Meia) diárias
oBJETiVo: Participar do programa centelha 2.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
fundação amazônia de amparo a Estudos e Pesquisas – faPESPa.
Belém (Pa), 15 de Março de 2022.
JUraNdir SEBaSTiÃo TaVarES SidriM
diretor administrativo

Protocolo: 771677
Portaria N° 041/2022 – dirad/FaPesPa, de 15 de Março de 2022.
o dirETor adMiNiSTraTiVo, no uso das atribuições que lhe foram 
conferidas pela PorTaria nº 074/2021 – GaBiNETE/faPESPa, publicada 
no doE nº 34.322 de 25.08.2020, e,
coNSidEraNdo o preconizado nos artigos 145 a 149 da lei nº 5.810, de 
24 de Janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o Memorando nº 038/2022 - GaBiNETE/faPESPa, de 11 
de Março de 2022,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/290404;
r E S o l V E:
coNcEdEr de acordo com as bases legais vigentes, 5 e ½ (cinco e meia) 
diárias ao servidor abaixo relacionado, que se deslocará conforme a seguir 
discriminado:
NoME: JEaN ricardo rEiS da coSTa
MaTrÍcUla: 5916925/ 1
carGo: MoToriSTa
TraJETo: Belém-Pa/Tucuruí-Pa//Marabá-Pa/redenção-Pa/Belém-Pa.
PErÍodo: 03/04/2022 a 09/04/2022
QUaNTidadE: 05 e 1/2 (cinco e Meia) diárias
oBJETiVo: conduzir o diretor – Presidente, dar continuidade nas ações 
relacionadas ao projeto centelha 2.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
fundação amazônia de amparo a Estudos e Pesquisas – faPESPa.
Belém (Pa), 15 de Março de 2022.
JUraNdir SEBaSTiÃo TaVarES SidriM
diretor administrativo

Protocolo: 771686
..

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº.032, de 11 de MarÇo de 2022 -  
o PrESidENTE da ProdEPa – EMPrESa dE TEcNoloGia 
da iNforMaÇÃo E coMUNicaÇÃo do ESTado Pará, em exercício, 
no uso de suas competências que lhe são conferidas pelo art. 26, do 
regimento desta empresa; coNSidEraNdo processo n° 2022/277861 r 
E S o l V E: art. 1º revogar a PorTaria-Pres. n° 116, de 08 de julho de 
2021. art. 2º conceder o colaborador aNdErSoN claUdio BraSil da 
SilVa, Técnico em Eletrotécnica, matrícula nº 57203547, GraTificaÇÃo 
dE rEPrESENTaÇÃo, instituída na resolução 002/2012 de 04/01/2012 
do conselho de administração da ProdEPa, por desempenhar atividades 
diárias junto ao Programa que tem um grande alcance social que é 
a Política de reinserção Social dos Egressos do Sistema Penal, trabalho 
esse desenvolvido junto a fábrica Esperança – associação Polo Produtivo do 
Pará, organização Social. art. 3º o colaborador deverá cumprir cronograma 
de trabalho e a responsabilidade de emissão de relatório de atividades 
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mensais e frequência até o dia 05 de cada mês, sendo encaminhado para 
a Gerência de Pessoas - GPE. § 1º o não encaminhamento do relatório 
mensal e frequência, implicará na suspensão do pagamento da gratificação 
no mês subsequente. art. 4º a jornada normal de trabalho é de 40 horas 
semanais de segunda a sexta, onde o empregado na sede deverá apurar a 
frequência; empregado desenvolvendo a atividade emNúcleos ou Grupos de 
Trabalho e ou em Projetos Específicos, fora da sede da PRODEPA, deverá encaminhar 
mensalmente a frequência manual (fornecida pela daP/GPE). art. 5º Esta PorTaria 
entra em vigor nesta data, tendo validade de 01 ano e só será renovada após a 
análise da diretoria administrativa e financeira - daf, expressamente autorizada 
pelo Presidente da ProdEPa. art. 6º os efeitos desta PorTaria retroagem 
à data de 03/03/2022. art. 7º dê-se ciência e cumpra-se. Gabinete 
da Presidência da ProdEPa – Empresa de Tecnologia da informação 
e comunicação do Estado do Pará, 11 de março de 2022. GUSTaVo 
BEZErra da coSTa Presidente da ProdEPa, em exercício.
Portaria – Presi Nº034, de 11 de MarÇo de 2022 -  
o PrESidENTE da ProdEPa – EMPrESa dE TEcNoloGia da iNforMaÇÃo 
E coMUNicaÇÃo do ESTado Pará, no uso de suas competências que lhe 
são conferidas pelo art. 26, do regimento desta empresa; coNSidEraNdo 
processo n° 2022/264576 r E S o l V E: art.1º designar EdilZa Maria 
PErEira SarMENTo, assistente de Producão, matrícula 3244610, como 
substituta interina da colaboradora Maria HElENa doS SaNToS Sá, 
assistente administrativo, Gerente de divisão, matrícula 3252604, 
para função comissionada de Gerente de divisão da divisão de contratos 
e convênios - dcc, subordinada à diretoria administrativa e financeira 
- daf, no período de 16/03/2022 a 11/04/2022. art. 2º Esta PorTaria 
entra em vigor nesta data. art. 3º dê-se ciência e cumpra-se. Gabinete 
da Presidência da ProdEPa – Empresa de Tecnologia da informação 
e comunicação do Estado do Pará, 11 de junho de 2022. GUSTaVo 
BEZErra da coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia da informação 
e comunicação do Estado do Pará, em exercício.

Protocolo: 771555

.

.

errata
.

Portaria - Presi Nº.033, de 11 de MarÇo de 2022 -  
o PrESidENTE da ProdEPa – EMPrESa dE TEcNoloGia da 
iNforMaÇÃo E coMUNicaÇÃo do ESTado Pará, em exercício, no uso 
de suas competências que lhe são conferidas pelo art. 26, do regimento 
desta empresa; coNSidEraNdo o processo 2022/200996; r E S o l V 
E: art.1º Errata da PorTaria – PrESi Nº. 031, dE 09 dE MarÇo dE 2022.
onde se lê: a contar de 15/02/2022. Leia-se: a contar de 01/03/2022 .
art. 2º Esta PorTaria entrará em vigor nesta data.
art. 3º dê-se ciência e cumpra-se.
Gabinete da Presidência da ProdEPa – Empresa de Tecnologia da infor-
mação e comunicação do Estado do Pará, 11 de março de 2022. GUSTaVo 
BEZErra da coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia da informação 
e comunicação do Estado do Pará, em exercício.

Protocolo: 771541

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 83, de 14 de MarÇo de 2022 -  
diária ao(à) colaborador(a) VaNia liMa SoarES, auxiliar de Produção, 
matrícula 70818, 14/03/2022 a 14/03/2022, à Belém-Pa/São francisco/
Belém-Pa, para Manutenção de TrE São francisco. região Guamá. 
ordenador: MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da 
Empresa de Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 84, de 14 de MarÇo de 2022 -  
diária ao(à) colaborador(a) idaNEidE da SilVa corrEa, analista de 
Telecom, matrícula 73404, 14/03/2022 a 14/03/2022, à Belém-Pa/São 
francisco/Belém-Pa, para Manutenção de TrE São francisco. região Guamá. 
ordenador: MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empresa 
de Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 85, de 14 de MarÇo de 2022 -  
diária ao(à) colaborador(a) VaNia liMa SoarES, auxiliar de Produção, 
matrícula 70818, 11/03/2022 a 11/03/2022, à Belém-Pa/São 
francisco/Belém-Pa, para Manutenção de TrE São francisco. região 
Guamá. ordenador: MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente 
da Empresa de Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará.

Protocolo: 771578

.

.

secretaria de estado
de esPorte e LaZer

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

desiGNar FiscaL de coNtrato
Portaria Nº 088/2022 – seeL
o SEcrETário dE ESTado dE ESPorTE E laZEr no uso de suas atribui-
ções legais, que lhe foram delegadas pela lei nº 6.879 de 29 de julho de 
2006, publicadas no doE nº 30.714, de 30 de junho de 2006, e conside-
rando o que dispõe o art. 67 da lei 8.666/2003, rESolVE:
i - designar o servidor roZiaNE SoUZa GoMES, matrícula 5892432/1 
para fiscalizar o contrato administrativo nº2019/504288, a ser firmado 
entre esta Secretaria e a empresa liMPar liMPEZa E coNSErVaÇÃo, to-
mando todas as providências necessárias para a fiscalização e fiel execu-
ção do objeto do referido contrato.
Belém, 15 de Março de 2022.
NiVaN SETUBal NoroNHa
Secretário de Estado de Esporte e lazer - SEEl

Protocolo: 771951

.

.

aPostiLaMeNto
.

aPostiLaMeNto Nº 001/2022-seeL
coNtrato Nº 037/2019-seeL
Processo Nº 2019/504288
ParTES: ESTado do Pará/SEcrETaria dE ESTado dE ESPorTE E laZEr 
E a liMPar liMPEZa E coNSErVaÇÃo
 oBJETo do aPoSTilaMENTo:o presente instrumento tem como obje-
to a repactuação do contrato administrativo 037/2019-SEEl referente à 
convenção coletiva de Trabalho ano base 2021/2022 (data base JaNEi-
ro-2021) registrada no Ministério do Trabalho e Emprego sob o número 
Pa000067/02021, conforme parecer jurídico Nº067/2022-aSJUr/SEEl
doTaÇÃo orÇaMENTária: funcional Programática: 
08101.27.811.1499.8794c fonte de recursos: 0101000000 Elemento de 
despesa: 339037 ação: 187740 Pi: 2080008794c
Valor: r$ 200.114,64 (duzentos mil e cento e quatorze reais e sessenta e 
quatro centavos)
fUNdaMENTo lEGal do aPoSTilaMENTo: art. 65 - § 8 da lei federal n° 8.666/93
daTa do aPoSTilaMENTo: 15/03/2022
NiVaN SETUBal NoroNHa - SEcrETário dE ESTado dE ESPorTE E laZEr

Protocolo: 771943
aPostiLaMeNto Nº 01/2022-seeL
coNtrato Nº 02/2022-seeL
Processo Nº 2021/1194342
ParTES: ESTado do Pará/SEcrETaria dE ESTado dE ESPorTE E laZEr 
E a EMPrESa GodoY coMErcio E SErViÇoS lTda.
oBJETo do aPoSTilaMENTo: o presente instrumento, fundamentado no 
Art. 65, §8º da lei 8.666/93, tem por finalidade a alteração da dotação 
orçamentária necessária ao adimplemento das obrigações assumidas pela 
Secretaria de Estado de Esporte e lazer-SEEl.
As despesas necessárias ao adimplemento das obrigações financeiras as-
sumidas pela contratante, correrão a conta da seguinte dotação: funcional 
Programática: 08101.27.812.1499.8317c fonte de recursos: 0101000000 
Elemento de despesa: 339039 Pi: 2080008317c
funcional Programática: 08101.27.812.1499.8321c fonte de recursos: 
0101000000 Elemento de despesa: 339039 Pi: 2080008321c
funcional Programática: 08101.27.812.1499.8322c fonte de recursos: 
0101000000 Elemento de despesa: 339039 Pi: 2080008322c
Valor: Valor: r$ 472.000,00 (Quatrocentos e setenta e dois mil)
fUNdaMENTo lEGal do aPoSTilaMENTo: artigo 65, § 8°, da lei n° 8.666/93
daTa do aPoSTilaMENTo: 15/03/2022.
NiVaN SETUBal NoroNHa-SEcrETário dE ESTado dE ESPorTE E laZEr

Protocolo: 771988
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..

secretaria de estado
de tUrisMo

.

..

diÁria
.

Portaria 156/GePs/setUr de 15 de MarÇo de 2022
coNSidEraNdo os termos do processo 2022/284801;rESolVE: conceder 
03, ½ (tres meias-diárias) ao servidor JoSÉ JorBEM araÚJo da SilVa, ma-
trícula funcional nº 57230575/2, cPf: 167.223.102-72, Motorista.oBJ: con-
duzir servidor para organizar e conduzir o Seminário “indicadores de Turismo 
do Pará e região Turística lago Tucuruí” e ações do Eixo de atuação do Pro-
grama de regionalização do Turismo/ PrT. dESTiNo: Breu Branco/Pa.PErÍo-
do: 21 a 24/03/2022.ordENador:aNdErSoN oliVEira caValcaNTE

Protocolo: 771811
Portaria 159/GePs/setUr de 15 de MarÇo de 2022
coNSidEraNdo os termos do processo 2022/269214;rESolVE: conceder 
04 e ½ (quatro e meia) diárias ao servidor adMilSoN alcÂNTara da SilVa, 
matrícula funcional nº 54188981/2, cPf: 373.269.022-91, Gerente de Estu-
dos e Pesquisas,oBJ: organizar e conduzir o Seminário “indicadores de Tu-
rismo do Pará e região Turística lago Tucuruí” e ações do Eixo de atuação do 
Programa de regionalização do Turismo/ PrT,dESTiNo: Breu Branco/Pa.PE-
rÍodo: 21 à 25/03/2022.ordENador:aNdErSoN oliVEira caValcaNTE

Protocolo: 771864
Portaria Nº 155/GePs/setUr de 15 de MarÇo de 2022
coNSidEraNdo os termos do Processo Nº 2022/282572;rESolVE: conce-
der 03 e ½ (Três e meia)diárias ao servidor aNdrEY MENdoNÇa SoUZa, 
Matrícula Nº 5960339/1, cPf: 017.376.012-06, Gerente de Qualidade. oBJ: 
andamento do projeto de levantamento de produtos turísticos de natureza e 
implementação de ecoturismo.dESTiNo:ourém/Pa,PErÍodo:16/03/2022 a 
19/03/2022.ordENador:aNdErSoN oliVEira caValcaNTE

Protocolo: 771560
Portaria Nº 154/GePs/setUr de 14 de MarÇo de 2022
coNSidEraNdo os termos do processo 2022/245141;rESolVE: conceder 05 e 
½ (cinco e meia) diárias ao servidor EVaNdro JoSÉ fErrEira NEVES JÚNior, 
Matrícula Nº 5892676/7, cPf: 409.850.912-15, coordenador de Planejamen-
to das Políticas Públicas para o Turismo. oBJ: realizar o curso da SETUr, de 
condutor ambiental de Trilhas e caminhadas, no município de Paragominas, no 
período de 21 a 25 de março de 2022.dESTiNo: Paragominas/Pa.PErÍodo: 20 
a 25/03/2022.ordENador:aNdErSoN oliVEira caValcaNTE

Protocolo: 771533
.

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 158/GePs/setUr de 15 de MarÇo de 2022
rESolVE: TorNar SEM EfEiTo a PorTaria Nº 143/2022 de diárias, 
publicada no doE nº34.887 de 10/03/2022.ordENador: aNdErSoN 
oliVEira caValcaNTE

Protocolo: 771848
Portaria Nº 157/GePs/setUr de 15 de MarÇo de 2022
rESolVE:TorNar SEM EfEiTo a PorTaria Nº060/2022 de diárias, 
publicada no doE nº34.868 de 17/02/2022.ordENador:aNdErSoN 
oliVEira caValcaNTE

Protocolo: 771825
..

deFeNsoria PÚBLica
.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 132/2022 - da, 14/03/2022.
Nome: Kelly aparecida Soares, mat. 57191056, cargo defensora Pública.
recurso(s):
Programa de Trabalho: 03.091.1492.8633
fonte do recurso: 0101
Natureza da despesa: 3339036 – r$  3.000,00
Prazo para aplicação: 30 dias
Prazo para prestação de contas: 15 dias
ordenadora: Mônica Palheta furtado Belém dias

Protocolo: 771846
Portaria Nº 131/2022 - da, 14/03/2022.
Nome: andreia Macedo Barreto, mat. 5895996-1, cargo defensora Pública.
recurso(s):
Programa de Trabalho: 03.091.1492.8633
fonte do recurso: 0101
Natureza da despesa: 3339033 – r$  1.600,00
Prazo para aplicação: 30 dias
Prazo para prestação de contas: 15 dias
ordenadora: Mônica Palheta furtado Belém dias

Protocolo: 771524

..

diÁria
.

Portaria 138/2022 - da,15/03/2022.  
conceder 4 + 1\2, diária(s) ao defensor BrUNo fariaS liMa, matrícula 
5931569, objetivo rEaliZaÇÃo dE iTiNErÂNcia Para aTENdiMENTo dE 
aSSiSTidoS. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para 
deslocar-se de ParaUaPEBaS a cUrioNÓPoliS, período 07/02/2022 a 11/02/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 771828
Portaria 139/2022 - da,15/03/2022.  
conceder 4 + 1\2, 1 + 1\2, 4 + 1\2, diária(s) à defensora iSaBElE 
caSTro da SilVa liMa, matrícula 5957719, objetivo rEaliZaÇÃo dE 
iTiNErÂNcia. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, 
para deslocar-se de iGaraPÉ-Miri a MocaJUBa, período 07/02/2022 a 
11/02/2022, 19/01/2022 a 20/01/2022, 21/02/2022 a 25/02/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 771831
Portaria 140/2022 - da,15/03/2022.  
conceder 3 + 1\2, diária(s) ao defensor VicTor rafaEl MalTEZ dE lEMoS, 
matrícula 5903201, objetivo ParTiciPar do cUrSo dE forMaÇÃo. fundamento 
legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de SÃo 
fÉliX do XiNGU a BElÉM, período 10/03/2022 a 13/03/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 771833
Portaria 137/2022 - da,15/03/2022.  
conceder 4 + 1\2, diária(s) ao defensor BrUNo fariaS liMa, matrícula 
5931569, objetivo rEaliZaÇÃo dE iTiNErÂNcia Para aTENdiMENTo dE 
aSSiSTidoS. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para 
deslocar-se de ParaUaPEBaS a cUrioNÓPoliS, período 14/02/2022 a 18/02/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 771819
Portaria 135/2022 - da,15/03/2022.  
conceder 2 + 1\2, diária(s) ao defensor GaBriEl MoNTENEGro dUarTE 
PErEira, matrícula 5931562, objetivo ParTiciPar coMo rEPrESENTaNTE 
da coMiSSÃo NaS ProVaS do coNcUrSo EM MaraBá. fundamento 
legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se 
de ParaUaPEBaS a MaraBá, período 22/01/2022 a 24/01/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 771795
Portaria 134/2022 - da,15/03/2022.  
conceder 1 + 1\2, diária(s) aos Servidores aNdrÉ oliVEira Bordalo, 
matrícula 80845355, cargo ENGENHEiro ciVil, SidNEY alMEida 
doS SaNToS, matrícula 57212384, cargo TÉcNico dE dEfENSoria 
PÚBlica a, MarcElo fraNÇa MENdES, matrícula 57234558/1, cargo 
MoToriSTa, objetivo rEaliZar ViSToria TÉcNica E fiScaliZaÇÃo dE 
oBra dE rEforMa Na NoVa SEdE dE BarcarENa. fundamento legal lei 
nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de BElEM a 
BarcarENa, período 14/01/2022 a 15/01/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 771785
Portaria 133/2022 - da,15/03/2022.  
conceder 1 + 1\2, diária(s) aos Servidores MaUro roBErTo da cUNHa, 
matrícula 57201194-2, cargo aNaliSTa dE dEfENSoria PÚBlica a, SidNEY 
alMEida doS SaNToS, matrícula 57212384, cargo TÉcNico dE dEfENSoria 
PÚBlica a, MarcElo fraNÇa MENdES, matrícula 57234558/1, cargo 
MoToriSTa, objetivo rEaliZar ViSToria E fiScaliZaÇÃo dE oBra dE 
rEforMa. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para 
deslocar-se de BElEM a SaliNÓPoliS, período 10/01/2022 a 11/01/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 771777
Portaria Nº 070/2022 - da BeLÉM, 09/03/2022.
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 2022/115907 de 25/01/2022.
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 MatricULa cPF LotaÇÃo oBJetiVo ProGraMÁtica

Miraci MoraES da SilVa aSSiSTENTE adMiNiS-
TraTiVo 63843 043.712.242-53 PolÍcia ciVil

ParTiciPar dE aÇÃo dE cidadaNia EM 
cUMPriMENTo do PPa. 03.091.1492.8729

ricardo da SilVa BriTo PaPiloScoPiSTa 5157188 249.592.862-53 PolÍcia ciVil/didEM
orlaNdETE faTiMa MoraES doS 

SaNToS PaPiloScoPiSTa 70521 093.373.342-91 didEM/PolÍcia ciVil

Edilar coUTo doS SaNToS JUNior PaPiloScoPiSTa 5157382 184.223.492-72 didEM/PolÍcia ciVil
aMaNda dE SoUZa PaPiloScoPiSTa 5940085 860.584.282-20 PolÍcia ciVil

dEiViSoN GoNÇalVES PiNHEiro iNdENTificador 
ciVil 5005842 696.677.482-00 caMara MUN. dE BElÉM

JorGE lUiZ BarBoSa SoUZa PaPiloScoPiSTa 51577366 127.160.652-68 didEM/PolÍcia ciVil
laNNa TEiXEira SilVa aG. adMiNiSTraTiVo 128629 012.828.072-77 PrEf. MUN. aBaETETUBa

clEVErSoN NoNaTo BriTo Bar-
rEiroS

SEcrETário dE 
NÚclEo 5324041 301.109.632-53 NaEca

KEllEN criSTiNa PaUla MarGalHo 
SaBaa SrUr

SEcrETário lEGiS-
laTiVo 5005548 782.868.912-87 cÂMara MUNiciPal dE 

BElÉM/GaBiNETE
diEGo arMaNdo SilVa doS SaNToS aSS. ParlaMENTar 768-3 003.572.962-73 caM. MUN. dE aNaNiNdEUa

aNSElMo carloS NoGUEira 
MoNTEiro

MoToriSTa dE dE-
fENSoria 54194024 613.246.632-00 GErÊNcia dE TraNS-

PorTES

NilToN da coSTa MoNTEiro MoToriSTa dE dE-
fENSoria 57211743 228.414.152-87 dirEToria METroPo-

liTaNa

aNdrEZa PENa caValcaNTE aSSESSor i 125049 878.422.112-72 PrEfEiTUra MUNiciPal dE 
SaliNÓPoliS

cÉlio JUNior da SilVa GUiMarÃES TEc. dE dEfENSoria 5900062 394.435.312-91 NUGEM
daYSE HElENa dE SoUSa fiGUEi-

rEdo TEc. dE dEfENSoria 57214402 808.002.702-15 EScola SUPErior

EdilSoN doS SaNToS SilVa TÉc. dE dEfENSoria 5129192 174.698.802-91 BalcÃo dE dirEiToS
EdSoN MiraNda rodriGUES aUX. dEfENSoria 345873 170.738.712-53 BalcÃo dE dirEiToS

Para deslocarem-se aos municípios abaixo relacionados: 

oriGeM destiNo PerÍodo Qtde
BElÉM  MaGalHaES BaraTa E iGaraPÉ-aÇU   05 a 10/03/2022 5,5

Mônica Palheta furtado Belém dias
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas

Protocolo: 771766
Portaria Nº 069/2022 - da BeLÉM, 08/03/2022.
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 2022/115907 de 25/01/2022.
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

Miraci MoraES da SilVa aSSiSTENTE adMiNiS-
TraTiVo 63843 043.712.242-53 PolÍcia ciVil

ParTiciPar dE aÇÃo dE cidadaNia EM 
cUMPriMENTo do PPa. 03.091.1492.8729

ricardo da SilVa BriTo PaPiloScoPiSTa 5157188 249.592.862-53 PolÍcia ciVil/didEM
orlaNdETE faTiMa MoraES doS 

SaNToS PaPiloScoPiSTa 70521 093.373.342-91 didEM/PolÍcia ciVil

Edilar coUTo doS SaNToS JUNior PaPiloScoPiSTa 5157382 184.223.492-72 didEM/PolÍcia ciVil
aMaNda dE SoUZa PaPiloScoPiSTa 5940085 860.584.282-20 PolÍcia ciVil

dEiViSoN GoNÇalVES PiNHEiro iNdENTificador ciVil 5005842 696.677.482-00 caMara MUN. dE BElÉM
JorGE lUiZ BarBoSa SoUZa PaPiloScoPiSTa 51577366 127.160.652-68 didEM/PolÍcia ciVil

laNNa TEiXEira SilVa aG. adMiNiSTraTiVo 128629 012.828.072-77 PrEf. MUN. aBaETETUBa
clEVErSoN NoNaTo BriTo Bar-

rEiroS SEcrETário dE NÚclEo 5324041 301.109.632-53 NaEca

KEllEN criSTiNa PaUla MarGalHo 
SaBaa SrUr

SEcrETário lEGiS-
laTiVo 5005548 782.868.912-87 cÂMara MUNiciPal dE 

BElÉM/GaBiNETE

diEGo arMaNdo SilVa doS SaNToS aSS. ParlaMENTar 768-3 003.572.962-73 caM. MUN. dE aNaNiN-
dEUa

aNSElMo carloS NoGUEira 
MoNTEiro

MoToriSTa dE dEfEN-
Soria 54194024 613.246.632-00 GErÊNcia dE TraNS-

PorTES

NilToN da coSTa MoNTEiro MoToriSTa dE dEfEN-
Soria 57211743 228.414.152-87 dirEToria METroPo-

liTaNa

aNdrEZa PENa caValcaNTE aSSESSor i 125049 878.422.112-72 PrEfEiTUra MUNiciPal dE 
SaliNÓPoliS

cÉlio JUNior da SilVa GUiMarÃES TEc. dE dEfENSoria 5900062 394.435.312-91 NUGEM
daYSE HElENa dE SoUSa fiGUEi-

rEdo TEc. dE dEfENSoria 57214402 808.002.702-15 EScola SUPErior

EdilSoN doS SaNToS SilVa TÉc. dE dEfENSoria 5129192 174.698.802-91 BalcÃo dE dirEiToS
EdSoN MiraNda rodriGUES aUX. dEfENSoria 345873 170.738.712-53 BalcÃo dE dirEiToS

Para deslocarem-se aos municípios abaixo relacionados: 

oriGeM destiNo PerÍodo Qtde
BElÉM  aUGUSTo corrEa, SÃo doMiNGoS do caPiM, BraGaNÇa, TracUaTEUa, caPaNEMa, PriMaVEra, QUaTiPUrU. 14/02 a 04/03/2022 19

Mônica Palheta furtado Belém dias
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas

Protocolo: 771758
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Portaria Nº 108/2022 - da BeLÉM, 11/03/2022.
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 2022/115907 de 25/01/2022.
rESolVE:
conceder diárias ao servidor abaixo relacionado, tendo como fundamento legal a lei nº 5810/94 e o decreto Estadual nº 734/92, consoante elemento 
de despesa 339014. 

NoMe FUNcao MatricULa cPF LotaÇÃo oBJetiVo ProGraMÁtica
JUcEMir SiQUEira 

da SilVa TEc. dE dEfENSoria 32549 149.182.772-68 BalcÃo dE 
dirEiToS

ParTiciPar dE aÇÃo dE cidadaNia EM cUMPri-
MENTo do PPa. 03.091.1492.8729

Para deslocar-se aos municípios abaixo relacionados: 

oriGeM destiNo PerÍodo Qtde
BElÉM  BraGaNÇa e TracUaTEUa   17/02 a 21/02/2022 4,5

Mônica Palheta furtado Belém dias
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas

Protocolo: 771748
Portaria Nº 106/2022 - da BeLÉM, 11/03/2022.
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 2022/115907 de 25/01/2022.
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
Waldir JoSÉ coSTa doS SaNToS aUX. dE dEfENSoria 5721185 108.158.232-87 SEcrETaria cÍVEl

ParTiciPar dE aÇÃo dE cidadaNia EM cUMPri-
MENTo do PPa. 03.091.1492.8729

lUiZ carloS MorEira fariaS 
JUNior SEcrETário dE NÚclEo 57227037 737.505.572-68 dir. adMiNiS-

TraTiVa
GilBErTo QUEiroZ dE oliVEira TÉc. dE dEfENSoria 57212380 402.432.572-87 GGP

MarcElo SaNToS GaMBÔa TÉc. dE Ti dEfENSoria 57211830 702.778.932-81 NTi

Para deslocarem-se aos municípios abaixo relacionados: 

oriGeM destiNo PerÍodo Qtde
BElÉM  aUGUSTo corrEa,SÃo doMiNGoS do caPiM, BraGaNÇa, TracUaTEUa, caPaNEMa   14/02 a 26/02/2022 12,5

Mônica Palheta furtado Belém dias
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas

Protocolo: 771730

Portaria 152/2022 - da,15/03/2022.  
conceder 2 (duas), diária(s) aos defensores daVid oliVEira PErEira 
da SilVa, matrícula 5895999, fláVio cÉSar caNcEla fErrEira, 
matrícula 80845945-1, EliaNa MaGNo GoMES, matrícula 57194429, 
objetivo ViSiTa À SEdE rEGioNal do XiNGU E MUTirÃo dE PrESoS 
ProViSÓrioS. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, 
para deslocar-se de BElEM a alTaMira, período 01/02/2022 a 03/02/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 772145
Portaria 151/2022 - da,15/03/2022.  
conceder 1/2 (MEia), diária(s) à defensora MaYaNa BarroS 
JorGE Joao, matrícula 5931565, objetivo rEaliZar aTENdiMENTo 
JUrÍdico. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, 
para deslocar-se de caPaNEMa a BraGaNÇa, período 02/02/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 772126
Portaria 155/2022 - da,15/03/2022.  
conceder 4 + 1\2, diária(s) ao defensor KElViN BrENo roWE rodriGUES, 
matrícula 5957724, objetivo rEaliZar iTiNErÂNcia. fundamento legal 
lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de BrEVES 
a MElGaÇo, período 14/02/2022 a 18/02/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 772164
Portaria 154/2022 - da,15/03/2022.  
conceder 1 + 1\2, diária(s) ao defensor dioGo MarcEll SilVa NaSciMENTo ElUaN, 
matrícula 57227857, objetivo rEaliZar aTENdiMENTo JUrÍdico. fundamento legal 
lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de ParaGoMiNaS a 
UliaNÓPoliS, período 27/01/2022 a 28/01/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 772156
Portaria 156/2022 - da,15/03/2022.  
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao defensor lEoNardo caBral JaciNTo, 
matrícula 5890175, objetivo rEaliZar rEViSTa Na SEdE da dEfENSoria 
PÚBlica EM SaNTo aNTÔNio do TaUa-Pa. fundamento legal lei nº 
5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de caSTaNHal a 
SaNTo aNTÔNio do TaUá, período 24/01/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 772172
Portaria 109/2022 - da,11/03/2022.  
conceder 1/2 (MEia), diária(s) à Servidora TElMa fErrEira dE alcaNTara, matrícula 
5898365/ 1, cargo SEcrETaria dE NÚclEo do iNTErior, objetivo ParTiciPar do 
BalcÃo dE dirEiToS. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, 
para deslocar-se de BraGaNÇa a aUGUSTo corrÊa, período 16/02/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 771586

Portaria 111/2022 - da,11/03/2022.  
conceder 1/2 (MEia), diária(s) à Servidora TElMa fErrEira dE 
alcaNTara, matrícula 5898365/ 1, cargo SEcrETaria dE NÚclEo do 
iNTErior, objetivo ParTiciPar do BalcÃo dE dirEiToS. fundamento 
legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se 
de BraGaNÇa a aUGUSTo corrÊa, período 15/02/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 771593
Portaria 123/2022 - da,14/03/2022.  
conceder 1 + 1\2, diária(s) ao defensor rodriGo SoUZa da SilVa, 
matrícula 5935437, objetivo aTENdiMENTo JUrÍdico da PoPUlaÇÃo dE 
MÃE do rio E aNáliSE dE ProcESSoS. fundamento legal lei nº 5810/94 
e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de ParaGoMiNaS a MÃE 
do rio, período 31/01/2022 a 01/02/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 771599
Portaria 124/2022 - da,14/03/2022.  
conceder 1 + 1\2, diária(s) ao defensor rodriGo SoUZa da SilVa, matrícula 
5935437, objetivo rEaliZar aTENdiMENTo JUrÍdico. fundamento legal lei 
nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de ParaGoMiNaS 
a ToMÉ-aÇU, período 24/01/2022 a 25/01/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 771602
Portaria 126/2022 - da,14/03/2022.  
conceder 1/2 (MEia), diária(s) aos defensores rodriGo aYaN da SilVa, 
matrícula 57190982, JoSE adaUMir arrUda da SilVa, matrícula 
55589075, objetivo ParTiciPar do i ENcoNTro dE oUVidoriaS 
EXTErNaS: dEfENSorES E dEfENSoraS dE dirEiToS HUMaNoS 
Na aMaZÔNia Na coMUNidadE QUiloMBola do MUNiciPio do 
acará. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, 
para deslocar-se de BElEM a acará, período 24/02/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 771611
Portaria 127/2022 - da,14/03/2022.  
conceder 1/2 (MEia), diária(s) aos Servidores alEf rafaEl coNcEiÇÃo 
fUrTado, matrícula 5945536, cargo aSSESSor JUrÍdico dE dEfENSoria, 
HUGo EdUardo caBral da coSTa, matrícula 95230-1, cargo MoToriSTa, 
objetivo ParTiciPar dE MUTirÃo carcErário. fundamento legal lei nº 
5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de BarcarENa a 
aBaETETUBa, período 22/02/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 771614
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Portaria Nº 103/2022 - da BeLÉM, 11/03/2022.
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 2022/115907 de 25/01/2022.
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

carMEN lUcia loPES dE SoUZa TEc. dE dEfENSoria 392235 227.269.342-34 SEcrETaria ciVEl

ParTiciPar dE aÇÃo dE cidadaNia EM 
cUMPriMENTo do PPa. 03.091.1492.8729EdNa Maria fErrEira GoUVEa TEc. dE dEfENSoria 466964 098.224.292-15 BalcÃo dE dirEiToS

MarcUS ViNiciUS alMEida caMPBEll TÉcNico EM Ti dE 
dEfENSoria 57202564 670.532.202-06 NTi

Para deslocarem-se aos municípios abaixo relacionados: 

oriGeM destiNo PerÍodo Qtde

BElÉM  PriMaVEra E QUaTiPUrU   27/02 a 04/03/2022 06

Mônica Palheta furtado Belém dias
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas

Protocolo: 771703
Portaria Nº 105/2022 - da BeLÉM, 11/03/2022.
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 2022/115907 de 25/01/2022.
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

carMEN lUcia loPES dE SoUZa TEc. dE dEfENSoria 392235 227.269.342-34 SEcrETaria ciVEl

ParTiciPar dE aÇÃo dE cidadaNia EM 
cUMPriMENTo do PPa. 03.091.1492.8729EdNa Maria fErrEira GoUVEa TEc. dE dEfENSoria 466964 098.224.292-15 BalcÃo dE dirEiToS

MarcUS ViNiciUS alMEida caMPBEll TÉcNico EM Ti dE 
dEfENSoria 57202564 670.532.202-06 NTi

Para deslocarem-se aos municípios abaixo relacionados: 

oriGeM destiNo PerÍodo Qtde

BElÉM  MaGalHÃES BaraTa E iGaraPÉ-aÇÚ   05/03 a 10/03/2022 5,5

Mônica Palheta furtado Belém dias
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas

Protocolo: 771716

Portaria 142/2022 - da,15/03/2022.  
conceder 1 + 1\2, diária(s) aos Servidores KYSE dE faTiMa PaNToJa ViaNa, 
matrícula 59589011, cargo SEcrETária dE NÚclEo METroPoliTaNo, 
NorMa MiraNda BarBoSa, matrícula 5573858-3, cargo oUVidora, 
aNSElMo carloS NoGUEira MoNTEiro, matrícula 54194024, cargo 
MoToriSTa, objetivo rEUNiÃo coM a coMUNidadE local, Para 
aliNHaMENTo da loGÍSTica, iNfraESTrUTUra E ParTiciPaÇÃo 
dE lidEraNÇa local No EVENTo dE 24/02/22 - i ENcoNTro dE 
oUVidoriaS EXTErNaS: dEfENSorES E dEfENSoraS dE dirEiToS 
HUMaNoS Na aMaZÔNia E 1ª rEUNiÃo ordiNária do coNSElHo 
NacioNal dE oUVidoriaS dE dEfENSoriaS PÚBlicaS do aNo dE 
2022. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para 
deslocar-se de BElEM a acará, período 18/01/2022 a 19/01/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 772000
Portaria 144/2022 - da,15/03/2022.  
conceder 3 + 1\2, diária(s) aos defensores aNdErSoN araÚJo dE 
MEdEiroS, matrícula 5957711, ViViaNE laGES PErEira, matrícula 
5957728, objetivo ParTiciPar do cUrSo dE forMaÇÃo fundamento 
legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se 
de alTaMira a BElEM, período 09/03/2022 a 12/03/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 772010
Portaria 143/2022 - da,15/03/2022.  
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao defensor BrUNNo araNHa E 
MaraNHao, matrícula 5931561, objetivo rEaliZar aTENdiMENTo ao 
PÚBlico. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, 
para deslocar-se de caPaNEMa a NoVa TiMBoTEUa, período 25/02/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 772005

Portaria 145/2022 - da,15/03/2022.  
conceder 1 + 1\2, 4 + 1\2, diária(s) ao defensor rEGiNaldo TaVEira 
riBEiro, matrícula 55589623, cargo coordENador, objetivo rEaliZar 
TriBUNal dE JÚri E iTiNEraNcia. fundamento legal lei nº 5810/94 e 
resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de MaraBá a JacUNdá, 
período 14/02/2022 a 15/02/2022, 21/02/2022 a 25/02/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 772016
Portaria 147/2022 - da,15/03/2022.  
conceder 1/2 (MEia), diária(s) à defensora MaYaNa BarroS JorGE 
Joao, matrícula 5931565, objetivo ParTiciPar do BalcÃo dE 
dirEiToS. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, 
para deslocar-se de caPaNEMa a PriMaVEra, período 27/02/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 772036
Portaria 146/2022 - da,15/03/2022.  
conceder 1/2 (MEia), diária(s) à defensora MaYaNa BarroS 
JorGE Joao, matrícula 5931565, objetivo rEaliZar aTENdiMENTo 
JUrÍdico. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, 
para deslocar-se de caPaNEMa a NoVa TiMBoTEUa, período 23/02/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 772026
Portaria 148/2022 - da,15/03/2022.  
conceder 1/2 (MEia), diária(s) à defensora MaYaNa BarroS JorGE 
Joao, matrícula 5931565, objetivo ParTiciPar do BalcÃo dE 
dirEiToS. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, 
para deslocar-se de caPaNEMa a PriMaVEra, período 28/02/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 772043



diário oficial Nº 34.894   103Quarta-feira, 16 DE MARÇO DE 2022

Portaria 149/2022 - da,15/03/2022.  
conceder 1/2 (MEia), diária(s) à defensora MaYaNa BarroS JorGE 
JoÃo, matrícula 5931565, objetivo ParTiciPar do BalcÃo dE 
dirEiToS. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, 
para deslocar-se de caPaNEMa a TracUaTEUa, período 21/02/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 772053
Portaria 150/2022 - da,15/03/2022.  
conceder 1/2 (MEia), diária(s) à defensora MaYaNa BarroS 
JorGE Joao, matrícula 5931565, objetivo rEaliZar aTENdiMENTo 
JUrÍdico. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, 
para deslocar-se de caPaNEMa a BraGaNÇa, período 09/02/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 772069

.

.

oUtras MatÉrias
.

editaL de retiFicaÇÃo Nº 01/2022 – dPG
a coMiSSÃo ElEiToral, no uso das atribuições conferidas pelos arts. 1º 
e 13 da resolução/cSdP-Pa nº 296, de 07 de janeiro de 2022, publicada 
no Diário Oficial do Estado de 15 de fevereiro de 2022 e arts. 2º e 3º da 
resolução/cSdP-Pa nº 298, de 07 de janeiro de 2022, publicada no diário 
Oficial do Estado de 15 de fevereiro de 2022, vem RETIFICAR o Edital nº 
01/2022 –dPG nos termos abaixo.
art. 6º ..............................................
§ 1º o requerimento de inscrição do interessado será endereçado a esta 
comissão Eleitoral e recebido mediante Sistema de Protocolo Geral (SPG) 
na Sede da defensoria Pública do Estado do Pará, sito na travessa Padre 
Prudêncio, nº 154, bairro campina, município de Belém/Pa ou através do 
Processo administrativo Eletrônico (PaE) endereçado à caixa da unida-
de denominada cElE – comissão Eleitoral dP 2022 -dP01; devidamente 
acompanhado dos documentos comprobatórios dos requisitos exigidos no 
artigo anterior.
art. 12. ..............................................
§ 1º o membro que desejar utilizar o voto eletrônico deverá manifestar sua 
vontade à comissão Eleitoral, enviado mensagem para o e-mail comissao-
eleitoral.dppa@gmail.com juntamente com um dos seguintes anexos: a) 
requerimento em arquivo pdf com assinatura digital; ou b) vídeo pessoal; 
em ambos os casos, devendo ser informando para qual e-mail será enviado 
o link de votação.
coMiSSÃo ElEiToral, em Belém/Pa, aos 14 dias de março de 2022.
faBio PirES NaMEKaTa
Presidente da comissão
adriaNa MarTiNS JorGE JoÃo
Membro
aNa MariNa MoNTEiro ValENTE do coUTo
Secretária

Protocolo: 771805
editaL de retiFicaÇÃo Nº 01/2022 – csdP
a coMiSSÃo ElEiToral, no uso das atribuições conferidas pelos arts. 1º 
e 11 da resolução/cSdP-Pa nº 297, de 07 de janeiro de 2022, publicada 
no Diário Oficial do Estado de 15 de fevereiro de 2022 e arts. 2º e 3º da 
resolução/cSdP-Pa nº 298, de 07 de janeiro de 2022, publicada no diário 
Oficial do Estado de 15 de fevereiro de 2022, vem RETIFICAR o Edital nº 
01/2022 – cSdP nos termos abaixo.
art. 5º ..............................................
§ 1º o requerimento de inscrição do interessado será endereçado a esta 
comissão Eleitoral e recebido mediante Sistema de Protocolo Geral (SPG) 
na Sede da defensoria Pública do Estado do Pará, sito na travessa Padre 
Prudêncio, nº 154, bairro campina, município de Belém/Pa ou através do 
Processo administrativo Eletrônico (PaE) endereçado à caixa da unida-
de denominada cElE – comissão Eleitoral dP 2022 -dP01; devidamente 
acompanhado dos documentos comprobatórios dos requisitos exigidos no 
artigo anterior.
art. 10. ..............................................
§ 1º o membro que desejar utilizar o voto eletrônico deverá manifestar sua 
vontade à comissão Eleitoral, enviado mensagem para o e-mail comissao-
eleitoral.dppa@gmail.com juntamente com um dos seguintes anexos: a) 
requerimento em arquivo pdf com assinatura digital; ou b) vídeo pessoal; 
em ambos os casos, devendo ser informando para qual e-mail será enviado 
o link de votação.
coMiSSÃo ElEiToral, em Belém/Pa, aos 14 dias de março de 2022.
faBio PirES NaMEKaTa
Presidente da comissão
adriaNa MarTiNS JorGE JoÃo
Membro
aNa MariNa MoNTEiro ValENTE do coUTo
Secretária

Protocolo: 771799

..

