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eXecUtiVo
.

GaBiNete do GoVerNador

.

decreto
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
tornar sem efeito o decreto de 17 de março de 2022, publicado no diário 
Oficial do Estado nº 34.897, de 18 de março de 2022, que exonerou RITA DE 
cáSSia SaNToS doS SaNToS do cargo em comissão de assessor Especial i.
Palácio do GoVErNo, 18 dE MarÇo dE 2020.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado 

decreto
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
tornar sem efeito o Decreto de 17 de março de 2022, publicado no Diário Oficial 
do Estado nº 34.897, de 18 de março de 2022, que nomeou WÂNia doroTÉa 
GoMES Garcia para exercer o cargo em comissão de assessor Especial i.
Palácio do GoVErNo, 18 dE MarÇo dE 2020.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado 

Protocolo: 774046

d e c r e t o Nº 2234, de 18 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$ 12.038.246,06 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no 
orçamento vigente.
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos 
da constituição Estadual, combinando com o art. 6º, inciso iii da lei nº 
9.496, de 11 de janeiro de 2022
dEcrETa:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor 
do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual a seguir especificado(s), 
o crédito suplementar no valor de r$ 12.038.246,06 (doze Milhões, Trinta 
e oito Mil, duzentos e Quarenta e Seis reais e Seis centavos), para aten-
der à programação abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

071011545115087556 - SEdoP 0301 449051 2.339.587,81

071011569514987658 - SEdoP 0301 444042 687.108,10

691012369514988383 - SETUr 0301 335041 560.000,00

901011030215077582 - fES 0301 449051 8.331.550,15

901011030515078881 - fES 0349 333014 9.300,00

901011030515078881 - fES 0349 339030 32.900,00

901011030515078881 - fES 0349 339033 54.000,00

901011030515078881 - fES 0349 339039 23.800,00

ToTal 12.038.246,06

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, 18 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 2235, de 18 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$ 329.360,00 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 especificado(s), 
o crédito suplementar no valor de r$ 329.360,00 (Trezentos e Vinte e Nove 
Mil, Trezentos e Sessenta reais), para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

161011212815088887 - SEdUc 0102 339014 45.075,00

161011212815088887 - SEdUc 0102 339033 37.065,00

161011212815088887 - SEdUc 0102 339039 47.220,00

662012884600009010 - dETraN 0261 339091 200.000,00

ToTal 329.360,00

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

161011236815098907 - SEdUc 0102 339039 129.360,00

662010612815088887 - dETraN 0261 339039 200.000,00

ToTal 329.360,00

art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 18 de março de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

HaNa GHassaN tUMa
Secretária de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 774044

CASA CIVIL DA GOVERNADORIA

.

Portaria Nº 332/2022-ccG, de 18 de MarÇo de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo 2022/321661,
r E S o l V E:
autorizar GioVaNNi corrEa QUEiroZ, Secretário Extraordinário de Esta-
do de Produção, a viajar no trecho Belém/Barcarena/Soure/Paragominas/
Xinguara/conceição do araguaia/redenção/Medicilândia/Belém, no perío-
do de 19 a 28 de março de 2022, a fim de cumprir Agenda Pública da Se-
cretaria Extraordinária de Produção, concedendo para tanto, 9 e ½ (nove 
e meia) diárias.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 18 dE MarÇo dE 2022.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

Portaria Nº 333/2022-ccG, de 18 de MarÇo de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 2.168, de 27 de maio 
de 1997, e 
coNSidEraNdo os termos do Processo no. 2022/321378, 
r E S o l V E:
autorizar HENdErSoN lira PiNTo, Secretário regional de Governo do Bai-
xo amazonas, a viajar nos trechos Placas/rurópolis/aveiro/Trairão/Novo 
Progresso/Jacareacanga, no período de 21 a 25 de março de 2022, a fim 
de cumprir agenda institucional, concedendo para tanto 4 e ½ (quatro e 
meia) diárias.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 18 dE MarÇo dE 2022.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Protocolo: 774047
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diÁria
.