JUdiciÁrio
.

..

triBUNaL de JUstiÇa
do estado do ParÁ

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

triBUNaL de JUstiÇa do estado do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo
toMada de PreÇos Nº 004/tJPa/2022
oBJETo: contratação de empresa especializada para execução da oBra 
dE rEforMa daS iNSTalaÇÕES dE PrEVENÇÃo E coMBaTE a iNcÊNdio 
do fÓrUM criMiNal dE BElÉM, conforme condições, quantidades e exi-
gências estabelecidas no Edital e seus anexos.
abertura: 04/04/2022, às 10 horas (horário local).
as sessões públicas ocorrerão no auditório do Serviço de licitações, Prédio 
- Sede do TJ/Pa, sala T-125, localizado na avenida almirante Barroso nº 
3089, bairro do Souza, Belém - Pará. Edital: cópia gratuita em mídia mag-
nética da licitante ou através do site www.tjpa.jus.br, ou impresso ao custo 
das cópias. informações: fone: (91)3205-3206 ou e-mail licitacao@tjpa.
jus.br Belém, 15/03/2022. comissão Permanente de licitação do TJPa.

Protocolo: 771752
triBUNaL de JUstiÇa do estado do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 018/tJPa/2022
oBJETo: contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços 
de limpeza, conservação, Higienização e apoio administrativo e Encar-
regado, nas dependências e instalações do Tribunal de Justiça do Estado 
do Pará – TJPa, localizadas na capital e no interior do Estado do Pará, 
com fornecimento de uniformes, materiais de limpeza e o emprego de 
equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência, 
anexo i do edital. SESSÃo PÚBlica: 29/03/2022, às 10h00min, horário 
de Brasília, no endereço eletrônico 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. informações pelo telefone (91)3205-3206, (91) 3205-3257 ou 
e-mail licitacao@tjpa.jus.br. Belém, 15 de março de 2022. Serviço de li-
citação do TJPa.

Protocolo: 771621
..

triBUNais de coNtas
.

.

.

triBUNaL de coNtas
do estado do ParÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 38.222, 15 de MarÇo de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
coNSidEraNdo o Memorando nº 007/2022 – GaB. coiT, protocolizado 
sob o Expediente nº 004534/2022,
r E S o l V E:
NoMEar a servidora JaNaÍNa BrElaZ da rocHa BaSToS cHaVES, ma-
trícula nº 0101527, para exercer o cargo comissão de assessor de conse-
lheiro NS-01, a partir de 16-03-2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 771936
Portaria Nº 38.218, de 15 de MarÇo de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
coNSidEraNdo o que dispõe o artigo 15 inciso i da lei nº 8.037, de 05-
09-2014, publicada no Diário Oficial do Estado nº 32.722, de 08-09-2014;
coNSidEraNdo o disposto nos artigos 8º, 11 e 12 da resolução nº 
18.768/2015,
coNSidEraNdo o Parecer da comissão Permanente de avaliação de 
desempenho, anexo aos Expedientes nº 003668/2022; 003672/2022; 
003681/2022; 003703/2022; 003715/2022;
r E S o l V E:
HoMoloGar o resultado da avaliação de desempenho para a Progressão 
funcional Horizontal por Merecimento, conforme tabela abaixo, elaborada 
pela Secretaria de Gestão de Pessoas.
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MatrÍcULa NoMe

eNQUadraMeNto atUaL ProGressÃo FUNcioNaL HoriZoNtaL
a coNtar

de:carGo atUaL cL NV. carGo eNQUadraMeNto cL NV.

0100313 claUdia NilENE calado 
loPES dE MoUra

auxiliar Técnico de controle Externo – informática
TcE-ca-402 d 02 auxiliar Técnico de controle Externo – informática

TcE-ca-402 d 03 22-02-2022

0100311 EUGENio Maria doS 
SaNToS GUEdES

auxiliar Técnico de controle Externo – administrativo
TcE-ca-401 d 02 auxiliar Técnico de controle Externo – administrativo

TcE-ca-401 d 03 22-02-2022

0100325 MadalENa roSa da 
coSTa ValENTE analista auxiliar de controle Externo TcE-cTi-404 d 02 analista auxiliar de controle Externo TcE-cTi-404 d 03 22-02-2022

0100324 raUl rENaTo doS SaNToS 
MarQUES

Motorista –
TcE – ca-403 d 02 Motorista –

TcE – ca-403 d 03 22-02-2022

0100318 iSaBElla TUPiNaMBá 
EMMi auditor de controle Externo – direito TcE-cT-603 d 02 auditor de controle Externo – direito TcE-cT-603 d 03 23-02-2022

Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 771929
Portaria Nº 38.219, de 15 de MarÇo de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
CONSIDERANDO o que dispõe o Artigo 15 inciso I da Lei nº 8.037, de 05-09-2014, publicada no Diário Oficial do Estado nº 32.722, de 08-09-2014;
coNSidEraNdo o disposto nos artigos 9º, e 10 da resolução nº 18.768/2015,
coNSidEraNdo o Parecer da comissão Permanente de avaliação de desempenho nº 003/2022, anexo aos Expedientes nº 003712/2022; 003720/2022; 
004383/2022; 004385/2022; 004388/2022; 004394/2022;
r E S o l V E:
HoMoloGar o resultado da avaliação de desempenho para a Progressão funcional Horizontal por antiguidade, conforme tabela abaixo, elaborada pela 
Secretaria de Gestão de Pessoas

MatrÍcULa NoMe

eNQUadraMeNto atUaL ProGressÃo FUNcioNaL HoriZoNtaL
a coNtar

de:carGo atUaL cL NV. carGo eNQUadraMeNto cL NV.

0100333 raiMUNdo NoNaTo PErEira 
da SilVa filHo agente auxiliar de Serviços Gerais TcE-co-301 d 01 agente auxiliar de Serviços Gerais TcE-co-301 d 02 22-02-2022

0100438 Marco alfrEdo corrEa 
SalaME

Motorista
TcE-co-403 d 01 Motorista

TcE-co-403 d 02 23-02-2022

0101115 rENaTo riBEiro MarTiNS 
cal auditor de controle Externo-direito TcE-cT-603 B 01 auditor de controle Externo-direito TcE-cT-603 B 02 05-03-2022

0101077 lEaNdro alBErTo alVES 
dE liMa auditor de controle Externo-c. contábeis TcE-cT-603 B 01 auditor de controle Externo-c. contábeis TcE-cT-603 B 02 05-03-2022

0101098
fraNciSco aldENYS 

rodriGUES oliVEira NaS-
ciMENTo

auditor de controle Externo-c. contábeis TcE-cT-603 B 01 auditor de controle Externo-c. contábeis TcE-cT-603 B 02 06-03-2022

0101073 dEBora BarroS coElHo 
NETo dUarTE auditor de controle Externo-c. contábeis TcE-cT-603 B 01 auditor de controle Externo-c. contábeis TcE-cT-603 B 02 06-03-2022

Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 771932

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 38.211, de 14 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 271/2022, de 07-
03-2022, protocolizado sob o Expediente nº 004407/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor PaUlo SÉrGio SaNToS MElo, analista auxiliar 
de controle Externo, matrícula nº 0179310, 04 (quatro) dias de licença 
para tratamento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no 
período de 11 a 14-02-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 771893
Portaria Nº 38.210, de 14 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 269/2022, de 07-
03-2022, protocolizado sob o Expediente nº 004405/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor rido GaMa BarroS, Motorista, matrícula nº 0100374, 
30 (trinta) dias de licença em prorrogação para tratamento de saúde, nos termos 
do artigo 83 da lei nº 5.810/94, no período de 03-02 a 04-03-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 771891
Portaria Nº 38.208, de 14 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 266/2022, de 03-
03-2022, protocolizado sob o Expediente nº 004402/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor rENaN fErrEira BarlETa dE alMEida, assessor Téc-
nico, matrícula nº 0101282, 15 (quinze) dias de licença para tratamento de saú-
de, nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no período de 01 a 15-02-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 771886

Portaria Nº 38.209, de 14 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 267/2022, de 07-
02-2022, protocolizado sob o Expediente nº 004403/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor roSiValdo NaSciMENTo rodriGUES, agente auxiliar de 
Serviços administrativos, matrícula nº 0200051, 01 (um) dia de licença para trata-
mento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no dia 23-02-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 771889
Portaria Nº 38.207, de 14 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 264/2022, de 04-
03-2022, protocolizado sob o Expediente nº 004397/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor HErMETo diaS da coSTa, auxiliar Técnico de 
controle Externo administrativos, matrícula nº 0179094, 01 (um) dia 
de licença para tratamento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 
5.810/94, no dia 24-02-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 771883
Portaria Nº 38.206, de 14 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 263/2022, de 03-
03-2022, protocolizado sob o Expediente nº 004396/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor Eldo diaS BarBoSa, auxiliar Técnico de controle Externo 
informática, matrícula nº 0100295, 60 (sessenta) dias de licença para tratamento de 
saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no período de 15-02 a 15-04-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 771880
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Portaria Nº 38.221, de 15 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 268/2022, de 07-
03-2022, protocolizado sob o Expediente nº 004404/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor roSiValdo NaSciMENTo rodriGUES, agente 
auxiliar de Serviços administrativos, matrícula nº 0200051, 01 (um) dia 
de licença em prorrogação para tratamento de saúde, nos termos do artigo 
83 da lei nº 5.810/94, no dia 25-02-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 771916
Portaria Nº 38.214, de 14 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 274/2022, de 07-
03-2022, protocolizado sob o Expediente nº 004410/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor carloS EdUardo dE carValHo MEllo, auditor 
de controle Externo, matrícula nº 4642044, 30 (trinta) dias de licença para 
tratamento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no pe-
ríodo de 18-02 a 19-03-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 771902
Portaria Nº 38.212, de 14 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 272/2022, de 07-
03-2022, protocolizado sob o Expediente nº 004408/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor roBErTo PaBlo dE araÚJo VallE, auditor de 
controle Externo, matrícula nº 0101757, 07 (sete) dias de licença para tra-
tamento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no período 
de 15 a 21-02-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 771895
Portaria Nº 38.213, de 14 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 273/2022, de 07-
03-2022, protocolizado sob o Expediente nº 004409/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora TaTiaNa ViEira MorEira da SilVa, assessor de 
conselheiro Substituto, matrícula nº 0101420, 14 (quatorze) dias de licen-
ça para acompanhar pessoa da família, nos termos do artigo 85 da lei nº 
5.810/94, no período de 08 a 21-02-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 771899
Portaria Nº 38.215, de 14 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 276/2022, de 07-
03-2022, protocolizado sob o Expediente nº 004412/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora aNa lidia fErrEira GoMES, assessor Técnico de 
controle Externo, matrícula nº 0695505, 15 (quinze) dias de licença em 
prorrogação para tratamento de saúde, nos termos do artigo 83 da lei nº 
5.810/94, no período de 15-02 a 01-03-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 771906
Portaria Nº 38.216, de 14 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 280/2022, de 08-
03-2022, protocolizado sob o Expediente nº 004414/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor NilSEN caSTElo dE VaScoNcEloS, agente au-
xiliar de Serviços Gerais, matrícula nº 0100483, 05 (cinco) dias de licença 
em prorrogação para tratamento de saúde, nos termos do artigo 83 da lei 
nº 5.810/94, no período de 22 a 26-02-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 771910
.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 38.220, de 15 de MarÇo de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
r E S o l V E:
dESiGNar o servidor MaX NEY dE PariJÓS, Subsecretário de administra-
ção NS-02, matrícula nº 0100456, para exercer em substituição o cargo 
em comissão de Secretário de administração NS-03, durante o impedimen-
to do titular, GilBErTo JadEr SEriQUE no período de 15 a 20-03-2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 771844

Portaria Nº 38.217, de 14 de MarÇo de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
coNSidEraNdo o Memorando nº 026/2022 - acri protocolizado sob o 
expediente nº 004330/2022.
r E S o l V E:
dESiGNar o servidor roBENil SilVa coSTa, agente auxiliar de Serviços 
Gerais, matrícula nº 0100416, para exercer em substituição o cargo em 
comissão de chefe da assessoria de cerimonial e relações institucionais 
NS-02, durante o impedimento da titular, dioNE cElia GUiMarÃES, no 
período de 08 a 22-03-2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 771923

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

PriMeiro terMo aditiVo
coNtrato Nº 03/2021
daTa da aSSiNaTUra: 10/03/2022.
oBJETo: o contrato original passa a ter sua vigência prorrogada por mais 
12 (doze) meses, com início em 10/03/2022 e término em 10/03/2023.
coNTraTada: SodEXo PaSS do BraSil SErViÇoS E coMÉrcio S.a. 
(cNPJ/Mf nº: 69.034.668/0001-56).
ENdErEÇo: alameda araguaia nº 1.142, Bloco 1, alphaville, Barueri /SP
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Unidade Gestora:
020101 - Tribunal de contas do Estado do Pará
Programa de Trabalho
01.331.145 5 8.573 – concessão de auxílio alimentação
fontes:
01 - recursos ordinários
12 - receita Patrimonial - outros Poderes
Natureza da despesa:
33.90.46 – outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
coNTENÇÃo dE crÉdiTo:
2022Nd00039
ordENadora: Maria lourdes lima de oliveira

Protocolo: 771806

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 38.205, de 14 de MarÇo de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições, coNSidEraNdo o Memorando nº 027/2022 da acri, proto-
colizado sob o Expediente nº 004473/2022, r E S o l V E:
coNcEdEr Suprimento de fundos ao servidor PaUlo SÉrGio fErrEi-
ra dE SoUZa, auxiliar T.c.E. administrativo, matrícula nº 0100219, para 
ocorrer ao pagamento das despesas abaixo citadas:
Exercício financeiro: 2022.
Valor do Suprimento: r$ 8.000,00 (oito mil reais).
Naturezas das despesas: 339030 e 339039.
Programa de Trabalho: 01032112262670000- operacionalização das ações 
administrativas.
Período de aplicação: 60 (sessenta) dias, a contar da data de recebimento.
Prazo para prestação de contas: 15 (quinze) dias, após o término do perí-
odo de aplicação.
Órgão: 02.101
fonte: Tesouro
dê-se ciência.
Gabinete da Presidência do Tribunal de contas do Estado do Pará, em 14 
de março de 2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 771826
Portaria Nº 38.204, de 14 de MarÇo de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atri-
buições, coNSidEraNdo o Memorando nº 91/2022 – cEM, protocolizado 
sob o Expediente nº 004690/2022,
r E S o l V E: coNcEdEr Suprimento de fundos ao servidor JorGE 
lUiZ cordEiro dE oliVEira, assistente de conselheiro, matrícula nº 
0101094, para ocorrer ao pagamento das despesas abaixo citadas:
Exercício financeiro: 2022.
Valor do Suprimento: r$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais).
Naturezas das despesas: 339030 e 339039.
Programa de Trabalho: 01032112262670000- operacionalização das ações 
administrativas. Período de aplicação: 60 (sessenta) dias, a contar da data 
de recebimento.
Prazo para prestação de contas: 15 (quinze) dias, após o término do perí-
odo de aplicação.
Órgão: 02.101
fonte: Tesouro dê-se ciência.
Gabinete da Presidência do Tribunal de contas do Estado do Pará, em 14 
de março de 2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 771694
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MiNistÉrio PÚBLico
.

.

.

MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas do estado do ParÁ

.

.

.

FÉrias
.

Portaria N° 105/2022/MPc/Pa
o Procurador-Geral de contas, no uso de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo o requerimento de férias da servidora caMila da 
coSTa BarBoSa oliVEira, datado de 07/03/2022 (Protocolo PaE nº 
2022/266781), e os termos da resolução nº 010/2020-MPc/Pa-colégio, 
de 21/08/2020;
rESolVE:
conceder à servidora caMila da coSTa BarBoSa oliVEira, ocupante 
do cargo em comissão de assessor da Procuradoria, matrícula nº 200238, 
12 (doze) dias das férias relativas ao período aquisitivo 09/01/2020 a 
08/01/2021, para o período de 25/04 a 06/05/2022.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém/Pa, 14 de março de 2022.
PaTricK BEZErra MESQUiTa
Procurador-Geral de contas

Protocolo: 771540
Portaria N° 107/2022/MPc/Pa
o Procurador-Geral de contas, no uso de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo o requerimento de férias da servidora rosana Gabrielle 
Magno Gonçalves, datado de 09/03/2022 (Protocolo PaE nº 2022/279895) 
e os termos da resolução nº 010/2020 – MPc/Pa – colégio, de 21/08/2020;
rESolVE:
art. 1º conceder à servidora roSaNa GaBriEllE MaGNo GoNÇalVES, 
ocupante do cargo em comissão de assessor da Procuradoria, matrícula nº 
200237, férias relativas ao período aquisitivo 18/10/2019 a 17/10/2020, 
sendo 15 (quinze) dias para serem usufruídos no período de 25/04 a 
09/05/2022 e 15 (quinze) dias no período de 04 a 18/09/2022.
art. 2º Esta PorTaria entra em vigor na data da sua publicação.
Belém/Pa, 14 de março de 2022.
PaTricK BEZErra MESQUiTa
Procurador-Geral de contas

Protocolo: 772023

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria N° 106/2022/MPc/Pa
dispõe sobre a alteração de lotação do servidor rENaN caNdido oliVEira.
o Procurador-Geral de contas, no uso de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo a solicitação registrada no Memorando nº 06/2022 – 
SEc/MPc/Pa (Processo PaE nº 2022/289751);
coNSidEraNdo as atuais demandas de pessoal dos setores da adminis-
tração deste MPc/Pa;
CONSIDERANDO a PORTARIA nº 046/2022/MPC/PA, que redefiniu o 
Quadro de organização Estrutural dos órgãos e serviços de apoio técnico e 
administrativo do Ministério Público de contas do Estado do Pará;
rESolVE:
art. 1º alTErar a loTaÇÃo do servidor rENaN caNdido oliVEira, para 
o departamento de aquisições, contratos e convênios.
Parágrafo único. a alteração de lotação não exime o servidor de concluir os 
processos e as tarefas pendentes que estão sob sua responsabilidade no 
departamento administrativo.
art. 2º Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 15 de março de 2022.
PaTricK BEZErra MESQUiTa
Procurador-Geral de contas

Protocolo: 771572

MiNistÉrio PÚBLico
do estado do ParÁ

.

.

.

coNtrato
.

No do contrato: 045/2022-MP/Pa.
Modalidade de Licitação: Pregão eletrônico nº 077/2021- MP/Pa
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e a empresa 
coNSUlPlaN consultoria e Planejamento em administração Pública EirE-
li, (cNPJ: 01.185.758/0001-04)
objeto: Prestação de serviços de organização, planejamento e realização 
de concurso público para o provimento de cargos efetivos, de nível médio 
e superior, do quadro de pessoal de servidores do Ministério Público do 
Estado do Pará
data da assinatura: 15/03/2022
Vigência: 16/03/2022 a 16/03/2023
Valor Global: r$ 1.646.000,00 (um milhão, seiscentos e quarenta e seis 
mil reais)
dotação orçamentária:
Classificação: 12101.03.122.1494.8760 - Governança e Gestão;
Elemento: 339039 – outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;
fonte: 0101 - recursos ordinários e 0301 – recursos ordinários
ordenador responsável: césar Bechara Nader Mattar Junior
Endereço da contratada: rua José augusto de abreu, 1000 - Bairro augus-
to abreu, cidade/Uf: Muriaé, MG, cEP: 36883-031, Telefone: (32) 3696-
4750, fax: (32) 3696-4750, E-mail: licitacao@consulplan.com - comer-
cial@consulplan.com, Site: www.consulplan.net

Protocolo: 771851
Núm. do contrato: 038/2022-MP/Pa
Modalidade de Licitação: dispensa de Licitação n. 004/2022-MP/Pa.
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e o Sr. raiMUN-
do BiTENcoUrT dE araÚJo (cPf nº 094.435.332-00).
objeto: locação de imóvel situado na rua Padre luiz Varela, nº 1710, 
centro, no Município de abaetetuba/Pa cEP: 68440-000, que será utilizado 
como sede da Promotoria de Justiça de abaetetuba/Pa.
data da assinatura: 14/03/2022.
Vigência: 16/03/2022 a 16/03/2025.
Valor mensal: r$ 12.000,00 (doze mil reais).
Valor global (36 meses): r$ 432.000,00 (quatrocentos e trinta e dois mil 
reais).
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.091.1494.8758. Elemento de 
despesa: 3390-36.
fonte: 0101. fonte: 0301.
foro: Justiça Estadual do Pará, comarca de Belém.
ordenador responsável: dr. césar Bechara Nader Mattar Júnior, Procura-
dor-Geral de Justiça.

Protocolo: 771584
Núm. do contrato: 044/2022-MP/Pa
Modalidade de Licitação: dispensa de Licitação n. 005/2022-MP/Pa.
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e a empresa 
alBiNo doS S cardoSo-ME (cNPJ nº 11.869.438/0001-27)
objeto: Prestação de serviço de acesso à internet para a Promotoria de 
Justiça de Bagre/Pa.
data da assinatura: 14/03/2022
Vigência: 25/03/2022 a 25/03/2023.
Valor global: r$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.091.1494.8758 Elemento de 
despesa: 3390-40; fonte: 0101. fonte: 0301
foro: Justiça Estadual do Pará, comarca de Belém.
ordenador responsável: dr. cesar Bechara Nader Mattar Junior, Procura-
dor-Geral de Justiça.

Protocolo: 771625
Núm. do contrato: nº 046/2022-MP/Pa
Pregão eletrônico nº 001/2021-MP/Pa.
ata de registro de Preços nº 008/2021-MP/Pa.
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa 
iGor rUSEf roSa EirEli (cNPJ/Mf nº. 12.040.805/0001-48)
objeto: serviços de locaÇÃo EVENTUal de veículos.
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data da assinatura: 15/03/2022.
Vigência: 15/03/2022 a 14/06/2022.
Valor global: r$ 59.219,65 (cinquenta e nove mil, duzentos e dezenove 
reais e sessenta e cinco centavos).
Dotação Orçamentária: Classificação: 12101.03.122.1494.8760 – Governan-
ça e Gestão; e 12101.03.091.1494.8758 – Promoção e defesa dos direitos 
constitucionais; Elemento: 3390-33 – Passagens e despesas de locomoção; 
fonte: 0101 - recursos ordinários e 0301 recursos ordinários - Superávit.
foro: Justiça Estadual do Pará, comarca de Belém.
ordenador responsável: dr. cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior.

Protocolo: 772045

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato
Núm. do termo aditivo: 5º
Núm. do contrato: 139/2016-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e o Sr. ESMEriNo aNGEliN filHo.
Objeto e Justificativa do Aditamento: Locação de imóvel situado à Av. Pre-
sidente castelo Branco, nº 363, Bairro: São Sebastião, Mãe do rio/Pa, 
utilizado como sede da Promotoria de Justiça da comarca de Mãe do rio/
Pa. reajuste do valor do contrato.
data de assinatura: 14/03/2022.
Valor Mensal reajustado: r$ 2.248,60 (dois mil, duzentos e quarenta e 
oito reais e sessenta centavos).
Valor anual reajustado: r$ 26.938,20 (vinte e seis mil, novecentos e trinta 
e oito reais e vinte centavos).
dotação orçamentária:
atividade: 12101.03.091.1494.8758
Elemento de despesa: 3390-36
fonte: 0101 – recursos ordinários 0301 – recursos ordinários
ordenador responsável: dr. cesar Bechara Nader Mattar Júnior, Procura-
dor-Geral de Justiça.

Protocolo: 771554
eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato
Núm. do termo aditivo: 2º
Núm. do contrato: 023/2020-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa GaMa coNSEr-
VaÇÃo E MaNUTENÇÃo PrEdial lTda-EPP.
objeto do contrato: prestação de serviços continuados de limpeza e con-
servação, com fornecimento de mão de obra uniformizada, material de 
limpeza e equipamentos nos imóveis do Ministério Público do Estado do 
Pará, no município de Parauapebas/Pa.
Justificativa do Aditamento: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato por 
mais 12 (doze) meses, nos termos do art. 57, ii, da lei federal nº 8.666/93.
data de assinatura: 14/03/2022.
Vigência do aditamento: 01/04/2022 a 31/03/2023.
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.091.1494.8758. Elemento de 
despesa: 3390-37. fonte: 0101. fonte: 0301.
ordenador responsável: dr. cesar Bechara Nader Mattar Junior, Procura-
dor Geral de Justiça.

Protocolo: 771543
eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato
Núm. do termo aditivo: 2º
Núm. do contrato: 045/2021-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a empresa J&f ENGENHaria lTda.
Objeto e Justificativa do Aditamento: Execução de reforma de imóvel (Lote 
ii – reforma em galpão do MPPa no município de Belém – Pa, localizado à 
av. almirante Tamandaré, nº 413 – Belém/Pa – cEP: 66020-000). Prorro-
gação do prazo de vigência por mais 60 (sessenta) dias.
data de assinatura: 14/03/2022.
Vigência do aditamento: 07/08/2022 a 06/10/2022.
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.091.1494.8758.
Elemento de despesa: 449039.
fonte: 0101 e 0301.
ordenador responsável: dr. cesar Bechara Nader Mattar Junior, Procura-
dor-Geral de Justiça.

Protocolo: 771522
.

aViso de LicitaÇÃo
.

Modalidade: Pregão eletrônico nº 010/2022-MP/Pa
Número do Processo: 129939/2021-sGJ-ta
objeto: aquisição de impressoras laSEr ou lEd
critério de Julgamento: Menor preço por item
Tipo de licitação: Menor Preço
Modo de disputa: aberto
Entrega do Edital: No site www.comprasgovernamentais.gov.br e no Portal 
da Transparência no site www.mppa.mp.br

observação: UaSG - 925980.
responsável pelo certame: andréa Mara ciccio
local de abertura: www.comprasgovernamentais.gov.br.
data da abertura: 28/03/2022
Hora da abertura: 9:00h (NoVE HoraS) – Horário dE BraSÍlia
orçamento:
Classificação: 12101.03.091.1494.8758 – Promoção e Defesa do Direitos 
constitucionais
Elemento: 4490-52 – Equipamentos e Materiais Permanentes
fonte: 0101 – recursos ordinários E 0301 – recursos ordinários
ordenador responsável: dr cesar Bechara Nader Mattar Junior

Protocolo: 771881
.

aPostiLaMeNto
.

eXtrato de aPostiLaMeNto
Núm. do contrato: 123/2021-MP/Pa.
Núm. da apostila: 01
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a empresa coNTiNENTal 
ENGENHaria E TEcNoloGia lTda.
objeto do contrato: reforma em sede do MPPa no município de Tucumã .
Justificativa do Apostilamento: A alteração, no Preâmbulo do Contrato nº 
123/2021-MP/Pa, da razão social da Empresa coNTiNENTal SErVicE 
SErViÇoS dE coNSTrUÇÃo EirEli, que passará a ser denominada coN-
TiNENTal ENGENHaria E TEcNoloGia lTda.
data de assinatura: 14/03/2022.
ordenador responsável: dr. cesar Bechara Nader Mattar Junior, Procura-
dor-Geral de Justiça.

Protocolo: 771530
.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 001/2022-MPPa/1ª PJePPMa
a 1ª Promotoria de Justiça de Execuções Penais, Penas e Medias alternativas da 
capital do Estado do Pará, através desta PorTaria, torna público a instauração 
do Procedimento administrativo Nº 000029-102/2022 para planejar, preparar, 
realizar, acompanhar e realizar diligências necessárias referente ao processo 
de inspeção virtual ou presencial ao Sistema Prisional da região Metropolitana 
vinculada à competência da VEP – Vara de Execuções Penais da região 
Metropolitana de Belém, no período de Março a dezembro de 2022.
Belém, 11 de março de 2022
carMEN BUrlE da MoTa frEiTaS
Promotora de Justiça
Em exercício pelo 1º cargo de Promotora de Justiça de Execuções Penais e 
Medidas alternativas de Belém

Protocolo: 771837
Extrato de Procedimento Administrativo nº 001/2022-MP/PJDPPMA
o ProMoTor dE JUSTiÇa TiTUlar do 5º carGo da ProMoToria dE 
dEfESa do PaTriMoNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNiSTraTiVa 
dE BElÉM, dr. SaNdro raMoS cHErMoNT, torna pública a instauração do 
Procedimento administrativo nº 000803-151/2021, que se encontra à dis-
posição na Promotoria de Justiça de defesa do Patrimônio Público e Morali-
dade administrativa do Ministério Público, situada na rua Ângelo custódio, 
nº 36, bairro da cidade Velha, nesta cidade de Belém do Pará.
PorTaria de instauração nº 001/2022
data da instauração: 27/02/2022
objeto: acompanhar a fase inicial de implementação da regulamentação 
de cumprimento do disposto no artigo 13 da lei de improbidade admi-
nistrativa, lançada pelo decreto Estadual nº 1.712, de 12/07/2021, a ser 
realizada pela auditoria-Geral do Estado do Pará.
Promotoria de Justiça: 5° ProMoTor dE JUSTiÇa dE dEfESa do PaTri-
MoNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNiSTraTiVa
Promotor de Justiça: SaNdro raMoS cHErMoNT

Protocolo: 771815
Extrato de Procedimento Preparatório nº 002/2022-MP/PJDPPMA
o ProMoTor dE JUSTiÇa TiTUlar do 5º carGo da ProMoToria dE 
dEfESa do PaTriMoNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNiSTraTiVa 
dE BElÉM, dr. SaNdro raMoS cHErMoNT, torna pública a instauração do 
Procedimento Preparatório nº 000927-151/2021, que se encontra à dispo-
sição na Promotoria de Justiça de defesa do Patrimônio Público e Moralida-
de administrativa do Ministério Público, situada na rua Ângelo custódio, nº 
36, bairro da cidade Velha, nesta cidade de Belém do Pará.
PorTaria de instauração nº 002/2022
data da instauração: 06/03/2022
objeto: apurar possível conduta caracterizadora de improbidade adminis-
trativa, ante os elementos de informação constantes no relatório de inte-
ligência financeira n° 51778.
Promotoria de Justiça: 5° ProMoTor dE JUSTiÇa dE dEfESa do PaTri-
MoNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNiSTraTiVa
Promotor de Justiça: SaNdro raMoS cHErMoNT

Protocolo: 771817
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Extrato de Inquérito Civil nº 003/2022-MP/PJDPPMA
o ProMoTor dE JUSTiÇa TiTUlar do 5º carGo da ProMoToria dE 
dEfESa do PaTriMoNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNiSTraTiVa 
DE BELÉM, Dr. SANDRO RAMOS CHERMONT, torna pública a retificação de 
objeto de inquérito civil nº 000175-151/2017, que se encontra à disposi-
ção na Promotoria de Justiça de defesa do Patrimônio Público e Moralidade 
administrativa do Ministério Público, situada na rua Ângelo custódio, nº 
36, bairro da cidade Velha, nesta cidade de Belém do Pará.
PorTaria de instauração nº 003/2022
data da instauração: 08/03/2022
objeto: “apurar suposta irregularidade no que se refere ao não preenchi-
mento do campo referente à regra contratual dos prestadores privados de 
serviços no cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – cNES pela 
Secretaria Municipal de Saúde de Belém – SESMa”.
Promotoria de Justiça: 5° ProMoTor dE JUSTiÇa dE dEfESa do PaTri-
MoNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNiSTraTiVa
Promotor de Justiça: SaNdro raMoS cHErMoNT

Protocolo: 771818
eXtrato da Portaria Nº 12/2022-7ª PJd
a 7ª Promotoria de Justiça de castanhal, com fundamento nos arts. 8°, inci-
sos ii, iii e iV, da resolução 174 do conselho Nacional do Ministério Público 
e art. 31, ii, da resolução nº 007/2019-cPJ, torna pública a instauração do 
ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo SiMP Nº 005256-040/2021 que encon-
tra-se a disposição na 7ª Promotoria de castanhal, situada na av. Maximino 
Porpino 1204, Bairro centro, castanhal – Pará, fone (91) 3412-6100.
PorTaria Nº 12/2022-7ª PJ d
Polo ativo: 7ª Promotoria de Justiça
Polo Passivo: Yuri Barbosa da Silva
assunto: acompanhamento da possível situação de risco que o jovem Yuri 
Barbosa da Silva, possa estar inserido, bem como inserção deste em pro-
gramas socioassistenciais e de politicas públicas setoriais.
SaBriNa MaMEdE NaPolEÃo KalUME, Promotora de Justiça

Protocolo: 771810
resUMo da Portaria N. 008/2022
ref.: Procedimento administrativo nº 562-138/2021
a ProMoToria dE JUSTiÇa dE SÃo doMiNGoS do araGUaia torna pú-
blica a instauração do presente Procedimento administrativo, o qual se 
encontra à disposição na sede da Promotoria.
Polo ativo: MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará.
Polo Passivo: MUNicÍPio dE SÃo doMiNGoS do araGUaia.
Instauração de Procedimento Administrativo com a finalidade de “Acompa-
nhar a implementação do plano diretor do Município de São domingos do 
araguaia, assim como o seu cumprimento, consoante ofício nº 010/2021-
MP/ass.cont.const.”.
São domingos do araguaia/Pa, 27 de janeiro de 2022
GilBErTo liNS dE SoUZa filHo
Promotor de Justiça

Protocolo: 771798
eXtrato de Portaria
Portaria Nº 05/2022 - 2ªPJcap
a 2ª ProMoToria dE JUSTiÇa dE caPaNEMa, com fundamento no art. 
54, Vi e § 3° da lei complementar nº 057/06, torna pública a instauração 
do presente Procedimento administrativo nº 000431-029/2022, o qual se 
encontra à disposição na sede da Promotoria de Justiça, situada na av. 
Barão de capanema, 1188, bairro centro, capanema/Pa.
objetivo: “acompanhamento do Plano de atuação do Biênio 2022/2023 
- “Fomentar a oferta de capacitação/qualificação para o trabalho aos socio-
educandos em cumprimento de medidas socioeducativa em meio aberto”.
capanema/Pa, 15 de março de 2022.
liGia ValENTE do coUTo dE aNdradE fErrEira
Promotora de Justiça Titular da 2ª PJ de capanema/Pa

Protocolo: 771770
Extrato de PORTARIA do Procedimento Preparatório nº 000525-
151/2021– MP/2ªPJ/dPP/Ma
o ProMoTor dE JUSTiÇa do 2º carGo da ProMoToria dE dEfESa 
do PaTriMÔNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNiSTraTiVa, dr. JoSE 
GodofrEdo PirES doS SaNToS torna pública a instauração do Procedi-
mento Preparatório nº 000525-151/2021.
informa que os termos da PorTaria já estão disponíveis no Portal de consultas 
deste Órgão Ministerial na internet, podendo ser acessado pelo SiMP.
PorTaria nº 021/2021
data de instauração: 11/11/2021
objeto: objetiva o acompanhamento de medidas a serem adotadas pelo 
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - iGEPrEV, relaciona-
das ao planejamento, parâmetros de atuação, mecanismos e técnicas que 
assegurem a recuperação dos valores desviados e evitem a ocorrência de 
crimes previdenciários.
interessado: 2ªPJ/dPP/Ma.
investigado: instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - iGEPrEV
Promotor dr. JoSE GodofrEdo PirES doS SaNToS

Protocolo: 771788
Extrato da PORTARIA Nº 005/2022-MP/PJTS
o Promotor de Justiça Titular de Terra Santa, com fundamento nos artigos 
127 e 129, incisos ii e Vi, da constituição federal, na forma da resolução 
nº 174/2017 do conselho Nacional do Ministério Público, combinado com o 
artigo 52, incisos i e V, da lei complementar do Estado do Pará nº 57/2006, 
o artigo 4º do Estatuto da criança e do adolescente (lei nº 8.069/90), o 
artigo 4º do Estatuto da criança e do adolescente (lei nº 8.069/90), o arti-
go 4º, inc. Viii, da lei de diretrizes e Bases para a Educação Nacional - lei 
n.º 9.394/1996, nos termos da lei n.º 11.346/2006, a qual criou o Sistema 
Nacional de Segurança alimentar e Nutricional - SiSaN, mais precisamente 
quanto ao disposto no artigo 3º, nos termos das resoluções nº 32/2006 e 

18/2018, ambas do fNdE, torna pública a instauração do ProcEdiMENTo 
administrativo SiMP Nº 000097-043/2022, que se encontra a disposição 
na Promotoria de Justiça de Terra Santa, situada na TV. Santa Terezinha – 
centro – cEP: 68.285-000 Terra Santa – fone/ fax: (93)3538-1554.
PorTaria nº 005/2022-MP/PJTS
investigados: Secretário Municipal de Educação, responsável pela mer-
enda escolar na SEdUc/Pa, o presidente do caE de Terra Santa/Pa e a 
Secretaria de Estado de Educação.
Assunto: Para a acompanhar e fiscalizar o fornecimento de alimentação 
para escolas estaduais e municipais no Município de Terra Santa/Pa, mais 
precisamente:
a.fiscalizar o planejamento e execução de entrega da alimentação escolar, 
referente ao ano letivo de 2022; B. fiscaliza a prestação de contas do dinheiro 
recebido pela SEMEd de Terra Santa, no ano de 2021, e que tinha como vin-
culação a aquisição de alimentos para merenda escolar; c. fiscalizar, no caso 
de existência de processo licitatório para aquisição da alimentação escolar 
já em execução, se foram eleitos os melhores preços e a viabilidade de sua 
manutenção; d. fiscalizar se está ocorrendo o regular fornecimento de mer-
enda escolar nas escolas estaduais e municipais localizadas no Município de 
Terra Santa; E. fiscalizar se o cardápio de alimentação escolar está suprindo 
as necessidades nutricionais diárias dos alunos matriculados; f. acompan-
har a participação do conselho de alimentação Escolar do Município sobre 
a distribuição dos alimentos; G. observar se a distribuição de merenda está 
observando as orientações da Secretaria Municipal de Saúde e Vigilância San-
itária; H. fiscalizar se os recursos do PNaE estão sendo utilizados somente 
para aquisição de gêneros alimentícios; i. investigar se existe planejamento 
referente ao ano letivo de 2022 sobre entrega de Kits alimentares ou outra 
estratégia de distribuição da alimentação escolar, caso as aulas sejam realiza-
das de forma remota por conta da pandemia do novo coronavírus (covid- 19); 
J. Fiscalizar se dos recursos financeiros repassados pelo FNDE no âmbito do 
PNaE, no mínimo 30% (trinta por cento), está sendo utilizado na aquisição de 
gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar e do Empreendedor 
familiar rural ou suas organizações; K. averiguar se o Estado do Pará fez par-
ceria com o Município de Terra Santa para que o Município forneça merenda 
escolar para rede de ensino estadual, bem como se em decorrência disso o 
Município recebe recurso do Estado; L. Verificar se o Município, considerando 
que o recurso do PNaE é de natureza complementar, destina recurso para a 
alimentação escolar.
oSValdiNo liMa dE SoUSa - Promotor de Justiça

Protocolo: 771535
editaL Nº 001/2022-MP/PJi
o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, através da Promotora de 
Justiça de inhangapi – dra . TaTiaNa fErrEira GraNHEN, torna pública 
a instauração do ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo Nº 001/2022-MP/PJi, 
que se encontra a disposição na sede da Promotoria de Justiça de inhan-
gapi, localizada na avenida São Vicente, 42 – centro – inhangapi - cEP 
68.770-000, Estado do Pará, fone (91) 3809-1237.
instaurante: Ministério Público do Estado do Pará, em conformidade com o 
art. 127, art. 129, ii e iii, da constituição federal.
assunto:instaurar o presente ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo no sentido 
de acompanhar as visitas e inspeções e adotar as medidas cabíveis para pro-
teção dos interesses difusos e coletivos nelas envolvidos, nos termos da lei.
inhangapi(Pa), 18 de fevereiro de 2022.
TaTiaNa f. GraNHEN
Promotora de Justiça Titular de inhangapi

Protocolo: 771525
editaL Nº 002/2022-MP/PJi
o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, através da Promotora de 
Justiça de inhangapi – dra . TaTiaNa fErrEira GraNHEN, torna pública 
a instauração do ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo Nº 002/2022-MP/PJi, 
que se encontra a disposição na sede da Promotoria de Justiça de inhan-
gapi, localizada na avenida São Vicente, 42 – centro – inhangapi - cEP 
68.770-000, Estado do Pará, fone (91) 3809-1237.
instaurante: Ministério Público do Estado do Pará, em conformidade com o 
art. 127, art. 129, ii e iii, da constituição federal.
assunto:instaurar o presente ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo no senti-
do de acompanhar a consecução do Plano de atuação da PJ de inhangapi 
2022/2023 e adotar as medidas cabíveis, nos termos da lei.
inhangapi(Pa), 08 de março de 2022.
TaTiaNa f. GraNHEN
Promotora de Justiça Titular de inhangapi

Protocolo: 771528
eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
(Publicação trimestral conforme art. 15, §2º da Lei nº 8.666/93)
Nº. da ata de registro de Preços: 048/2021-MP/Pa.
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico Nº 041/2021-MP/Pa
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a empresa rEc filMES lTda 
(cNPJ/Mf sob nº 14.799.901/0001-08).
objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPE-
cialiZada Na PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE coBErTUra foToGráfi-
ca dE EVENToS iNSTiTUcioNaiS E docUMENTaÇÃo foToGráfica SoB 
dEMaNda Para forMaÇÃo dE acErVo dE iMaGENS do MiNiSTÉrio 
PÚBlico do ESTado do Pará (MPPa).
data da assinatura: 15/09/2021.
Vigência: 16/09/2021 a 16/09/2022.
Preços registrados:
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item esPeciFicaÇÕes tÉcNicas 
MÍNiMas UN.

Quan-
tidade 

estimada
(a)

Preço 
Unitário

Preço 
Máximo 
total

1

Cobertura fotográfica de evento ou 
campanha institucional

Serviço, com duração de até 5 (cinco) 
horas, para trabalho foto jornalístico de 

captação de imagens de eventos ou cam-
panhas institucionais do contratante, com 

quantidade mínima de 200 (duzentas) 
fotografias

diária 20 480,00 9.600,00

2

Ensaio fotográfico em estúdio móvel
Serviço, com duração de até 4 (quatro) 

horas, para produção de fotos em 
estúdio fotográfico móvel instalado, pela 
empresa contratada, em espaço interno 

do contratante

diária 10 1.150,00 11.500,00

3

Ensaio fotográfico em estúdio externo
Serviço, com duração de até 4 (quatro) 

horas, para produção de fotos em estúdio 
fotográfico fixo fornecido pela contratada

diária 5 1.150,00 5.750,00

4

impressão de foto (formato 32 x 39cm)
Serviço de impressão de foto no formato 
32cm x 39cm, em papel fotográfico, 4x0 
cores, para compor as galerias dos mem-

bros da Procuradoria-Geral de Justiça, 
ouvidoria do MPPa e similares

Serviço 10 93,00 930,00

5

impressão de foto (formato 15 x 21cm)
Serviço de impressão de foto no formato 

15cm x 21cm, em papel fotográfico, 
4x0 cores, para compor a galeria dos 

membros do colégio de Procuradores de 
Justiça e similares

Serviço 10 9,95 99,50

Endereço da contratada: Travessa Marques de Herval, 1474, Pedreira – 
CEP: 66.085-316 - Belém/PA, Telefone: (91) 3226-4977, E-mail: recfil-
mes01@gmail.com.
ordenador responsável: cESar BEcHara NadEr MaTTar JÚNior.
foro: Belém.

Protocolo: 704617
eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
Nº da ata de registro de Preços: 011/2022-MP/Pa
Modalidade de Licitação: Pregão eletrônico 005/2022-MP/Pa
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e lUXNorTE 
iNdUSTria, coMErcio E SErViÇoS lTda (cNPJ nº 21.600.386/0001-42)
objeto: registro de Preços para fornecimento de painéis em forma de caixa 
com aplicação de adesivo leitoso e impressão fotográfica
data da assinatura: 14.03.2022
Vigência: 16/03/2022 a 16/03/2023
Preços registrados:  

iteM esPeciFicaÇÕes 
tÉcNicas UNidade QUaNtidade 

estiMada
PreÇo 

UNitÁrio

01

PaiNEl EM forMa dE caiXa, 
tamanho 0.90x0.60m, em 

estrutura de madeira, com perfis 
de 3cm de espessura, revestido 

com melamínico na cor preto nas 
04 (quatro) bordas laterais, com 

aplicação de adesivo leitoso e 
impressão fotográfica, imagem 

a definir.

unid. 70 r$ 282,00

foro: Belém- Pa
ordenador responsável: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Endereço da contratada: rod. Br 316, av. leopoldo Teixeira, n° 111E, 
Bairro Levilândia, Ananindeua – PA, CEP: 67030-025, telefone n° (91) 
3215-5115 / (91) 98430-7021, e-mail: luxnorte@luxnorte.com.br, hemer-
sonnoeiras@gmail.com / financeira@luxnorte.com.br

Protocolo: 771565
Portaria Nº 1034/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa do MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTa-
do do Pará, usando das atribuições legais e com fundamento no artigo 
127, § 2º da constituição federal e no artigo 18, V e XViii, alínea “i” da lei 
complementar nº 57 de 6 de julho de 2.006
coNSidEraNdo o disposto nos artigos 93, inciso Xii e 129, § 4º da cons-
tituição federal de 1988, com redação dada pela Emenda constitucional 
nº 45, de 28 de dezembro de 2004, que determina atividade jurisdicional/
ministerial ininterrupta, com funcionamento em plantão permanente nos 
dias em que não houver expediente normal;
coNSidEraNdo o inciso Xiii do artigo 116 da lei complementar nº 57 de 
6 de julho de 2.006 que estabelece a previsão de indenização pela sobre-
carga de trabalho imposta ao Membro pelo trabalho em plantões nos finais 
de semana, feriados pontos facultativos e recessos forenses;
CONSIDERANDO a necessidade de atualização dos valores da gratificação de plantão,;
r E S o l V E:
art. 1º - o Membro do Ministério Público, em razão de ter sido designa-
do para trabalhar nos Plantões institucionais, fará jus à verba indenizató-
ria fixa, correspondente a cada dia de plantão cumprido, no valor de R$ 

591,04 (quinhentos e noventa e um reais e quatro centavos).
art. 2º - os casos omissos serão decididos pelo Procurador-Geral de Justiça.
art. 3º - os valores constantes no artigo 1º serão aplicados aos plantões 
realizados a partir da data de publicação desta PorTaria.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
Belém, 11 de março de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 771655
Extrato da PORTARIA nº 09/2022-MPE-PJ-CASTANHAL
A 7ª Promotora de Justiça da Infância e Juventude, dos Idosos, das Pesso-
as com Deficiência e dos Órfãos e Interditos de Castanhal, com fundamen-
to no art. 54, Vi e § 3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. 
Vi da rESolUÇÃo Nº 23 – cNMP, de 17/09/07, torna pública a instauração 
de ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo SiMP Nº 005253-040/2021 que en-
contra-se a disposição na 7ª Promotoria de Justiça de castanhal, situada 
na avenida Presidente Vargas, nº 2638, Bairro centro, Bairro centro, cas-
tanhal – Pará, fone (91) 3412-6100.
PorTaria nº 09/2022-MPE-PJ-caSTaNHal
Polo ativo: SiGiloSo
Polo Passivo: SiGiloSo
assunto: acompanhamento da possível situação de risco que a adolescente 
possa estar inserida, bem como inserção desta em programas socioassis-
tenciais e de políticas públicas setoriais
SaBriNa MaMEdE NaPolEÃo KalUME – Promotora de Justiça

Protocolo: 771666
Extrato da PORTARIA nº 007/2022-MP/3ªPJ-PGM
o Ministério Público do Estado do Pará, por meio do Promotor de Justiça 
carloS laMarcK MaGNo BarBoSa, titular do 2º cargo da PJ de 
Paragominas, respondendo pela 3ª PJ Paragominas, com fundamento no 
art. 54, Vi, e §3º da lei complementar nº 057/06, no art. 4º, inc. Vi, 
da Resolução nº 23 – CNMP, de 17/09/07, e nos arts. 32 (final) e 24, 
§2º, i, da resolução nº 007/2019–cPJ, torna pública a instauração do 
ProcEdiMENTo PrEParaTÓrio, PorTaria nº 007/2022-MP/3ªPJ-PGM, 
que se encontra à disposição na Promotoria de Justiça de Paragominas, 
situada no Eixo W1, s/nº, bairro célio Miranda, cEP 68.625-510 – 
Paragominas/Pa, telefones nºs (91) 3729-1783 / 3729-3820.
PorTaria nº 007/2022-MP/3ªPJ-PGM
requerido: SEcrETaria MUNiciPal dE SaÚdE dE ParaGoMiNaS.
objeto: Tratamento Médico Hospitalar.
carloS laMarcK MaGNo BarBoSa, titular do 2º cargo da PJ de Parago-
minas, respondendo pela 3ª PJ Paragominas

Protocolo: 771663
eXtrato da iNstaUraÇÃo do ProcediMeNto PreParatÓrio 
Nº 000750-151/2021
o 1º ProMoTor dE JUSTiÇa dE dEfESa do PaTriMoNio PÚBlico E 
da MoralidadE adMiNiSTraTiVa dE BElÉM, dr. alEXaNdrE MarcUS 
foNSEca ToUriNHo, torna pública a instauração do Procedimento Pre-
paratório nº 000750-151/2021, que se encontra à disposição na sede do 
Ministério Público na rua João diogo nº 100, bairro da cidade Velha, nesta 
cidade de Belém do Pará.
PorTaria de instauração nº 06/2022 – data da instauração: 04/03/2022.
objeto: apurar possíveis gastos de dinheiro público em benefício próprio 
por parte de Deputado Estadual, com a finalidade de custear alguns ser-
vidores lotados em seu gabinete, mais especificamente com relação a um 
servidor que trabalha na assembléia legislativa do Estado do Pará – alEPa 
e motorista particular do deputado.
Promotor de Justiça: alEXaNdrE MarcUS foNSEca ToUriNHo.
Promotoria de Justiça: 1ª Promotoria de Justiça de defesa do Patrimônio 
Público e da Moralidade administrativa de Belém.

Protocolo: 771678
Extrato da PORTARIA nº 10/2022-MPE-PJ-CASTANHAL
A 7ª Promotora de Justiça da Infância e Juventude, dos Idosos, das Pesso-
as com Deficiência e dos Órfãos e Interditos de Castanhal, com fundamen-
to no art. 54, Vi e § 3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. 
Vi da rESolUÇÃo Nº 23 – cNMP, de 17/09/07, torna pública a instauração 
de ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo SiMP Nº 004745-040/2021 que en-
contra-se a disposição na 7ª Promotoria de Justiça de castanhal, situada 
na avenida Presidente Vargas, nº 2638, Bairro centro, Bairro centro, cas-
tanhal – Pará, fone (91) 3412-6100.
PorTaria nº 10/2022-MPE-PJ-caSTaNHal
Polo ativo: SiGiloSo
Polo Passivo: SiGiloSo
assunto: acompanhamento da possível situação de risco que a infante pos-
sa estar inserida, bem como inserção desta em programas socioassisten-
ciais e de políticas públicas setoriais
SaBriNa MaMEdE NaPolEÃo KalUME – Promotora de Justiça

Protocolo: 771670
Extrato da PORTARIA nº 11/2022-MPE-PJ-CASTANHAL
A 7ª Promotora de Justiça da Infância e Juventude, dos Idosos, das Pesso-
as com Deficiência e dos Órfãos e Interditos de Castanhal, com fundamen-
to no art. 54, Vi e § 3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. 
Vi da rESolUÇÃo Nº 23 – cNMP, de 17/09/07, torna pública a instauração 
de ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo SiMP Nº 005438-040/2021 que en-
contra-se a disposição na 7ª Promotoria de Justiça de castanhal, situada 
na avenida Presidente Vargas, nº 2638, Bairro centro, Bairro centro, cas-
tanhal – Pará, fone (91) 3412-6100.
PorTaria nº 11/2022-MPE-PJ-caSTaNHal
Polo ativo: SiGiloSo
Polo Passivo: SiGiloSo
assunto: acompanhamento da possível situação de risco que a adolescente 
possa estar inserida, bem como inserção desta em programas socioassis-
tenciais e de políticas públicas setoriais
SaBriNa MaMEdE NaPolEÃo KalUME – Promotora de Justiça

Protocolo: 771674
eXtrato da iNstaUraÇÃo do ProcediMeNto PreParatÓrio 
Nº 000231-104/2021
o 1º ProMoTor dE JUSTiÇa dE dEfESa do PaTriMoNio PÚBlico E 
da MoralidadE adMiNiSTraTiVa dE BElÉM, dr. alEXaNdrE MarcUS 
foNSEca ToUriNHo, torna pública a instauração do Procedimento Pre-
paratório nº 000231-104/2021, que se encontra à disposição na sede do 
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Ministério Público na rua João diogo nº 100, bairro da cidade Velha, nesta 
cidade de Belém do Pará.
PorTaria de instauração nº 07/2022 – data da instauração: 04/03/2022.
objeto: apurar denúncia formulada pelo TEN cEl QoBM/Pa, na qual o 
mesmo informa sobre supostas irregularidades na apuração e punibilidade 
em processos administrativos instaurados perante o comando-Geral do 
cBM/Pa, bem como, a existência de desvio de recursos dentro do corpo de 
Bombeiros do Estado do Pará.
Promotor de Justiça: alEXaNdrE MarcUS foNSEca ToUriNHo.
Promotoria de Justiça: 1ª Promotoria de Justiça de defesa do Patrimônio 
Público e da Moralidade administrativa de Belém.

Protocolo: 771713
eXtrato de ata da 5ª sessÃo ordiNÁria HÍBrida do csMP – 2022
 (Lei n.º 8.625, de 12.02.1993 – art. 15, § 1º)
daTa E Hora: 14/03/2022; início: 11h39min, término: 16h12min.
local – Plenário “octávio Proença de Moraes”, edifício-sede do Ministé-
rio Público do Estado do Pará e por meio de videoconferência (canal do 
MPPa e Youtube). PrESENTES: dr. cESar BEcHara NadEr MaTTar JU-
Nior, Procurador-Geral de Justiça, Presidente do conselho Superior; dr. 
MaNoEl SaNTiNo NaSciMENTo JÚNior, corregedor-Geral do Ministério 
Público; dr. fraNciSco BarBoSa dE oliVEira, conselheiro Secretário 
e os seguintes conselheiros: dr. Waldir MaciEira da coSTa filHo, dr. 
MarcoS aNTÔNio fErrEira daS NEVES, dra. Maria do Socorro Mar-
TiNS carValHo MENdo, dra. roSa Maria rodriGUES carValHo e dr. 
NElSoN PErEira MEdrado.
dEliBEraÇÕES: após amplamente discutidos os assuntos constantes da 
pauta, conforme detalhadamente descrito na ata desta reunião, arquivada 
em pasta própria, o conselho Superior tomou as seguintes decisões:
iTENS da PaUTa:
1.apreciação das atas das seguintes sessões:
11ª Sessão ordinária, ocorrida em 19/11/2021;
3ª Sessão Extraordinária, ocorrida em 26/11/2021;
11ª Sessão ordinária do Plenário Virtual, realizada de 22/11 a 26/11/2021;
4ª Sessão Extraordinária, ocorrida em 01/12/2021;
12ª Sessão ordinária, ocorrida em 06/12/2021.
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, aProVoU as atas supracitadas.
2.apreciação de propostas de Enunciados apresentadas pelo centro de apoio 
operacional de defesa do Patrimônio Público e de combate à Sonegação fis-
cal (Protocolo n.º 16432/2021) e pela Secretaria do conselho Superior.
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, alTEroU os enunciados 3 e 
4, que passarão a vigorar com o seguinte texto:
ENUNciado 3 - iMProBidadE adMiNiSTraTiVa. iNSUficiÊNcia dE 
ProVaS dE aToS dE iMProBidadE adMiNiSTraTiVa E aUSÊNcia oU 
iMPoSSiBilidadE dE coMProVaÇÃo dE daNoS ao Erário. Merece ho-
mologação a promoção de arquivamento de inquérito civil ou de procedi-
mento preparatório para apurar improbidade administrativa se, no curso 
da investigação, restar comprovada a insuficiência de provas da prática de 
atos de improbidade tipificados nos artigos 9º, 10 e 11 da Lei Federal nº. 
8.429/92, com as alterações da lei 14.230/2021 e a ausência ou impossi-
bilidade de comprovação de danos ao erário.
ENUNciado 4 - iMProBidadE adMiNiSTraTiVa. PrEScriÇÃo. Merece 
homologação a promoção de arquivamento de inquérito civil ou de proce-
dimento preparatório para apurar improbidade administrativa se, no curso 
da investigação, ficar comprovada a prescrição da ação, regulada pelo art. 
23 da lei nº. 8.429/92, ressalvados os casos em que haja comprovação de 
prática dolosa que cause danos ao erário, que é imprescritível e demanda 
o prosseguimento do feito.
fundamento: art. 37, § 5º da cf. rE/STf 852.475.
Na sequência, o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, caNcEloU 
os enunciados 6 e 7 e aProVoU a edição dos enunciados 36 e 37, nos 
seguintes termos:
ENUNciado 36- iMProBidadE adMiNiSTraTiVa. PraZo coNclUSÃo 
ProcEdiMENTo PrEParaTÓrio E iNQUÉriTo ciVil. o prazo previsto no 
artigo 23, § 2º da lei n.º 8429/92, introduzido pela lei nº 14230/2021, 
será contado a partir da entrada em vigor desta lei, 26 de outubro de 2021, 
aplicando-se a sistemática de prorrogação, se necessária, apenas após o 
decurso de um ano da entrada em vigor da lei n.º 14230/2021, inclusive 
aos procedimentos em curso.
fundamento: Princípio da irretroatividade das leis disposto no art. 6º da lei de 
introdução às Normas de direito Brasileiro e ao postulado processual tempus 
regit actum, contido no artigo 14 do cPc, aplicável subsidiariamente.
ENUNciado 37- iMProBidadE adMiNiSTraTiVa. ProrroGaÇÃo Pro-
cEdiMENTo PrEParaTÓrio E iNQUÉriTo ciVil. a decisão de prorrogar 
o prazo para conclusão do Procedimento Preparatório e inquérito civil Pú-
blico que verse sobre apuração de ato de improbidade administrativa deve 
ser fundamentada e submetida ao conselho Superior do Ministério Público, 
conforme previsto na segunda parte do art. 23, § 2º, da lei n.º 8.429/92”, 
introduzido pela lei nº 14230/2021.
3.Protocolo n.º 2738/2022, referente à intimação de decisão proferida na 
reclamação disciplinar n.º 1.01472/2021-01, encaminhada pelo conselho 
Nacional do Ministério Público.
o Egrégio conselho Superior ToMoU coNHEciMENTo da decisão de arqui-
vamento, exarada na reclamação disciplinar n.º 1.01472/2021-01, con-
siderando a ausência de indícios do cometimento de falta disciplinar por 
parte dos membros do conselho Superior do MPPa, nos termos do art. 76, 
parágrafo único, do ricNMP.
4.Julgamento de certames:
antes do julgamento dos certames, foi facultada a palavra ao Exmo. Presi-
dente da associação do Ministério Público do Estado do Pará, dr. Márcio Silva 
Maués de faria e ao Promotor de Justiça, dr. domingo Sávio alves de campos.
4.1. Julgamento de remoção ou promoção à 3ª Entrância, para o cargo de 
1º PJ cível e de defesa comunitária e cidadania de icoaraci, ambos pelo 
critério de antiguidade, Edital n.º 49/2021, Gedoc n.º 129.420/2021.
Posto em votação, o Exmo. conselheiro, dr. Waldir MaciEira da coSTa 
filHo concordou somente com a conclusão do relatório da corregedoria-
Geral do Ministério Público, pela indicação da candidata mais antiga, 
Promotora de Justiça SiNara loPES liMa dE BrUYNE e divergiu quanto 
ao fundamento dado ao julgamento da admissibilidade das inscrições, 
entendendo que deve ser avaliada de acordo com a auto declaração do 
membro concorrente, conforme fundamentos jurídicos expostos em 

sessão, especificamente o art. 24, caput e parágrafo único da LINDB, além 
do ponto 4.3.2 da PorTaria n.º 776 de setembro de 2017 do Ministério da 
Justiça e Segurança Pública.
o Exmo. conselheiro, dr. MarcoS aNToNio fErrEira daS NEVES acom-
panhou o relatório da cGMP quanto à indicação da Promotora de Justiça 
mais antiga e quanto à admissibilidade das inscrições, votou pela des-
necessidade de apreciação, considerando que os demais candidatos não 
estão sob julgamento, pois só podem apreciar outro nome, em caso de 
recusa da dra. SiNara loPES liMa dE BrUYNE, por se tratar de remoção 
por antiguidade.
a Exma. conselheira, dra. Maria do Socorro MarTiNS carValHo 
MENdo acompanhou a indicação da dra. SiNara loPES liMa dE BrUYNE, 
por ser a candidata mais antiga e preencher todos os requisitos analisados, 
de acordo com o relatório da cGMP.
a Exma. conselheira, dra. roSa Maria rodriGUES carValHo acompa-
nhou o relatório da cGMP, considerando que a dra. SiNara loPES liMa dE 
BrUYNE é a candidata mais antiga.
o Exmo. conselheiro, dr. fraNciSco BarBoSa dE oliVEira e o Exmo. 
Procurador-Geral de Justiça, dr. cÉSar BEcHara NadEr MaTTar JÚNior 
acompanharam o relatório da cGMP.
o Egrégio conselho Superior, em sessão pública e votação aberta, nominal 
e fundamentada, apreciando os dados constantes no relatório da correge-
doria-Geral do Ministério Público e as normas legais vigentes, nos termos do 
art. 26, iii da lcE n.° 057/2006, dEcidiU iNdicar, à unanimidade, o(a) 
Promotor(a) de Justiça SiNara loPES liMa dE BrUYNE, que ocupa a 79ª 
(septuagésima nona) posição na lista de antiguidade da 3ª entrância, para 
remoção ao cargo de 1º PJ cÍVEl E dE dEfESa coMUNiTária E cidadaNia 
dE icoaraci, em razão de ser o(a) candidato(a) mais antigo(a) a concorrer 
no certame e não existir qualquer motivo que legitimasse a sua recusa.
4.2. Julgamento de remoção na 2ª Entrância, para o cargo de 3º PJ de 
Paragominas, Edital n.º 51/2021, Gedoc n.º 129.425/2021.
Posto em votação, o Exmo. conselheiro, dr. Waldir MaciEira da coSTa 
filHo concordou somente com a conclusão do relatório da corregedoria-
Geral do Ministério Público, pela indicação da candidata mais antiga, 
Promotora de Justiça GracE KaNEMiTSU ParENTE, e divergiu quanto 
ao fundamento dado ao julgamento da admissibilidade das inscrições, 
entendendo que deve ser avaliada de acordo com a auto declaração do 
membro concorrente, conforme fundamentos jurídicos expostos em 
sessão, especificamente o art. 24, caput e parágrafo único da LINDB, além 
do ponto 4.3.2 da PorTaria n.º 776 de setembro de 2017 do Ministério da 
Justiça e Segurança Pública.
o Exmo. conselheiro, dr. MarcoS aNToNio fErrEira daS NEVES acom-
panhou o relatório da cGMP, quanto à indicação da Promotora de Justiça 
mais antiga, dra. GracE KaNEMiTSU ParENTE e quanto à questão de 
avaliação dos demais candidatos, que não serão indicados, se reservou.
a Exma. conselheira, dra. Maria do Socorro MarTiNS carValHo 
MENdo acompanhou a indicação da dra. GracE KaNEMiTSU ParENTE, 
por ser a candidata mais antiga e preencher todos os requisitos analisados, 
de acordo com o relatório da cGMP.
a Exma. conselheira, dra. roSa Maria rodriGUES carValHo acom-
panhou o relatório da cGMP, considerando que a dra. GracE KaNEMiTSU 
ParENTE é a candidata mais antiga.
o Exmo. conselheiro, dr. fraNciSco BarBoSa dE oliVEira e o Exmo. 
Procurador-Geral de Justiça, dr. cÉSar BEcHara NadEr MaTTar JÚNior 
acompanharam o relatório da cGMP.
o Egrégio conselho Superior, em sessão pública e votação aberta, nominal 
e fundamentada, apreciando os dados constantes no relatório da correge-
doria-Geral do Ministério Público e as normas legais vigentes, nos termos 
do art. 26, iii da lcE n° 057/2006, dEcidiU iNdicar, à unanimidade, 
o(a) Promotor(a) de Justiça GracE KaNEMiTSU ParENTE, que ocupa a 
81ª (octogésima primeira) posição na lista de antiguidade da 2ª entrância, 
para remoção ao cargo de 3º PJ dE ParaGoMiNaS, em razão de ser o(a) 
candidato(a) mais antigo(a) a concorrer no certame e não existir qualquer 
motivo que legitimasse a sua recusa.
4.3. Julgamento de promoção à 2ª Entrância, para o cargo de 2º PJ Cível de Reden-
ção, Edital n.º 52/2021, pelo critério de merecimento, Gedoc n.º 129.429/2021.
Posto em votação, o Exmo. conselheiro, dr. Waldir MaciEira da coSTa 
filHo concordou somente com a conclusão do relatório da corregedoria-
Geral do Ministério Público, pela indicação do candidato carloS alBErTo 
foNSEca loPES e divergiu quanto ao fundamento dado ao julgamento da 
admissibilidade das inscrições, entendendo que deve ser avaliada de acordo 
com a auto declaração do membro concorrente, conforme fundamentos 
jurídicos expostos em sessão, especificamente o art. 24, caput e parágrafo 
único da liNdB, além do ponto 4.3.2 da PorTaria n.º 776 de setembro de 
2017 do Ministério da Justiça e Segurança Pública.
o Exmo. conselheiro, dr. MarcoS aNToNio fErrEira daS NEVES acompa-
nhou o relatório da cGMP apenas quanto à indicação do Promotor de Justiça 
carloS alBErTo foNSEca loPES, por ser candidato único no quinto.
a Exma. conselheira, dra. Maria do Socorro MarTiNS carValHo 
MENdo acompanhou o relatório da cGMP, pela indicação do candidato 
carloS alBErTo foNSEca loPES, por preencher os requisitos.
os Exmos. conselheiros, dra. roSa Maria rodriGUES carValHo, dr. fraN-
ciSco BarBoSa dE oliVEira e o Exmo. Procurador-Geral de Justiça, dr. cÉSar 
BEcHara NadEr MaTTar JÚNior acompanharam o relatório da cGMP.
o Egrégio conselho Superior, em sessão pública e votação aberta, nominal e 
fundamentada, apreciando objetivamente os fatos e dados concretos cons-
tantes no relatório da corregedoria-Geral do Ministério Público e as informa-
ções prestadas pelo(a) candidato(a), concluiu pelo seguinte julgamento, nos 
termos do art. 26, ii da lcE nº 57/2006: à unanimidade, dEcidiU iNdicar o 
Promotor de Justiça carloS alBErTo foNSEca loPES à promoção ao cargo 
de 2º PJ cÍVEl dE rEdENÇÃo, sem a necessidade de atribuição de pontuação 
pelos conselheiros, por ser candidato(a) único(a) a concorrer e preencher os 
pressupostos do art. 93, inciso II, alínea “b” parte final e  VIII-A c/c art. 129, 
§ 4º da constituição federal c/c art. 61, inciso iV da lei federal nº 8625/93, 
art. 151, inciso ii, alínea “b” c/c 184, inciso ii da constituição Estadual e arts. 
89 e 90 da lei complementar Estadual nº 057, de 06.07.2006. Em razão da 
inexistência de outros candidatos que preencham os requisitos constitucio-
nais, não ocorreu a formação de lista tríplice.
4.4. Julgamento de promoção à 2ª Entrância, para o cargo de PJ de Oriximiná, 
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pelo critério de antiguidade, Edital n.º 53/2021, Gedoc n.º 129.432/2021.
Posto em votação, o Exmo. conselheiro, dr. Waldir MaciEira da coSTa 
filHo concordou somente com a conclusão do relatório da corregedoria-
Geral do Ministério Público, pela indicação do candidato BrUNo fErNaNdES 
SilVa frEiTaS e divergiu quanto ao fundamento dado ao julgamento da 
admissibilidade das inscrições, entendendo que deve ser avaliada de acordo 
com a auto declaração do membro concorrente, conforme fundamentos 
jurídicos expostos em sessão, especificamente o art. 24, caput e parágrafo 
único da liNdB, além do ponto 4.3.2 da PorTaria n.º 776 de setembro de 
2017 do Ministério da Justiça e Segurança Pública.
o Exmo. conselheiro, dr. MarcoS aNToNio fErrEira daS NEVES acompa-
nhou o relatório da cGMP, por se tratar de promoção por antiguidade e, sendo 
o candidato BrUNo fErNaNdES SilVa frEiTaS, dentre os inscritos, o mais 
antigo, deve ser indicado à promoção, com ressalva quanto aos demais itens.
a Exma. conselheira, dra. Maria do Socorro MarTiNS carValHo 
MENdo concordou com a indicação do candidato BrUNo fErNaNdES Sil-
Va frEiTaS, à promoção por antiguidade.
a Exma. conselheira, dra. roSa Maria rodriGUES carValHo, acompa-
nhou o relatório da cGMP, uma vez que o candidato BrUNo fErNaNdES 
SilVa frEiTaS é o candidato mais antigo e ocupa a 20ª posição na lista de 
antiguidade dos candidatos inscritos.
o Exmo. conselheiro, dr. fraNciSco BarBoSa dE oliVEira e o Exmo. 
Procurador-Geral de Justiça, dr. cÉSar BEcHara NadEr MaTTar JÚNior 
acompanharam o relatório da cGMP.
o Egrégio conselho Superior, em sessão pública e votação aberta, nominal 
e fundamentada, apreciando os dados constantes no relatório da correge-
doria-Geral do Ministério Público e as normas legais vigentes, nos termos 
do art. 26, iii da lcE n° 057/2006, dEcidiU iNdicar, à unanimidade, 
o(a) Promotor(a) de Justiça BrUNo fErNaNdES SilVa frEiTaS, que ocu-
pa a 20ª (vigésima) posição na lista de antiguidade da 2ª entrância, para 
promoção ao cargo de PJ dE oriXiMiNá, em razão de ser o(a) candida-
to(a) mais antigo(a) a concorrer no certame e não existir qualquer motivo 
que legitimasse a sua recusa.
4.5. Julgamento de promoção à 2ª Entrância, para o cargo de 4º PJ de Itaituba, 
pelo critério de merecimento, Edital n.º 54/2021, Gedoc n.º 129.435/2021.
Posto em votação, o Exmo. conselheiro, dr. Waldir MaciEira da coSTa 
filHo não concordou com o relatório da corregedoria-Geral do Ministério 
Público, por entender que 2 (duas) notícias de fato não seria suficiente 
para impedir a candidata de ser escolhida, já que é candidata única da 2ª 
quinta parte. Portanto, votou pela indicação da candidata PaUla SUElY 
dE araÚJo alVES caMacHo à promoção por merecimento, conforme 
fundamentos jurídicos expostos em sessão, especificamente o art. 24, 
caput e parágrafo único da liNdB, além do ponto 4.3.2 da PorTaria n.º 
776 de setembro de 2017 do Ministério da Justiça e Segurança Pública. 
registrou, ainda, que essa nova avaliação, apresentada no relatório da 
cGMP, deve ser aplicada aos certames a partir de 06/12/2021.
o Exmo. conselheiro, dr. MarcoS aNToNio fErrEira daS NEVES votou 
pela indicação da candidata PaUla SUElY dE araÚJo alVES caMacHo, por 
entender que está apta à promoção por merecimento, considerando que é 
candidata única do quinto correspondente para a promoção por merecimento, 
considerando, ainda, que há justificativa da Promotora de Justiça, pois o prazo 
apontado no relatório da cGMP, trata-se de prazo impróprio.
os Exmos. conselheiros, dra. Maria do Socorro MarTiNS carValHo 
MENdo, dra. roSa Maria rodriGUES carValHo, dr. fraNciSco Bar-
BoSa dE oliVEira e o Exmo. Procurador-Geral de Justiça, dr. cÉSar BE-
cHara NadEr MaTTar JÚNior acompanharam o relatório da cGMP.
o Egrégio conselho Superior, por maioria de votos, acompanhou o relatório 
da corregedoria-Geral do Ministério Público e, considerando a inadmissibi-
lidade das inscrições dos candidatos, a vaga será republicada, nos termos 
do art. 88 da lcE n.º 57/2006.
4.6. Julgamento de remoção na 3ª Entrância, para o cargo de 5º PJ com 
atribuições Gerais de Belém, Edital n.º 58/2021, Gedoc n.º 133.487/2021.
o Egrégio conselho Superior ToMoU coNHEciMENTo que não houve inscritos e dE-
TErMiNoU as providências necessárias para a comunicação da vaga, para promoção.
4.7. Julgamento de remoção na 3ª Entrância, para o cargo de 4º PJ de Meio 
ambiente, Patrimônio cultural e Habitação e Urbanismo de Belém, Edital 
n.º 59/2021, Gedoc n.º 133.489/2021.
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, dEcidiU pela instauração de 
procedimento próprio de recusa por antiguidade, nos termos do art. 48, 
§ 1º do regimento interno do conselho Superior, considerando que a não 
indicação do candidato mais antigo, no relatório da corregedoria-Geral do 
Ministério Público, é uma hipótese de recusa por antiguidade.
4.8. Julgamento de remoção na 3ª Entrância, para o cargo de 1º PJ Crimi-
nal de icoaraci, Edital n.º 60/2021, Gedoc n.º 133.491/2021.
o Egrégio conselho Superior, por maioria de votos, SUSPENdEU o julga-
mento deste certame, para inclusão do item na próxima sessão, após a 
manifestação e avalição da corregedoria-Geral do Ministério Público.
Na sequência, o Egrégio conselho Superior rETiroU os itens 5 a 7 da pauta 
e designará sessão extraordinária, para julgamento dos assuntos pendentes.
5.Julgamento de Processos:
5.1. Processos de relatoria do conselheiro Waldir MaciEira da coSTa filHo:
5.1.1. Processo n.º 000040-012/2019
requerente(s): Promotor de Justiça Sávio rui Brabo de araújo
requerido(s): conselho Superior do MPPa
origem: conselho Superior do MPPa
Assunto: Envio do certificado de conclusão do curso de Pós-Graduação em 
direito Societário
5.2. Processos de relatoria do conselheiro MarcoS aNTÔNio fErrEira 
daS NEVES:
5.2.1. Processo n.º 001619-940/2016 - SiGiloSo
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): SiGiloSo

origem: 11ª PJ de Marabá
assunto: SiGiloSo
5.3. Processos de relatoria da conselheira Maria do Socorro MarTiNS 
carValHo MENdo:
5.3.1. Processo n.º 000253-151/2014
requerente(s): Edmilson Brito rodrigues
(advogado(s): dra. aline Holanda cardim– oaB/Pa 22.393, dr. Egidio Macha-
do Sales filho – oaB/Pa 1.416 e dr. lucas Martins Sales – oaB/Pa 15.580)
requerido(s): izabela Jatene de Souza
(advogado(s): dr. francisco Brasil Monteiro filho – oaB/Pa 11.604 e dr. 
Sábato Giovanni Megale rossetti – oaB/Pa 2.774)
Nilo Emanoel rendeiro de Noronha
(advogado: dr. filipe coutinho da Silveira – oaB/Pa 12.131)
origem: 1ª PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa de Belém
assunto: inquérito civil instaurado em face da sra. izabela Jatene de Souza, 
então coordenadora do ProPaZ, e do sr. Nilo Emanuel rendeiro de Noronha, 
Subsecretário de administração Tributária do Estado do Pará, com base em 
ligação telefônica interceptada, onde a primeira solicita ao segundo a lista das 
300 maiores empresas do estado do Pará para ‘’pegar um dinheirinho delas”
5.3.2. Processo n.º 056747-003/2021
requerente(s): antônio armando Barrau fascio Neto – oaB/Pa 9270
requerido(s): Governo do Estado do Pará (Sr. Helder Barbalho) e assem-
bleia legislativa do Estado do Pará (alEPa)
origem: 3ª PJ de direitos constitucionais fundamentais e dos direitos Hu-
manos de Belém
assunto: Questionamento sobre a exigência do comprovante de vacinação, 
contra o covid-19, para o ingresso em locais públicos estipulado pelo de-
creto Estadual n.º 2.044/2021
5.3.3. Processo n.º 000049-151/2019 - retirado de pauta do 2º Plenário 
Virtual, pelo conselheiro Nelson Medrado. retirado da pauta da 3ª Sessão 
ordinária, a pedido da relatora.
requerente(s): Núcleo de combate à improbidade e corrupção do MPE (Ncic)
requerido(s): Tribunal de contas dos Municípios do Estado do Pará (TcM)
origem: 1º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa de Belém
assunto: apurar suposta prática de improbidade administrativa na denomi-
nação do prédio sede do TcM de “Palácio Jáder Barbalho”, nome de Pessoa 
Viva, em violação ao Princípio da impessoalidade da administração Pública
5.3.4. Processo n.º 038154-003/2020 – retirado de pauta do 4º Plenário 
Virtual, pelo conselheiro Marcos antônio das Neves.
requerente(s): adiel fernandes de luna
requerido(s): Pedro lúcio Santos rosa
origem: 2ª PJ de direitos constitucionais fundamentais, defesa do Patri-
mônio Público e da Moralidade administrativa de ananindeua
assunto: apurar suposta prática de violação da lei n.º 8.42992, em decor-
rência de assédio moral, consubstanciado no pedido de providências
5.3.5. Processo n.º 000486-143/2021
requerente(s): Mateus de lima Nunes
(advogado: dr. oliriomar augusto Pantoja Monteiro – oaB/Pa 19.379)
requerido(s): Edanny roosivelt Silva da costa e andriele Gama de castro
origem: 1ª PJ de São Miguel do Guamá
assunto: representação formulada pelo Sr. Mateus de Nunes que solicita 
que o Ministério Público requisite, à delegacia de Polícia civil de São Miguel 
do Guamá, a instauração de inquérito policial para apuração de suposto 
crime de denunciação caluniosa
5.3.6. Processo n.º 000815-149/2020
requerente(s): associação dos cientistas da religião do Pará (acrEPa)
(advogado: dr. Marcus Vinicius leão azevedo de Sena – oaB/Pa 18.755)
requerido(s): Prefeitura Municipal de Mocajuba
(advogado: dr. daniel felipe Gaia danin – oaB/Pa 27.032)
origem: PJ de Mocajuba
assunto: apurar possíveis irregularidades no concurso público referente ao 
edital n.º 01/2020 de Mocajuba, apresentadas pela associação dos cientis-
tas da Religião do Pará, sobre a formação dos profissionais habilitados para 
a docência da disciplina “ensino religioso”
5.4. Processos de relatoria do conselheiro fraNciSco BarBoSa dE oliVEira:
5.4.1. Processo n.º 004486-027/2018 - SiGiloSo
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s):SiGiloSo
origem: 1º PJ de Tucuruí
assunto: SiGiloSo
5.4.2. Processo n.º 000227-151/2021 - SiGiloSo
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s):SiGiloSo
origem: 5º PJ de defesa do Patrimônio Pública e Moralidade administrativa de Belém
assunto: SiGiloSo
5.4.3. Processo n.º 001088-027/2021 - SiGiloSo
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s):SiGiloSo
origem: 1º PJ de Tucuruí
assunto: SiGiloSo
5.5. Processos de relatoria do conselheiro nelson pereira medrado:
5.5.1. Processo n.º 000108-166/2020 – retirado de pauta do 4º Plenário 
Virtual, pela conselheira rosa Maria carvalho. dr. Marcos antônio ferreira 
da Neves impedido de votar
requerente(s): adriano Barbosa do Nascimento
requerido(s): Secretária de Saúde de Magalhães Barata
origem: PJ de Magalhães Barata
assunto: apurar eventual irregularidade no atendimento médico prestado 
no centro de Saúde de Magalhães Barata
o item foi retirado de pauta a pedido do conselheiro relator.
6.comunicação de Vagas.
7.o que ocorrer.
Nada mais foi deliberado.
Belém-Pa, 15 de março de 2022
fraNciSco BarBoSa dE oliVEira
Procurador de Justiça
Secretário do conselho Superior

Protocolo: 772007
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..

MUNicÍPios
.

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE AFUÁ

.

aViso de aLteraÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 004/2022

a Prefeitura Municipal de afuá, comunica que houve alteração na data de 
abertura do processo. onde se ler 24/03/2022, lê- se 28/03/2022, publica-
do na ioEPa, em 11/03/2022, pág. 121, protocolo 770113.

afuá/Pa, 15 de março de 2022.
Márcio antônio Ferreira Nery-Pregoeiro

Protocolo: 772039

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ALTAMIRA

.

MUNicÍPio de aLtaMira
PreGÃo eLetrÔNico Nº 022/2022

contratação de Pessoa Jurídica para aquisição de Maquinário agrícola 
através do Convênio nº 921039/2021, afim de suprir as necessidades da Se-
cretaria Municipal de agricultura de altamira/Pa.
data de abertura: 29/03/2022 as 09h00min (horário de Brasília). local de 
abertura: https://licitanet.com.br/
editais disponível: Site de Prefeitura de altamira - https://altamira.pa.gov.
br/ Mural de licitações - TcM/Pa, Plataforma do licitanet e no setor de licita-
ções - Setor de Suprimentos e Serviços: av. acesso dois, 530 Bairro Premem.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 023/2022
contratação de Pessoa Jurídica para aquisição de Uma (1) retroescava-
deira através do Convênio nº 921157/2021, afim de suprir as necessidades da 
Secretaria Municipal de agricultura de altamira/Pa.
data de abertura: 30/03/2022 as 09h00min (horário de Brasília). local de 
abertura: https://licitanet.com.br/. Edital disponível: Site de Prefeitura de al-
tamira - https://altamira.pa.gov.br/ Mural de licitações - TcM/Pa, Plataforma 
do licitanet e no setor de licitações - Setor de Suprimentos e Serviços: av. 
acesso dois, 530 Bairro Premem.
cLaUdoMiro GoMes da siLVa, PreFeito MUNiciPaL

Protocolo: 772042

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE AURORA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aUrora do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico srP N.º 027/2022/PMaP
objeto: contratação de empresa especializada no fornecimento de supri-
mentos e equipamentos de informática, para atender as  necessidades da 
prefeitura municipal de aurora do Pará e demais secretarias que compõem 
a esfera municipal. a sessão pública de Pregão Eletrônico terá início com a 
divulgação das propostas de preços e etapa de lances no dia 29/03/2022, às 
08:30 horas. o edital estará disponível nos sites: o edital estará disponível 
nos sites: https://auroradopara.pa.gov.br/licitacao.php e www.comprasnet.
gov.br e e-mail: licitacaoaurorapara@gmail.com, a partir da data da publica-
ção. antonia tassila Farias de araújo - Pregoeira/PMaP

Protocolo: 772046

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMETÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caMetÁ
aVisos de HoMoLoGaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico nº 008/2022-PMc/sMs 
HoMoLoGo a licitação na modalidade PreGÃo eLetrÔNico nº 008/2022-
PMc/sMs que tem por objeto: contratação de Empresa especializa-
da Em fornecimento de Equipamentos E Material permanente - Veículo 
Tipo Micro Ônibus (Van), Visando atender a proposta de aquisição número 
1502101712291640000, do Programa do ministério da Saúde de 2017, de 
acordo com a Portaria MS nº 4099 de30/12/2017 destinada a Suprir as ne-
cessidades da Prefeitura Municipal de cametá/Secretaria Municipal de Saú-
de,e com base no relatório da comissão Permanente de licitação e Parecer da 

assessoria Jurídica do município adJUdico/HoMoloGo seu objeto a San Ma-
rino onibus ltda, cnpj nº 93.785.822/0001-06, Valor r$ r$ 400.630,00;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: 08/03/2022. 
ordenador: Victor correa cassiano, Prefeito de cametá.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 009/2022-PMc 
HoMoLoGo a licitação na modalidade PreGÃo eletrônico nº 009/2022-
PMc que tem por objeto: aquisição de Equipamento: Um triturador Vegetal 
Para apoio a Produção agrícola no Municipio de cametá/Pa,e com base no 
relatório da comissão Permanente de licitação e Parecer da assessoria Jurí-
dica do município adJUdico/HoMoloGo seu objeto a l. carvalho comércio 
e serviço Eireli, cpnj nº 20.991.432/0001-19, Valor r$ 88.000,00;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: 11/03/2022. 
ordenador: Victor correa cassiano, Prefeito de cametá.

eXtrato de reGistro de PreÇos 
PreGÃo eLetrÔNicosrP Nº 004/2022-PMc 

reconheço a ata de registro de Preços - Pregão eletrônico srp. objeto: re-
gistro de Preço Para futura E Eventual aquisição de água Mineral Em Garrafão 
Para 20l E Em recipiente com capacidade Para 300 Ml, Para atender Toda a 
rede Pública Municipal de cametá. Vencedores: 1.004/2022-PMc- W. do S. 
c. Barra, cpnj nº 05.724.970/0001-53. itens: 1, 2, 3. Valor: r$ 361.700,00. 
Vigência: 09/03/2022 a 09/03/2023. ordenador: Victor correa cassiano.