Portaria Nº 375/2022-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° 2022/318254, de 17 de março de 2022;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar a servidora abaixo relacionada a se deslocar para o município 
de MariTUBa/Pa, no dia 17/03/2022.

servidor objetivo

PaUla BEZErra KoUrY dE fiGUEirEdo, matrícula funcional nº 
57188838/ 3, cPf 715.722.442-91, cargo Mestre de cerimônia, 

lotada na diretoria do cerimonial.

assessorar agenda pública do Governo do Estado, 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, 18 de março de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 376/2022-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° 2022/321805, de 17 de março de 2022;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar a servidora abaixo relacionada a se deslocar para o município 
de MariTUBa/Pa, no dia 18/03/2022.

servidor objetivo

PaUla BEZErra KoUrY dE fiGUEirEdo, matrícula funcional nº 
57188838/ 3, cPf 715.722.442-91, cargo Mestre de cerimônia, 

lotada na diretoria do cerimonial.

assessorar agenda pública do Governo do Estado, 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, 18 de março de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 377/2022-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° 2022/314016, de 16 de março de 2022;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de SaNTo aNTÔNio do TaUá/Pa, no dia 18/03/2022.

servidor objetivo

SaMUEl carValHo VEloSo, cPf 512.560.372-49, matrícula 
funcional nº 5947235/1, assistente operacional ii, lotado na 

diretoria de Gestão de logística.

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

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes ½ (meia) diária ao 
servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 18 de março de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Portaria Nº 378/2022-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° 2022/317614 de 17 de março de 2022;
rESolVE:
i - autorizar a servidora abaixo relacionada a se deslocar no trecho SaNTa-
rÉM/BElÉM/SaNTarÉM/Pa, no período de 20 a 24/03/2022.

servidor objetivo
alda lUZ dUarTE araÚJo, cPf 261.073.332-15, matrícula 

funcional nº 5911283/2, cargo coordenador de área, lotada no 
centro regional de Governo do Baixo amazonas.

Participar de agenda institucional na referida cidade.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 4.½ (quatro e meia) 
diárias a servidora acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 18 de março de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 379/2022-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° 2022/321840, de 17 de março de 2022;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para os municí-
pios de iGaraPÉ-aÇÚ/ SaNTo aNTÔNio do TaUá/Pa, no período de 17 a 
18/03/2022.

servidor objetivo
EliSSaNdro GoMES dE fariaS, cPf 832.410.274-49, matrícula 
funcional nº 5946370/ 1, ocupante do cargo aSSESSor adMi-

NiSTraTiVo iii, lotado na diretoria de Gestão de logística.

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

 

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 1.½ (uma e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 18 de março de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 380/2022-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° 2022/320435, de 17 de março de 2022;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar o colaborador Eventual abaixo relacionado a se deslocar para 
o município de iGaraPÉ aÇÚ/Pa, no período de 17 a 18/03/2022.

colaborador objetivo

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

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 1.½ (uma e meia) 
diárias ao colaborador acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 18 de março de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 773733
Portaria Nº 382/2022-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° 2022/321404, de 17 de março de 2022;
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar no trecho SaN-
TarÉM / PlacaS / rUrÓPoliS / aVEiro / TrairÃo /NoVo ProGrESSo/  
JacarÉacaNGa/ SaNTarÉM/Pa, no período de 21 a 25/03/2022.

servidor objetivo
JarliElSoN SaNToS da coSTa, matrícula funcional nº 

5945810/1, cPf 776.061.672-49, cargo assessor Especial i, 
lotado no centro regional de Governo do Baixo amazonas.

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

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 4.½ (quatro e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 18 de março de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
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Portaria Nº 383/2022-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° 2022/318414, de 17 de março de 2022;
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para os municípios 
de BarcarENa/ SoUrE/ ParaGoMiNaS/ XiNGUara/ coNcEiÇÃo do 
araGUaia/ rEdENÇÃo/ MEdicilÂNdia/Pa, no período 19 a 28/03/2022.

servidor objetivo
NEWToN araGÃo dE MENEZES JÚNior, cPf 173.472.892-20, 

matrícula funcional nº 54183744/3, ocupante do cargo de assis-
tente operacional ii, lotado na diretoria de Gestão de logística.

dar apoio logístico a Secretaria Extraordinária de 
Produção, nos referidos municípios.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 9.½ (nove 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, 18 de março de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 385/2022-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° 2022/307987, de 15 de março de 2022;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de SaNTo aNTÔNio do TaUá/Pa, no período de 17 a 18/03/2022.

servidor objetivo
Mário cHaVES TriNdadE, cPf 175.638.362-68, matrícula 

funcional nº 36293/2, cargo Braçal, lotação diretoria de Gestão 
de logística.