PreGÃo eLetrÔNicosrP Nº 002/2022-PMc 
reconheço a ata de registro de Preços - Pregão eletrônico srp. objeto: regis-
tro de Preços Para futura E eventual aquisição de Material de Expediente Para 
atender a demanda das diversas Secretarias deste Município. Vencedores: 
arp nº 1.002/2022-Pmc- açaí atacarejo comércio Varejista de Mercadorias 
Eireli, cnpj nº 39.524.120/0001-23.itens: 4, 8, 30, 32, 51, 85. Valor: r$ 
135.892,90; arp nº 2.002/2022-Pmc- francisco de assis P. Portilho comer-
cio, cnpj nº 05.797.900/0001-25.item:18, 20, 24, 38, 39, 43, 46, 55, 74, 
81, 87, 89, 110, 111, 120, 121, 122, 123, 126.Valor:r$ 899.877,98; arp 
nº 3.002/2022-Pmc- J. dos S. Trindade Eireli, cnpj nº 08.683.999/0001-22.
itens:9, 17, 49, 50, 62, 72, 84, 94, 101, 106, 107, 116. Valor: r$ 312.642,38; 
arp nº 4.002/2022-Pmc- l. do o. Brito ltda, cnpj nº 44.217.408/0001-95.
itens: 114, 115. Valor: r$ 138.998,59; arp nº 5.002/2022-Pmc- M. Santos 
Guimarães Eireli, cnpj nº 23.936.281/0001-94. itens: 60, 64, 83, 93, 103, 
105. Valor: r$ 92.628,75. arp nº 6.002/2022-Pmc- . lopes Barra, cnpj nº 
63.885.768/0001-00.itens: 1, 2, 15, 19, 23, 29, 56, 63, 65, 66, 67, 68, 
70, 71, 75, 76, 78, 82, 86, 90, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 117, 119, 
125.Valor:r$ 769.080,00; arp nº 7.002/2022-Pmc- r. W. Veiga, cnpj nº 
07.313.013/0001-60. itens: 3, 6, 7, 13, 14, 16, 22, 25, 26, 27, 28, 33, 34, 
40, 44, 47, 48, 57, 58, 69, 77, 79, 80, 88, 104, 118. Valor: r$ 509.538,85. 
arp nº 8.002/2022-Pmc-W. de Melo Barra comércio Varejista, cnpj nº 
28.506.180/0001-05.itens: 31, 45, 73, 91, 92. Valor: r$ 1.966.949,25; arp 
nº 9.002/2022-Pmc-W. do S. c. Barra, cnpj nº 05.724.970/0001-53. itens: 
5, 10, 11, 12, 21, 35, 36, 37, 41, 42, 52, 53, 54, 59, 61, 108, 109, 112, 113, 
124. Valor: r$ 161.424,24. Vigência: 09/03/2022 a 09/03/2023. 
ordenador: Victor correa cassiano.

eXtratos de coNtratos 
PreGÃo eLetrÔNico nº 009/2022-PMc 

objeto: aquisição de Equipamento: Um Triturador Vegetal Para apoio a Pro-
dução agrícola no Municipio de cametá/Pa.fundamento legal: lei federal nº 
8.666/93. contrato nº 01.Pe.09/2022-Pmc. contratante: Prefeitura Municipal 
de cametá. cnpj nº 05.105.283/0001-50. contratada: l. carvalho comércio 
E serviço Eireli, cnpj nº 20.991.432/0001-19. Valor total r$ 88.000,00. Vi-
gência: 14/03/2022 a 14/03/2023. ordenador: Victor correa cassiano.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 008/2022-PMc/sMs 
objeto: contratação de Empresa Especializada Em fornecimento de Equipamen-
tos E Material Permanente - Veículo Tipo Micro Ônibus (Van), Visando atender a 
Proposta de aquisição número 1502101712291640000, do Programa do Minis-
tério da Saúde de 2017, de acordo com a Portaria MS nº 4099 de 30/12/2017 
destinada a Suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de cametá/Secretaria 
Municipal de Saúde.fundamento legal: lei federal nº 8.666/93. contrato nº 
1.Pe.008/2022-Pmc/Sms. contratante: Prefeitura Municipal de cametá/Secre-
taria Municipal de Saúde. cnpj nº 11.311.333/0001-58. contratada: San Marino 
onibus ltda, cnPJ nº 93.785.822/0001-06. Valor Total r$ 400.630,00. Vigência: 
09/03/2022 a 09/03/2023. ordenador: Klenard attilio ranieri.

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 004/2022-PMc 
objeto: registro de Preço Para futura E Eventual aquisição de água Mineral 
Em Garrafão Para 20l E Em recipiente com capacidade Para 300 Ml, Para 
atender Toda a rede Pública Municipal de cametá. fundamento legal: lei 
federal nº 8.666/93. contrato nº 1.004/2022-Pmc. contratante: Prefeitura 
Municipal de cametá. cnpj nº 05.105.283/0001-50. contratada: W. do S. 
c. Barra, cnpj nº 05.724.970/0001-53. Valor Total r$ 34.330,00. Vigência: 
11/03/2022 a 10/03/2023. ordenador: Victor correa cassiano.
contrato nº 2.004/2022-Pmc/semas. contratante: Prefeitura Municipal de 
cametá/Secretaria Municipal de assistência Social. cnpj nº 18.782.228/0001-
46. contratada: W. do S. c. Barra, cnpj nº 05.724.970/0001-53.Valor Total 
r$ 19.620,00. Vigência: 11/03/2022 a 10/03/2023. ordenador: Elane Pinto 
cassiano.contrato nº3.004/2022-Pmc/Semed. contratante: Prefeitura Muni-
cipal de cametá/Secretaria Municipal de Educação/fundo Municipal de Educa-
ção- cnpj nº 18.782.198/0001-78.fundo Mun. desenv. Ens. fund. Val. Magist. 
fundeb cametá- cnpj nº31.480.157/0001-95. contratada: W. do S. c. Barra, 
cnpj nº 05.724.970/0001-53.Valor total r$ 77.220,00. Vigência: 11/03/2022 
a 10/03/2023. ordenador: Enio de carvalho. contrato nº 4.004/2022-Pmc/
Sms. contratante: Prefeitura Municipal de cametá/Secretaria Municipal de 
Saúde. cnpj nº 11.311.333/0001-58. contratada: W. do S. c. Barra, cnpj 
nº 05.724.970/0001-53.Valor total r$ 49.680,00. Vigência: 11/03/2022 a 
10/03/2023. ordenador: Klenard attilio ranieri.
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PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 002/2022-PMc 
objeto: registro de Preços Para futura E Eventual aquisição de Material de Expedien-
te Para atender a demanda das diversas Secretarias deste Município. fundamento 
legal: lei federal nº 8.666/93. contrato nº 1.Pe.002/2022-Pmc. contratante: Pre-
feitura Municipal de cametá. cnpj nº 05.105.283/0001-50. contratada: açaí ataca-
rejo comércio Varejista de Mercadorias Eireli, cnpj nº 39.524.120/0001-23.Valor 
total r$ 25.690,94. Vigência: 14/03/2022 a 14/03/2023. ordenador: Victor correa 
cassiano. contrato nº 2.Pe.002/2022-Semed. contratante: Prefeitura Municipal de 
cametá/Secretaria Municipal de Educação/fundo Municipal de Educação- cnpj nº 
18.782.198/0001-78. fundo Mun. desenv. Ens. fund. Val. Magist. fundeb cametá- 
cnpj nº 31.480.157/0001-95. contratada: açaí atacarejo comércio Varejista de Mer-
cadorias Eireli, cnpj nº 39.524.120/0001-23.Valor total r$ 37.711,20. Vigência: 
14/03/2022 a 14/03/2023. ordenador: Enio de carvalho. contrato nº 3.Pe.002/
2022-Sms. contratante: Prefeitura Municipal de cametá/Secretaria Municipal de 
Saúde. cnpj nº 11.311.333/0001-58. contratada: açaí atacarejo comércio Varejista 
de Mercadorias Eireli, cnpj nº 39.524.120/0001-23.Valor total r$ 63.630,56. Vigên-
cia: 14/03/2022 a 14/03/2023. ordenador: Klenard attilio ranieri. contrato nº 4.
Pe.002/2022-Semas. contratante: Prefeitura Municipal de cametá/Secretaria Muni-
cipal de assistência Social. cnpj nº 18.782.228/0001-46. contratada: açaí atacarejo 
comércio Varejista de Mercadorias Eireli, cnpj nº 39.524.120/0001-23.Valor total r$ 
8.860,20. Vigência: 14/03/2022 a 14/03/2023. ordenador: Elane Pinto cassiano. 
contrato nº 9.Pe.002/2022-Pmc. contratante: Prefeitura Municipal de cametá. cnpj 
nº 05.105.283/0001-50. contratada: J. dos S. Trindade Eireli, cnpj nº 08.683.999/0001-
22.Valor total r$ 45.266,23. Vigência: 14/03/2022 a 14/03/2023. ordenador: Victor 
correa cassiano. contrato nº 10.Pe.002/2022-Semed. contratante: Prefeitura Mu-
nicipal de cametá/Secretaria Municipal de Educação/fundo Municipal de Educação- 
cnpj nº 18.782.198/0001-78. fundo Mun. desenv. Ens. fund. Val. Magist. fundeb 
cametá- cnpj nº 31.480.157/0001-95. contratada: J. dos S. Trindade Eireli, cnpj nº 
08.683.999/0001-22.Valor total r$ 83.580,25. Vigência: 14/03/2022 a 14/03/2023. 
ordenador: Enio de carvalho. contrato nº 11.Pe.002/2022-Sms. contratante: Pre-
feitura Municipal de cametá/Secretaria Municipal de Saúde. cnpj nº 11.311.333/0001-
58. contratada: J. dos S. Trindade Eireli, cnpj nº 08.683.999/0001-22.Valor total r$ 
165.229,50. Vigência: 14/03/2022 a 14/03/2023. ordenador: Klenard attilio ranie-
ri. contrato nº 12.Pe.002/2022-Semas. contratante: Prefeitura Municipal de came-
tá/Secretaria Municipal de assistência Social. cnpj nº 18.782.228/0001-46. contra-
tada: J. dos S. Trindade Eireli, cnpj nº 08.683.999/0001-22.Valor total r$ 18.566,40. 
Vigência: 14/03/2022 a 14/03/2023. ordenador: Elane Pinto cassiano. contrato nº 
13.Pe.002/2022-Pmc. contratante: Prefeitura Municipal de cametá. cnpj nº 
05.105.283/0001-50. contratada: l. do o. Brito ltda, cnpj nº 44.217.408/0001-95.
Valor total r$ 43.520,00. Vigência: 14/03/2022 a 14/03/2023.ordenador: Victor 
correa cassiano. contrato nº 14.Pe.002/2022-Semed. contratante: Prefeitura Mu-
nicipal de cametá/Secretaria Municipal de Educação/fundo Municipal de Educação- 
cnpj nº 18.782.198/0001-78. fundo Mun. desenv. Ens. fund. Val. Magist. fundeb 
cametá- cnpj nº 31.480.157/0001-95.contratada: l. do o. Brito ltda, cnpj nº 
44.217.408/0001-95.Valor total r$ 43.520,00. Vigência: 14/03/2022 a 14/03/2023. 
ordenador: Enio de carvalho. contrato nº 15.Pe.002/2022-Sms. contratante: Pre-
feitura Municipal de cametá/Secretaria Municipal de Saúde. cnpj nº 11.311.333/0001-
58. contratada: l. do o. Brito ltda, cnpj nº 44.217.408/0001-95.Valor total r$ 
47.878,55. Vigência: 14/03/2022 a 14/03/2023. ordenador: Klenard attilio ranieri. 
contrato nº 16.Pe.002/2022-Semas. contratante: Prefeitura Municipal de cametá/
Secretaria Municipal de assistência Social. cnpj nº 18.782.228/0001-46. contrata-
da: l. do o. Brito ltda, cnpj nº 44.217.408/0001-95. Valor total r$ 4.080,04. Vigên-
cia: 14/03/2022 a 14/03/2023. ordenador: Elane Pinto cassiano. contrato nº 17.Pe.002/
2022-Pmc. contratante: Prefeitura Municipal de cametá. cnpj nº 05.105.283/0001-50. 
contratada: M. Santos Guimarães Eireli, cnpj nº 23.936.281/0001-94.Valor total r$ 
18.293,75. Vigência: 14/03/2022 a 14/03/2023. ordenador: Victor correa cassia-
no. contrato nº 18.Pe.002/2022-Semed. contratante: Prefeitura Municipal de ca-
metá/Secretaria Municipal de Educação/fundo Municipal de Educação- cnpj nº 
18.782.198/0001-78. fundo Mun. desenv. Ens. fund. Val. Magist. fundeb came-
tá- cnpj nº 31.480.157/0001-95. contratada: M. Santos Guimarães Eireli, cnpj 
nº 23.936.281/0001-94.Valor total r$ 26.477,75.Vigência: 14/03/2022 a 
14/03/2023. ordenador: Enio de carvalho. contrato nº 19.Pe.002/2022-Sms. con-
tratante: Prefeitura Municipal de cametá/Secretaria Municipal de Saúde. cnpj nº 
11.311.333/0001-58. contratada: M. Santos Guimarães Eireli, cnpj nº 23.936.281/0001-
94.Valor total r$ 41.628,00. Vigência: 14/03/2022 a 14/03/2023. ordenador: Klenard 
attilio ranieri. contrato nº 20.Pe.002/2022-Semas. contratante: Prefeitura Municipal de 
cametá/Secretaria Municipal de assistência Social. cnpj nº 18.782.228/0001-46. con-
tratada: M. Santos Guimarães Eireli, cnpj nº 23.936.281/0001-94.Valor total r$ 
6.229,25. Vigência: 14/03/2022 a 14/03/2023. ordenador: Elane Pinto cassiano. 
contrato nº 21.Pe.002/2022-Pmc. contratante: Prefeitura Municipal de cametá. 
cnpj nº 05.105.283/0001-50. contratada: r. lopes Barra, cnpj nº 
63.885.768/0001-00.Valor total r$ 112.416,09. Vigência: 14/03/2022 a 
14/03/2023. ordenador: Victor correa cassiano. contrato nº 22.Pe.002/2022-
Semed. contratante: Prefeitura Municipal de cametá/Secretaria Municipal de 
Educação/fundo Municipal de Educação- cnpj nº 18.782.198/0001-78. fundo 
Mun. desenv. Ens. fund. Val. Magist. fundeb cametá- cnpj nº 31.480.157/0001-
95. contratada: r. lopes Barra, cnpj nº 63.885.768/0001-00.Valor total r$ 
247.957,96. Vigência: 14/03/2022 a 14/03/2023. ordenador: Enio de carvalho. 
contrato nº 23.Pe.002/2022-Sms. contratante: Prefeitura Municipal de cametá/
Secretaria Municipal de Saúde. cnpj nº 11.311.333/0001-58. contratada: r. 
lopes Barra, cnpj nº 63.885.768/0001-00.Valor total r$ 360.649,21. Vigência: 
14/03/2022 a 14/03/2023. ordenador: Klenard attilio ranieri. contrato nº 24.
Pe.002/2022-Semas. contratante: Prefeitura Municipal de cametá/Secretaria 
Municipal de assistência Social. cnpj nº 18.782.228/0001-46. contratada: r. 
lopes Barra, cnpj nº 63.885.768/0001-00.Valor total r$ 48.056,74. Vigência: 
14/03/2022 a 14/03/2023. ordenador: Elane Pinto cassiano. contrato nº 25.
Pe.002/2022-Pmc. contratante: Prefeitura Municipal de cametá. cnpj nº 
05.105.283/0001-50. contratada: r. W. Veiga, cnpj nº 07.313.013/0001-60.
Valor total r$ 93.381,45. Vigência: 14/03/2022 a 14/03/2023. ordenador: Victor 
correa cassiano. contrato nº 26.Pe.002/2022-Semed. contratante: Prefeitura 
Municipal de cametá/Secretaria Municipal de Educação/fundo Municipal de Edu-
cação- cnpj nº 18.782.198/0001-78. fundo Mun. desenv. Ens. fund. Val. Magist. 
fundeb cametá- cnpj nº 31.480.157/0001-95.contratada: r. W. Veiga, cnpj 
nº 07.313.013/0001-60.Valor total r$ 149.503,60.Vigência: 14/03/2022 a 
14/03/2023. ordenador: Enio de carvalho. contrato nº 27.Pe.002/2022-Sms. 
contratante: Prefeitura Municipal de cametá/Secretaria Municipal de Saúde. cnpj 

nº 11.311.333/0001-58. contratada: r. W. Veiga, cnpj nº 07.313.013/0001-60.
Valor total r$ 225.875,53. Vigência: 14/03/2022 a 14/03/2023. ordenador: Kle-
nard attilio ranieri. contrato nº 28.Pe.002/2022-Semas. contratante: Prefeitura 
Municipal de cametá/Secretaria Municipal de assistência Social. cnpj nº 
18.782.228/0001-46. contratada: r. W. Veiga, cnpj nº 07.313.013/0001-60.
Valor total r$ 40.778,27. Vigência: 14/03/2022 a 14/03/2023. ordenador: Elane 
Pinto cassiano. contrato nº 29.Pe.002/2022-Pmc. contratante: Prefeitura Mu-
nicipal de cametá. cnpj nº 05.105.283/0001-50. contratada: W. de Melo Barra 
comércio Varejista, cnpj nº 28.506.180/0001-05.Valor total r$ 373.261,94. 
Vigência: 14/03/2022 a 14/03/2023. ordenador: Victor correa cassiano.
contrato nº 30.Pe.002/2022-Semed. contratante: Prefeitura Municipal de ca-
metá/Secretaria Municipal de Educação/fundo Municipal de Educação- cnpj 
nº 18.782.198/0001-78. fundo Mun. desenv. Ens. fund. Val. Magist. fundeb 
cametá- cnpj nº 31.480.157/0001-95. contratada: W. de Melo Barra comér-
cio Varejista, cnpj nº 28.506.180/0001-05.Valor total r$ 258.916,59.Vigên-
cia: 14/03/2022 a 14/03/2023. ordenador: Enio de carvalho. contrato nº 
31.Pe.002/2022-Sms. contratante: Prefeitura Municipal de cametá/Secretaria 
Municipal de Saúde. cnpj nº 11.311.333/0001-58. contratada: W. de Melo Bar-
ra comércio Varejista, cnpj nº 28.506.180/0001-05.Valor total r$ 268.204,59. 
Vigência: 14/03/2022 a 14/03/2023. ordenador: Klenard attilio ranieri. con-
trato nº 32.Pe.002/2022-Semas. contratante: Prefeitura Municipal de cametá/
Secretaria Municipal de assistência Social. cnpj nº 18.782.228/0001-46. con-
tratada: W. de Melo Barra comércio Varejista, cnpj nº 28.506.180/0001-05.Va-
lor total r$ 83.035,19. Vigência: 14/03/2022 a 14/03/2023. ordenador: Elane 
Pinto cassiano. contrato nº 33.Pe.002/2022-Pmc. contratante: Prefeitura Muni-
cipal de cametá. cnpj nº 05.105.283/0001-50. contratada: W. do S. c. Barra, 
cnpj nº 05.724.970/0001-53.Valor total r$ 19.685,50. Vigência: 14/03/2022 a 
14/03/2023. ordenador: Victor correa cassiano. contrato nº 34.Pe.002/2022-
Semed. contratante: Prefeitura Municipal de cametá/Secretaria Municipal de 
Educação/fundo Municipal de Educação- cnpj nº 18.782.198/0001-78. fundo 
Mun. desenv. Ens. fund. Val. Magist. fundeb cametá- cnpj nº 31.480.157/0001-
95. contratada: W. do S. c. Barra, cnpj nº 05.724.970/0001-53.Valor total r$ 
48.893,09. Vigência: 14/03/2022 a 14/03/2023. ordenador: Enio de carvalho. 
contrato nº 35.Pe.002/2022-Sms. contratante: Prefeitura Municipal de cametá/
Secretaria Municipal de Saúde. cnpj nº 11.311.333/0001-58. contratada: W. 
do S. c. Barra, cnpj nº 05.724.970/0001-53.Valor total r$ 84.426,25. Vigên-
cia: 14/03/2022 a 14/03/2023. ordenador: Klenard attilio ranieri. contrato nº 
36.Pe.002/2022-Semas. contratante: Prefeitura Municipal de cametá/Secretaria 
Municipal de assistência Social. cnpj nº 18.782.228/0001-46. contratada: W. 
do S. c. Barra, cnpj nº 05.724.970/0001-53.Valor total r$ 8.419,40. Vigência: 
14/03/2022 a 14/03/2023. ordenador: elane Pinto cassiano.

Protocolo: 772048

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPANEMA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caPaNeMa
eXtratos de terMos aditiVos

esPÉcie: 3º Termo aditivo da inexigibilidade nº 6/2019-023. Terceiro aditivo 
de contrato nº 1504001/2019. inexigibilidade nº 06/2019-023. objeto: Pres-
tação de serviços médicos através de atendimento consultas médicas e exa-
mes especializados na área de Neurologia, para atender os usuários do SUS 
da Secretaria Municipal de Saúde. contratado: d. P. Machado filho Serviços 
Medicos cNPJ nº 17.852.683/0001-08. Vigência: 03 (três) meses. fund. le-
gal: art. 57, inciso ii da lei nº 8.666/93. assinatura: 30/12/2021. Francisco 
Ferreira Freitas Neto - Prefeito Municipal.
terMo aditiVo da iNeXiGiBiLidade Nº 6/2021-005. Termo aditivo de 
contrato nº 1902001-2021. inexigibilidade nº 06/2021-005. objeto: forneci-
mento anual de assinaturas do Jornal diário do Pará para atender a Prefeitura 
Municipal de capanema. contratado: BWB Negócios Publicitários ltda - Epp 
cNPJ nº 84.147.081/0001-47. Vigência: 12 (doze) meses. fund. legal: art. 
57, inciso ii da lei nº 8.666/93. assinatura: 04/02/2022. Francisco Ferrei-
ra Freitas Neto - Prefeito.
esPÉcie: 4º Termo aditivo da inexigibilidade nº 6/2020-032. Quarto aditivo 
de contrato nº 0209001-2020. inexigibilidade nº 06/2020-032. objeto: Pres-
tação de serviços de consultas e exames especializados na área cardiológica 
para atender a Secretaria Municipal de Saúde. contratado: clinica cardiologia 
integrada ltda cNPJ nº14.124.601/0001-10.Vigência: 03 (três)meses. fund. 
legal: art. 57, insiso ii da lei nº 8.666/93. assinatura: 28/12/2021. Francis-
co Ferreira Freitas Neto - Prefeito Municipal.

Protocolo: 772052

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPITÃO POÇO

.

PreFeitUra MUNiciaL de caPitÃo PoÇo
eXtrato de reGistro de PreÇos

registrador: Prefeitura Municipal de capitão Poço; Espécie: ata de registro de 
Preço nº 150301/2022; objeto: contratação de empresa para revenda de gás 
liquefeito de petróleo (GPl- p13) em forma de recarga ou troca dos botijões 
de armazenamento de gás em condições de uso pertencentes ao Município de 
capitão Poço ; Pregão Presencial nº 003/2022 ; Prazo de Vigência da ata: de 
15/03/2022 a 15/03/2023; registrado: : W do Nascimento forte Eireli, cNPJ 
40.877.674/0001-93, o valor total registrado r$ 331.890,00 (trezentos e trin-
ta e um mil e oitocentos e noventa reais). João Gomes de Lima - Prefeito.
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eXtratos de coNtratos 
PreGÃo nº 003/2022 - PMcP - Pe - srP, conforme saldo da ata de 
registro de Preço nº 150301/2022. objeto dos contratos: contratação de 
Empresa Para revenda de Gas liquefeito de Petroleo (Gpl- P13) em forma de 
recarga ou troca dos Botijões de armazenamento de Gas em condições de uso 
Pertencentes ao Municipio de capitão Poço; coNTraTo Nº 2022150301. con-
tratante: Prefeitura Municipal de capitão Poço. contratado: W do Nascimento 
forte Eireli, cNPJ 40.877.674/0001-93.  Valor global r$ 29.970,00 (vinte e 
nove mil e novecentos e setenta reais). Vigência: 15/03/2022 à 15/03/2023; 
coNTraTo Nº 2022150302. contratante: fundo Municipal de assistência So-
cial. contratado: W do Nascimento forte Eireli, cNPJ 40.877.674/0001-93.  
Valor global r$ 44.400,00(quarenta e quatro mil e quatrocentos reais). Vi-
gência 15/03/2022 à 15/03/2023; coNTraTo nº 2022150303. contratante: 
fundo Municipal de Saúde. contratado: W do Nascimento forte Eireli, cNPJ 
40.877.674/0001-93.  Valor global r$33.300,00 (trinta e três mil e trezentos 
reais). Vigência 15/03/2022 à 15/03/2023; coNTraTo Nº 2022150304. con-
tratante: fundo Municipal de Educaçao. contratado: W do Nascimento forte 
Eireli, cNPJ 40.877.674/0001-93.  Valor global r$ 111.000,00 (cento e onze 
mil reais). Vigência 15/03/2022 à 15/03/2023; coNTraTo Nº 2022150305. 
contratante: fUNdEB. contratado: W do Nascimento forte Eireli, cNPJ 
40.877.674/0001-93.  Valor global r$ 111.000,00 (cento e onze mil reais). 
Vigência 15/03/2022 à 15/03/2023; coNTraTo Nº 2022150306. contratan-
te: fundo Municipal de Meio ambiente. contratado: W do Nascimento forte 
Eireli, cNPJ 40.877.674/0001-93.  Valor global r$ 2.220,00 (dois mil e duzen-
tos reais). Vigência 15/03/2022 à 15/03/2023.

Protocolo: 772054

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CHAVES

.

PreFeitUra MUNiciPaL de cHaVes
eXtrato de coNtratos

Partes: PreFeitUra/secretÁrias e FUNdos
oriGeM: Pregão eletrônico nº 001/2022- srP-PMc

oBJETo: aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE EXPEdiENTE, SoB dEMaNda, Para 
aTENdEr aS NEcESSidadES da PrEfEiTUra/SEcrETariaS E fUNdoS. 
Empresa, Números e Valores dos contratos: diNaMic coMErcio E SErV. 
EirEli, cNPJ nº 29.424.977/0001-18. contrato:028/2022-fME, Total estima-
do r$ 780.815,65 (resp. delzirene de Brito abdon Pantoja - Secretaria Mun.
Educação). contrato: 029/2022-fMS, Total estimado r$ 195.209,31 (resp. 
Marlon Monteiro ferreira - Secretário Mun.Saúde). contrato: 030/2022-fMc, 
Total estimado r$ 780.815,65 (resp. José ribamar Souza da Silva - Prefeito 
Municipal), contrato: 031/2022-fMc, Total estimado r$ 195.209,31 (Sara 
lázaro Monteiro - Secretaria Mun.assist.Social). loTTUS coMErcio dE MEr-
cdoria EirEli 26.658.489/0001-87, contrato:032/2022-fME, Valor Esti-
mado r$1.057.833,09 (resp. delzirene de Brito abdon Pantoja - Sec.Mun.
Educação). contrato: 033/2022-fMS, Valor estimado r$ 264.458,28 (rep.
Marlon Monteiro ferreira - Sec.Mun.Saúde). contrato: 034/2022-fMc, Valor 
estimado r$ 1.057.833,09 (resp. José ribamar Souza da Silva - Prefeito Mu-
nicipal). contrato: 035/2022-fMc Valor estimado r$ 264.458,28 (rep.Sara 
lázaro Monteiro - Sec.Mun.assist.Social)
PraZo da ViGÊNcia: 12 (doze) meses.

JosÉ riBaMar soUZa da siLVa
Prefeito Municipal

Protocolo: 772149

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CUMARÚ DO NORTE

.

PreFeitUra MUNiciPaL de cUMarU do Norte - Pa
eXtrato de ata de reGistro de PreÇos

Municipal de cumaru do Norte. Processo Licitatório nº. 012/2022, Pre-
gão eletrônico n°. 011/2022. ata de registro de Preços nº 021/2022 - antô-
nia roberta alves lopes 00698801237, cNPJ 43.430.349/0001-76. oBJETo: 
registro de preços para contratação de empresa para os serviços de preparo e 
fornecimento de refeições tipo: marmitex, self servisse (quilograma) e rodizio 
individual, de acordo com as necessidades eventuais das Secretarias Munici-
pais. Vigência: 09/03/2022 a 09/03/2023. data de assinatura: 09/03/2022. 
Valor: r$ 516.950,00. ceLio M. cordeiro. Prefeito Municipal.

eXtrato de coNtrato
Processo LicitatÓrio Nº 012/2022, 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 011/2022
Municipal de cumaru do Norte. contrato nº. 054/2022 - antônia ro-
berta alves Lopes 00698801237, cNPJ: 43.430.349/0001-76. objeto: 
fornecimento de marmitex, self-service (quilograma) e rodizio individual, de 
acordo com as necessidades da Prefeitura. Valor total r$ 325.850,00. Vi-
gência: 10/03/2022 a 31/12/2022. celio Marcos cordeiro. Prefeito Municipal. 
fundo Municipal de Educação. contrato nº. 055/2022 - antônia roberta alves 
lopes 00698801237, cNPJ: 43.430.349/0001-76. objeto: fornecimento de 
self-service (quilograma) e rodizio individual, de acordo com as necessida-
des do fundo Municipal de Educação. Valor total r$ 40.600,00. Vigência: 
10/03/2022 a 31/12/2022. augusta Elias P. de S. Martins. Secretária Munici-
pal. fundo Municipal de Saúde. contrato nº. 056/2022 - antônia roberta al-
ves lopes 00698801237, cNPJ: 43.430.349/0001-76. objeto: fornecimento 
de marmitex, self-service (quilograma) e rodizio individual, de acordo com 
as necessidades do fundo Municipal de Saúde. Valor total r$ 59.400,00. Vi-

gência: 10/03/2022 a 31/12/2022. José ribamar Silva de Sousa. Secretá-
rio Municipal. fundo Municipal de assistência Social. contrato nº. 057/2022 
- antônia roberta alves lopes 00698801237, cNPJ: 43.430.349/0001-76. 
objeto: fornecimento de marmitex e rodizio individual, de acordo com as ne-
cessidades do fundo Municipal de assistência Social. Valor total r$ 74.000,00. 
Vigência: 10/03/2022 a 31/12/2022. adriana da Silva carvalho. Secretária 
Municipal. fundo Municipal de Meio ambiente. contrato nº. 058/2022 - antô-
nia roberta alves lopes 00698801237, cNPJ: 43.430.349/0001-76. objeto: 
fornecimento de marmitex, self-service (quilograma) e rodizio individual, de 
acordo com as necessidades do fundo Municipal de Meio ambiente. Valor 
total r$ 17.100,00. Vigência: 10/03/2022 a 31/12/2022. ewerton socorro 
da silva. secretário Municipal.

eXtrato de coNtrato
Processo LicitatÓrio Nº 010/2022, 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 009/2022
Municipal de cumaru do Norte. contrato nº. 059/2022 - adserV casa 
e construção Ltda, cNPJ: 40.543.108/0001-45. objeto: aquisição 
parcelada de água, materiais de limpeza, produtos de higienização e uten-
sílios domésticos em geral. Valor total r$ 22.208,48. Vigência: 24/02/2022 
a 31/12/2022. contrato nº. 063/2022 - comercial rende Mais lTda, cNPJ: 
26.371.503/0001-67. objeto: aquisição parcelada de gêneros alimentícios 
perecíveis e não perecíveis, materiais de limpeza, produtos de higieniza-
ção e utensílios domésticos em geral. Valor total r$ 47.424,08. Vigência: 
24/02/2022 a 31/12/2022. contrato nº. 068/2022 - deivid rodrigues lusto-
sa 84004304253, cNPJ: 22.658.172/0001-90. objeto: aquisição Parcelada 
de gêneros alimentícios perecíveis (pão). Valor total r$ 4.197,00. Vigência: 
24/02/2022 a 31/12/2022. contrato nº. 072/2022 - Higicler distribuidora 
lTda - ME: cNPJ: 23.624.879/0001-48. objeto: aquisição de utensílios do-
mésticos. Valor total r$ 449,00. Vigência: 24/02/2022 a 31/12/2022. contra-
to nº. 075/2022 - J.G abadia comercio, cNPJ: 14.912.551/0001-36. objeto: 
aquisição parcelada de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, ma-
teriais de limpeza, produtos de higienização e utensílios domésticos em geral. 
Valor total r$ 294.865,63. Vigência: 24/02/2022 a 31/12/2022. contrato nº. 
080/2022 - Paulo francisco de abreu, cNPJ: 12.593.078/0001-46. objeto: 
aquisição parcelada de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, ma-
teriais de limpeza, produtos de higienização e utensílios domésticos em geral. 
Valor total r$ 102.995,69. Vigência: 24/02/2022 a 31/12/2022. contrato nº. 
085/2022 - Supermercado américa Eireli, cNPJ: 31.358.520/0001-02. obje-
to: aquisição parcelada de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, 
materiais de limpeza, produtos de higienização e utensílios domésticos em ge-
ral. Valor total r$ 62.140,78. Vigência: 24/02/2022 a 31/12/2022. contrato 
nº. 090/2022 - TMiX Soluções construtora lTda, cNPJ: 07.506.679/0001-34. 
objeto: aquisição de materiais de limpeza, produtos de higienização e uten-
sílios domésticos em geral. Valor total r$ 24.351,54. Vigência: 24/02/2022 
a 31/12/2022. contrato nº. 095/2022 - real comercio de Materiais Para a 
construção e Serviços de Manutenção lTda, cNPJ: 10.719.828/0001-58. ob-
jeto: aquisição de materiais de limpeza, produtos de higienização e utensí-
lios domésticos em geral. Valor total r$ 50.241,63. Vigência: 24/02/2022 a 
31/12/2022. ceLio Marcos cordeiro. Prefeito Municipal.

FUNdo MUNiciPaL de saÚde
contrato nº. 060/2022 - adserV casa e construção Ltda, cNPJ: 
40.543.108/0001-45. objeto: - aquisição de materiais de limpeza e uten-
sílios domésticos em geral. Valor total r$ 4.256,95. Vigência: 24/02/2022 
a 31/12/2022. contrato nº. 064/2022 - comercial rende Mais lTda, cNPJ: 
26.371.503/0001-67. objeto: aquisição parcelada de gêneros alimentícios 
perecíveis e não perecíveis, materiais de limpeza, produtos de higieniza-
ção e utensílios domésticos em geral. Valor total r$ 49.598,88. Vigência: 
24/02/2022 a 31/12/2022. contrato nº. 069/2022 - deivid rodrigues lusto-
sa 84004304253, cNPJ: 22.658.172/0001-90. objeto: aquisição parcelada 
de gêneros alimentícios perecíveis (pão). Valor total r$ 35.174,00. Vigência: 
24/02/2022 a 31/12/2022. contrato nº. 073/2022 - Higicler distribuidora 
lTda - ME, cNPJ: 23.624.879/0001-48. objeto: aquisição de utensílios do-
mésticos. Valor total r$ 538,80. Vigência: 24/02/2022 a 31/12/2022. contra-
to nº. 076/2022 - J.G abadia comercio, cNPJ. 14.912.551/0001-36. objeto: 
aquisição parcelada de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, ma-
teriais de limpeza, produtos de higienização e utensílios domésticos em geral. 
Valor total r$ 214.471,05. Vigência: 24/02/2022 a 31/12/2022. contrato nº. 
081/2022 - Paulo francisco de abreu, cNPJ: 12.593.078/0001-46. objeto: 
aquisição parcelada de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, ma-
teriais de limpeza, produtos de higienização e utensílios domésticos em geral. 
Valor total r$ 118.804,70. Vigência: 24/02/2022 a 31/12/2022. contrato nº. 
086/2022 - Supermercado américa Eireli, cNPJ: 31.358.520/0001-02. obje-
to: aquisição parcelada de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, 
materiais de limpeza, produtos de higienização e utensílios domésticos em ge-
ral. Valor total r$ 65.697,85. Vigência: 24/02/2022 a 31/12/2022. contrato 
nº. 091/2022 - TMiX Soluções construtora lTda, cNPJ: 07.506.679/0001-34. 
objeto: aquisição de materiais de limpeza, produtos de higienização e uten-
sílios domésticos em geral. Valor total r$ 28.302,35. Vigência: 24/02/2022 
a 31/12/2022. contrato nº. 096/2022 - rEal comercio de Materiais Para 
a construção e Serviços de Manutenção lTda, cNPJ: 10.719.828/0001-58. 
objeto: aquisição de materiais de limpeza, produtos de higienização e uten-
sílios domésticos em geral. Valor total r$ 23.123,25. Vigência: 24/02/2022 a 
31/12/2022. José ribamar silva de sousa. secretário Municipal.

FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo
contrato nº. 061/2022 - adserv casa e construção Ltda, cNPJ: 
40.543.108/0001-45. objeto: - aquisição de materiais de limpeza e uten-
sílios domésticos em geral. Valor total r$ 14.938,40. Vigência: 24/02/2022 
a 31/12/2022. contrato nº. 065/2022 - comercial rende Mais lTda, cNPJ: 
26.371.503/0001-67. objeto: aquisição parcelada de gêneros alimentícios 
perecíveis e não perecíveis, materiais de limpeza, produtos de higieniza-
ção e utensílios domésticos em geral. Valor total r$ 62.576,70. Vigência: 
24/02/2022 a 31/12/2022. contrato nº. 070/2022 - deivid rodrigues lusto-
sa 84004304253, cNPJ: 22.658.172/0001-90. objeto: aquisição parcelada 
de gêneros alimentícios perecíveis (pão). Valor total r$ 34.475,00. Vigên-
cia: 24/02/2022 a 31/12/2022. contrato nº. 074/2022 - Higicler distribui-
dora lTda - ME, cNPJ: 23.624.879/0001-48. objeto: aquisição de utensílios 
domésticos. Valor total r$ 6.735,00. Vigência: 24/02/2022 a 31/12/2022. 
contrato nº. 077/2022 - J.G abadia comercio, cNPJ: 14.912.551/0001-36. 
objeto: aquisição parcelada de gêneros alimentícios perecíveis e não perecí-
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veis, materiais de limpeza, produtos de higienização e utensílios domésticos 
em geral. Valor total r$ 154.794,75. Vigência: 24/02/2022 a 31/12/2022. 
contrato nº. 082/2022 - Paulo francisco de abreu, cNPJ: 12.593.078/0001-
46. objeto: aquisição parcelada de gêneros alimentícios perecíveis e não 
perecíveis, materiais de limpeza, produtos de higienização e utensílios do-
mésticos em geral. Valor total r$ 109.225,50. Vigência: 24/02/2022 a 
31/12/2022. contrato nº. 087/2022 - Supermercado américa Eireli, cNPJ: 
31.358.520/0001-02. objeto: aquisição parcelada de gêneros alimentícios 
perecíveis e não perecíveis, aquisição de materiais de limpeza e produtos 
de higienização e utensílios domésticos em geral. Valor total r$ 98.430,70. 
Vigência: 24/02/2022 a 31/12/2022. contrato nº. 092/2022 - TMiX Soluções 
construtora lTda, cNPJ: 07.506.679/0001-34. objeto: aquisição de mate-
riais de limpeza e produtos de higienização e utensílios domésticos em geral. 
Valor total r$ 28.803,10. Vigência: 24/02/2022 a 31/12/2022. contrato nº. 
097/2022 - real comercio de Materiais Para a construção e Serviços de Ma-
nutenção lTda, cNPJ: 10.719.828/0001-58. objeto: aquisição de materiais 
de limpeza e produtos de higienização e utensílios domésticos em geral. Valor 
total r$ 55.922,70. Vigência: 24/02/2022 a 31/12/2022. augusta elias P. 
de s. Martins. secretária Municipal.

FUNdo MUNiciPaL de assistÊNcia sociaL
contrato nº. 062/2022 - adserv casa e construção Ltda, cNPJ: 
40.543.108/0001-45. objeto: - aquisição parcelada de água, materiais 
de limpeza, produtos de higienização e utensílios domésticos em geral. Va-
lor total r$ 21.964,34. Vigência: 24/02/2022 a 31/12/2022. contrato nº. 
066/2022 - comercial rende Mais lTda, cNPJ: 26.371.503/0001-67. objeto: 
aquisição parcelada de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, ma-
teriais de limpeza, produtos de higienização e utensílios domésticos em geral. 
Valor total r$ 86.180,73. Vigência: 24/02/2022 a 31/12/2022. contrato nº. 
071/2022 - deivid rodrigues lustosa 84004304253, cNPJ: 22.658.172/0001-
90. objeto: aquisição parcelada de gêneros alimentícios perecíveis (pão). Va-
lor total r$ 29.578,00. Vigência: 24/02/2022 a 31/12/2022. contrato nº. 
078/2022 - J.G abadia comercio, cNPJ: 14.912.551/0001-36. objeto: aqui-
sição parcelada de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, materiais 
de limpeza, produtos de higienização e utensílios domésticos em geral. Va-
lor total r$ 321.635,91. Vigência: 24/02/2022 a 31/12/2022. contrato nº. 
083/2022 - Paulo francisco de abreu, cNPJ:  12.593.078/0001-46. objeto: 
aquisição parcelada de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, ma-
teriais de limpeza e produtos de higienização e utensílios domésticos em geral. 
Valor total r$ 162.903,22. Vigência: 24/02/2022 a 31/12/2022. contrato nº. 
088/2022 - Supermercado américa Eireli, cNPJ: 31.358.520/0001-02. obje-
to: aquisição parcelada de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, 
materiais de limpeza, produtos de higienização e utensílios domésticos em ge-
ral. Valor total r$ 105.273,08. Vigência: 24/02/2022 a 31/12/2022. contrato 
nº. 093/2022 - TMiX Soluções construtora lTda, cNPJ: 07.506.679/0001-34. 
objeto: aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização e uten-
sílios domésticos em geral. Valor total r$ 42.867,65. Vigência: 24/02/2022 
a 31/12/2022. contrato nº. 098/2022 - real comercio de Materiais Para a 
construção e Serviços de Manutenção lTda, cNPJ: 10.719.828/0001-58. ob-
jeto: aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização e utensí-
lios domésticos em geral. Valor total r$ 15.705,90. Vigência: 24/02/2022 a 
31/12/2022. adriana da silva carvalho. secretária Municipal.

FUNdo MUNiciPaL de Meio aMBieNte
contrato nº. 067/2022 - comercial rende Mais Ltda, cNPJ nº. 
26.371.503/0001-67. objeto: aquisição parcelada de gêneros alimentí-
cios perecíveis e não perecíveis, aquisição de materiais de limpeza e produtos 
de higienização e utensílios domésticos em geral. Valor total r$ 730,15. Vi-
gência: 24/02/2022 a 31/12/2022. contrato nº. 079/2022 - J.G abadia co-
mercio, cNPJ: 14.912.551/0001-36. objeto: aquisição parcelada de gêneros 
alimentícios perecíveis e não perecíveis, aquisição de materiais de limpeza 
e produtos de higienização e utensílios domésticos em geral. Valor total r$ 
2.104,92. Vigência: 24/02/2022 a 31/12/2022. contrato nº. 084/2022 - Pau-
lo francisco de abreu, cNPJ: 12.593.078/0001-46. objeto: aquisição parce-
lada de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, materiais de lim-
peza, produtos de higienização e utensílios domésticos em geral. Valor total 
r$ 5.023,98. Vigência: 24/02/2022 a 31/12/2022. contrato nº. 089/2022 - 
Supermercado américa Eireli, cNPJ: 31.358.520/0001-02. objeto: aquisição 
parcelada de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, aquisição de 
materiais de limpeza e produtos de higienização e utensílios domésticos em 
geral. Valor total r$ 2.189,50. Vigência: 24/02/2022 a 31/12/2022. contrato 
nº. 094/2022 - TMiX Soluções construtora lTda, cNPJ: 07.506.679/0001-
34. objeto aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização e 
utensílios domésticos em geral. Valor total r$ 877,25. Vigência: 24/02/2022 
a 31/12/2022. contrato nº. 099/2022 - real comercio de Materiais Para a 
construção e Serviços de Manutenção lTda, cNPJ n° 10.719.828/0001-58. 
objeto: aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização e uten-
sílios domésticos em geral. Valor total r$ 37.223,13. Vigência: 24/02/2022 a 
31/12/2022. ewerton socorro da silva. secretário Municipal.

Protocolo: 772056

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE FLORESTA DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de FLoresta do araGUaia/Pa
aVisos de LicitaÇÃo 

toMada de PreÇos Nº 001/2022 
objeto: contratação de empresa especializada para construção de ponte de con-
creto armado sobre o rio Ema, medindo 12,00 x 5,00 metros, conforme con-
vênio nº 892735/2019/MaPa. abertura no dia 01/04/2022 ás 08:30hs. Edital 
na íntegra disponível no endereço eletrônico: e www.florestadoaraguaia.pa.gov.
br/categoria/licitacoes, e na sala da cPl no Prédio da PMfa, das 8:00 às 12:00 
horas. cel: (94) 98405 2640. Mojorri c. s. a. santiago - Prefeita.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 005/2022 
objeto: aquisição de tablets para uso dos agentes comunitários de Saúde 
do Município de floresta do araguaia, para execução do Sistema e-SUS de 
atenção Básica à Saúde.
abertura no dia 30/03/2022 ás 08:15hs. Edital na íntegra disponível nos en-
dereços eletrônicos: www.portaldecompraspublicas.com.br, e www.floresta-
doaraguaia.pa.gov.br/categoria/licitacoes, e sala da cPl no Prédio da PMfa, 
das 8:00 às 12:00 horas. cel.: (94) 98405 2640. divailton Moreira de sou-
za - Pregoeiro.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 006/2022/srP. 
objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição de produtos de 
panificação (pães, bolos e salgados), para atender as necessidades das Se-
cretarias e fundos Municipais da Prefeitura Municipal de floresta do araguaia/
Pa. abertura no dia 05/04/2022 ás 08:15hs. Edital na íntegra disponível nos 
endereços eletrônicos: www.portaldecompraspublicas.com.br, e www.flores-
tadoaraguaia.pa.gov.br/categoria/licitacoes, e sala da cPl no Prédio da PMfa, 
das 8:00 às 12:00 horas. cel.: (94) 98405 2640. divailton Moreira de sou-
za - Pregoeiro.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 007/2022/srP 
objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais para 
enxoval infantil (vestuário, banho, higiene pessoal, banheira), para atender 
a demanda da Secretaria Municipal de assistência Social de floresta do ara-
guaia. abertura no dia 31/03/2022 ás 08:15hs. Edital na íntegra disponível 
nos endereços eletrônicos: www.portaldecompraspublicas.com.br, e www.
florestadoaraguaia.pa.gov.br/categoria/licitacoes, e sala da CPL no Prédio da 
PMfa, das 8:00 às 12:00 horas. cel. (94) 98405 2640. divailton Moreira 
de souza - Pregoeiro.

Protocolo: 772061

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITAITUBA

.

PreGÃo PreseNciaL Nº 004/2022-PP
Processo adMiNistratiVo Nº 029/2022

objeto: aquisição de materiais de expediente e diversos, para atender as 
necessidades do Município de itaituba-Pa. Tipo: Menor preço por item. data 
de abertura: 28/03/2022, 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: 772062

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ

.

eXtrato de coNtrato: ParaLisaÇÃo
Por ordem desta administração fica determinada a paralisação na 
execução dos serviços a partir da data de 14/03/2022, devido ao in-
tenso período de chuvas que, interfere na qualidade dos serviços prestados e, 
desta forma, torna inviável a continuidade das atividades de campo.
contrato administrativo Nº 413/2021/SEVoP/PMM
data da assinatura:  21/10/2021
Vigência contratual: 16 (dezesseis) meses - 21/10/2021 até 21/02/2023
Vigência da ordem de serviço: 12 (doze) meses - 25/10/2021 até 25/10/2022
objeto: Execução das obras de pavimentação, urbanização e drenagem nas 
folhas 06, 07, 08, 11, 15, e 18, Núcleo Nova Marabá, Município de Marabá/Pa.
Paralisação: 14/03/2022
Saldo de dias para executar: 14/03/2022 até 25/10/2022 - 226 (duzentos e 
vinte e seis) dias.
Empresa: G. r. froTa EirEli, cNPJ: 15.376.197/0001-35

Fábio cardoso Moreira
Secretário Municipal de Viação e obras Públicas

Protocolo: 772129

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 024/2022-cPL/PMM 
Processo Nº 4.994/2022-PMM, Tipo: Menor Preço por item. Modo de 
disputa: aBErTo/fEcHado. data do certame: 29/03/2022. Horário: 09:00 
(horário de Brasília-df). objeto rEGiSTro dE PrEÇo Para coNTraTaÇÃo 
dE EMPrESa Para PrESTaÇÃo dE SErViÇoS E MaTEriaiS GráficoS Para 
aTENdEr aS NEcESSidadES da SEcrETaria dE aSSiSTÊNcia Social E 
aSSUNToS coMUNiTárioS - SEaSPac E dEMaiS ProGraMaS E ProJEToS 
ViNcUladoS. UaSG: 927877. Íntegra do Edital no site: https://www.gov.
br/compras/pt-br/, informações: Sala da cPl/PMM - edifício Ernesto frota, 
situada na avenida VP 08, folha 26, Quadra 07, lote 04-subsolo, Bairro: 
Nova Marabá, cEP: 68.509-060, Marabá, Pará. Telefone: (94) 3322-1646, 
das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min ou pelo e-mail: 
licitacao@maraba.pa.gov.br. Marabá (Pa), 15/03/2022.

LUciMar da coNceiÇÃo costa de aNdrade
Pregoeira cPl/PMM
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PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 013/2022-cPL/PMM 
Processo Nº 2.325/2022-PMM, Tipo: Menor Preço por item. Modo de 
disputa: aBErTo/fEcHado. data do certame: 29/03/2022. Horário: 09:00 
(horário de Brasília-df). objeto rEGiSTro dE PrEÇo Para EVENTUal aQUi-
SiÇÃo dE cÂMaraS friaS Para arMaZENaMENTo dE VaciNaS E MEdica-
MENToS Para aTENdEr aS NEcESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE 
SaÚdE E dEMaiS UNidadES ViNcUladaS. UaSG: 927495. Íntegra do Edital 
no site: https://www.gov.br/compras/pt-br/, informações: Sala da cPl/PMM 
- edifício Ernesto frota, situada na avenida VP 08, folha 26, Quadra 07, lote 
04-subsolo, Bairro: Nova Marabá, cEP: 68.509-060, Marabá, Pará. Telefone: 
(94) 3322-1646, das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min 
ou pelo e-mail: licitacao@maraba.pa.gov.br. Marabá (Pa), 15/03/2022.

aNtoNia Barrosa Mota GoMes
Pregoeira cPl/PMM

Portaria nº 1.883/2021-GP
Protocolo: 772114

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
secretaria MUNiciPaL de assistÊNcia sociaL

eXtrato ao coNtrato Nº 168/2022/seasP 
Processo administrativo nº 4.319/2022-PMM, autuado na modalidade dis-
pensa de licitação Nº 011/2022-cEl/SEVoP/PMM objeto: locação de imóvel 
urbano para funcionamento do acolhimento provisório para pessoa adulta em 
situação de rua - acolhimento PoP Empresa: a K c SaNTiS iMoBiliária - ME, 
inscrita no cNPJ, sob nº 23.097.836/0001-51; Valor r$ 58.800,00 (cinquenta 
e oito mil e oitocentos reais) em doze parcelas mensais de 4.900,00 (quatro 
mil e novecentos reais) assinatura 15/03/2022 Vigência: 15/03/2023. 
Nadjalúcia oliveira Lima, secretária de assistência social.

Protocolo: 772125

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
eXtrato de HoMoLoGaÇÃo

Pregão eletrônico nº 127-2021-cPL/PMM 
Processo Licitatório nº 23.638/2021-PMM. objeto: rEGiSTro dE PrE-
ÇoS Para EVENTUal aQUiSiÇÃo dE MaTEriaiS PErMaNENTES E HoSPiTa-
larES Para aTENdEr aS NEcESSidadES doS HoPiTaiS dE MaraBá (HMM/
HMi) E UNidadES ViNcUladaS ao fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE. onde 
sagraram-se vencedoras as empresas: T. S. fraNco JUNior coMErcio, 
inscrita no cNPJ sob no 02.219.339/0001-09, vencedora do item: 18 perfa-
zendo o valor total de r$ 52.182,00 (cinquenta e dois mil, cento e oitenta e 
dois reais), loTUS iNdUSTria E coMErcio lTda., inscrita no cNPJ sob no 
02.799.882/0001-22, vencedora do item: 05 perfazendo o valor total de r$ 
112.000,00 (cento e doze mil reais), orioN coMErcio dE arTiGoS MEdi-
coS lTda, inscrita no cNPJ sob no 04.956.527/0001-45, vencedora do item: 
19 perfazendo o valor total de r$ 20.296,80 (Vinte mil, duzentos e noventa 
e seis reais e oitenta centavos), coNKaST EQUiPaMENToS TEcNoloGicoS 
lTda, inscrita no cNPJ sob no 06.127.890/0001-83, vencedora dos itens: 
48 e 64 perfazendo o valor total de r$ 10.140,00 (dez mil, cento e quarenta 
reais), aSSUM PrETo ProdUcoES cUlTUraiS E coMErcio dE MaTEriaiS, 
inscrita no cNPJ sob no 10.462.477/0001-42, vencedora dos itens: 04, 33 
e 34 perfazendo o valor total de r$ 26.600,00 (Vinte e seis mil, seiscentos 
reais), W. r. dE oliVEira SErVicoS, iNdUSTria E coMErcio, inscrita no 
cNPJ sob no 16.550.802/0001-05, vencedora do item: 47 perfazendo o valor 
total de r$ 34.500,00 (Trinta e quatro mil e quinhentos reais), W TEdESco 
rEfriGEracao EirEli, inscrita no cNPJ sob no 20.121.311/0001-16, vence-
dora do item: 26 perfazendo o valor total de r$ 10.840,00 (dez mil, oitocen-
tos e quarenta reais), iNSTrUMEd iNSTrUMENToS MEdicoS HoSPiTalarES 
EirEli, inscrita no cNPJ sob no 24.626.549/0001-54, vencedora do item: 56 
perfazendo o valor total de r$ 3.000,00 (Três mil reais), TH coMErcio dE 
MoVEiS EirEli, inscrita no cNPJ sob no 30.317.183/0001-34, vencedora dos 
itens: 09, 10, 15, 22, 32, 44, 49, 50, 57, 58, 59 e 60 perfazendo o valor total 
de r$ 251.535,00 (duzentos e cinquenta e um mil, quinhentos e trinta e cinco 
reais), G.P. VEZoNo EirEli, inscrita no cNPJ sob no 30.778.749/0001-25, 
vencedora do item: 12 perfazendo o valor total de r$ 41.850,00 (Quaren-
ta e um mil, oitocentos e cinquenta reais), M.K.r. coMErcio dE EQUiPa-
MENToS EirEli, inscrita no cNPJ sob no 31.499.939/0001-76, vencedora 
do item: 11 perfazendo o valor total de r$ 9.900,00 (Nove mil e novecen-
tos reais), Jr coM. E rEPrES. coMErciaiS lTda, inscrita no cNPJ sob no 
31.552.803/0001-82, vencedora dos itens: 06, 31, 37, 38, 62 e 66 perfa-
zendo o valor total de r$ 43.101,00 (Quarenta e três mil, cento e um reais), 
HiPErfar MaTEriaiS HoSPiTalar E MEdicaMENToS lTda, inscrita no cNPJ 
sob no 36.028.477/0001-22, vencedora dos itens: 01, 02, 08, 13, 21, 23, 28, 
30, 35, 41, 42, 43, 53, 55 e 63 perfazendo o valor total de r$ 335.510,80 
(Trezentos e trinta e cinco mil, quinhentos e dez reais e oitenta centavos), 
KSS coMErcio E iNdUSTria dE EQUiPaMENToS MEdico lTda, inscrita no 
cNPJ sob no 79.805.263/0001-28, vencedora do item: 46 perfazendo o valor 
total de r$ 135.800,00 (cento e trinta e cinco mil e oitocentos reais), EQUi-
Pal - coMErcio iNdUSTria iMPorTacao E EXPorT.lTda, inscrita no cNPJ 
sob no 87.997.698/0001-40, vencedora do item: 51 perfazendo o valor total 
de r$ 6.060,00 (Seis mil, e sessenta reais), pelo que HoMoloGo o resultado. 
UaSG: 927495. Marabá 15/03/2022 - Luciano Lopes dias - secretário 
Municipal de saúde - sMs - Portaria nº 307/2022-GP.

Protocolo: 772117

coNtrato adMiNistratiVo Nº 209/2022-FMs/PMM 
Processo administrativo nº 27.527/2021-PMM autuado na modalida-
de, Pregão eletrônico (srP) Nº 144/2021-cPL/PMM. objeto do contra-
to: aquisição fraldas descartáveis (geriátrica e infantil) para atender o fundo 
Municipal de Saúde de Marabá. Empresa: PioNEira diSTriBUidora lTda, 
inscrita no cNPJ sob n° 32.320.881/0001-14. Valor: r$ 4.195,80 (Quatro 
mil, cento e noventa e cinco reais e oitenta centavos). dotações orçamentá-
rias10 302 0012 2.055 atenção Média e alta complexidade - Mac/SiH, Ele-
mento de despesas: 3.3.90.30.00 Material de consumo. daTa da aSSiNaTU-
ra 14 de março de 2022. LUciaNo LoPes dias - secretário Municipal 
de saúde de Marabá /Pa.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 204/2022-FMs/PMM 
Processo administrativo nº 15.606/2021-PMM autuado na modalida-
de, Pregão eletrônico (srP) Nº 088/2021-cPL/PMM. objeto do con-
trato: o registro de preços para eventual aquisição de uniformes, acessórios 
e EPi´S, para atendimento dos servidores da secretaria municipal de saúde 
e demais unidades vinculadas. Empresa: r da S coSTa E MENdoNca co-
MErcio dE TEcidoS lTda, inscrita no cNPJ sob n° 12.591.019/0001-39. 
Valor: r$ 29.955,96 (Vinte e nove mil, novecentos e cinquenta e cinco reais 
e noventa e seis centavos). dotações orçamentárias: 10 301 0012 2.047 Pro-
grama atenção Básica de Saúde - PaB, Elemento de despesas: 3.3.90.30.00 
Material de consumo. daTa da aSSiNaTUra 14 de março de 2022. Luciano 
Lopes dias - secretário Municipal de saúde de Marabá /Pa.

Protocolo: 772112

aViso de LicitaÇÃo
Processo de LicitaÇÃo N° 4.305/2022-PMM 

Modalidade ToMada dE PrEÇoS Nº 007/2022-cEl/SEVoP/PMM - Tipo Menor 
Preço Global. data da Sessão: 01/abr/2022 - 09:00h (horário local). objeto: 
coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria Para EXEcUÇÃo daS oBraS 
dE PaViMENTaÇÃo NaS rUaS BraSÍlia E rio dE JaNEiro, localiZadaS 
No Bairro BElo HoriZoNTE, MUNicÍPio dE MaraBá/Pa. recursos: Erário 
Municipal - integra do Edital e informações: Sala da cEl/SEVoP/PMM - Prédio 
da Secretaria Municipal de obras - SEVoP, rod. Br 230 - Km 5,5 - Bairro Nova 
Marabá, Marabá, Pará, das 08:00 às 18:00, ou pelo e-mail: sevop.licitacao@ma-
raba.pa.gov.br, ou no portal do TcM/Pa, ou pelo Portal da Transparência/Marabá. 
Franklin carneiro da silva - Presidente da ceL/seVoP/PMM.

Protocolo: 772119

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
secretaria MUNiciPaL de ViaÇÃo e oBras PÚBLicas

eXtrato ao coNtrato Nº 142/2022/seVoP
Processo administrativo nº 22.648/2021-ceL/seVoP/PMM, autuado na 
modalidade ToMada dE PrEÇo Nº 053/2021-cEl/SEVoP, objeto: coNTra-
TaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria Para coNSTrUÇÃo dE UMa PraÇa 
Na aVENida araGUaia ESQUiNa coM a rUa JoSÉ raiMUNdo, No Bairro 
Morada NoVa, No MUNiciPÍo dE MaraBá/Pa. Empresa GalVÃo E Sil-
VESTrE ENGENHaria lTda, cNPJ nº 28.926.233/0001-39; r$ 548.673,30 
(quinhentos e quarenta e oito mil, seiscentos e setenta e três reais e trinta 
centavos), assinatura 23/02/2022 Vigência: 23/12/2022. Fábio cardoso 
Moreira, secretário de obras.

eXtrato ao coNtrato Nº 160/2022/seVoP, 
Processo administrativo nº 24.000/2021-ceL/seVoP/PMM, autuado na 
modalidade coNcorrEcia Nº 017/2021-cEl/SEVoP-PMM, objeto: coN-
TraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria Para EXEcUÇÃo daS oBraS dE 
drENaGEM NoS BairroS BoM PlaNalTo, filadÉlfia, iNdEPÊNdENcia, 
JardiM UNiÃo, laraNJEiraS, liBErdadE, NoVo PlaNalTo, SÃo MiGUEl 
da coNQUiSTa E ValE do iTacaiNUaS - NÚclEo cidadE NoVa, MaraBá-
Pa. Empresa a aMaNcio NETo EirEli, cNPJ nº 83.858.456/0001-14; r$ 
2.438.983,33 (dois milhões, quatrocentos e trinta e oito mil, novecentos e 
oitenta e três reais e trinta e três centavos), assinatura 11/03/2022 Vigência: 
11/07/2023. Fábio cardoso Moreira, secretário de obras.

eXtrato ao coNtrato Nº 161/2022/seVoP
Processo administrativo nº 24.000/2021-ceL/seVoP/PMM, autuado na 
modalidade coNcorrEcia Nº 017/2021-cEl/SEVoP-PMM, objeto: coN-
TraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria Para EXEcUÇÃo daS oBraS dE 
drENaGEM NoS BairroS araGUaia, NoSSa SENHora da aParEcida, 
folHa 06, folHa 07, folHa 08, folHa 13, folHa 14, folHa 25 E folHa 
33. Empresa a aMaNcio NETo EirEli, cNPJ nº 83.858.456/0001-14; r$ 
1.736.472,86 (um milhão, setecentos e trinta e seis mil, quatrocentos e se-
tenta e dois reais e oitenta e seis sentavos), assinatura 11/03/2022 Vigência: 
11/07/2023. Fábio cardoso Moreira, secretário de obras.

Protocolo: 772121

PrFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
secretaria MUNiciPaL de ViaÇÃo e oBras PÚBLicas

eXtrato de coNtrato: ParaLisaÇÃo
Por ordem desta administração fica determinada a paralisação na exe-
cução dos serviços a partir da data de 14/03/2022, devido ao intenso 
período de chuvas que, interfere na qualidade dos serviços prestados de dre-
nagem, terraplenagem e pavimentação e, desta forma, torna inviável a conti-
nuidade das atividades de campo.
contrato administrativo Nº 374/2021/SEVoP/PMM
data da assinatura: 27/09/2021
Vigência contratual: 16 (dezesseis) meses - 27/09/2021 até 27/01/2023
Vigência da ordem de serviço: 12 (doze) meses - 01/10/2021 até 30/09/2022
objeto: Execução de obras de pavimentação, urbanização e drenagem do 
cemitério Parque de Marabá - rodovia Br-230 Km 07 (sentido Marabá / São 
João do araguaia), à direita 1,10 Km - área de expansão urbana, Município 
de Marabá/Pa.
Paralisação: 14/03/2022
Saldo de dias para executar: 14/03/2022 até 30/09/2022 - 201 (duzentos e um) dias.
Empresa: G. r. froTa EirEli, cNPJ: 15.376.197/0001-35

Fábio cardoso Moreira
Secretário Municipal de Viação e obras Públicas.

Protocolo: 772138

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
secretaria MUNiciPaL de adMiNistraÇÃo

Informamos que houve retificações na publicação do IOEPA, N° 34.886 
pagina 211 dia 09 de março de 2022, referente ao coNTraTo Nº 028/2018/
SEMad/dac, Processo administrativo nº 3644/2018-PMM, Modalidade: dis-
pensa de licitação - nº 010/2018 - cEl/PMM, objeto: locação do imóvel des-
tinado ao funcionamento das secretarias: SEMad/SEGfaZ/SEfiN/coNGEM e 
outros - inscrita no cNPJ sob no 11.552.248/0001-81. onde se lê: assinatu-
ra 08.03.2022; Leia-se: 07.03.2022, José Nilton de Medeiros - secretá-
rio Municipal de administração.

Protocolo: 772098
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PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
secretaria MUNiciPaL de ViaÇÃo e oBras PÚBLicas

eXtrato ao coNtrato Nº 163/2022/seVoP 
Processo administrativo nº 22.568/2021-ceL/seVoP/PMM, autuado na 
modalidade PrEGÃo PrESENcial (SrP) Nº 058/2021-cEl/PMM, que gerou 
a ata de registro de Preços Nº 004/2022-cEl/SEVoP/PMM, objeto: aquisição 
de Material Hidráulico para construção, para atender as necessidades da Se-
cretaria Municipal de obras e Viação Publica - SEVoP. Empresa: KEllioN S 
SilVa MaTEriaiS dE coNSTrUÇÃo EirEli, cNPJ: 22.104.453/0001-09; va-
lor r$ 494.666,65 (quatrocentos e noventa e quatro mil, seiscentos e sessen-
ta e seis reais e sessenta e cinco centavos), assinatura 08/03/2022 Vigência: 
31/12/2022. Fábio cardoso Moreira, secretário de obras.

Protocolo: 772107

eXtrato de coNtrato Nº 072/2022-seMed/PMM 
Processo Nº 17.253/2021-PMM, tomada de Preços Nº 040/2021-
ceL/seVoP, objeto: contratação de Empresa de Engenharia para reforma 
da Quadra Poliesportiva da EMEf irmã Theodora, localizada na avenida Paraíso, 
Nº 1300, Bairro independência, No Município de Marabá/Pa. Empresa: MrM 
Junqueira construtora e incorporadora EirEli, cNPJ Nº 30.540.897/0001-07. 
Valor: r$ 898.641,66 (oitocentos e noventa e oito mil, seiscentos e quarenta 
e um reais e sessenta e seis centavos). recursos: Erário Municipal/Salário 
Educação. início da Vigência: 25/02/2022. Término da Vigência: 25/06/2023. 
Marilza de oliveira Leite - secretária Municipal de educação. Marabá - Pa.

eXtrato de coNtrato Nº 067/2022-seMed/PMM
Processo administrativo nº 12.233/2021-PMM, Pregão eletrônico 
(srP) Nº 089/2021-cPL/PMM, objeto: aquisição de material de expe-
diente e escolar destinados a suprir as demandas operacionais da Secretaria 
Municipal de Educação - SEMEd e unidades de ensino da rede pública mu-
nicipal. Empresa: Elétron comércio e Serviços em informática lTda - EPP, 
cNPJ Nº 07.164.433/0001-21. Valor r$ 15.649,00 (quinze mil e seiscentos e 
quarenta e nove reais), recursos: Erário Municipal/federal. início da Vigência: 
09/03/2022. Término da Vigência: 31/12/2022. Marilza de oliveira Leite - 
secretária Municipal de educação. Marabá - Pa.

eXtrato de coNtrato Nº 070/2022-seMed/PMM
Processo administrativo nº 12.233/2021-PMM, Pregão eletrônico 
(srP) Nº 089/2021-cPL/PMM, objeto: aquisição de material de expe-
diente e escolar destinados a suprir as demandas operacionais da Secretaria 
Municipal de Educação - SEMEd e unidades de ensino da rede pública mu-
nicipal. Empresa: T. S. franco Junior comércio, cNPJ Nº 02.219.339/0001-
09. Valor r$ 32.380,50 (trinta e dois mil, trezentos e oitenta reais e cin-
quenta centavos), recursos: Erário Municipal/federal. início da Vigência: 
09/03/2022. Término da Vigência: 31/12/2022. Marilza de oliveira Leite 
- secretária Municipal de educação. Marabá - Pa.

eXtrato de coNtrato Nº 069/2022-seMed/PMM 
Processo administrativo nº 12.233/2021-PMM, Pregão eletrônico 
(srP) Nº 089/2021-cPL/PMM, objeto: aquisição de material de expe-
diente e escolar destinados a suprir as demandas operacionais da Secretaria 
Municipal de Educação - SEMEd e unidades de ensino da rede pública munici-
pal. Empresa: darlu indústria Têxtil lTda, cNPJ Nº 40.223.106/0001-79. Va-
lor r$ 32.380,50 (trinta e dois mil, trezentos e oitenta reais e cinquenta cen-
tavos), recursos: Erário Municipal/federal. início da Vigência: 09/03/2022. 
Término da Vigência: 31/12/2022. Marilza de oliveira Leite - secretária 
Municipal de educação. Marabá - Pa.

eXtrato de coNtrato Nº 068/2022-seMed/PMM 
Processo administrativo nº 12.233/2021-PMM, Pregão eletrônico 
(srP) Nº 089/2021-cPL/PMM, objeto: aquisição de material de expediente 
e escolar destinados a suprir as demandas operacionais da Secretaria Municipal 
de Educação - SEMEd e unidades de ensino da rede pública municipal. Empresa: 
r. E. rocha comércio e Serviços lTda - EPP, cNPJ Nº 07.984.683/0001-08. Va-
lor r$ 247.265,20 (duzentos e quarenta e sete mil, duzentos e sessenta e cinco 
reais e vinte centavos), recursos: Erário Municipal/federal. início da Vigência: 
09/03/2022. Término da Vigência: 31/12/2022. Marilza de oliveira Leite - 
secretária Municipal de educação. Marabá - Pa.

eXtrato de coNtrato Nº 066/2022-seMed/PMM 
Processo administrativo nº 12.233/2021-PMM, Pregão eletrônico 
(srP) Nº 089/2021-cPL/PMM, objeto: aquisição de material de expe-
diente e escolar destinados a suprir as demandas operacionais da Secretaria 
Municipal de Educação - SEMEd e unidades de ensino da rede pública muni-
cipal. Empresa: i froTa VarÃo EirEli, cNPJ Nº 34.941.737/0001-20. Valor 
r$ 139.269,80 (cento e trinta e nove mil, duzentos e sessenta e nove reais 
e oitenta centavos), recursos: Erário Municipal/federal. início da Vigência: 
10/03/2022. Término da Vigência: 31/12/2022. Marilza de oliveira Leite - 
secretária Municipal de educação. Marabá - Pa.

eXtrato de coNtrato Nº 064/2022-seMed/PMM 
Processo administrativo nº 12.233/2021-PMM, Pregão eletrônico 
(srP) Nº 089/2021-cPL/PMM, objeto: aquisição de material de expe-
diente e escolar destinados a suprir as demandas operacionais da Secretaria 
Municipal de Educação - SEMEd e unidades de ensino da rede pública mu-
nicipal. Empresa: comercial atitude EirEli, cNPJ Nº 19.705.786/0001-70. 
Valor r$ 73.957,50 (setenta e três mil, novecentos e cinquenta e sete reais e 
cinquenta centavos), recursos: Erário Municipal/federal. início da Vigência: 
09/03/2022. Término da Vigência: 31/12/2022. Marilza de oliveira Leite - 
secretária Municipal de educação. Marabá - Pa.

eXtrato de coNtrato Nº 063/2022-seMed/PMM, 
Processo administrativo nº 12.233/2021-PMM, Pregão eletrônico 
(srP) Nº 089/2021-cPL/PMM, objeto: aquisição de material de expe-
diente e escolar destinados a suprir as demandas operacionais da Secretaria 
Municipal de Educação - SEMEd e unidades de ensino da rede pública muni-
cipal. Empresa: Bom Bons e descartáveis EirEli, cNPJ Nº 01.580.769/0001-
99. Valor r$ 98.010,00 (noventa e oito mil e dez reais), recursos: Erário 
Municipal/federal. início da Vigência: 09/03/2022. Término da Vigência: 
31/12/2022. Marilza de oliveira Leite - secretária Municipal de educa-
ção. Marabá - Pa.

eXtrato de coNtrato Nº 065/2022-seMed/PMM 
Processo administrativo nº 12.233/2021-PMM, Pregão eletrônico (srP) 
Nº 089/2021-cPL/PMM, objeto: aquisição de material de expediente e es-
colar destinados a suprir as demandas operacionais da Secretaria Municipal 
de Educação - SEMEd e unidades de ensino da rede pública municipal. Empre-
sa: rc ramos comércio lTda - EPP, cNPJ Nº 07.048.323/0001-02. Valor r$ 
32.380,50 (trinta e dois mil, trezentos e oitenta reais e cinquenta centavos), 
recursos: Erário Municipal/federal. início da Vigência: 09/03/2022. Término 
da Vigência: 31/12/2022. Marilza de oliveira Leite - secretária Municipal 
de educação. Marabá - Pa.

eXtrato de coNtrato Nº 062/2022-seMed/PMM 
Processo administrativo nº 12.233/2021-PMM, Pregão eletrônico (srP) 
Nº 089/2021-cPL/PMM, objeto: aquisição de material de expediente e es-
colar destinados a suprir as demandas operacionais da Secretaria Municipal 
de Educação - SEMEd e unidades de ensino da rede pública municipal. Em-
presa: augustus informática EirEli, cNPJ Nº 10.433.143/0001-40. Valor r$ 
23.501,75 (vinte e três mil, quinhentos e um reais e setenta e cinco cen-
tavos), recursos: Erário Municipal/federal. início da Vigência: 09/03/2022. 
Término da Vigência: 31/12/2022. Marilza de oliveira Leite - secretária 
Municipal de educação. Marabá - Pa.

eXtrato de coNtrato Nº 061/2022-seMed/PMM 
Processo nº 1.837/2022-PMM, Pregão Eletrônico Nº 045/2021-cEl/SEVoP/
PMM, objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
de manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças de centrais de 
ar condicionado, destinados a suprir as necessidades da Secretaria Municipal 
de Educação - SEMEd e unidades de ensino da rede pública de Marabá - Pa. 
Empresa: Bruno araujo dos Passos - BEMfrio, cNPJ Nº 26.077.955/0001-
30, Valor r$ 107.863,00 (cento e sete mil, oitocentos e sessenta e três reais), 
recursos: Erário Municipal/federal. início da Vigência: 21/02/2022. Término 
da Vigência: 31/12/2022. Marilza de oliveira Leite - secretária Municipal 
de educação. Marabá - Pa.

Protocolo: 772100

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
secretaria MUNiciPaL de assistÊNcia sociaL

eXtrato ao coNtrato Nº 166/2022/seasP 
Processo administrativo nº 26.980/2021-PMM, autuado na modalidade 
Pregão Eletrônico (SrP) Nº 140/2021-cPl/PMM, que gerou a ata de registro 
de Preços nº 21/2022-CPL objeto: fornecimento de lanches, coffe break e 
buffet visando o atendimento dos eventos realizados pela Secretaria Municipal 
de assistência Social. Empresa: clarEar SErViÇoS E coMErcio EirEli, 
inscrita no cNPJ, sob nº 23.775.714/0001-77; Valor r$ 294.220,50 (duzen-
tos e noventa e quatro mil, duzentos e vinte reais e cinquenta centavos), 
assinatura 15/03/2022 Vigência: 31/12/2022. Nadjalúcia oliveira Lima, 
secretária de assistência social.

eXtrato ao coNtrato Nº 167/2022/seasP 
Processo administrativo nº 26.980/2021-PMM, autuado na modalidade 
Pregão Eletrônico (SrP) Nº 140/2021-cPl/PMM, que gerou a ata de registro 
de Preços nº 21/2022-CPL objeto: fornecimento de lanches, coffe break e 
buffet visando o atendimento dos eventos realizados pela Secretaria Municipal 
de assistência Social. Empresa: dEliciaS & SaBorES lTda, inscrita no cNPJ 
sob nº 29.490.960/0001-69; Valor r$ 328.650,00 (trezentos e vinte oito mil, 
seiscentos e cinquenta reais), assinatura 15/03/2022 Vigência: 31/12/2022. 
Nadjalúcia oliveira Lima, secretária de assistência social.

Protocolo: 772101

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PACAJÁ

.

MUNicÍPio de PacaJÁ /estado do ParÁ
FUNdo MUNiciPaL de assistÊNcia sociaL

eXtrato de coNtrato Nº 20220218
oriGeM: arP 024 PreGÃo Nº Pe srP 037/2021

coNTraTaNTE........: fUNdo MUNiciPal dE aSSiSTÊNcia Social.
coNTraTada(o).....: caSTaNHEira coMErcio dE PEcaS,
acESSorioS E SErVicoS Para VE
cNPJ: 03.712.368/0001-70
oBJETo.......: fornecimento de peças de veículo para manutenção/conservação 
de veículos, para atender as demandas do fundo Municipal de assistência Social.
Valor ToTal........: r$ 40.689,50 (quarenta mil e seiscentos e oitenta e nove 
reais e cinquenta centavos).
ProGraMa dE TraBalHo…: Exercício 2021 atividade, 2.047, 2.035, 2.038, 
2.041 Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo
ViGÊNcia: 11 de março de 2022 a 31 de dezembro de 2022.

cLeide Ferreira cHaVes-PrEGoEira
Protocolo: 772155

MUNicÍPio de PacaJÁ /estado do ParÁ
FUNdeB

eXtrato de coNtrato Nº 20220229
oriGeM: arP 025 PreGÃo Nº Pe srP 038/2021

coNTraTaNTE........: fUNdEB
coNTraTada(o).....: S. f. MariNHo EirEli
cNPJ: 34.210.198/0001-50
oBJETo.......: aquisição de materiais de construção destinado ao atendimento 
de demandas do fundo Municipal de Educação.
Valor ToTal........: r$ 204.767,99 (duzentos e quatro mil e setecentos e 
sessenta e sete reais e noventa e nove centavos).
PROGRAMA DE TRABALHO…: Exercício 2021 Atividade, 2.010 Classificação 
econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo
ViGÊNcia: 11 de março de 2022 a 31 de dezembro de 2022.

cLeide Ferreira cHaVes-PreGoeira
Protocolo: 772157
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MUNicÍPio de PacaJÁ /estado do ParÁ
FUNdeB

eXtrato de coNtrato Nº 20220231
oriGeM: arP 002 PreGÃo Nº Pe srP 006/2021

coNTraTaNTE........: fUNdEB
coNTraTada(o).....: i J c dE aZEVEdo EirEli
cNPJ: 11.271.070/0001-09
oBJETo.......: aquisição de gêneros alimentícios, material de limpeza e ma-
terial de copa e cozinha, destinado ao atendimento de demandas do fundo 
Municipal de Educação.
Valor ToTal........: r$ 401.335,59 (quatrocentos e um mil e trezentos e 
trinta e cinco reais e cinquenta e nove centavos).
PROGRAMA DE TRABALHO…: Exercício 2021 Atividade, 2.010 Classificação 
econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo
ViGÊNcia: 14 de março de 2022 a 31 de dezembro de 2022.

cLeide Ferreira cHaVes-PreGoeira
Protocolo: 772161

PreFeitUra MUNiciPaL de PacaJÁ/Pa
aViso de retiFicaÇÃo

a Prefeitura Municipal de Pacajá/Pa publica aViSo dE rETificaÇÃo re-
ferente ao aviso de licitação - ToMada dE PrEÇoS Nº 002/2022-PMP, publi-
cada no jornal Diário Oficial Do Estado- pág. 127 sexta-feira, 11 de março de 
2022 objeto: coNTraTaÇao dE EMPrESa ESPEcialiZada Para EXEcUÇao 
dE SErViÇoS dE ENGENHaria oBraS dE iMPlaTaÇÃo da PraÇa Vila BoM 
Jardi M No MUNiciPio dE PacaJa/Pa, coNTENdo SErViÇoS PrEliMiNa-
rES, ElÉTrica GEral, PaViMENTaÇÃo, orNaMENTaÇÃo, QUioSQUES, Ur-
BaNiSMo,SErViÇoS di VErSoS - oNde se LÊ: 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  LÊ-se: aBErTUra daS Pro-
PoSTaS E SESSÃo dE diSPUTa: dia 30 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.

aNdre rios de reZeNde-PrEfEiTo MUNiciPal
Protocolo: 772178

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PARAGOMINAS

.

aViso de aNULaÇÃo - terMo de aNULaÇÃo 
PreGÃo eLetrÔNico n° 9/2021-00054 
Processo LicitatÓrio N° 140/2021 

o Município de Paragominas, Por intermédio da secretaria MUNi-
ciPaL de trÂNsito e cidadaNia, estado do Pará, através de seu 
ordenador de despesa, no uso de suas atribuições legais e constitucionais; 
considerando a supremacia da administração Pública na condução e encer-
ramento dos procedimentos licitatórios que tramitam em sua instância, com 
fundamento no art. 49, caput, da lei federal 8.666/93, Súmulas n° 346 e 
473 de autoria do Supremo Tribunal federal; considerando a Solicitação da 
Secretaria Municipal de Trânsito e Cidadania, através do ofício nº 018/2022, 
devidamente apreciada pela Secretaria Municipal de assuntos Jurídicos que 
manifestou favoravelmente, através do parecer jurídico nº 015/2022 pela 
aNUlaÇÃo do Processo administrativo nº 0140/2021; considerando não ser 
mais vantajoso para a administração dar continuidade ao atual Processo li-
citatório n° 9/2021-00054, considerando a necessidade de inclusão de mais 
itens e ainda a mudança do objeto “serviços de transporte” para “locação de 
veículos”, considerando esta última mais vantajosa conforme justificativa da 
secretaria. considerando que o presente ato de anulação está fundamentado 
nas disposições contidas no art. 49 da lei federal n° 8.666/93, § 1º e, sobre-
tudo, nas razões de interesse público, uma vez que a continuidade da referida 
licitação tornou-se inoportuna e inconveniente para a administração Pública 
Municipal; Considerando, por fim, que o objeto teve seu edital de abertura 
publicado, porém, dado o pedido de anulação, o mesmo não foi divulgado.  
resoLVe: i - aNUlar o procedimento externo licitatório realizado na  mo-
dalidade  PrEGao ElETrÔNico n° 9/2021-00054, Processo  administrativo  
n° 140/2021,  que  ter por  objeto; “contratação de serviços de transporte 
sendo, 02 (dois) veículos automotores (com motorista), para dar operacio-
nalidade nas atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Trânsito 
e cidadania (SEMUTraN)”, conforme  o que acima se expôs e nos termos do 
art. 49, “caput”, da lei 8.666/93 e na Sumula n° 473 do Supremo Tribunal 
federal. Publique-se. Paragominas, Estado do Pará, aos 25 dias do mês de 
fevereiro de 2022. João Lucidio Lobato Paes - Prefeito Municipal.

aViso de sUsPeNsÃo  
Para adeQUaÇÃo do editaL, Fica sUsPeNso o Processo 

LicitatÓrio PreGÃo eLetrÔNico N° 9/2022-00017 
objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviço de 
exames de leitura de lâmina citopatológico para atender ao Programa de Con-
trole do Câncer Uterino - PCCU, objetivando atender a Secretaria Municipal de 
Saúde. Sua abertura que seria dia: 18/03/2022 as 09:00 hs, fica marcada 
para o dia 30/03/2022 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. diego Guimarães Vieira - Pregoeiro. Portaria 
n° 04/2022-GPP.

aViso de LicitaÇÃo  
PreGÃo eLetrÔNico n° 9/2022-00022 

objeto: contratação de empresa para prestação de serviços de mão de obra 
de carpinteiro, pedreiro, pintor, eletricista e auxiliar/servente de obras. data 
de abertura: 30/03/2022 as 09:00 hs. a retirada do Edital deverá ser efetua-
da 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: 16/03/2022. simone rodrigues deziderio 
- Pregoeira. Portaria n° 04/2022-GPP.