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

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 1.½ (uma e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 18 de março de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 384/2022-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° 2022/321947, de 17 de março de 2022;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de MariTUBa/Pa, no dia 19/03/2022.

servidor objetivo
EliSSaNdro GoMES dE fariaS, cPf 832.410.274-49, matrícula 
funcional nº 5946370/ 1, ocupante do cargo aSSESSor adMi-

NiSTraTiVo iii, lotado na diretoria de Gestão de logística.

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

 

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes ½ (meia) diária 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, 18 de março de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 386/2022-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° 2022/321390, de 17 de março de 2022;
rESolVE:
i - autorizar a servidora abaixo relacionada a se deslocar no trecho SaNTa-
rÉM/ PlacaS/ rUrÓPoliS/ aVEiro/ TrairÃo/ NoVo ProGrESSo/Jaca-
rEaGaNGa /SaNTarÉM/Pa, no período de 21 a 25/03/2022.

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

centro regional de Governo do Baixo amazonas.
 

cobertura jornalística, no referido município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 4.½ (quatro e meia) 
diárias a servidora acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 18 de março de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Portaria Nº 387/2022-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° 2022/318984, de 17 de março de 2022;
rESolVE:
i - autorizar a servidora abaixo relacionada a se deslocar para o município 
SalVaTErra/Pa, no dia 21/03/2022.

servidora objetivo
GlaUcE doS rEiS QUEiroZ, cPf 025.469.152-82, matrícula  

funcional  nº 5957967/1, ocupante do cargo de assessor Técnico, 
lotada na ouvidoria Geral do Estado.

assessorar agenda institucional, no referido município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes ½ (meia) diária a 
servidora acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 18 de março de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 388/2022-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° 2022/318224, de 17 de março de 2022;
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
SalVaTErra/Pa, no dia 21/03/2022.

servidora objetivo
PaUlo aNdrÉ da SilVa coElHo, matrícula funcional nº 

5947330/1 cPf 901.555.722-53, cargo assessor, lotado na 
diretoria de Gestão de logística.

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

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes ½ (meia) diária 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, 18 de março de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 389/2022-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° 2022/321908, de 17 de março de 2022;
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de SoUrE/Pa, no período de 19 a 21/03/2022.

servidor objetivo
dEiVid TEiXEira doS SaNToS, matrícula funcional nº 

57222716/ 2, cPf 642.950.872-20, cargo chefe de Gabinete, 
lotado na Secretaria Extraordinária de Produção.

Participar da agenda Pública da Secretaria Extraordi-
nária de Produção, no referido município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 2 ½ (duas e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 18 de março de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 773734

.

.

FÉrias
.

Portaria N°. 374/2022 - crG, de 18 de Março de 2022.
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pela Portaria nº. 1.436/2020-ccG, publicado 
no doE nº. 34.283, de 16/07/2020 e,
coNSidEraNdo o que dispõe  os  arts. 74 a 76 da lei nº 5.810 de 24 de 
janeiro de 1994 e,
coNSidEraNdo ainda, o Processo Nº. 2021/1082720, de 28/09/2021.
rESolVE:
coNcEdEr 18 (dEZoiTo) dias de férias regulamentares, ao servidor abai-
xo relacionado.

id. FUNcioNaL serVidor PerÍodo aQUisitiVo PerÍodo GoZo

5946428/1 fErNaNda dE QUEiroZ VallE 07/02/2021 a 06/02/2022 21/02/2022 a 
10/03/2022

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 18 de Março de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 773638
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aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria N°. 381/2022-crG, de 18 de Março de 2022.
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pela Portaria nº. 1.436/2020-ccG, publicado 
no doE nº. 34.283, de 16/07/2020 e,
coNSidEraNdo o Processo Nº. 2022/313934, de 16/03/2022;
rESolVE:
Transferir o gozo de férias da servidora roBErTa doS SaNToS faro, id. 
funcional nº. 5950011/3, concedido através da Portaria nº. 069/2022-
crG, publicada no doE nº. 34.852, de 02/02/2022, para o período de 
11/04/2022 a 10/05/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 18 de Março de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 773671

.

.