Protocolo: 772179

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PARAUAPEBAS

.

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas

editaL de citaÇÃo de serVidor
o Presidente da comissão de Processo administrativo disciplinar, designada 
pela Portaria nº 015 de 12 de janeiro de 2022, do Exmº Prefeito deste Municí-
pio, publicada em 21 de janeiro de 2022, no uso de suas atribuições, e tendo 
em vista o disposto no artigo 228, da lei Municipal nº 4.231/02 – Estatuto 
dos Servidores Públicos, ciTa pelo presente Edital o servidor adonias fer-
reira lima Sousa, Professor, Matrícula, 1685, lotado na Secretaria Municipal 
de Educação, para no prazo de 15 (quinze) dias, a partir da publicação des-
te, comparecer na sala das comissões– Núcleo de Processo administrativo 
e controle disciplinar, no centro administrativo da Prefeitura Municipal de 
Parauapebas, na SEMad - Secretaria Municipal de administração, Térreo, si-
tuado no Morro dos Ventos, no Bairro Beira Rio II, a fim de apresentar defesa 
escrita no referido processo a que responde, sob pena de revelia.

Parauapebas-Pa, 15 de março de 2022.
alessandro sousa silva-Presidente

Protocolo: 771721

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PAU D’ARCO

.

eXtrato de terMo de HoMoLoGaÇÃo
PreFeitUra MUNiciPaL de PaU d’arco-Pa.

termo de Homologação referente ao PreGÃo eLetroNico srP Nº 9/2021-
027PMPd, Processo n° 041.2021.01, objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS ViSaN-
do fUTUra coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada forNEciMENTo dE 
MaTEriaiS dE PErMaNENTE Para aTENdiMENTo a NEcESSidadES da PrE-
fEiTUra MUNiciPal dE PaU d’arco/Pa E SUaS SEcrETariaS/fUNdoS coN-
forME o TErMo dE rEfErENcia, Homologado as empresas: adSErV arTi-
GoS E PaPElaria lTda, cNPJ Nº 40.543.408/0001-24, com valor r$ 2.049,50 
- alEXoN dE J f MaGalHaES-ME, cNPJ Nº 14.847.216/0001-00, com valor 
r$ 4.020,00 - aUdiofraHM iNdUSTria E coMErcio dE ElETroElETroNi-
coS EirEli, cNPJ Nº 27.133.259/0001-67, com valor r$ 11.811,00 - florES-
Ta coMErcio dE arTiGo dE PErfUMaria lTda, cNPJ Nº 04.860.635/0001-
10, com valor r$ 680.888,50 - Go VENdaS ElETroNicaS EirEli, cNPJ Nº 
36.521.392/0001-81, com o valor r$ 18.617,00 - Joao VicTor SoUSa loPES 
EirEli, cNPJ Nº 19.488.746/0001-14, com o valor r$ 21.789,00 - lS SErViÇoS 
dE iNforMáTica E ElETrÔNica lTda-EPP, cNPJ Nº 10.793.812/0001-95, com 
o valor r$ 41.388,00 - MaTiaS E coElHo lTda, cNPJ Nº 06.975.654/0001-17, 
com o valor r$ 56.255,00 - PoNTo iNfo coMErcio E SErVicoS dE iNfor-
MaTica EirEli, cNPJ Nº 08.255.726/0001- 87, com o valor r$ 32.526,00 - 
rEPrEMiG rEPrESENTacao E coMErcio dE MiNaS GEraiS lTda, cNPJ Nº 
65.149.197/0002-51, com o valor r$ 44.800,00 - SErraNa diSTriBUidora 
lTda - EPP, cNPJ Nº 30.313.649/0001-23, com o valor r$ 27.390,00 - TJc iM-
PorTadora lTda, cNPJ Nº 26.692.484/0002-51, com o valor r$ 76.890,50 
- V G dE SoUSa fErrEira, cNPJ Nº 23.912.114/0001-03, com o valor r$ r$ 
330.140,00 - Pelo que HOMOLOGO o resultado final.

Pau d´arco - Pa,15 de março de 2022,
FredsoN Pereira da  siLVa

Prefeito Municipal de Pau d’arco-Pa.
Protocolo: 772180

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PLACAS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PLacas
eXtrato de reGistro de PreÇos 

orgão Gerenciador: Prefeitura Municipal de Placas cNPJ Nº 01.611.858/0001-
55. Pregão eletronico 005/2022. objeto: registro para aquisição de óleo 
para motor hidráulico e lubrificantes para atender as necessidades do poder 
executivo Municipal de Placas/Pa.Vencedora Parcial: T G da Silva Eireli  cNPJ: 
04.622.119/0001-57. valor total: 290.431,5000 (duzentos e noventa mil qua-
trocentos e trinta e um reais)Vencedora Parcial:  E S de andrade Eireli cNPJ: 
24.176.812/0001-50 Valor total:652.731,50 (seiscentos e cinquenta e dois mil 
setecentos e trinta e um e cinquenta centavos).

aViso de HoMoLoGaÇÃo 
toMada de PreÇo Nº 002/2022 

a Prefeitura Municipal de Placas cNPJ nº 01.611.858/0001-55 torna pú-
blico que conforme processo administrativo 019/2022, referente a Tomada de 
Preço nº 002/2022, e nos termos da legislação vigente, foi homologado seu re-
sultado no dia 11/01/2022, pela Prefeita Municipal leila raquel Possimoser , ten-
do como objeto construçao de Quadra Poliesportiva no Municipio de Placas/Pa.foi 
Homologada a ricarlos Serviços e locações, cnpj 22.814.959/0001-01. Valor 
Total: r$917.862,31 (novecentos e dezessete oitocentos e sessenta e dois reais 
e trinta e um centavos). Leila raquel Possimoser - Prefeita Municipal.

Protocolo: 772181
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..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PORTO DE MOZ

.

eXtrato da ata de reGistros 
de PreÇo Nº 003-1/2022-PMPM

ata de reGistros de PreÇo srP Nº 003-1/2022-PMPM Proces-
so Nº 005/2022-PMPM. ModaLidade PreGÃo PreseNciaL srP 
Nº 4002-1/2022-PMPM-FMe-FMs, realizado no dia 23 de fevereiro de 
2022. coNTraTaNTE PrEfEiTUra MUNiciPal dE PorTo dE MoZ-Pa. EM-
PrESa coNTraTada: PaNda cENTro aUToMoTiVo E coMErcio dE PEÇaS 
E SErViÇoS lTda-cNPJ: 11.907.315/0001-33, venceu os lotes: 01 ao 05.  
Valor r$ 3.435,542,00 (Três Milhões Quatrocentos e Trinta e cinco Mil Qui-
nhentos e Quarenta e dois reais) objeto: Seleção e contratação de empresa 
com o objetivo de formar o Sistema de registros de Preços da administração 
Pública Municipal para serviços mecânicos diversos, com reposição de peças 
para veículos de pequeno, médio e grande porte para manutenção das ati-
vidades da Prefeitura, fundo Municipal de Educação e fundo Municipal de 
Saúde. a aTa de registro de Preço terá a duração de 12 meses a partir de 
sua assinatura.

Porto de Moz - Pa, 03 de março de 2022.
rosibergue torres campos

Prefeito Municipal
ordenador de despesa

Protocolo: 772182

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta 
BÁrBara do ParÁ/Pa
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 0009/2022
a Prefeitura Municipal de santa Bárbara do Pará/Pa torna público 
a abertura do PrEGÃo ElETrÔNico Nº 0009/2022, TiPo MENor PrEÇo, 
Modo dE diSPUTa aBErTo para rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E 
EVENTUal aQUiSiÇÃo dE MaTEriaiS dEScarTáVEiS, oBJETiVaNdo aTEN-
dEr aS NEcESSidadES da PrEfEiTUra, SEcrETariaS E fUNdoS MUNii-
ciPaiS dE SaNTa BárBara do Pará/Pa. a Sessão de recebimento de pro-
postas, análise e julgamento será no dia 30 de Março de 2022 por meio do 
endereço eletrônico: www.comprasgovernamentais.gov.br, UaSG: 980369, 
às 09:00hs. Edital e anexos: https://santabarbara.pa.gov.br/, www.compras-
governamentais.gov.br, UaSG: 980369; Portal TcM/Pa; Setor de licitações: 
rodovia augusto Meira filho, KM 17, S/Nº, Sala de licitações, horário 09:00hs 
às 12:00hs, cplsantabarbara2022@gmail.com.

aViso de ProrroGaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 0006/2022

o Município de santa bárbara do Pará, pelo princípio da oportunidade e 
conveniência, através da Pregoeira, torna pública a prorrogação do processo 
licitatório do Tipo Menor Preço, modo de disputa aberto que versa sobre o rE-
GiSTro dE PrEÇoS Para fUTUra E EVENTUal coNTraTaÇÃo dE EMPrESa 
Para forNEciMENTo dE rEfEiÇÕES, coM diSPoNiBiliZaÇÃo dE TodoS 
oS UTENSÍlioS E EQUiPaMENToS ESPEcifÍcoS NEcESSarioS ao acoN-
dicioNaMENTo daS rEfEiÇÕES, BEM coMo SUa coNSErVaÇÃo E HiGiENi-
ZaÇÃo, a SEr EXEcUTado No ÂMBiTo do MUNicÍPio dE SaNTa BárBara 
do Pará/Pa, oBJETiVaNdo aTENdEr aS NEcESSidadES da PrEfEiTUra, SE-
crETariaS E fUNdoS MUNiciPaiS. Para o dia 18/03/2022 às 14:00 horas em 
razão do princípio da conveniência e da oportunidade da administração pública.

Priscila spindola Franchi.
Pregoeira Municipal.

Protocolo: 772183

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA IZABEL DO PARÁ

.

aViso de LicitaÇÃo deserta
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 004-2022-PMsiP

a Prefeitura Municipal de santa izabel do Pará, torna público que pela 
inexistência de propostas na sessão pública do Pregão Eletrônico SrP Nº 
004/2022, realizada no dia 15/03/2022, às 10:00h, que tem por objeto: re-
gistro de Preços para aquisição de combustível para atender as necessidades 
de abastecimento da frota de veículos da Prefeitura Municipal de Santa izabel 
do Pará e de suas secretarias jurisdicionadas; por motivo de inexistência de 
propostas, a licitação foi declarada dESErTa.

rosinaldo Ferreira de Freitas
PrEGoEiro cPl/PMSiP.

Protocolo: 771644

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA MARIA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de 
saNta Maria do ParÁ/Pa

eXtrato de reGistro de PreÇo 
a Prefeitura Municipal de santa Maria do Pará/Pa torna público o ex-
trato da ata de registro de Preço 009/2022, oriunda do Pregão Eletrônico 
nº 048/2021, para: registro de Preço Para futura e Eventual aquisição de 
Gêneros alimentícios Para atender as necessidades do Programa Nacional de 
alimentação Escolar - Pnae, no Município de Santa Maria do Pará/Pa. Ven-
cedoras: cajado comercio de alimentos Eireli cNPJ: 32.163.746/0001-02. 
Valor r$ 55.040,00 (cinquenta e cinco mil e quarenta reais); JBcoMErcio e 
Servicos Eireli cNPJ: 43.821.348/0001-52. Valor r$ 454.480,00 (quatrocen-
tos e cinquenta e quatro mil quatrocentos e oitenta reais); r P S de oliveira 
Eireli cNPJ: 41.288.529/0001-30. Valor r$1.097.619,00 (um milhão noventa 
e sete mil seiscentos e dezenove reais). Vigência: 15/03/2022 a 15/03/2023. 
edilson Graciano de aquino - secretário Municipal de educação de 
santa Maria do Pará.

Protocolo: 772184

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM - seMsa
eXtrato de reGistro de PreÇos 

reGistro de PreÇos Nº 001/2022 - seMsa
PreGÃo eLetrÔNico (srP) Nº 054/2021 - seMsa 

objeto: registro de Preço Para Eventual e futura aquisição de Materiais de 
construção Para Manutenção dos Setores da Secretaria Municipal de Saú-
de, Unidades Básica de Saúde, Hospital Municipal de Santarém e Unidade de 
Pronto atendimento - UPa 24 Horas. assinatura da ata: 09/03/2022. Vigên-
cia: 12 (doze) meses. Empresas vencedoras: M r leal leite Eireli - cNPJ Nº 
34.704.519/0001-72, vencedora dos itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 
51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 
73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 
92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 
109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 
124, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 141, 
142, 143, 144, 145, 146, 148, 149, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159 
160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 173, 174, 175, 
176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 193, 194, 195, 196, 
197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 
227 e 228, com valor total de r$ 3.401.572,77; rra comercio Eletro-fonia 
ltda - cNPJ Nº 44.307.153/0001-51, vencedora do item 125, com valor total 
de r$ 12.552,00; Szata comercio Varejista ltda - cNPJ Nº 42.883.960/0001-
97, vencedora dos itens 150, 151, 187, 188, 189, 190, 191 e 192, com valor 
total de r$ 12.218,30 e Yared comércio ltda - cNPJ Nº 18.511.334/0001-95, 
vencedora dos itens 35, 53, 54, 139, 140, 147 e 172, com valor total de r$ 
49.825,90. A ata com os preços e demais especificações encontra-se disponi-
bilizada no sitio eletrônico www.santarem.pa.gov.br. Vânia Maria azevedo 
Portela - secretária de saúde/decreto nº 774/2021 - GaP/PMs de 
22/03/2021.

aViso de LicitaÇÃo 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 007/2022 - seMsa 

objeto: contratações de Empresa Especializada Para Prestação de Serviços de 
castração Técnica Minimamente invasiva e com Procedimentos Pré-operató-
rios, cirurgia de Esterilização de cães e Gatos cadastradas Preferencialmente, 
Sob a Supervisão da Equipe do castramovel/Vigilancia animalntvs/Secretaria 
Municipal de Saúde, conforme especificações constantes no Edital, no ende-
reço eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br ou www.santarem.pa.
gov.br. início de entrega das propostas: 16/03/2022 a partir das 09h no site 
www.portaldecompraspublicas.com.br. abertura das propostas: 29/03/2022 
às 9h no site www.portaldecompraspublicas.com.br. Gledson esmilly sousa 
Bentes - Pregoeiro da PMs.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM - seMsa
Portaria Nº 025/2022 - seMsa

a secretária Municipal de saúde de santarém no uso de suas atribui-
ções legais, conferidas pela lei Municipal nº 19.135/2012 e pelodecreto n° 
744/2021- GaP/PMS de 05 de Julho de 2021 e em cumprimento ao disposto 
no art. 51 da lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores.
decide:
art. 1º. Nomear os servidores abaixo designados como comissão Técnica de 
avaliação no chamamento Público nº 002/2022referente ao credenciamento 
de Pessoas Jurídicas Para Disponibilizar Profissionais Médicos Para Atendimen-
to do Serviço de atendimento Móvel de Urgência- Samu e no centro de refe-
rência em Saúde da Mulher. Presidente: Thaísa Yana Siqueira de Souza - cPf 
n° 015.530.562-05 e rG: 61099783. Membro: dinauria cunha de faria - cPf 



120  diário oficial Nº 34.894 Quarta-feira, 16 DE MARÇO DE 2022

n° 206.625.212-34 e rG: 6496364. Membro: Katiuscia cunha aguiar - cPf nº 
41.435.202-06 e rG: 2943534.
art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura até quando for 
revogada esta função.
art. 3º.Esta Portaria produz seus efeitos na data de sua publicação. registre-
se, publique-se, dê-se ciência e cumpra-se. Santarém/Pa, de 14 de março de 
2022. Vânia Maria azevedo Portela - secretária Municipal de saúde/
decreto nº 744/2021 - GaP/PMs.

retiFicaÇÃo. 
Na Portaria 019/2022, publicada no doE/Pa Nº 34.884 página 103 em 
08/03/2022. oNde se LÊ: de 25 de fevereiro de 2021. Leia - se: de 25 de 
fevereiro de 2022. Santarém/Pará, 15 de março de 2022. 
Vania Maria azevedo Portela - secretária Municipal de saúde/decreto 
nº 744/2021 - GaP/PMs

Protocolo: 772185

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
secretaria MUNiciPaL de JUVeNtUde, 

esPorte e LaZer - seMJeL
Portaria 4/2022-seMJeL, de 14/03/2022

o secretário Municipal da Juventude, esporte e Lazer, no uso de suas 
atribuições legais, conforme decreto 15/2021 - GaP/PMS, conferidas pela lei 
Orgânica Municipal e em cumprimento ao disposto no Art. 67 da Lei 8.666/93 
e alterações posteriores. rESolVE:
Art. 1º Designar as servidoras abaixo indicadas para, com observância da 
legislação vigente, atuar como fiscais do contrato de aquisição de material de 
higiene e limpeza, materiais descartáveis para atender as necessidades da 
Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e lazer - SEMJEl. Titular: ananda 
celiane Gomes de almada - Matricula N°89225, e, Suplente: Virgínia rocha 
Vieira - Matricula N°61978.
art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, aplicando-
se seus efeitos aos contratos e Termos aditivos de contratos em execução.
dê-se ciência, cumpra-se, registre-se e publique-se. Gabinete do Secretário 
Municipal da Juventude, Esporte e lazer - SEMJEl, aos quatorze dias do mês 
de março de dois mil e vinte e dois. esequiel aquino de azevedo se-
cretário Municipal da Juventude, esporte e Lazer - seMJeL/decreto 
15/2021-GaP/PMs

Protocolo: 772140

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo caetaNo de odiVeLas
aViso de cHaMada PÚBLica 

cHaMada PÚBLica aGricULtUra 
FaMiLiar Nº 001/2022/rePUBLicaÇÃo 

o Presidente da comissão Permanente de Licitação do Município de 
são caetano de odivelas, através da Secretaria de Educação, no uso de 
suas prerrogativas legais, comunica aos interessados que foram realizadas 
alterações no Edital da chamada Pública n° 001/2022, aquisição de Gêne-
ros alimentícios da agricultura familiar e do Empreendedor familiar rural, 
destinado ao atendimento da clientela do Programa Nacional de alimenta-
ção Escolar/PNaE da Secretaria de Educação do Município de São caetano 
de odivelas. as alterações do edital referem-se à nova resolução nº 21, de 
16 de novembro de 2021 do fNdE. a sessão pública agendada para o dia 
30/03/2022, às 10:00 horas, foi rEMarcada Para o dia 06/04/2022, às 
10:00 horas, em virtude da republicação, para recebimento, abertura dos en-
velopes e julgamento dos documentos de habilitação e projetos de venda. o 
edital da chamada Pública com as devidas alterações encontra-se disponível 
na sala de licitações, sito na av. floriano Peixoto, nº 01 - Bairro centro - cEP: 
68.775-000, São caetano de odivelas - Pará, no horário de 08:00 às 13:00h, 
de segunda a sexta, no Mural de licitações do TcM/Pa www.tcm.pa.gov.br/
mural-de-licitacoes/ ou pelo site (www.saocaetanodeodivelas.pa.gov.br). in-
formações: E-mail: cplsaocaetano21@gmail.com. Grijalme da costa car-
neiro - Presidente da comissão Permanente de Licitação.

Protocolo: 772186

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO FÉLIX DO XINGU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico 024/2022 - srP
rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal aQUiSiÇÃo dE BriTa-
dor MÓVEl SoBrE rEBoQUE E coM PENEira ViBraTÓria, Para aTENdEr 
a SEcrETaria MUNiciPal dE SErViÇoS UrBaNoS - SEMUrB. abertura: 
30/03/2022 às 09 h30m. EdiTal: departamento de licitações na sede da 
Prefeitura no Endereço: avenida 22 de março nº. 915 - centro no horário 
das 7h30m às 12h00m. e-mails licitação.pmsfx@hotmail.com; https://www.
portaldecompraspublicas.com.br/18/.

Joao cLeBer de soUsa torres
Prefeito Municipal de São félix do Xingu

Protocolo: 772187

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo GeraLdo do araGUaia-Pa
PreGÃo PreseNciaL Nº. 9/2022-013

Órgão: PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo GeraLdo do araGUaia
objeto: contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção 
e reforma de carteiras escolares, mobiliários, fabricação e reforma de tol-
dos, tendas e serralheria. data, Hora, local: 31/03/2022 às 09h00min na 
sala da cPl da Prefeitura Mul de São Geraldo do araguaia/Pa. contato fone 
(94) 99231 2699. Edital e informações: das 08:00h as 14:00h, no mesmo 
endereço supra, fornecido ao interessado que se identificar. Edital disponível 
ainda para download no portal da transparência PMSaGa, site: http://www.
saogeraldodoaraguaia.pa.gov.br e portal do TcM/Pa, site: https://www.tcm.
pa.gov.br/mural-de-licitacoes. São Geraldo do araguaia - Pa, 15 de março de 
2022. Pregoeiro - adir carrafa - cPL - PMsaGa.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo GeraLdo do araGUaia-Pa
PreGÃo PreseNciaL Nº. 9/2022-014

Órgão: PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo GeraLdo do araGUaia
objeto: aquisição de materiais de expediente. data, Hora, local: 31/03/2022 
às 14h00min na sala da cPl da Prefeitura Mul de São Geraldo do araguaia/Pa. 
contato fone (94) 99231 2699. Edital e informações: das 08:00h as 14:00h, 
no mesmo endereço supra, fornecido ao interessado que se identificar. Edi-
tal disponível ainda para download no portal da transparência PMSaGa, site: 
http://www.saogeraldodoaraguaia.pa.gov.br e portal do TcM/Pa, site: ht-
tps://www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes. São Geraldo do araguaia - Pa, 
15 de março de 2022. Pregoeiro - adir carrafa - cPL - PMsaGa.

Protocolo: 772188
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE TOMÉ-AÇU

.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico - srP Nº 9/2022-1103002. 

tipo menor preço unitário. registro de Preços para futura e eventual aquisi-
ção de gêneros alimentícios (perecíveis e não perecíveis) destinados a alimen-
tação escolar, para atender às necessidades dos alunos da rede pública muni-
cipal e estadual de ensino de Tomé-açu/Pa. data de abertura: 29/03/2022 às 
09:00 h no site www.portaldecompraspublicas.com.br. o Edital e seus anexos 
encontram-se disponíveis no referido site, no Mural de licitações/TcM/Pa e 
no site https://transparencia.prefeituratomeacu.pa.gov.br - Hugo Leonardo 
Pontes. Pregoeiro.

aViso de LicitaÇÃo Fracassada - 
PreGÃo eLetrÔNico - srP Nº 9/2022-0702001

a Prefeitura Municipal de tomé-açu / Pa - FMe, por intermédio do Pre-
goeiro e Equipe de apoio, declara que o Pregão Eletrônico nº 9/2022-0702001, 
tipo menor preço unitário, referente ao registro de Preços para futura e even-
tual aquisição de gêneros alimentícios (perecíveis e não perecíveis) destina-
dos a alimentação escolar, afim de suprir às necessidades dos alunos da rede 
pública municipal e estadual de ensino de Tomé-açu/Pa, resultou fracaSSa-
DO, tendo em vista a Desclassificação e Inabilitação das empresas participan-
tes, com base na lei nº 8.666/1993, decreto federal nº 10.024/2019, e com 
justificativas fundamentadas no processo, junto ao portal www.portaldecom-
praspublicas.com.br - Hugo Leonardo Pontes - Pregoeiro.

Protocolo: 772189
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE TRAIRÃO

.

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº. 20220026
oriUNda do PreGÃo eLetrÔNico Nº. 002/2022PMt-Pe-srP

coNtrataNte: PreFeitUra MUNiciPaL de trairÃo-Pa 
cNPJ: 10.221.760/0001-82

oBJETo: rEGiSTro dE PrEÇoS Para fUTUra coNTraTaÇÃo dE EMPrESa 
ESPEcialiZada Na PrESTaÇÃo dE SErViÇoS PÓSTUMoS dESTiNadoS a 
aTENdEr oS fUNdoS MUNiciPaiS da PrEfEiTUra MUNiciPal dE TrairÃo.
coNTraTada: J rocHa da SilVa coMErcio E SErVicoS. 
cNPJ: 20.128.556/0001-75 com o valor global de r$ 303.050,00 (Trezentos 
e Três Mil, cinquenta reais).
data da assinatura: 04/02/2022, vigência: 12 (doze) meses.
trairão-Pa, 04 de fevereiro de 2022, Pedro José Honório Lino, Presi-
dente da cPL.

Protocolo: 772190
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PreFeitUra MUNiciPaL de trairÃo
aViso de LicitaÇÃo

a Prefeitura Municipal de trairão usando de suas atribuições legais vem 
através de seu pregoeiro deivide da Silva cruz tornar público os extratos de 
edital conforme abaixo:

PreGÃo eLetrÔNico N° 010/2022PMt-Pe-srP 
Tipo Menor Preço Por item, Modo de disputa aberto. objeto: rEGiSTro dE 
PrEÇo Para fUTUra coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para aQUiSiÇÃo dE 
TraTor aGrÍcola Para aTENdEr aS NEcESSidadES da SEcrETaria 
MUNiciPal dE aGricUlTUra, aQUicUlTUra E PESca do MUNicÍPio dE 
TrairÃo-Pá, coNforME TErMo dE coNVÊNio Nº 40063/2021, PlaTafor-
Ma+BraSil Nº 921017/2021 cElEBrado ENTrE o MiNiTÉrio do dESEN-
VolViMENTo rEGioNal E o MUNicÍPio dE TrairÃo-Pá. data da abertura: 
28/03/2022 Horário: 12:00hrs (horário de Brasília-df).
integra do Edital no site www.portaldecompraspublicas.com.br, departamen-
to de licitações na sede da Prefeitura no Endereço: avenida fernando Guilhon 
nº s/n - Bela Vista no horário das 08h00m às 14h00m. Município de Trairão. 
deivide da silva cruz, Pregoeiro.

Protocolo: 772191
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ParticULares
.

o sr MaNoeL adeLsoN da siLVa
inscrita no cPF 001.978.602-65 

Torna Público que recebeu da Secretaria Estadual de Meio ambiente e Susten-
tabilidade - SEMaS/Pa,  os seguintes títulos: aUTEf N° 273635/2021 e lar 
N° 13520/2021.

Protocolo: 772150

a sra Maria FLor de LiMa
inscrita no cPF 519.898.752-20 

Torna Público que recebeu da Secretaria Estadual de Meio ambiente e Susten-
tabilidade - SEMaS/Pa,  os seguintes títulos: aUTEf N° 273933/2022 e lar 
N° 13784/2022.

Protocolo: 772151

o sr reiLdo dos saNtos 
inscrita no cPF 888.220.872-91 

Torna Público que recebeu da Secretaria Estadual de Meio ambiente e Susten-
tabilidade - SEMaS/Pa,  os seguintes títulos: aUTEf N° 273710/2021 e lar 
N° 13615/2021.

Protocolo: 772152

Pelo presente, tatiaNi BUZZi soares
cPF: N°. ° 629.125.502-20

Torna público que requereu à Secretaria Municipal do verde e do Meio am-
biente, do Município de Paragominas/Pa, a licença ambiental rural - lar para 
desenvolver atividade de agricultura e bovinocultura, no imóvel denominado 
fazenda água limpa localizada na Margem Esquerda da Estrada cauaxi (sen-
tido para Br-010), Município Paragominas-Pa.

Protocolo: 772153

dioGo GUiLHerMe sereN
cPF: 107.980.709-86 
FaZeNda FUtUrosa

localizada Br-222, rondon do Pará, solicitou da SEcMa a renovação da li-
cença de atividade rural-lar sob protocolo nº 495/2021.

Protocolo: 772144

aLtaMiro rodriGUes de oLiVeira FiLHo
inscrito no cPF nº: 699.919.952-34 

Proprietário da FaZeNda Barretos 
localizada no município de Moju/Pa, torna público que recebeu da SEMaS/
Pa no dia 11 de março de 2022, a lar n°13803/2022, aUaS nº241/2022 e 
aU nº4903/2022.

Protocolo: 772143

a sra Maria das dores aLVes
inscrita no cPF 268.005.432-68 

Torna Público que recebeu da Secretaria Estadual de Meio ambiente e Susten-
tabilidade - SEMaS/Pa,  os seguintes títulos: aUTEf N° 273675/2021 e lar 
N° 13563/2021.

Protocolo: 772147

o sr FraNciNei aLVes da siLVa 
inscrita no cPF 888.220.952-00 

Torna Público que recebeu da Secretaria Estadual de Meio ambiente e Susten-
tabilidade - SEMaS/Pa,  os seguintes títulos: aUTEf N° 273633/2021 e lar 
N° 13510/2021

Protocolo: 772148

serViÇo sociaL do traNsPorte – sest
UNidade B 77 - MaraBÁ/Pa

aViso de LicitaÇÃo
ato coNcorrÊNcia Nº 001/2022

Processo adMiNistratiVo Nº 001/2022
o SEST – Serviço Social do Transporte comunica aos interessados que realiza-
rá concorrência para contratação de empresa especializada para elaboração 
dos documentos necessários a compor o laudo Técnico de inspeção Predial 
e demais documentos necessários que possibilitem identificação dos proble-
mas, com sua causa e, definição das correções necessárias para a Unidade 

operacional do SEST SENaT B 077, localizado em Marabá, no Estado de Pará. 
o recebimento dos envelopes contendo a documentação de habilitação e a 
proposta comercial será no dia 31/03/2022 às 10h. Para retirada do edital e 
acesso às demais informações, os interessados deverão dirigir-se a Unidade 
B77 localizada na rodovia Br 222 Km 03 S/N, Bairro São felix iii. Marabá /
Pa - cEP: 68.514-300 ou solicitar através do e-mail: licitacao.b077@sestse-
nat.org.br.

andreia Monic Viana dos santos
Presidente da comissão de licitação

Protocolo: 772175
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eMPresariaL
.

cÂMara MUNiciPaL de NoVa esPeraNÇa do PiriÁ
decreto LeGisLatiVo Nº 002, de 10/03/2022

Extinção de Mandato do Vereador elvys Ley castro Lima e dá outras 
providências. o Presidente da câmara Municipal de Nova esperança do 
Piriá - estado do Pará, no uso de suas atribuições legais definidas no artigo 
42, incisos IV, V e VI da Lei Orgânica do Município,
coNsideraNdo que após procedimento de apuração de responsabilidade, 
por perda de mandato decorrente da ausência a mais de terça parte das ses-
sões ordinárias da Câmara, assegurado direito de defesa, ficou comprovada 
ocorrência do fato extintivo, sendo tal fato declarado e comunicado ao Plená-
rio, na primeira sessão, nos termos do artigo 8, iii, §1º do  decreto-Lei 
Nº 201, de 27 de Fevereiro de 1967.
coNsideraNdo que a extinção se torna efetiva pela declaração do fato 
pelo Presidente, que promulgará e publicará o decreto legislativo, nos termos 
do artigo 79 do Regimento Interno da Câmara.
decreta:
art. 1º - fica declarado extinto o Mandato do Vereador eLVYs LeY castro 
LiMa, por deixar de comparecer, na sessão legislativa de 2021, a mais de 
terça parte das sessões ordinárias da Câmara Municipal, violando o artigo 48, 
Inciso II, da Lei Orgânica do Município.
art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Publique-se, 
registre-se, e cumpra-se. Nova Esperança do Piriá/Pa, 10 de março de 2022. 
Benedito da costa araújo Neto - Presidente da câmara Municipal.

editaL N° 001/2022
coNVocaÇÃo de Vereador sUPLeNte

o Presidente da câmara Municipal de Nova esperança do Piriá - esta-
do do Pará, no uso de suas atribuições legais definidas no artigo 42 da Lei 
Orgânica do Município, CONVOCA a Senhora Maria Betânia Hosana da Concei-
ção aquino, 1º suplente do Partido liberal (Pl), para tomar posse no cargo de 
vereadora desta Câmara Municipal, a partir desta data, uma vez que o foi de-
clarado extinto mandato do Sr. Elvys ley castro lima, através do decreto le-
gislativo nº 002/2022 de 10 de Março de 2022, por infração ao artigo 8, iii, do 
Decreto-Lei 201/1967 e do artigo 48, inciso II, da Lei Orgânica do Município.
a convocada deverá apresentar no ato da posse os seguintes documentos: 
a) declaração de bens; b) cópia da identidade, cPf, comprovante de residên-
cia, Título de Eleitor, e diploma emitido pela Justiça Eleitoral; c) declaração 
de não acúmulo de cargo; destaco que a posse deve ocorrer no prazo de 15 
dias contados deste ato de convocação, na forma do artigo 81 do regimento 
Interno da Câmara de Nova Esperança do Piriá/Pa. Nova Esperança do Piriá/
Pa, 10 de março de 2022. Benedito da costa araújo Neto - Presidente 
da câmara Municipal.

Protocolo: 772139

c. riBeiro & riBeiro Ltda-Me 
Torna público que requereu junto a SEMMa/STM, a licença de operação - lo, 
sob protocolo nº 2022.lo.0000141, para atividade de parcelamento do solo/
loteamento/desmembramento, sem fracionamento, em Santarém/Pa.

Protocolo: 772134

cÂMara MUNiciPaL de PLacas
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetroNico 002/2022
a cMP através da comissão de licitação, torna público para conhecimento 
aviso de licitação da PrEGÃo ElETroNico 002/2022- UaSG 929075 que tem 
como objeto: registro de preço para futura e eventual aquisição de combustí-
vel, com fornecimento continuo fracionado, conforme demanda, para atender 
a Câmara Municipal de Placas. Data de abertura do certame 28/03/2022, às 
09:00.o edital, informações poderão ser obtidos no site https://placas.pa.leg.
br/a-camara/.

Placas (Pa), 15 de março de 2022.
Marcione rocha ribeiro

Presidente da Câmara Municipal de Placas
Protocolo: 772137

LiceNÇa de atiVidade rUraL (Lar)
atraVÉs do Processo N° 2016/33937

foi solicitada a Secretaria do Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade - 
SEMaS/ Pa emissão de licença de atividade rural (lar) para atividade de 
bovinocultura e cultura de ciclo curto da faZENda ValE forMoSo, localizada 
no município cumaru do Norte /Pa, propriedade de Soc. agrop. imaculada 
conceição lTda, cNPJ n° 29.362.985/0005-00.

Protocolo: 772122
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a cLaro s.a. 
inscrita no cNPJ 40.432.544/0241-60 

Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente e Turis-
mo (SEMaTUr) a licença de operação para atividade de torre de telefonia mó-
vel (PaaKa03) localizada no Sítio cristo ressuscitou, margem direito do rio 
acará, localidade São lourenço, Vila Betel, acará/Pa, através do n°019/2021.

a cLaro s.a. 
inscrita no cNPJ 40.432.544/0241-60, 

Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Gestão do Meio am-
biente e Turismo (SEMMa) a licença de operação para atividade de torre de 
telefonia móvel (PaaTM08) localizada na rua das Éricas, Qd 52, lote 41, 
loteamento Viena, altamira/Pa, através do n°009/2022.

a cLaro s.a. 
inscrita no cNPJ 40.432.544/0241-60 

Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Gestão do Meio ambien-
te e Turismo (SEMMa) a licença de operação para atividade de torre de tele-
fonia móvel (PaaTM11) localizada na rua 04, loteamento Bonanza, altamira/
Pa, através do n°010/2022.

a cLaro s.a. 
inscrita no cNPJ 40.432.544/0241-60 

Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente a licença 
de operação para atividade de torre de telefonia móvel (PaSBK90) localizada 
no rodovia Pa 150, Zona rural, Sapucaia/Pa, através do n°006/2022.

a cLaro s.a. 
inscrita no cNPJ 40.432.544/0241-60 

Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente a licença 
de operação para atividade de torre de telefonia móvel (PaSBK91) localizada 
no rodovia rua alameda ii, Bairro Novo Horizonte, Quadra 38-a, lote 04, 
Sapucaia/Pa, através do n°005/2022.

Protocolo: 772113

a cLaro s.a. 
inscrita no cNPJ 40.432.544/0241-60

Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente a licença 
de operação para atividade de torre de telefonia móvel (PacKV90) localizada 
no rio cururu, s/n, Zona rural, chaves/Pa, através do n°001/2022.

Protocolo: 772120

siNdicato dos traBaLHadores Na iNdÚstria da coNstrUÇÃo 
ciViL e do MoBiLiÁrio de saLiNÓPoLis e sÃo JoÃo de PiraBas 

(cNPJ N. 04.855.144/0001-80) 
e siNdicato dos traBaLHadores da iNdÚstria do ciMeNto 

coNstrUÇÃo ciViL e MoBiLiÁrio de caPaNeMa e reGiÃo 
(cNPJ N. 04.855.649/0001-45) 

Por intermédio de seus representantes legais subscritos ao final, CONVOCAM 
todos os trabalhadores das indústrias do cimento, da construção civil de Peque-
nas e Grandes Estruturas, inclusive Materiais para construção tais como: ola-
rias, Cerâmicas para Construção, Branca e Vermelha, Artefatos de Cimento e 
amianto, Mármores, Pinturas e Pré-Moldados; Serrarias, carpintarias, Traba-
lhadores das indústrias de Vassouras, Escovas, Trabalhadores nas indústrias 
do Mobiliário e Marcenaria que exercem suas atividades nos Municípios de 
capanema, Bragança, capitão Poço, ourém, Primavera, Salinópolis, e Viseu, 
para participarem da asseMBLeia GeraL eXtraordiNÁria coNJUNta 
de iNcorPoraÇÃo, a ser realizada no dia 28 de abril de 2022, às 17h00 em 1ª 
convocação, ou às 18h00 em 2ª convocação - em qualquer número, na Travessa 
da lagoa, nº 2684, Bairro: igrejinha, cEP: 68700-220, Prédio do SiNTracoM 
capanema/Pa, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
a)  incorporação do SiNdicaTo doS TraBalHadorES Na iNdÚSTria da 
coNSTrUÇÃo ciVil E do MoBiliário dE SaliNÓPoliS E SÃo JoÃo dE 
PiraBaS (cNPJ N. 04.855.144/0001-80) ao SiNdicaTo doS TraBalHado-
rES da iNdÚSTria do ciMENTo, coNSTrUÇÃo ciVil E MoBiliário dE 
caPaNEMa E rEGiÃo (cNPJ N. 04.855.649/0001-45);
b)  aprovação da categoria a ser representada pelo SiNdicaTo doS TraBa-
lHadorES da iNdÚSTria do ciMENTo, coNSTrUÇÃo ciVil E MoBiliário 
dE caPaNEMa E rEGiÃo (cNPJ N. 04.855.649/0001-45) após a incorpora-
ção, sendo: trabalhadores das indústrias do cimento, da construção civil 
de Pequenas e Grandes Estruturas, inclusive Materiais para construção tais 
como: Olarias, Cerâmicas para Construção, Branca e Vermelha, Artefatos de 
cimento e amianto, Mármores, Pinturas e Pré-Moldados; Serrarias, carpinta-
rias, Trabalhadores das indústrias de Vassouras, Escovas, Trabalhadores nas 
indústrias do Mobiliário e Marcenaria que exercem suas atividades nos Muni-
cípios de capanema, Bragança, capitão Poço, ourém, Primavera, Salinópolis, 
e Viseu, todos no Estado do Pará;
c)  aprovação da abrangência do SiNdicaTo doS TraBalHadorES da 
iNdÚSTria do ciMENTo, coNSTrUÇÃo ciVil E MoBiliário dE caPaNEMa 
E rEGiÃo (cNPJ N. 04.855.649/0001-45), após a incorporação, sendo: Muni-
cípios de capanema, Bragança, capitão Poço, ourém, Primavera, Salinópolis, 
e Viseu, todos no Estado do Pará;
d)  aprovação do Estatuto Social.

aNdersoN siLVa MaFra
PrESidENTE do SiNdicaTo doS TraBalHadorES da iNdÚSTria do 
ciMENTo, coNSTrUÇÃo ciVil E MoBiliário dE caPaNEMa E rEGiÃo

GiLMar de oLiVeira correia
PrESidENTE do SiNdicaTo doS TraBalHadorES Na iNdÚSTria 

da coNSTrUÇÃo ciVil E do MoBiliário dE SaliNÓPoliS 
E SÃo JoÃo dE PiraBaS

Protocolo: 772123

rBs eNGeNHaria e coNstrUÇÕes Ltda 
Torna público que recebeu da SEMMa/STM, a licença de Prévia - lP nº 
2022/0000009, válida até 22/02/2023, e a licença  de instalação - li nº 
2022/0000009, válida até 22/02/2024, para atividade de construção de edi-
fícios - edificação multifamiliar vertical, em Santarém/PA.

Protocolo: 772130

aUto Posto MaNdricK Ltda 
cNPJ 02.115.216/0001-28 

Torna público que recebeu da SEMMa de Uruará da lo nº 0001/2022 com 
validade até 02/03/2026 p/comercio varejista de combustíveis.

Protocolo: 772127

a traNsMissora aMaPar sPe s.a. 
inscrita sob o cNPJ 32.668.008/0001-17

Torna público que requereu ao instituto Brasileiro do Meio ambiente e dos re-
cursos Naturais renováveis - iBaMa, a licença de operação para a linha de 
Transmissão 230 kV Jurupari-laranjal do Jari (c3), com extensão aproximada de 
106km, localizadas respectivamente nos municípios de almeirim no estado do 
Pará e laranjal do Jari no estado do amapá.

Protocolo: 772103

FUNdo MUNiciPaL de saÚde de trairÃo-Pa
aViso de LicitaÇÃo

o FUNdo MUNiciPaL de saÚde de trairÃo usando de suas atribui-
ções legais vem através de seu pregoeiro deivide da Silva cruz tornar público 
os extratos de edital conforme abaixo:
Pregão eletrônico n° 009/2022FMs-Pe, tipo Menor Preço por item, Modo 
de disputa aberto.
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada EM PrESTaÇÃo dE 
SErViÇoS dE ViGilÂNcia dESarMada a SErEM EXEcUTadoS dE SEGUN-
da a SEXTa-fEira, fiNaiS dE SEMaNa E fEriadoS, 24 HoraS Por dia, 
No HoSPiTal MUNiciPal dE TrairÃo/Pá. data da abertura: 28/03/2022 
Horário: 09:00hrs (horário de Brasília-df).
integra do edital no site www.portaldecompraspublicas.com.br, departamen-
to de licitações na sede da Prefeitura no Endereço: avenida fernando Guilhon 
nº. s/n - Bela Vista no horário das 08h00m às 14h00m. Município de Trairão. 
deivide da silva cruz, Pregoeiro.

Protocolo: 772108

sUPersoNic LoG. e traNsP. Ltda
cNPJ. 47.705.660/0002-12. 

Torna público a concessão da sua licença ambiental de operação lo N° 
l022322. Expedida pela Secretaria Municipal de Meio ambiente de  ananin-
deua- SEMa.

Protocolo: 772105

FaZeNda BraGa iV - oZiVaL rocHa oLiVeira 
cPF: 018.621.752-84 

localizado a Vicinal Tres, Gleba 12, lotes 35, 37 e 39, zona rural, cidade de 
Breu Branco/Pa, torna publico que está requerendo junto à SEMaSa/BrEU 
BraNco, a lar - licença de atividade rural para criação de Bovinos.

Protocolo: 772106

aUto Posto Ls Ltda 
cNPJ 63.844.047/0001-51 

Torna público que solicitou a SEMaS a renovação da lo nº 10556/2017 com 
validade até 10/07/2022 p/posto flutuante em Cametá-PA.

Protocolo: 772110

seBastiÃo Moreira 
cPF 047.263.085-72 

Torna público que requereu à Secretaria Municipal do Verde e Meio ambiente 
de Paragominas, a licença de atividade rural para atividades agropecuária, 
para o empreendimento fazenda Bela Vista, localizado na estrada da Marita-
ca, acesso no km 128 da rodovia Br 010, Paragominas-Pa.

Protocolo: 772111

traNsPortes BertoLiNi Ltda 
cNPJ. 04.503.660/0020-09 

Torna público que recebeu da SEMMa - iTaiTUBa/Pa, a licença de operação 
- l.o nº 078/2022, válida até 17/02/2023, para atividade de instalação por-
tuária para movimentação de cargas gerais não - perigosas em Santarém/Pa.

Protocolo: 772095
 

coNseLHo reGioNaL de odoNtoLoGia do ParÁ
asseMBLÉia GeraL ordiNÁria

editaL de coNVocaÇÃo N.º 01/2022
o Presidente do conselho regional de odontologia do Pará, no uso de suas 
atribuições legais, convoca todos os profissionais inscritos e quites com a te-
souraria, para assembléia geral ordinária que será realizada no dia 28/03/2022 
às 15:30  horas em primeira convocação e as 16:00 horas em segunda e 
última convocação, através do endereço eletrônico constante da plataforma 
digital http://prestacaodecontascropa2021.elejaonline.com, disponibilizada 
pelo conselho federal de odontologia - cfo, para tratar do seguinte assunto: 
1- PrestaÇÃo de coNtas do eXercÍcio de 2021.

Belém-Pa, 07 de março de 2022.
carLos MarceLo LUcas FoLHa, cd

Presidente
Protocolo: 772091
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editaL de coNVocaÇÃo
siMetaL-ParaUaPeBas 

cNPJ: 07.929.949/0001-10, 
convoca seus associados e representados, empregados das empresas as-
sociadas e representadas pelos sindicatos da categoria econômica nos muni-
cípios de Parauapebas, Canaã dos Carajás, Eldorado do Carajás, Ourilândia do 
Norte-Pa, a participarem da assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada 
pelo aplicativo Microsoft Teams no dia 31 de MarÇo de 2022, as 16:00 ho-
ras, endereço eletrônico: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a-
meeting_MWEzYTUyMdUtZWZjNi00MdaxlWJlNdktM2JlZTrhZjc4NzE3%-
40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22fb9bf764-48c4-41ce
-a4be-582a2987bb0e%22%2c%22oid%22%3a%224c580f1f-2bdc-4e-
51-ad17-03542c163536%22%7d. Tendo em vista a impossibilidade de re-
alização da assembleia com público presencial para evitar aglomeração em 
virtude da PaNdEMia do coVid-19. Para deliberar sobre a seguinte pau-
ta: a) Elaboração e votação da proposta para as negociações da coNVEN-
ÇÃo colETiVa dE TraBalHo 2022/2023, entre SiMETal-ParaUaPEBaS, 
SiMETal-Pará: SiMEPa cNPJ: 04.979.043/0001-11 e SiNdirEPa cNPJ: 
04.764.495/0001-86; b) Elaboração e votação da proposta para as nego-
ciações de acordoS colETiVoS dE TraBalHo ESPEcÍficoS 2022/2023, 
entre SiMETal-ParaUaPEBaS e as empresas: aMaZÔNia MaNUTENÇÃo 
E SErViÇoS lTda cNPJ: 17.550.470/0001-21, coMaU faciliTiES lTda 
cNPJ: 24.078.780/0001-50, coMaU do BraSil iNdÚSTria E coMErcio 
lTda cNPJ: 02.693.750/0001-11, coNTiNENTal SErVicoS do BraSil lTda 
cNPJ: 02.692.797/0004-03, ENGiE BraSil SErVicoS dE ENErGia lTda 
cNPJ: 19.157.650/0001-73, ESco SUPPlY - caraJáS coMÉrcio E iNdÚS-
Tria dE PEÇaS E EQUiPaMENToS lTda cNPJ: 12.286.891/0001-73, EBES 
ENGENHaria lTda cNPJ: 02.277.320/0001-19, ESPiral - aNdaiMES E ES-
TrUTUraS TUBUlarES lTda cNPJ: 02.602.726/0009-87, EPiroc BraSil 
coMErcialiZacao dE ProdUToS E SErVicoS Para MiNEracao E coNS-
TrUcao lTda cNPJ: 28.763.819/0002-00, iNTErTEK do BraSil - iNSPE-
ÇÕES lTda cNPJ: 42.565.697/0001-98, KoMaTSU BraSil iNTErNaTioNal 
lTda cNPJ: 02.336.124/0009-25, KoMaTSU BraSil iNTErNaTioNal lTda 
cNPJ: 02.336.124/0013-01, METSo oUToTEc BraSil iNdUSTria E coMEr-
cio lTda cNPJ: 16.622.284/0001-98, METSo oUToTEc BraSil iNdUSTria 
E coMErcio lTda cNPJ: 16.622.284/0018-36, NordESTE faBricaÇÕES 
E SErViÇoS lTda cNPJ: 11.498.407/0001-07, NSi - NorTE SolUÇÕES 
iNdUSTriaiS lTda ME cNPJ: 19.258.554/000111, ÔMEGa - SErViÇoS E 
MoNTaGENS iNdUSTriaiS lTda cNPJ: 07.134.777/0001-98, PlaNGEcoN 
- MaNUTENÇÃo E SErViÇoS lTda cNPJ: 05.642.273/0001-53, rGr coNS-
TrUTora E SErVicoS lTda cNPJ: 32.956.905/0001-26, rollS-roYcE So-
lUTioNS BraSil lTda cNPJ: 48.600.191/0011-20, SGS GEoSol laBora-
TÓrioS lTda cNPJ: 02.417.115/0005-35, SoTrEQ S/a filial “22” cNPJ: 
34.151.100/0006-45, SoTrEQ S/a filial “66” cNPJ: 34.151.100/0037-
41, SoTrEQ S/a filial “caNaÃ” cNPJ: 34.151.100/0064-14, TEcNET 
- coMErcio & SErViÇoS EM TElEcoMUNicaÇÕES lTda - ME cNPJ: 
05.743.543/0001-12, TEc-iN-TEl SolUÇÕES TElEcoMUNicaÇÕES lTda-
ME cNPJ: 16.723.742/0001-85, TradiMaQ S.a cNPJ: 22.320.881/0001-60, 
USiMiG - USiNaGEM MiNaS GoiáS lTda cNPJ: 01.313.486/0001-80 e as 
demais empresas interessadas em negociar acordos coletivos específicos. 
c) Sustentação do SiMETal-ParaUaPEBaS pelos associados e representa-
dos beneficiados pelas convenções coletivas e acordos coletivos, através das 
Mensalidades Sociais, contribuição Sindical, contribuições assistenciais, e ou 
outras formas; d) autorizar a diretoria do SiMETal-ParaUaPEBaS solicitar 
intermediação do MTE - Ministério do Trabalho e Emprego; e) instaurar dis-
sídio coletivo junto ao TrT da 8ª região; f) indicativo de greve; g) E o que 
ocorrer. Parauapebas/Pa, 14 de MarÇo de 2022 - odiLeNo raBeLo 
MeireLes - PresideNte.

Protocolo: 772093

saNta FÉ iNdÚstria e coMÉrcio Ltda
cNPJ: 02.700.161/0001-13 

localizada no Bairro Miranda, rondon do Pará, solicitou da SEcMa a licença 
de operação sob protocolo nº 069/2022.

Protocolo: 772087

tÉcNica coMPeNsados e LaMiNados Ltda
cNPJ: 44.634.135/0001-84 

localizada no Bairro industrial, abel figueiredo, solicitou da SEMMaf a licen-
ça de operação sob protocolo nº 003/2022.

Protocolo: 772089

orGaNiZaÇÃo sociaL Biotec-aMaZÔNia
eXtrato do coNtrato N° 001/2022 de PrestaÇÃo de serViÇos 

esPeciaLiZados QUe eNtre si ceLeBraM a associaÇÃo 
BiotecaMaZÔNia e KairÓs FacÍLities & eNGeNHaria Ltda

eXercÍcio: 2022
oBJeto: Gerenciamento (fiscalização) da obra a ser executada pela Empresa 
Várzea Construtora LTDA, de uma escola flutuante na Ilha Urubuoca, localiza-
da em frente ao distrito de icoaraci.
Valor ToTal do coNTraTo: r$ 37.974,00 (trinta e sete mil, novecentos e 
setenta e quatro reais).
daTa dE aSSiNaTUra do coNTraTo: 08 de fevereiro de 2022.
ViGÊNcia do coNTraTo: 08 de fevereiro de 2022 a 08 de maio de 2022.
PriMEira ParTÍciPE: organização Social BioTec-amazônia 
(cNPJ: 26.791.074/0001-87).
SEGUNda ParTÍciPE: Kairós facílities & Engenharia lTda 
(cNPJ: 11.945.617/0001-04).

orGaNiZaÇÃo sociaL Biotec-aMaZÔNia
eXtrato do coNtrato N° 003/2021 de PrestaÇÃo de serViÇos 

esPeciaLiZados QUe eNtre si ceLeBraM a associaÇÃo 
BiotecaMaZÔNia e o iNstitUto acertar PesQUisa de 

Mercado e de oPiNiÃo PÚBLica Ltda
eXercÍcio: 2021

oBJeto: prestação de serviços de consultoria à organização Social BioTec
-amazônia, em apoio às etapas e atividades da Pesquisa Estadual por amos-
tra de domicílios (PEad).
Valor ToTal do coNTraTo: r$ 203.732,00 (duzentos e três mil setecentos 
e trinta e dois reais).
daTa dE aSSiNaTUra do coNTraTo: 05 de outubro de 2021.
ViGÊNcia do coNTraTo: 05 de outubro de 2021 a 04 de março de 2022.
PriMEira ParTÍciPE: organização Social BioTec-amazônia 
(cNPJ: 26.791.074/0001-87).
SEGUNda ParTÍciPE: instituto acertar Pesquisa de Mercado e de opinião 
Pública lTda (cNPJ: 04.717.077/0001-38).

Protocolo: 772079

terraPLeNa Ltda 
cNPJ nº 14.698.658/0001-23 

Torna público que requereu à SEcrETaria MUNiciPal dE MEio aMBiENTE 
dE BElÉM - SEMMa/BElÉM, a licença de operação em 03.03.2022 para a 
atividade relativa à caNTEiro dE oBraS coM iNSTalaÇÕES adMiNiSTra-
TiVaS localizado na Estrada da Maracacuera s/n° Setor B, Quadra 06, lote 01, 
02, 03 e 11, distrito industrial de icoaraci - Bairro: Maracacuera - Belém-Pa.

Protocolo: 772080

MartiNs BorGes aGroiNdUstria Ltda 
cNPJ/MF 10.340.554/0001-91 

Torna público que recebeu da Secretaria de Meio ambiente de Garrafão do 
Norte - Pa a licença de atividade rural - lar n. 03/2022, para cultura de ciclo 
longo - dendê na fazenda Martins Borges, Município de Garrafão do Norte.

Protocolo: 772081

siNtritUr- siNdicato dos traBaLHadores eM eMPresas, 
cooPeratiVas e associaÇÕes de traNsPortes 
rodoViÁrios de PassaGeiros iNterestadUaL, 

iNterMUNiciPaL, tUrisMo, FretaMeNto e traNsPorte 
seLetiVo do estado do ParÁ 

cNPJ nº: 83.268.904/0001-20
asseMBLeia GeraL

o presidente deste sindicato no uso de suas atribuições legais e estatutá-
rias, convoca os senhores trabalhadores rodoviários, (associados oU NÃo 
associados), para comparecerem à assembleia geral ordiNaria Sendo 
a primeira convocação com a participação de 50%(cinquenta por cento) mais 
1 (um) dos associados e em segunda convocação com a participação de qual-
quer número de associados presentes, que será realizada nos seguintes dias, 
locais e horários. localidade 1ª) Belém/Pa no dia 17/03/2022 ás 17:00h em 
primeira chamada e as 17:30h a segunda chamada na sede deste sindicato, 
localizada na rua Euclides da cunha,225, bairro castanheira, 2ª) Tome açu/
Pa no dia 23/03/2022 ás 18:00h em primeira chamada e 18:30h a segunda 
chamada local rua 15 de novembro nº40, centro, 3ª) Barcarena/Pa no dia 
26/03/2022 ás 10:00h em primeira chamada e ás 10:30h em segunda cha-
mada local rua francisco Vinagre, Q 264 - l 2 - casa 2 - vila dos cabanos, para 
deliberar as seguinte pautas: a) proposta da convenção coletiva de trabalho 
2022/2023, com data base em 1º de maio, b) autorização para celebrar a 
convenção coletiva de Trabalho, c) autorização para instaurar processo de 
dissidio coletivo de Natureza Jurídica/Econômica, com ou sem mandato de 
injunção, no caso de frustrada a negociação coletiva na fase administrati-
va, oportunidade de exercer o direito de greve, nos termos do art. 9º da 
cf/1988e lei 7783/89, declarar a assembleia geral aberta em caráter perma-
nente até o fim das negociações. Belém- Pa 15 de março de 2022. Luiz 
carlos rosa -Presidente do siNtritUr.

Protocolo: 772082

isHiGUro & cia Ltda 
cNPJ Nº 11.083.100/0001-45 

Torna público que recebeu da SEMaS lo Nº 13280/2022 para instalação Por-
tuária, válida até 03/03/2026, em Belém/Pa.

Protocolo: 772077

JoÃo Victor Farias da costa VitaL, 
Torna público que recebeu da SEMMa/STM, a licença de operação - lo nº 
2022/0000038, válida até 16/02/2026, para atividade de comércio, transporte e 
serviços de substancias/produtos perigosos e poluentes, em Santarém/Pa.

Protocolo: 772074

a sra MariLZa de LiMa 
inscrita no cPF 003.805.272-51 

Torna Público que recebeu da Secretaria Estadual de Meio ambiente e Susten-
tabilidade - SEMaS/Pa,  os seguintes títulos: aUTEf N° 273668/2022 e lar 
N° 13560/2022

Protocolo: 772085
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INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - CIIR

CNPJ 23.453.830/0017-37

continua...

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2021 E 2020 - Em Reais (R$)
1. Contexto Operacional: a) Objetivos Sociais: O Centro Integrado de 
Inclusão e Reabilitação (CIIR) está localizado em Belém (PA), e faz parte 
da rede pública do estado, que contempla o CER IV, CEO II e a oicina or-
topédica. O complexo presta serviços de assistência médica, odontológica, 
reabilitação, capacitação, oicinas para produção de próteses, serviços de 
apoio e diagnósticos. Todo atendimento é voltado ao SUS, assegurando 
assistência universal e gratuita. b) Contrato de Gestão: O contrato de 
gestão do Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação (CIIR) foi irmado 
em 22 de novembro de 2017, porém as atividades foram iniciadas em 08 
de março de 2018 e o atendimento ao público em 18 de junho de 2018. 
O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH (CNPJ 
23.453.830/0001-70), realiza a gestão por meio de contrato nº 002/SES-
PA/2017, vigente até 21 de novembro de 2022. O INDSH é uma Entidade 
civil de direito privado, sem ins lucrativos e ilantrópica. É reconhecida 
como Entidade de utilidade pública por:
Âmbito Legislação Publicação
Federal Decreto Federal nº 50.517/61 DOU de 23/12/1970
Estadual Lei Estadual nº 5.341/1969 DOE de 19/11/1969
Municipal Lei Municipal nº 416 DOM de 16/08/1967
A Entidade é portadora do Certiicado de Entidade Beneicente de Assistência 
Social na área da Saúde - CEBAS, cuja renovação para o triênio de 1º de ja-
neiro de 2021 a 31 de dezembro de 2023 foi protocolada em 07/10/2020, 
junto ao Ministério da Saúde o qual se encontra pendente de julgamento. A 
Entidade tem a manutenção de sua certiicação até a publicação da decisão 
pelo Ente Público, conforme previsto no artigo 24 da lei 12.101/2009. 2. 
Apresentações das Demonstrações Contábeis e Principais Práticas 
Contábeis: 2.1. Declaração de conformidade: As demonstrações contá-
beis da Entidade foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis 
oriundas da legislação societária brasileira aplicável às entidades sem ins 
lucrativos, ITG 2002 - Entidade sem Finalidade de Lucro, aprovada pela Re-
solução CFC 1.409/12 de 21 de setembro de 2012 e revisada em 21 de 
agosto de 2015, bem como a Lei 12.101/2009 e as demais alterações promo-
vidas pelas Leis 11.638/07 e 11.941/09. As demonstrações contábeis foram 
aprovadas, pela Administração, em 14 de março de 2022. 2.2. Base de 
mensuração e apresentação: As informações contábeis foram preparadas 
com base no custo histórico. As principais práticas contábeis aplicadas na 
preparação das demonstrações inanceiras estão deinidas a seguir. 2.3. 
Moeda funcional e de apresentação: Estas demonstrações contábeis es-
tão apresentadas em Reais, que é a moeda funcional da Entidade. 2.4. Prin-
cipais práticas contábeis: a) Caixa e equivalente de caixa: São repre-
sentadas por disponibilidades, depósitos bancários, fundos em contas bancá-
rias de livre movimentação e aplicações inanceiras de liquidez imediata. As 
aplicações inanceiras são registradas ao custo acrescido de rendimentos 
auferidos até a data dos balanços que não supera o valor de mercado, com 
alta liquidez e com risco insigniicante de mudança de valor e são resgatáveis 
em até 90 dias sem perda do valor. b) Estoques: São demonstrados ao 
custo médio de aquisição, inferiores aos valores de realização. Os estoques 
obsoletos ou “vencidos” são baixados ou substituídos, quando identiicados. 
c) Ativo imobilizado: Os imobilizados de gestão pública, são demonstrados 
pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido de depreciação 

acumulada. Em se tratando de bens de gestão pública, é contabilizada em 
contrapartida na receita diferida para amortizar o valor do custo do ativo. A 
Administração não realiza a avaliação da vida útil dos ativos tangíveis e intan-
gíveis, uma vez que considera as cláusulas de devolução dos ativos adminis-
trados ao Ente Público, como determinantes para a aplicação de taxas linea-
res que se aproximam da vida útil econômica esperada. d) Ativo intangível: 
Os intangíveis tanto da gestão pública quanto própria, relete os custos com 
direitos de uso de software. e) Redução ao valor recuperável de ativos 
tangíveis e intangíveis: A Administração revisa anualmente o valor contá-
bil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas 
circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar 
deterioração ou perda de seu valor recuperável. Quando essas evidências são 
identiicadas e o valor contábil líquido excede o valor recuperável, é constituí-
da provisão para deterioração ajustando o valor contábil líquido ao valor re-
cuperável. f) Julgamentos e estimativas: A preparação das demonstra-
ções contábeis da Entidade requer que a Administração faça julgamentos e 
estimativas e adote premissas que afetam os valores apresentados de recei-
tas, despesas, ativos e passivos, bem como as divulgações de passivos con-
tingentes, na data-base das demonstrações contábeis. Contudo, a incerteza 
relativa a essas premissas e estimativas poderia levar a resultados que re-
queiram um ajuste signiicativo ao valor contábil do ativo ou passivo afetado 
em exercícios futuros. Provisões para riscos judiciais: A Entidade reco-
nhece, quando identiicada, a provisão para causas cíveis, tributárias e traba-
lhistas. A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidên-
cias disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as deci-
sões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, 
bem como a avaliação dos assessores jurídicos. As provisões são revisadas e 
ajustadas para levar em conta as alterações nas circunstâncias. Ajuste para 
perdas estimadas para créditos de liquidação duvidosa: É constituída, quando 
aplicável, em montante suiciente para cobrir perdas prováveis na realização 
das contas a receber. Para determinar a suiciência do ajuste sobre as contas 
a receber, são avaliados o montante e as características de cada um dos cré-
ditos, considerando a probabilidade de realização. Quando há ocorrência de 
signiicativos atrasos na realização dos créditos e, pela consideração que a 
probabilidade de recebimento diminui, é registrada perda estimada nas de-
monstrações contábeis em montante suiciente para cobrir a perda provável. 
g) Apuração do Superávit/Déicit: O resultado das operações é apurado 
pelo regime de competência, exceto quanto às receitas de doações e contri-
buições, reconhecidas quando efetivamente recebidas. h) Reconhecimento 
de receitas: As receitas com contrato de gestão são reconhecidas pelo regi-
me de competência, de acordo com os requisitos da aplicação do CPC 47. Não 
foram identiicadas mudanças signiicativas de práticas contábeis de reco-
nhecimento de receitas com contratos de gestão pública. i) Outros ativos e 
passivos circulantes e não circulantes: Os valores do ativo circulante e 
realizável a longo prazo são demonstrados pelo seu valor de realização e 
atualizados até a data do balanço, quando aplicável. Os ativos e passivos são 
classiicados como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável 
que ocorra nos próximos doze meses. j) Ajuste ao valor presente de ati-
vos e passivos: Nas demonstrações contábeis de 2021 não transacionou 
operação de longo prazo (ou relevantes de curto prazo) que se qualiicassem 

ATIVO  Nota 2021 2020
Circulante   19.521.490 16.402.126
Caixa e equivalentes de caixa  4 14.747.682 12.002.569
Contas a receber  5 2.957.255 2.957.255
Estoques  6 1.633.011 1.253.492
Adiantamento a funcionário   36.782 50.199
Outros créditos   104.469 123.770
Despesas antecipadas   42.291 14.841
Não Circulante   7.566.181 6.530.381
Partes relacionadas  9 1.850.000 1.850.000
Imobilizado próprio  7 1.359.586 -
Imobilizado - gestão pública  7 4.181.382 4.376.109
Intangível - gestão pública  8 175.213 304.272
Total do Ativo   27.087.671 22.932.507

PASSIVO  Nota 2021 2020
Circulante   3.947.175 2.883.162
Fornecedores  10 1.978.196 1.368.110
Obrigações trabalhistas  11 1.485.076 1.083.653
Obrigações sociais  12 228.630 176.361
Obrigações iscais   113.716 80.875
Outras contas a pagar   - 7.273
Partes relacionadas  9 141.557 166.890
Não Circulante   5.084.761 4.703.872
Receitas diferidas  13 5.084.761 4.703.872
Patrimônio Líquido  15 18.055.735 15.345.473
Patrimônio social   14.787.867 10.523.652
Superávit acumulado   3.267.868 4.821.821
Total do Passivo e do Patrim.Líquido   27.087.671 22.932.507

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT DOS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31/12/2021 E 2020 - Em Reais (R$)

  Nota 2021 2020
Receitas Operacionais  15 39.687.056 31.402.382
Serviços prestados pacientes SUS   39.687.056 36.187.057
(-) Reversão contrato de gestão   - (4.784.675)
Custos   (30.992.560) (22.509.591)
Pessoal e encargos   (9.606.059) (7.107.754)
Serviços de terceiros   (17.879.730) (12.731.168)
Materiais e medicamentos   (3.506.771) (2.670.669)
Despesas   (5.967.132) (4.426.273)
Pessoal e encargos   (2.401.515) (1.776.939)
Despesas gerais e administrativas  16 (3.223.413) (2.479.697)
Depreciação/amortização   (818.409) (741.117)
Impostos, taxas e contribuições   (16.956) (39.390)
Outras receitas e despesas operacionais   493.161 610.870
Financeiras, Líquidas   540.504 355.303
Receitas inanceiras   562.326 376.295
Despesas inanceiras   (21.822) (20.992)
Superávit do Exercício   3.267.868 4.821.821

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS 

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2021 E 2020 - Em Reais (R$)
  Patrimônio Superávit
  Social acumulado Total
Em 31 de dezembro de 2019  8.963.429 11.728.175 20.691.604
Incorporação ao Patrimônio Social  11.728.175 (11.728.175) -
Ajustes patrimoniais  (10.215.325) - (10.215.325)
Transferências  47.373 - 47.373
Superávit do exercício  - 4.821.821 4.821.821
Em 31 de dezembro de 2020  10.523.652 4.821.821 15.345.473
Incorporação ao Patrimônio Social  4.821.821 (4.821.821) -
Ajustes patrimoniais (nota 15)  (557.606) - (557.606)
Superávit do exercício  - 3.267.868 3.267.868
Em 31 de dezembro de 2021  14.787.867 3.267.868 18.055.735

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA-MÉTODO INDIRETO
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2021 E 2020 - Em Reais (R$)

  2021 2020
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Superávit do período  3.267.868 4.821.821
Ajustes para conciliar o resultado
Depreciação/amortizações  818.409 741.117
Superávit ajustado  4.086.277 5.562.938
Variações no circulante das contas 
 de ativo e passivo  538.378 (11.321.651)
Redução / (Aumento) de outros créditos  32.718 (382.709)
(Aumento) de estoques  (379.519) (344.315)
(Aumento) das despesas antecipadas  (27.450) (1.719)
Aumento de fornecedores  610.086 183.563
Aumento de obrigações trabalhistas  401.423 142.898
Aumento de obrigações sociais  52.269 23.360
Aumento obrigações tributárias  32.841 6.442
(Redução) / Aumento de outras obrigações  (7.273) 7.271
Aumento / (Redução) das obrigações 
 - não circulante  380.889 (741.117)
Ajustes patrimoniais  (557.606) (10.215.325)
Caixa líquido proveniente das / (aplicado 
 nas atividades operacionais)  4.624.655 (5.758.713)
Atividades de investimentos  (1.854.209) (396.136)
Aquisição de imobilizado  (1.854.209) (367.996)
Aquisição de bens do intangível  - (28.140)
Atividades de inanciamentos  (25.333) 32.573
Transações com partes relacionadas  (25.333) 32.573
Aumento / (Redução) no caixa e 
 equivalentes de caixa  2.745.113 (6.122.276)
Variação em caixa e equivalentes de caixa (Nota 4)
Saldo existente no início do período  12.002.569 18.124.846
Saldo existente no inal do período  14.747.682 12.002.569
Aumento / (Redução) no caixa 
 e equivalentes de caixa  2.745.113 (6.122.277)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2021 E 2020 - Em Reais (R$)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis
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8. Intangível:  Direito de uso Software Total
Contrato de Gestão  20% 20%
Saldo em 31/12/2020
Saldo inicial  49.635 355.555 405.190
Aquisição  28.140 - 28.140
Amortização  (13.287) (115.772) (129.059)
Saldo inal  64.488 239.783 304.271
Saldo em 31/12/2021
Saldo inicial  64.488 239.783 304.271
Aquisição  - - -
Amortização  (13.287) (115.771) (129.058)
Saldo inal  51.201 124.012 175.213
9. Partes Relacionadas: Em 2021 e 2020, o montante a receber de R$ 
1.850.000,00, refere-se a contas a receber com hospital relacionado sob 
a mesma gestão. O saldo a pagar de R$ 141.557 (R$ 166.890 em 2020) 
refere-se a serviços laboratoriais prestados por hospitais relacionados sob a 
mesma gestão, bem como serviços da gestão.
10. Fornecedores  2021 2020
Materiais e medicamentos  213.380 94.717
Serviços  1.019.416 669.386
Serviços médicos  536.426 435.964
Diversos  208.974 168.043
  1.978.196 1.368.110
11. Obrigações Trabalhistas  2021 2020
Ordenados e salários a pagar  611.030 466.016
Provisão de férias  809.538 572.094
Provisão FGTS s/férias  64.508 45.543
  1.485.076 1.083.653
12. Obrigações Sociais  2021 2020
INSS a recolher  59.624 50.661
FGTS a recolher  91.450 69.058
IRRF s/ folha a recolher  77.556 56.642
  228.630 176.361
13. Receitas Diferidas: Em 2021, foi utilizado o montante de R$ 464.034, 
sendo adquirido com a verba residual de 2020. O saldo demonstrado no 
grupo de receita diferida em 31/12/2021, refere-se à entrada recurso para 
imobilizado com o contrato de gestão no hospital, contabilizando a deprecia-
ção mensal dos bens na conta receita diferida no passivo conforme abaixo:
  2021 2020
Imobilizado - contrato de gestão  6.333.997 5.869.964
Intangível - contrato de gestão  645.293 645.293
Total investido em ativo  6.979.291 6.515.257
Depreciação/amortização acumulada  (2.622.695) (1.834.896)
Total imobilizado/intangível líquido  4.356.575 4.680.361
(+) Saldo para investimento  728.186 23.512
Receita diferida  5.084.761 4.703.873
14. Provisão para Contingência e Depósitos Judiciais: A Entidade é 
parte em ações judiciais, decorrentes do curso normal das operações, en-
volvendo questões Trabalhistas. Os processos classiicados como de proba-
bilidade de perda possível, pela Administração, amparada por seus assesso-
res jurídicos, não estão reconhecidos contabilmente e montam os seguintes 
valores:   Possível
  2021 2020
Trabalhista  42.000 6.659
  42.000 6.659

15. Patrimonio Social: O Patrimônio Social é acrescido de excedentes de 
receitas sobre despesas (superávit), ou deduzidos por insuiciências (déi-
cit), dos resultados obtidos nas atividades de gestão. Os ajustes patrimo-
niais realizados em 2021 referem-se substancialmente ao consumo da oi-
cina ortopédica, no montante de R$ 554.836, identiicados em conciliação 
realizada pela Administração.
16. Despesas Gerais e Administrativas  2021 2020
Serviços de gestão  (1.947.586) (1.424.472)
Energia elétrica  (689.689) (573.251)
Aluguel de máquinas  (56.196) (114.525)
Manutenção e conservação  (1.875) (20.040)
Viagens e hospedagens  (48.607) (59.491)
Outros  (479.460) (287.918)
  (3.223.413) (2.479.697)
17. Renúncia Fiscal: A Entidade aplica integralmente no país os recursos 
para manutenção dos seus objetivos institucionais e mantém escrituração 
regular de suas receitas e despesas, está imune do imposto de renda, da 
contribuição social e dos impostos estaduais e municipais de acordo com 
os dispositivos da Constituição Federal do Brasil - CF e Código Tributário 
Nacional - CTN Atendendo ao disposto no item 27 - (C) do ITG 2002 (R1) - 
Entidade sem Finalidade de Lucros,3 em que a renúncia iscal relacionada 
com a atividade dever ser evidenciada nas demonstrações contábeis como 
se a obrigação devida fosse, está sendo apresentado o quadro de impos-
tos incidentes sobre as operações. O valor da isenção do recolhimento da 
Contribuição Patronal sobre a folha de pagamento e serviços prestados por 
contribuintes individuais, devido ao INSS e o valor da COFINS estão de-
monstrados e contabilizado, como se devido fosse.
  2021 2020
Cota patronal  1.904.232 1.335.993
Terceiros  552.227 387.438
RAT/SAT  190.423 133.599
Total INSS  2.646.882 1.857.030
COFINS  1.190.612 1.084.212
Total Renúncia Fiscal  3.837.494 2.941.242
18. Cobertura de Seguros: Em 2021, a cobertura de seguros foi determi-
nada e contratada em base técnica que a Administração estima suiciente 
para cobertura de eventuais perdas decorrentes de sinistros com bens e 
direitos. 19. Instrumentos Financeiros: A Entidade participa de opera-
ções envolvendo instrumentos inanceiros com o objetivo de inanciar suas 
atividades ou aplicar seus recursos inanceiros disponíveis. A Administração 
dessas operações é efetuada mediante deinição de estratégias de operação 
e do estabelecimento de sistemas de controles. Opera com diversos instru-
mentos inanceiros, incluindo aplicações inanceiras, recebimento de entes 
públicos e contas a pagar a fornecedores. Os valores registrados no ativo e 
no passivo circulante têm liquidez imediata ou vencimento, em sua maioria, 
em prazos inferiores a três meses. Considerando o prazo e as características 
desses instrumentos, que são sistematicamente renegociados, os valores 
contábeis se aproximam dos valores justos.
  2021 2020
Aplicações inanceiras  12.864.611 10.724.131
Contas a receber  2.957.255 2.957.255
Total ativos inanceiros  15.821.866 13.681.386
Fornecedores  1.978.196 1.368.110
Total passivos inanceiros  1.978.196 1.368.110
20. Gestão de Risco: A Entidade possui exposição aos seguintes riscos ad-

a serem ajustadas, sendo que o efeito deste procedimento é avaliado perio-
dicamente pela entidade. l) Patrimônio líquido: Composto pelo superávit/
déicit obtido ao longo do período de existência da entidade, que não tem 
Capital Social, devido a sua natureza jurídica de entidade sem inalidade de 
lucro, conforme prevê o art. 44 e seguintes do Código Civil. m) Demonstra-
ções dos luxos de caixa: As demonstrações dos luxos de caixa foram 
preparadas pelo método indireto e estão apresentadas de acordo com o CPC 
03 (R2) - Demonstração dos Fluxos de Caixa. 3. Impactos da COVID-19 
nas Operações: A Administração da Entidade continua adotando medidas 
que julga necessárias para mitigar e/ou minimizar os impactos gerados pela 
COVID-19 em suas operações, incluindo, mas não se limitando: (i) Medidas 
de preservação de caixa, através de redução de custos possíveis dentro da 
estrutura atual e do adequado cumprimento do convênio com a SESPA, de 
forma que tenha os recursos necessários para manter a continuidade de suas 
operações enquanto houver restrições econômicas, sociais e riscos de entre-
ga de insumos e fornecimento derivadas da pandemia; (ii) manutenção da 
estrutura de home oice para parte de seus colaboradores enquanto for ne-
cessário, em observância aos protocolos estabelecidos pelas autoridades go-
vernamentais. A Administração analisa suas perspectivas sobre os efeitos 
econômicos da disseminação do COVID-19 no País, considerando que apesar 
de não ter sido eleito pela SESPA como referência para atendimento à CO-
VID-19, as operações do Hospital ainda podem ser impactadas, em 2022, por 
eventual nova fase de restrições impostas pelas autoridades governamentais 
ou pela necessidade de aumento de carga horária de atendimento ou obten-
ção de novas fontes de recursos para viabilizar possíveis atendimentos de 
urgência. Apesar dos possíveis impactos, a Administração julga que o relacio-
namento com o Ente Público favorece o recebimento de recursos e estrutura 
em tempo para eventuais solicitações de atendimento de urgência, portanto, 
optou por não realizar provisões adicionais ou contingenciais nessas demons-
trações contábeis.
4. Caixa e Equivalentes de Caixa  2021 2020
Caixa  1.000 1.000
Banco conta movimento  1.882.071 1.277.438
Aplicações em CDB  12.864.611 10.724.131
  14.747.682 12.002.569

As aplicações em Certiicados de Depósito Bancário foram feitas em insti-
tuições de primeira linha no Brasil, com remuneração baseada nas taxas do 
Certiicado de Depósito Interbancário-CDI e não possuem vencimento pre-
determinado, podendo ser resgatadas a qualquer momento pela Entidade, 
garantindo liquidez imediata. Os rendimentos estão atualizados pelo valor 
incorrido até a data do balanço. A Administração entende que o montante 
de Caixa e equivalentes de Caixa é suiciente para o cumprimento de obri-
gações de curto prazo. 5. Contas Receber: Referem-se a contas a receber 
de contrato de gestão com Secretaria de Saúde do Estado do Pará, vigente 
até 21/11/2022.  2021 2020
Contrato 002/2017 - SESPA  2.957.255 2.957.255
  2.957.255 2.957.255
6. Estoques  2021 2020
Drogas e Medicamentos  114.007 27.474
Dietas Enterais e Parenterais  513 513
Fios Cirúrgicos  - 817.899
Filmes e Químicos  208.825 49.750
Materiais de uso do paciente  951.854 184.782
Produtos de Limpeza  87.040 48.152
Materiais de Laboratório  430 49.750
Demais materiais  270.342 75.172
  1.633.011 1.253.492
Não há itens considerados obsoletos, ou de baixa rotatividade que justiique 
constituição de provisão para perdas.
7. Imobilizado  Maquinas  Móveis Eqptos Cons-
  e Equip. e Utens. Pedag. trução Total
  10% 10% 10% 0%
Saldo em 31/12/2021
Saldo inicial  - - - - -
Aquisição  547.358 41.222 7.885 793.710 1.390.175
Depreciação  (29.191) (873) (525) - (30.589)
Saldo inal  518.167 40.349 7.360 793.710 1.359.586

...continuação INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
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CNPJ 23.453.830/0017-37

continua...