CASA MILITAR DA GOVERNADORIA

.

diÁria
.

eXtrato de Portaria Nº 218/2022 – di/cMG, 
de 18 de MarÇo de 2022

objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo do 
Estado; Município de origem: Belém/Pa; destino: Santo antonio do Tauá/
Pa; Período: 15 a 18/03/2022; Quantidade de diárias: 4,0 (alimentação) 
e 3,0 (pousada); Servidor: carlos Henrique oliveira alcantara, Mf nº 
3402690/2;ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 773890
eXtrato de Portaria Nº 219/2022 – di/cMG, 

de 18 de MarÇo de 2022
objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo do 
Estado; Município de origem: Belém/Pa; destino: Salinópolis/Pa; Período: 
17 a 18/03/2022; Quantidade de diárias: 2,0 (alimentação); Servidora: 
SUB TEN PM r/r Maria José dos Santos fernandes, Mf nº 5630070/2; or-
denador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 773891
eXtrato de Portaria Nº 220/2022 – di/cMG, 

de 18 de MarÇo de 2022
objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destino: Brasília/df; Período: 14 a 16/03/2022; Quantidade de diá-
rias: 3,0 (alimentação) e 2,0 (pousada); Servidor: MaJ QoPM Heitor lo-
bato Marques, Mf nº 57198332/3; ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da 
costa Júnior;

Protocolo: 773896
eXtrato de Portaria Nº 221/2022 – di/cMG, 

de 18 de MarÇo de 2022
objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destino: Salinópolis/Pa; Período: 17 a 18/03/2022; Quantidade de diá-
rias: 2,0 (alimentação); Servidor: 3º SGT PM Bruno oseas Silva dos Santos, 
Mf nº 57199652/2; ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 773897

.

.

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

.

Portaria Nº 134/2022-PGe.G. Belém, 17 de março de 2022.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais...
coNSidEraNdo o Processo administrativo Eletrônico 2022/309698;
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o decreto 2.819 de 06.09.94, 1 e 1/2 diária 
ao Procurador-Geral do Estado, ricardo Nasser Sefer, identidade funcional 
nº 5896477/1, para acompanhar a agenda do Exmº. Sr. Governador em 
assuntos de interesse do Estado, no dia 14.03.2022.
local de origem: Belém/Pa
local de destino: São Paulo/SP
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 773497

SECRETARIA ESTRATÉGICA DE
ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA

.

errata
.

errata
Na publicação do Diário Oficial Nº 34.897, do dia 18 de março de 2022, 
Protocolo: 773209, referente ao coNtrato Nº 002/2022 – seac:
onde se lê:
EXTraTo dE coNTraTo nº. 002/2021-SEac
Leia-se:
EXTraTo dE coNTraTo nº. 002/2022-SEac
onde se lê:
data da assinatura: 17/03/2022
Leia-se:
data da assinatura: 17/03/2022
Vigência: de 17/03/2022 a 17/03/2023

Protocolo: 773496

AUDITORIA GERAL DO ESTADO

.

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato
a Publicação do extrato de contrato: 001/2022-aGe.
Processo: 2022/205091
data da assinatura: 18/03/2022
Vigência: 18/03/2022 a 17/03/2023
Valor Global Estimado: r$ 4.380,00
Modalidade de licitação: dispensa de licitação Nº 001/2022-aGE
objeto: fornecimento de água mineral natural em conformidade com as 
seguintes especificações: água mineral natural sem gás da marca JUCÁ, 
embalada em garrafões de 20 l (vinte litros), de coloração azul, transpa-
rentes de polipropileno ou policarbonato, conforme as especificações da 
iNMETro e com comodato de vasilhame.
razão Social: Nr PErEira coMÉrcio dE áGUa
cNPJ Nº 37.170.992/0001-05
Endereço: rua do Posto N° 27, cEP: 67.110-470, Bairro: Jamilândia, Bonito/Pa
orçamento:
Programa: 04122129784090000
fonte: 0301000000
Natureza da despesa: 339030
Plano interno: 4200008409c
fiscal do contrato: lecilene Tavares de azevedo, Matrícula Nº 57213146/5, 
cPf: 228.987.192-34, lotada na Gerência administrativa;
Substituto do fiscal do contrato: João augusto Barbosa Tavares, Matrícula 
Nº 51855698/5, cPf: 105.026.532-72, lotado na Gerência administrativa.
ordenador: andréa do Nascimento Pinto.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
JoSÉ rUBENS BarrEiroS lEÃo
auditor-Geral do Estado

Protocolo: 773590

secretaria de estado
de PLaNeJaMeNto
e adMiNistraÇÃo

.

adMissÃo de serVidor
.