  Ap.Med e   Eqptos. de  Maqs. e Mov. e Mov. Utens.  Eqptos
Contrato de Gestão  cirurgia Benf. informática Inst. eqptos Utensílios Hosp Veículos Pedag. Total
  10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 20% 10%
 Saldo em 31/12/2020
Saldo inicial  125.145 1.139 52.232 23.640 2.692.475 1.238.350 169.605 231.830 85.755 4.620.171
Aquisição  51.490 - - 6.185 208.779 65.577 35.965 - - 367.996
Depreciação  (15.908) (48) (12.358) (3.274) (326.899) (149.612) (20.673) (72.966) (10.320) (612.058)
Saldo inal  160.727 1.091 39.874 26.551 2.574.355 1.154.315 184.897 158.864 75.435 4.376.109
 Saldo em 31/12/2021
Saldo inicial  160.727 1.091 39.874 26.551 2.574.355 1.154.315 184.897 158.864 75.435 4.376.109
Aquisição  - - - - 352.476 94.019 14.794 - 5.047 466.336
Baixa  - - - - - (2.302) - - - (2.302)
Depreciação  (19.341) (121) (12.358) (3.326) (358.030) (159.472) (22.574) (72.966) (10.573) (658.761)
Saldo inal  141.386 969 27.516 23.225 2.568.801 1.086.560 177.117 85.898 69.909 4.181.382
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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
À Diretoria do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH - Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação - CIIR. Belém - PA. Opi-
nião: Examinamos as demonstrações contábeis do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH / Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação 
(CIIR), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do superávit, das mutações do patrimônio social e dos 
luxos de caixa, para o exercício indo nessa data, assim como das principais práticas contábeis e demais notas explicativas. Em nossa opinião, as demonstrações 
contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e inanceira do Instituto Nacional de Desenvolvimen-
to Social e Humano - INDSH / Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação (CIIR), em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e os seus luxos 
de caixa para o exercício indo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com 
as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção intitulada “Responsabili-
dade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos 
no Código de Ética Proissional do Contador e nas normas proissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilida-
des éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suiciente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Principais as-
suntos de auditoria: Principais assuntos de auditoria (“PAA”) são aqueles que, em nosso julgamento proissional, foram os mais signiicativos em nossa auditoria 
do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações contábeis como um todo e na formação de nossa opinião 
sobre essas demonstrações contábeis e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos. • Provisões para riscos e passivos contingen-
tes: Conforme nota explicativa nº 14, provisão para contingências e depósitos judiciais, a Entidade possui processos, questionamentos ou assuntos relevantes acer-
ca de questões cíveis e trabalhistas, cujos desfechos não estão totalmente sob seu controle. Considerando a complexidade do ambiente judiciário e a necessidade de 
julgamento crítico em relação a probabilidade de perda nestes processos, eventuais mudanças de prognóstico e/ou julgamento podem trazer impactos relevantes nas 
demonstrações contábeis. Sendo assim, a avaliação, mensuração e divulgação destas contingências foi considerado como foco de análises em nossa auditoria. Como 
o assunto foi conduzido em nossa auditoria: Nossos procedimentos de auditoria para endereçamento dos riscos de provisão para contingências incluíram, entre outros: 
(i) envio de correspondência independente para os assessores jurídicos responsáveis pelos processos da Entidade; (ii) avaliação de controles internos histórico da 
natureza dos processos e desfechos; (iii) Discussões com a Administração e seus assessores jurídicos sobre as premissas adotadas na deinição dos prognósticos de 
perda dos processos representativos; (iv) obtenção de opinião legal dos assessores jurídicos, acerca de assuntos de alta exposição da Entidade; e (v) veriicação da 
consistência das informações de resposta de assessores jurídicos com as informações e controles da Administração. Com base nos procedimentos aplicados, enten-
demos que os controles internos mantidos, bem como as estimativas utilizadas pela Administração, proporcionam uma base razoável e consistente com as suas 
conclusões, reletidas nas demonstrações contábeis. • Provisão ou baixa de créditos com liquidação duvidosa: A estimativa de provisão para créditos de liqui-
dação duvidosa e/ou reconhecimento da perda dos recebíveis com baixa perspectiva de recebimento envolve alto nível de julgamento por parte da Administração. A 
determinação da provisão para créditos de liquidação duvidosa ou baixa de recebíveis envolve a avaliação de várias premissas e fatores internos e externos, incluin-
do, mas não se limitando, aos níveis de incerteza de recebimento e renegociação com ente público e das incertezas econômicas provenientes dos impactos da CO-
VID-19. Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria: Nossos procedimentos de auditoria, incluíram, entre outros: (i) Análise das políticas de cobrança, renego-
ciação e discussão junto ao ente público; (ii) entendimento sobre os controles gerenciais em validação aos descontos promovidos pelo ente público, bem como a 
avaliação do cumprimento de métricas contratuais e (iii) Análise sobre a perspectiva da Administração acerca do recebimento dos valores contratuais. (iv) Análise 
sobre eventuais discussões e negociações com Ente Público acerca de impactos da COVID-19 no luxo de pagamentos do contrato de gestão pactuado. Concluímos 
pela razoabilidade dos critérios e premissas adotados pela Administração para a determinação e classiicação de parte do contas a receber junto a SESPA como não 
circulante, os quais foram baseados na expectativa de êxito em negociação com o ente público. Ênfases: Nossa opinião não está ressalvada em função dos seguintes 
assuntos: i) Conforme descrito na nota explicativa 2.4(c), chamamos a atenção ao fato de que o imobilizado utilizado nas operações da Entidade, será integralmente 
revertido ao poder concedente (Estado do Pará), quanto do término do contrato de gestão. Desta forma a Administração da Entidade não adota as determinações do 
Pronunciamento Técnico do Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC nº 27 - Ativo Imobilizado, não procedendo com a revisão da vida útil dos bens que compõem 
o ativo imobilizado, aplicando as taxas usuais, aceitas iscalmente, para determinação da depreciação e amortização dos itens imobilizados e intangíveis ii) A Entida-
de mantém transações relevantes com partes relacionadas, sendo os Hospitais sob gestão comum. Tais operações poderiam trazer efeitos diferentes no balanço pa-
trimonial e resultado da Entidade, caso fossem realizadas com outras partes. Outros assuntos: i) Os valores correspondentes ao exercício indo em 31 de dezembro 
de 2020, apresentados para ins de comparação, foram auditados por nós e emitimos relatório de auditoria, em 11 de março de 2021, sem modiicações. ii) Conforme 
descrito na nota explicativa 3, a Entidade vem acompanhando a evolução de contágio e deinições sobre restrições de atividades e circulação, promovendo a manu-
tenção de sua estrutura para atendimentos emergenciais relacionados ao COVID-19. A Administração julga não haver fatores que impliquem em impactos imediatos 
e signiicativos nas operações de gestão do Hospital, concluindo por não ser necessário realizar provisões adicionais ou reavaliação da estrutura do contrato de gestão. 
Responsabilidade da Administração e da governança pelas demonstrações contábeis: A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresen-
tação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para 
permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações 
contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com 
a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade 
ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Entidade são 
aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidades do auditor pela auditoria das de-
monstrações contábeis: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção rele-
vante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, 
mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções re-
levantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam inluen-
ciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria 
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento proissional e mantemos ceticismo proissional ao longo da audi-
toria. Além disso: • Identiicamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, 
planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suiciente para fundamentar 
nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de 
burlar os controles internos, conluio, falsiicação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a 
auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eicácia dos controles 
internos da Entidade. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela 
Administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria 
obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida signiicativa em relação à capacidade de continuidade operacio-
nal da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas de-
monstrações contábeis ou incluir modiicação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de 
auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional. • 
Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as 
correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança 
a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações signiicativas de auditoria, inclusive as eventuais deiciências signi-
icativas nos controles internos que identiicamos durante nossos trabalhos. Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos 
com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que pode-
riam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas. Dos assuntos que foram objeto de comunicação com 
os responsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram considerados como mais signiicativos na auditoria das demonstrações contábeis do exercício 
corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou re-
gulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado 
em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o 
interesse público. São Paulo, 14 de março de 2022. Planners Auditores Independentes - CRC.SP. nº 2SP 14.712/O-2 - CVM 11.398 - CNAI PJ 000219; Heitor 
Piovam - Contador CRC 1SP 331.721/O-0 - Auditor Independente - CNAI 6.199.

vindos de instrumentos inanceiros. Risco de crédito: Risco de crédito é o ris-
co de prejuízo inanceiro caso um cliente ou contraparte em um instrumento 
inanceiro falhe em cumprir com suas obrigações contratuais, que surgem 
principalmente dos recebíveis do contrato de gestão. A Administração en-
tende que o risco de crédito é monitorado de maneira adequada e frequen-
te, uma vez que ao que minimiza as possibilidades de ocorrências de des-
cumprimento. Risco de liquidez: As principais fontes de liquidez da Entidade 
derivam do saldo de caixa e aplicações inanceiras, do luxo de caixa gerado 
por suas operações de recebimento de repasses. A Administração da Entida-
de entende que tais fontes são adequadas para atender seus usos de fundos, 
o que inclui, mas não se limita a capital de giro, pagamentos a fornecedores 
e prestadores de serviços. A abordagem na administração de liquidez é de 
garantir, o máximo possível, que sempre haja liquidez suiciente para cum-
prir com suas obrigações quando do seu vencimento, em condições normais, 
sem causar perdas inaceitáveis ou com risco de imagem à Entidade. Risco de 
operacional: Principais riscos associados a COVID-19 nas operações 
da Entidade: Os riscos decorrentes de pandemias de saúde, atualmente 
provocadas pela COVID-19, podem contribuir de maneira signiicativa para 
a deterioração das condições econômicas no Brasil e nos demais países in-
tensamente afetados, e poderiam trazer, entre outras consequências: (i) 
risco de recebimento ou atrasos no recebimento dos recursos do contrato 
de gestão por recessão econômica e redirecionamento de gastos do Ente 
Público; (ii) Aumento signiicativo nos custos de aquisição de insumos e ma-

teriais para tratamento e contenção da COVID-19, caso o Hospital seja eleito 
como ponto de referência para atendimento da doença, o que pode levar a 
desabastecimento e/ou necessidade de complemento de luxos de caixa; (iii) 
Paralisação parcial ou completa de fornecimento de produtos e serviços, em 
virtude de colapso ou demanda excessiva, por tempo indeterminado; e (iv) 
Alto nível de exposição de funcionários, clientes, fornecedores, prestadores 
de serviço em relação ao contágio, possibilitando perda de capacidade de 
atendimento. A Administração manteve seu planejamento de atividades ao 
longo de 2021, relativo à preparação de sua estrutura para atender maior 
demanda de pacientes, executando as atividades com resguardo necessá-
rio de seus proissionais, clientes e fornecedores. A Administração acredita 
que o Hospital não possui risco de continuidade operacional. No entanto, 
mudanças futuras que possam deteriorar o ambiente econômico, social e de 
saúde, podem levar a Entidade a rever suas estimativas de luxo de caixa 
futuro e, eventualmente, podem requerer novas requisições de recursos e 
estrutura junto ao Ente Público. 21. Eventos Subsequentes: a) Impac-
tos da COVID-19 para 2022: A Administração da Sociedade acompanha 
tempestivamente e com responsabilidade as informações e orientações da 
Organização Mundial da Saúde (OMS), Ministério da Saúde e demais agên-
cias reguladoras, acerca das medidas adequadas a serem implementadas 
nas atividades operacionais e administrativas. A Administração optou por 
não realizar provisões adicionais ou contingenciais nessas demonstrações 
contábeis. Belém - PA, 14 de março de 2022.

 Paola Alejandra Valenzuela Reyes - CPF: 200.671.668-90 - Diretora Executiva Maiara Cardoso da Silva Cravo - Contadora - CRC PA - 019966/O

Protocolo: 772192



diário oficial Nº 34.894   127Quarta-feira, 16 DE MARÇO DE 2022

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH
HOSPITAL JEAN BITAR (CNPJ 23.453.830/0015-75)

Balanço Patrimonial dos exercícios indos em 31 
de dezembro de 2021 e 2020 em reais (R$)

                                   NOTA           2021  2020
RECEITAS OPERACIONAIS 42.074.143    39.953.225
Serviços prest. pacientes SUS 42.074.143    39.953.225
CUSTOS    (37.082.462)  (33.961.644)
Pessoal e encargos    (10.547.672)  (16.951.396)
Serviços de terceiros    (17.633.951)  (10.522.522)
Materiais e medicamentos      (8.900.839)    (6.487.726)
DESPESAS      (6.543.781)    (6.083.767)
Pessoal e encargos      (2.636.918)    (2.630.631)
Despesas gerais              15      (3.867.601)    (3.355.418)
Depreciação/amortização         (190.949) (234.997)
Impostos, taxas e contribuições (6.391)       (7.109)
Outras receitas e desp. operac. 158.078         144.388
FINANCEIRAS, LÍQUIDAS          159.898           65.641
Despesas Financeiras           (43.563)         (34.343)
Receitas inanceiras          203.461           99.984
DÉFICIT DO EXERCÍCIO      (1.392.202)         (26.545)

  NOTA 2021 2020
ATIVO  
CIRCULANTE  7.111.820  8.001.125
Caixa e equivalentes de caixa 4 4.711.101  6.381.086
Contas a receber  5 1.138.227  103.228
Estoques 6 1.134.640  1.189.911 
Adiantamento a Funcionários  98.630  83.071 
Outros Créditos  15.975 214.611
Despesas antecipadas  2.331 3.023 
Partes Relacionadas 8 10.916  26.195 
NÃO CIRCULANTE  1.940.545 2.131.494 
Depósito judicial 13 28.560  28.560 
Imobilizado líquido 7 -           1.434 
Intangível líquido 7 -   30.362 
Imobilizado, líquido – Contrato
de Gestão 7 1.911.985  2.071.138 
TOTAL DO ATIVO  9.052.365 10.132.619
 NOTA 2021 2020
PASSIVO   
CIRCULANTE  4.699.847  4.014.046 
Fornecedores 9 2.265.104  1.611.493 
Obrigações trabalhistas 10 1.879.941  1.846.474 
Obrigações sociais  11 301.584  307.227 
Obrigações iscais  112.087  76.352 
Partes Relacionadas 8 141.131  172.500 
NÃO CIRCULANTE  1.911.985  2.071.138 
Receitas Diferidas 12 1.911.985  2.071.138 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 14 2.440.533 4.047.435 
Patrimônio social   3.832.735 4.073.980 
Déicit acumulado  (1.392.202) (26.545)
TOTAL DO PASSIVO E DO
PATRIMÔNIO LÍQUIDO     9.052.365 10.132.619 

As notas explicativas são parte integrante das Demons-
trações Contábeis

 Patrim.  Déicit 
 Social acum,  Total
 Em 31/12/2019  3.151.932  887.483  4.039.415
Incorpor. ao Patr. Social 887.483  (887.483) -
Ajuste patrimoniais (2.474) -  (2.474)
Transferências  37.039 - 37.039
Déicit do exercício  - (26.545) (26.545)
Em 31/12/2020  4.073.980 (26.545) 4.047.435
Incorpor. ao Patr. Social (26.545) 26.545  -
Ajustes patr. (nota 14) (214.700)                  - (214.700)
Déicit do exercício - (1.392.202) (1.392.202)
Em 31/12/2021  3.832.735 (1.392.202) 2.440.533

Notas Explicativas às demonstrações contábeis dos
exercícios indos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 em reais (R$)

1. CONTEXTO OPERACIONAL a) Objetivos Sociais 
O Hospital Jean Bitar (HJB) está localizado em Belém 
(PA), e faz parte da rede pública do estado. O Hospital 
atende uma população 1,4 milhão de pessoas da região 
metropolitana de Belém, composta por mais sete mu-
nicípios. A unidade oferece assistência de média e alta 
complexidade nas especialidades de cirurgia endocrino-
logia, reumatologia, geriatria, além de ser referência 
em cirurgias bariátricas com 70 leitos, incluindo unidade 
de terapia intensiva (UTI). Todos esses serviços contam 
com o suporte de apoio diagnóstico e terapêutico com 
análises clínicas e outros exames especializados.Todo 
atendimento é voltado aoSUS, assegurando assistência 
universal e gratuita, em regime de 24 (vinte e quatro) 
horas por dia. O Hospital está situado na Rua Cônego 
Jerônimo Pimentel, 543 – Umarizal, Belém-PA. b) Con-
trato de Gestão O Hospital Jean Bitar (HJB) é adminis-
trado pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social 
e Humano – INDSH (CNPJ 23.453.830/0001-70), desde 
março de 2016, sendo atualmente por meio de contrato 
de gestãonº 007/SESPA/2021, vigente até 10/11/2022. 
O INDSH é uma Entidade civil de direito privado, sem 
ins lucrativos e ilantrópica. 
É reconhecida como Entidade de utilidade pública por:
Âmbito Legislação Publicação
Federal  Decreto  DOU de
 Federal nº 50.517/61 23/12/1970
Estadual  Lei Estadual DOE de
  n° 5.341/1969 19/11/1969
Municipal  Lei Municipal  DOM de
 nº 416 16/08/1967
A Entidade é portadora do Certiicado de Entidade Be-
neicente de Assistência Social na área da Saúde - CE-
BAS, cuja renovação para o triênio de 1º de janeiro de 
2021 a 31 de dezembro de 2023 foi protocolada em 
07/10/2020, junto ao Ministério da Saúde no qual se 
encontra pendente de julgamento. A Entidade tem a 
manutenção de sua certiicação até a publicação da de-
cisão pelo Ente Público, conforme previsto no artigo 24 
da lei 12.101/2009.
2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CON-
TÁBEIS E PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS: 
2.1. Declaração de conformidade As demonstrações 
contábeis da Entidade foram elaboradas de acordo com 
as práticas contábeis oriundas da legislação societária 
brasileira aplicável às entidades sem ins lucrativos, ITG 
2002 – Entidade sem Finalidade de Lucro, aprovada 
pela Resolução CFC 1.409/12 de 21 de setembro de 
2012 e revisada em 21 de agosto de 2015, bem como 
a Lei 12.101/2009 e as demais alterações promovidas 
pelas Leis 11.638/07 e 11.941/09. As demonstrações 
contábeis foram aprovadas, pela Administração, em 
14 de março de 2022. 2.2. Base de mensuração e 
apresentação As informações contábeis foram prepa-
radas com base no custo histórico. As principais práti-
cas contábeis aplicadas na preparação das demonstra-
ções inanceiras estão deinidas a seguir. 2.3. Moeda 
funcional e de apresentação Estas demonstrações 
contábeis estão apresentadas em Reais, que é a mo-
eda funcional da Entidade. 2.4. Principais práticas 
contábeis a) Caixa e equivalente de caixa: São re-
presentadas por disponibilidades, depósitos bancários, 
fundos em contas bancárias de livre movimentação e 
aplicações inanceiras de liquidez imediata. As aplica-
ções inanceiras são registradas ao custo acrescido de 
rendimentos auferidos até a data dos balanços que não 
supera o valor de mercado, com alta liquidez e com 
risco insigniicante de mudança de valor e são resgatá-
veis em até 90 dias sem perda do valor. b) Estoques: 
São demonstrados ao custo médio de aquisição, infe-
riores aos valores de realização.Os estoques obsoletos 
ou “vencidos” são baixados ou substituídos, quando 
identiicados. c) Ativo imobilizado: Os imobilizados 
tanto próprios como os de gestão pública, são demons-
trados pelo custo histórico de aquisição ou construção, 
deduzido de depreciação acumulada. Quando se refere 
à depreciação sobre imobilizado próprio, é reconhecida 
em contrapartida de conta própria de resultado. Em se 
tratando de bens de gestão pública, é contabilizada em 
contrapartida na receita diferida para amortizar o valor 
do custo do ativo. A Administração não realiza a avalia-
ção da vida útil dos ativos tangíveis e intangíveis, uma 
vez que considera as cláusulas de devolução dos ativos 
administrados ao Ente Público, como determinantes 
para a aplicação de taxas lineares que se aproximam da 
vida útil econômica esperada. d) Ativo intangível: Os 
intangíveis tanto da gestão pública quanto própria, re-
lete os custos com direitos de uso de software. e) Re-
dução ao valor recuperável de ativos tangíveis e 
intangíveis: A Administração revisa anualmente o va-
lor contábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar 
eventosou mudanças nas circunstâncias econômicas, 
operacionais ou tecnológicas, que possam indicardete-
rioração ou perda de seu valor recuperável. Quando es-
sas evidências são identiicadas e o valorcontábil líquido 
excede o valor recuperável, é constituída provisão para 
deterioração ajustando o valorcontábil líquido ao valor 
recuperável. f) Julgamentos e estimativas: A prepa-
ração das demonstrações contábeis da Entidade requer 
que a Administração faça julgamentos e estimativas e 
adote premissas que afetam os valores apresentados 
de receitas, despesas, ativos e passivos, bem como as 
divulgações de passivos contingentes, na data-base das 
demonstrações contábeis. Contudo, a incerteza relati-

Demonstração dos Fluxos de Caixa – método 
indireto dos exercícios indos em 31 de dezembro 

de 2021 e 2020 em reais (R$)
                                                 NOTA        2021           2020
Fluxos de caixa das 
atividades operacionais 
Déicit do exercício (1.392.202) (26.545)
Ajustes p/conciliar o resul.
Depreciação/amortizações          190.949 234.997
(Déicit)/ Superávit ajustado      (1.201.253) 208.452
Variações no circulante das
contas de ativo e passivo (452.642) 2.437.399
(Aumento) / Redução de outros créd. (851.922)   2.657.288
Redução / (Aumento) de estoques 55.271  (211.313)
Redução de despesas antecipadas                692 945
Aumento de fornecedores          653.611 163.610
Aumento / (Redução) de obrig. trabalh. 33.467 (16.761)
(Redução) de obrigações sociais            (5.643) (2.017)
Aumento / (Redução) de obrig. tribut. 35.735 (76.225)
(Redução) das obrig. - não circulante (159.153) (112.693)
Ajustes patrimoniais         (214.700) 34.565
Caixa líq. (utilizado) /proveniente 
das atividades operacionais      (1.653.895) 2.645.851
Atividades de investimentos                  - (35.620)
Aquisição de imobilizado                  - (35.620)
Atividades de inanciamentos (16.090) 45.399
Transações com partes relacionadas (16.090) 45.399
(Redução) / Aumento no caixa 
e equivalentes de caixa (1.669.985) 2.655.630
Var. em caixa e equiv. de caixa (Nota 4)
Saldo existente no início do exer. 6.381.086 3.725.456
Saldo existente no inal do exercício 4.711.101   6.381.086
(Redução) / Aumento no caixa
e equivalentes de caixa (1.669.985) 2.655.630

Demonstração do Déicit dos exercícios indos em 
31 de dezembro de 2021 e 2020 em reais (R$)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Social 
dos exercícios indo em 31 de dezembro de 2021 e 

2020 em reais (R$)

va a essas premissas e estimativas poderia levar a 
resultados que requeiram um ajuste signiicativo 
ao valor contábil do ativo ou passivo afetado em 
exercícios futuros. Provisões para riscos judiciais: A 
Entidade reconhece, quando identiicada,a provisão 
para causas cíveis, tributárias e trabalhistas. A ava-
liação da probabilidade de perda inclui a avaliação 
das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as 
jurisprudências disponíveis, as decisões mais recen-
tes nos tribunais e sua relevância no ordenamento 
jurídico, bem como a avaliação dos assessores jurí-
dicos. As provisões são revisadas e ajustadas para 
levar em conta as alterações nas circunstâncias. 
Ajuste para perdas estimadas para créditos de liqui-
dação duvidosa: É constituída, quando aplicável, em 
montante suiciente para cobrir perdas prováveis na 
realização das contas a receber.Para determinar a 
suiciência do ajuste sobre as contas a receber, são 
avaliadoso montante e as características de cada 
um dos créditos, considerando a probabilidade de 
realização.Quando há ocorrência de signiicativos 
atrasos na realização dos créditos e, pelaconsidera-
ção que a probabilidade de recebimento diminui, é 
registrada perda estimada nasdemonstrações con-
tábeis em montante suiciente para cobrir a perda 
provável. g) Apuração do Superávit/Déicit: O 
resultado das operações é apurado pelo regime de 
competência, exceto quanto às receitas de doações 
e contribuições, reconhecidas quando efetivamente 
recebidas. h) Reconhecimento de receitas: As 
receitas com contrato de gestão são reconhecidas 
pelo regime de competência, de acordo com os re-
quisitos da aplicação do CPC 47. Não foram identii-
cadas mudanças signiicativas de práticas contábeis 
de reconhecimento de receitas com contratos de 
gestão pública. i) Outros ativos e passivos cir-
culantes e não circulantes: Os valores do ativo 
circulante e realizável a longo prazo são demons-
trados pelo seu valor de realização e atualizados 
até a data do balanço, quando aplicável. Os ativos e 
passivos são classiicados como circulantes quando 
sua realização ou liquidação é provável que ocor-
ra nos próximos doze meses. j) Ajuste ao valor 
presente de ativos e passivos: Nas demonstra-
ções contábeis de 2021 não transacionou operação 
de longo prazo (ou relevantes de curto prazo) que 
se qualiicassem a serem ajustadas, sendo que o 
efeito deste procedimento é avaliado periodicamen-
te pela entidade. l) Patrimônio líquido: Compos-
to pelo superávit/déicit obtido ao longo do perío-
do de existência da entidade, que não tem Capital 
Social, devido a sua natureza jurídica de entidade 
sem inalidade de lucro, conforme prevê o art. 44 
e seguintes do Código Civil. m) Demonstrações 
dos luxos de caixa: As demonstrações dos luxos 
de caixa foram preparadas pelo método indireto e 
estão apresentadas deacordo com o CPC 03 (R2) 
- Demonstração dos Fluxos de Caixa. 3. Impacto 
da COVID-19 nas operações: A Administração 
da Entidade continua adotando medidas que julga 
necessárias para mitigar e/ou minimizar os impac-
tos gerados pela COVID-19 em suas operações, 
incluindo, mas não se limitando: (i) Medidas de 
preservação de caixa, através de redução de custos 
possíveis dentro da estrutura atual e do adequado 
cumprimento do convênio com a SESPA, de forma 
que tenha os recursos necessários para manter a 
continuidade de suas operações enquanto houver 
restrições econômicas, sociais e riscos de entrega 
de insumos e fornecimento derivadas da pandemia; 
A Administração analisa suas perspectivas sobre os 
efeitos econômicos da disseminação do COVID-19 
no País, considerando que apesar de não ter sido 
eleito pela SESPA como referência para atendimento 
à COVID-19,  as operações do Hospital ainda podem 
ser impactadas, em 2022, por eventual nova fase de 
restrições impostas pelas autoridades governamen-
tais ou pela necessidade de aumento de carga ho-
rária de atendimento ou obtenção de novas fontes 
de recursos para viabilizar possíveis atendimentos 
de urgência. 
4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
 2021 2020
Caixa – recursos em espécie 1.200  1.200 
Banco conta movimento         10.848         17.473 
Aplicações inanceiras de
liquidez imediata    4.699.053  6.362.413 
    4.711.101 6.381.086
As aplicações em Certiicados de Depósito Bancário 
foram feitas em instituições de primeira linha no Bra-
sil, com remuneração baseada nas taxas do Certii-
cado de Depósito Interbancário – CDI e não possuem 
vencimento predeterminado, podendo ser resgata-
das a qualquer momento pela Entidade, garantindo 
liquidez imediata. Os rendimentos estão atualizados 
pelo valor incorrido até a data do balanço.
5. CONTAS RECEBER: Referem-se a contas a rece-
ber de contrato de gestão com Secretaria de Saúde 
do Estado do Pará, vigente até 10/11/2022.
 2021 2020
Contrato 002/2016 – SESPA - 103.228
Contrato 007/2021 – SESPA 1.138.227 -
 1.138.227 103.228

Continua...



128  diário oficial Nº 34.894 Quarta-feira, 16 DE MARÇO DE 2022

6. ESTOQUES
 2021 2020
Drogas e Medicamentos 356.606 387.890
Dietas Enterais e Parenterais 30.583 19.323
Fios Cirúrgicos 24.522 22.493
Filmes e Químicos 766 3.600
Materiais de uso do paciente 373.831 421.955
Produtos de Limpeza          36.962 30.959
Materiais de Laboratório 124.889 132.803
Demais materiais 186.481 170.888
 1.134.640 1.189.911
Não há itens considerados obsoletos, ou de baixa rotatividade que justiique constituição de provisão para perdas.
7. IMOBILIZADO E INTANGÍVEL: Imobilizado contrato de Gestão com recursos investimento
 Médicos e Cirúrgicos Equip.  Instr. Maquinas e  Móveis e Equip.  Construções
  Aparelhos Inform. Cirúrgicos  Equipts. Utensílios Hospital. em andam. Benfeit. Total
  10% 20% 10% 10% 10% 10%   10%  
Saldo em 31/12/2020
Saldo inicial 376.331 60.358 47.693 258.531 194.966 37.221 950.163 258.568 2.183.831
Adições - 1.482 - 1.963 - - 32.175 - 35.620
Depreciação  (50.707) (24.958) (6.764) (30.478) (22.499) (4.337) - (8.750) (148.313)
 Saldo inal  325.624 36.882 40.929 230.016 172.467 32.884 982.338 249.818 2.071.138
         
Saldo em 31/12/2021
Saldo inicial 325.624 36.882 40.929 230.016 172.467 32.884 982.338 249.818 2.071.138
Transferências - - - - - - (982.338) 982.338 -
Depreciação  (50.706) (24.958) (6.764) (30.517) (22.499) (4.337) - (19.372) (159.153)
 Saldo inal  274.918 11.924 34.165 199.499 149.968 28.547 - 1.212.784 1.911.985
Imobilizado e intangível próprio
 Equipamento Informática Direito de Uso 
 20% 10% Total
Em 31 de dezembro de 2020   
Saldo Inicial              5.437     113.043  118.480 
Depreciação             (4.003)     (82.681) (86.684)
Saldo Final              1.434       30.362  31.796 
Em 31 de dezembro de 2021   
Saldo Inicial              1.434       30.362  31.796 
Depreciação             (1.434)     (30.362) (31.796)
Saldo Final                   -                -    -   
8. PARTES RELACIONADAS: O montante a receber de R$ 
10.916 (R$ 26.195em 2020), refere-se a recursos a receber 
de hospitais relacionados sob a mesma gestão, por serviços 
laboratoriais prestados. O saldo a pagar de R$ 141.131 (R$ 
172.500em 2020)refere-se aos serviços da gestão a pagar.
9. FORNECEDORES: 2021 2020
Materiais e medicamentos       446.408        277.306 
Serviços pessoa jurídica       648.790        385.850 
Serviços médicos    1.086.619        932.680 
Diversos         83.287          15.657 
    2.265.104     1.611.493 
10. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS:  2021 2020
Obrigações trabalhistas        721.023        737.647 
Provisão férias     1.073.320     1.026.934 
Provisões FGTS s/férias          85.598          81.893 
     1.879.941     1.846.474
11. OBRIGAÇÕES SOCIAIS: 2021 2020
INSS a recolher    79.998     81.182 
FGTS a recolher  107.611   109.005 
IRRF s/ folha a recolher  113.420   116.438 
Contr. Sindical         555          602 
  301.584   307.227
12. RECEITAS DIFERIDAS: Em 2021,nenhum montante foi 
utilizado para adquirir ativos. O montante demonstrado no gru-
po de receita diferida em 31/12/2021, refere-se à entrada do 
imobilizado com o contrato de gestão no hospital, contabilizan-
do a depreciação mensal dos bens na conta receita diferida no 
passivo conforme abaixo:
 2021 2020
Imobilizado – Contrato de Gestão 2.567.491 2.567.491
Total investido em Ativo 2.567.491 2.567.491 
 
(-) Depreciação / Amortiz. Acum. (655.506) (496.353)
 1.911.985 2.071.138
13. PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS E DEPÓSITOS JU-
DICIAIS: A Entidade é parte em ações judiciais, decorrentes 
do curso normal das operações, envolvendo questões traba-
lhistas. A Administração julga não ser necessário a provisão 
para demandas judiciais. Os processos classiicados como de 
probabilidade de perda possível, pela Administração, amparada 
por seus assessores jurídicos, não estão reconhecidos contabil-
mente e montam os seguintes valores:             Possível
 2021 2020
Cível 105.000 105.000
Trabalhista 160.500 818.243
 260.500 923.243
Em 2021, a Entidade possuía R$28.560 em depósitos judiciais 
para discussão dos processos em andamento.
14. PATRIMONIO SOCIAL: O Patrimônio Social é acrescido 
de excedentes de receitas sobre despesas (superávit), ou de-
duzidos por insuiciências (déicit), dos resultados obtidos nos 
congressos, bem como na administração da sede da Entidade. 
Em 2021, houve ajustes patrimoniais relativo a baixapor paga-
mento de impostos de exercícios anteriores, no montante de R$ 
32.491. Houve também, a incorporação ao patrimônio socialre-
ferente ao reconhecimento de obrigações com investimento, no 
montante de R$ 182.207.
15. DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS:
  2021 2020
Serviços de gestão     (2.024.506)  (1.868.406)
Energia elétrica        (796.802)     (745.448)
Aluguel de máquinas        (469.567)     (413.721)
Viagens e hospedagens            (8.553)       (22.096)
Outros        (568.173)     (305.747)
     (3.867.601) (3.355.418)
16. RENÚNCIA FISCAL: A Entidade aplica integralmente 
no país os recursos para manutenção dos seus objetivos ins-
titucionais e mantém escrituração regular de suas receitas e 

despesas, está imune do imposto de renda, da contribuição 
social e dos impostos estaduais e municipais de acordo com 
os dispositivos da Constituição Federal do Brasil - CF e Código 
Tributário Nacional - CTN. Atendendo ao disposto no item 
27 – (C) do ITG 2002 (R1) – Entidade sem Finalidade de Lu-
cros,3 em que a renúncia iscal relacionada com a atividade 
dever ser evidenciada nas demonstrações contábeis como se 
a obrigação devida fosse, está sendo apresentado o quadro 
de impostos incidentes sobre as operações. O valor da isen-
ção do recolhimento da Contribuição Patronal sobre a folha 
de pagamento e serviços prestados por contribuintes indivi-
duais, devido ao INSS e o valor da COFINS estão demonstra-
dos e contabilizado, como se devido fosse.
 2021 2020
Cota patronal  2.400.897 2.347.561 
Terceiros      696.260     680.793 
RAT/SAT      240.090 234.756 
Total INSS  3.337.247 3.263.110 
 
COFINS   1.262.224   1.198.597 
Total 4.599.471 4.461.707
17. COBERTURA DE SEGUROS: Em 2021, a cobertura de 
seguros foi determinada e contratada em base técnica que a 
Administração estima suiciente para cobertura de eventuais 
perdas decorrentes de sinistros com bens e direitos.
18. INSTRUMENTOS FINANCEIROS: A Entidade participa de 
operações envolvendo instrumentos inanceiros com o objetivo 
de inanciar suas atividades ou aplicar seus recursos inanceiros 
disponíveis. A Administração dessas operações é efetuada me-
diante deinição de estratégias de operação e do estabelecimen-
to de sistemas de controles. Opera com diversos instrumentos 
inanceiros, incluindo aplicações inanceiras, recebimento de en-
tes públicos e contas a pagar a fornecedores. Os valores regis-
trados no ativo e no passivo circulante têm liquidez imediata ou 
vencimento, em sua maioria, em prazos inferiores a três meses. 
Considerando o prazo e as características desses instrumentos, 
que são sistematicamente renegociados, os valores contábeis se 
aproximam dos valores justos.
 2021 2020
Aplicações inanceiras  4.699.053      6.362.413 
Contas a receber  1.138.227         103.228 
Total ativos inanceiros  5.837.280      6.465.641 
Fornecedores  2.265.104      1.611.493 
Total passivos inanceiros  2.265.104      1.611.493 
19.GESTÃO DE RISCOS: Risco de liquidez As principais 
fontes de liquidez da Entidade derivam do saldo de caixa 
e aplicações inanceiras, do luxo de caixa gerado por suas 
operações tais como recebimento de repasses. A Administra-
ção da Entidade entende que tais fontes são adequadas para 
atender seus usos de fundos, o que inclui, mas se limita a 
capital de giro, pagamentos a fornecedores e prestadores de 
serviços.A abordagem na administração de liquidez é de ga-
rantir, o máximo possível, que sempre haja liquidez suiciente 
para cumprir com suas obrigações quando do seu vencimen-
to, em condições normais, sem causar perdas inaceitáveis ou 
com risco de imagem à Entidade. Risco de operacional Os ris-
cos decorrentes de pandemias de saúde, atualmente provo-
cadas pela COVID-19, podem contribuir de maneira signiica-
tiva para a deterioração das condições econômicas no Brasil e 
nos demais países intensamente afetados, e poderiam trazer, 
entre outras consequências: (i) risco de recebimento ou atra-
sos no recebimento dos recursos do contrato de gestão por 
recessão econômica e redirecionamento de gastos do Ente 
Público; (ii) Aumento signiicativo nos custos de aquisição 
de insumos e materiais para tratamento e contenção da CO-
VID-19, caso o Hospital seja eleito como ponto de referência 
para atendimento da doença, o que pode levar a desabas-
tecimento e/ou necessidade de complemento de luxos de 
caixa; (iii) Paralisação parcial ou completa de fornecimento 
de produtos e serviços, em virtude de colapso ou demanda 
excessiva, por tempo indeterminado; e (iv) Alto nível de ex-
posição de funcionários, clientes, fornecedores, prestadores 
de serviço em relação ao contágio, possibilitando perda de 
capacidade de atendimento. A Administração manteve seu 
planejamento de atividades ao longo de 2021, relativo à pre-
paração de sua estrutura para atender maior demanda de pa-
cientes, executando as atividades com resguardo necessário 
de seus proissionais, clientes e fornecedores. A Administra-
ção acredita que o Hospital não possui risco de continuidade 

operacional. No entanto, mudanças futuras que 
possam deteriorar o ambiente econômico, social  
e de saúde, podem levar a Entidade a rever suas 
estimativas de luxo de caixa futuro e, eventu-
almente, podem requerer novas requisições de 
recursos e estrutura junto ao Ente Público.
20.EVENTOS SUBSEQUENTES: a) Impactos 
da COVID-19 para 2022 A Administração da 
Sociedade acompanha tempestivamente e com 
responsabilidade as informações e orientações da 
Organização Mundial da Saúde (OMS), Ministério 
da Saúde e demais agências reguladoras, acerca 
das medidas adequadas a serem implementadas 
nas atividades operacionais e administrativas. A 
Administração optou por não realizar provisões 
adicionais ou contingenciais nessas demonstra-
ções contábeis. Belém/PA, 14 de março de 2022.
Giovani Luís Padão Merenda - Diretor Execu-
tivo CPF: 539.924.660-00 / Viviane da Costa 
Conceição - Contadora - CRC PA –013815/O -3

Relatório do Auditor Independente sobre as 
Demonstrações Contábeis

À Diretoria do Instituto Nacional de Desenvolvimen-
to Social e Humano – INDSH Hospital Jean Bitar 
Belém – PA. Opinião: Examinamos as demons-
trações contábeis do Instituto Nacional de Desen-
volvimento Social e Humano – INDSH / Hospital 
Jean Bitar, que compreendem o balanço patrimo-
nial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas 
demonstrações do déicit, das mutações do patri-
mônio líquido e dos luxos de caixa, para o exer-
cício indo nessa data, assim como das principais 
práticas contábeis e demais notas explicativas. Em 
nossa opinião, as demonstrações contábeis acima 
referidas apresentam adequadamente, em todos 
os aspectos relevantes, a posição patrimonial e i-
nanceira do Instituto Nacional de Desenvolvimento 
Social e Humano – INDSH / Hospital Jean Bitar, em 
31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas 
operações e os seus luxos de caixa para o exercício 
indo nessa data, de acordo com as práticas contá-
beis adotadas no Brasil. Base para opinião: Nossa 
auditoria foi conduzida de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas res-
ponsabilidades, em conformidade com tais normas, 
estão descritas na seção intitulada “Responsabili-
dade do auditor pela auditoria das demonstrações 
contábeis”. Somos independentes em relação à 
Entidade, de acordo com os princípios éticos rele-
vantes previstos no Código de Ética Proissional do 
Contador e nas normas proissionais emitidas pelo 
Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos 
com as demais responsabilidades éticas de acordo 
com essas normas. Acreditamos que a evidência de 
auditoria obtida é suiciente e apropriada para fun-
damentar nossa opinião. Principais assuntos de 
auditoria: Principais assuntos de auditoria (“PAA”) 
são aqueles que, em nosso julgamento proissional, 
foram os mais signiicativos em nossa auditoria do 
exercício corrente. Esses assuntos foram tratados 
no contexto de nossa auditoria das demonstrações 
contábeis como um todo e na formação de nossa 
opinião sobre essas demonstrações contábeis e, 
portanto, não expressamos uma opinião separada 
sobre esses assuntos. • Provisões para riscos e pas-
sivos contingentes Conforme nota explicativa nº 13, 
provisão para contingências e depósitos judiciais, a 
Entidade possui processos, questionamentos ou 
assuntos relevantes acerca de questões cíveis e 
trabalhistas, cujos desfechos não estão totalmente 
sob seu controle. Considerando a complexidade do 
ambiente judiciário e a necessidade de julgamento 
crítico em relação a probabilidade de perda nestes 
processos, eventuais mudanças de prognóstico e/
ou julgamento podem trazer impactos relevantes 
nas demonstrações contábeis. Sendo assim, a ava-
liação, mensuração e divulgação destas contingên-
cias foi considerado como foco de análises em nossa 
auditoria. Como o assunto foi conduzido em nossa 
auditoria: Nossos procedimentos de auditoria para 
endereçamento dos riscos de provisão para contin-
gências incluíram, entre outros: (i) envio de corres-
pondência independente para os assessores jurídi-
cos responsáveis pelos processos da Entidade; (ii) 
avaliação de controles internos histórico da nature-
za dos processos e desfechos; (iii) Discussões com 
a Administração e seus assessores jurídicos sobre 
as premissas adotadas na deinição dos prognós-
ticos de perda dos processos representativos; (iv) 
obtenção de opinião legal dos assessores jurídicos, 
acerca de assuntos de alta exposição da Entidade; 
e (v) veriicação da consistência das informações 
de resposta de assessores jurídicos com as infor-
mações e controles da Administração. Com base 
nos procedimentos aplicados, entendemos que os 
controles internos mantidos, bem como as estima-
tivas utilizadas pela Administração, proporcionam 
uma base razoável e consistente com as suas con-
clusões, reletidas nas demonstrações contábeis. • 
Provisão ou baixa de créditos com liquidação duvi-
dosa A estimativa de provisão para créditos de liqui-
dação duvidosa e/ou reconhecimento da perda dos 
recebíveis com baixa perspectiva de recebimento 
envolve alto nível de julgamento por parte da Admi-
nistração. A determinação da provisão para créditos 
de liquidação duvidosa ou baixa de recebíveis en-
volve a avaliação de várias premissas e 
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fatores internos e externos, incluindo, mas não se limitando, aos níveis de incerteza de recebimento e renegociação com ente público e das incertezas econômicas provenientes dos im-
pactos da COVID-19. Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria Nossos procedimentos de auditoria, incluíram, entre outros: (i) Análise das políticas de cobrança, renegociação e 
discussão junto ao ente público; (ii) entendimento sobre os controles gerenciais em validação aos descontos promovidos pelo ente público, bem como a avaliação do cumprimento de 
métricas contratuais e (iii) Análise sobre a perspectiva da Administração acerca do recebimento dos valores contratuais. (iv) Análise sobre eventuais discussões e negociações com Ente 
Público acerca de impactos da COVID-19 no luxo de pagamentos do contrato de gestão pactuado.Concluímos pela razoabilidade dos critérios e premissas adotados pela Administração 
para a determinação e classiicação de parte do contas a receber junto a SESPA como não circulante, os quais foram baseados na expectativa de êxito em negociação com o ente público. 
Ênfases: Nossa opinião não está ressalvada em função dos seguintes assuntos: i) Conforme descrito na nota explicativa 2.4(c), chamamos a atenção ao fato de que o imobilizado utiliza-
do nas operações da Entidade, será integralmente revertido ao poder concedente (Estado do Pará), quanto do término do contrato de gestão. Desta forma a Administração da Entidade 
não adota as determinações do Pronunciamento Técnico do Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC nº 27 - Ativo Imobilizado, não procedendo com a revisão da vida útil dos bens 
que compõem o ativo imobilizado, aplicando as taxas usuais, aceitas iscalmente, para determinação da depreciação e amortização dos itens imobilizados e intangíveis ii) A Entidade man-
tém transações relevantes com partes relacionadas, sendo os Hospitais sob gestão comum. Tais operações poderiam trazer efeitos diferentes no balanço patrimonial e resultado da Enti-
dade, caso fossem realizadas com outras partes. Outros assuntos: i) Os valores correspondentes ao exercício indo em 31 de dezembro de 2019, apresentados para ins de comparação, 
foram auditados por nós e emitimos relatório de auditoria, em 11 de março de 2021, sem modiicações. ii) Conforme descrito na nota explicativa 3, a Entidade vem acompanhando a 
evolução de contágio e deinições sobre restrições de atividades e circulação, promovendo a manutenção de sua estrutura para atendimentos emergenciais relacionados ao COVID-19. A 
Administração julga não haver fatores que impliquem em impactos imediatos e signiicativos nas operações de gestão do Hospital, concluindo por não ser necessário realizar provisões 
adicionais ou reavaliação da estrutura do contrato de gestão. Responsabilidade da Administração e da governança pelas demonstrações contábeis A Administração é responsável 
pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como ne-
cessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações 
contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade 
operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha 
nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de 
elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as 
demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa 
opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre 
detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, 
possam inluenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria realiza-
da de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento proissional e mantemos ceticismo proissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identii-
camos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de audito-
ria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suiciente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante 
de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsiicação, omissão ou representações falsas intencionais. • 
Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de ex-
pressarmos opinião sobre a eicácia dos controles internos da Entidade. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas 
divulgações feitas pela Administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria 
obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida signiicativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se 
concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modiicação 
em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou 
condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, 
inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. 
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações signiicativas de auditoria, inclu-
sive as eventuais deiciências signiicativas nos controles internos que identiicamos durante nossos trabalhos. Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que 
cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, 
consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas. Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, 
determinamos aqueles que foram considerados como mais signiicativos na auditoria das demonstrações contábeis do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais 
assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circuns-
tâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma 
perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público. São Paulo, 14 de março de 2022. PLANNERS AUDITORES INDEPENDENTES - CRC.SP. Nº. 2SP 
14.712/O-2 - CVM 11.398 - CNAI 000219. Heitor Piovam - Contador CRC 1SP 331.721/O-0 - Auditor Independente - CNAI 6.199
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