Portaria Nº 244/2022-daF/sePLad, de 17 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 2022/197123 de 16.02.2022,
r E S o l V E:
i – autorizar ao servidor luiz fernando Machado de oliveira e Souza id. 
572019684/1 ocupante do cargo de TEcN.iNforM.rEG.MErc.cl.a/coor-
denador, a viajar para Brasília/df, no período de 22 a 24.03.2022, para 
participar do Xi congresso coNSad de Gestão Pública na referida cidade, 
lotado na Secretaria de Estado de Planejamento e administração, conforme 
solicitação de diárias.
ii – conceder, de acordo com as bases legais vigentes 2 e ½ (duas 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, 17 dE 
MarÇo dE 2022.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 773739
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desiGNar serVidor
.

Portaria N°. 245/2022-daF/sePLad, de 18 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°2022/310056,
r E S o l V E:
forMaliZar a designação da servidora alicE lUZ MEYEr, id. funcional 
nº. 57194622/3, ocupante do cargo de Técnico em Gestão Pública, para 
responder pela coordenadoria de Gestão e auditagem, durante o impedi-
mento legal da titular ValdETE MoNTEiro cardoSo, id. funcional nº. 
54189472/2, no período de 08/03/2022 a 22/03/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 18 dE 
MarÇo dE 2022.
 iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 773758
Portaria N°. 246/2022-daF/sePLad, de 18 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°2022/310056,
r E S o l V E:
forMaliZar a designação do servidor carloS aNdrE rESQUE SaNToS, 
id. funcional nº. 57175674/2, ocupante do cargo de Técnico em Gestão de di-
reitos Humanos e cidadania, para responder pela Gerência da coordenadoria de 
Gestão e auditagem, durante o impedimento legal da titular alicE lUZ MEYEr, 
id. funcional nº. 57194622/3, no período de 08/03/2022 a 22/03/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 18 dE 
MarÇo dE 2022.
 iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 773764

.

.

coNtrato
.

terMo de coNtrato Nº 07/2022 – sePLad
coNTraTaNTE: SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiS-
TraÇÃo, com sede na Travessa do chaco nº 2350 – Bairro do Marco, Be-
lém/Pa, inscrita no cNPJ/Mf nº. 35.747.782/0001-01
coNTraTado: firE aNT TEcNoloGia dE rEdE dE coMPUTadorES 
lTda, estabelecida na SMaS Trecho 03, conjunto 03, Bloco B2, sala 124, 
Edifício The Union, Plano Piloto, Brasília/df, inscrita sob cNPJ/Mf nº 
35.643.484/0001-71
oBJETo: a aquisição de Materiais Permanentes de infraestrutura de Tic, 
contemplando serviços de instalação, configuração, garantia e suporte 
técnico, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no 
Edital/Termo de referência, realizado por processo licitatório na modali-
dade Pregão Eletrônico, tipo MENor PrEÇo, com adjudicação Por iTENS/
GrUPo, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, esta-
belecidas no Edital e seus anexos.
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Uo: 91101
Programa de Trabalho: 04.122.1297.8338 – operacionalização das ações 
administrativas
Natureza da despesa: 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente
fonte: 0101000000
origem dos recursos: Tesouro Estadual
Valor: r$ 1.670.182,92 (um milhão, seiscentos e setenta mil, cento e 
oitenta e dois reais e noventa e dois centavos).
ViGÊNcia: de 15/03/2022 a 14/03/2023, período de 12 (doze) meses
daTa da aSSiNaTUra: 15/03/2022
ordENadora: HaNa GHaSSaN TUMa
Secretária de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 773742
rePUBLicaÇÃo
terMo de coNtrato Nº. 08/2022 – sePLad
coNTraTaNTE: SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiS-
TraÇÃo, com sede na Travessa do chaco nº. 2350, Bairro do Marco. Be-
lém/Pa, inscrita no cNPJ/Mf 35.747.782/0001-01
coNTraTada: Empresa GoMES coNSUlToria E SiSTEMaS EirEli, inscri-
ta no cNPJ/Mf sob o nº. 22.051.724/0001-05, estabelecida na av. Gover-
nador José Malcher, nº. 153, sala 12. cEP: 66040-281, Belém/Pa
oBJETo: a contratação de assinatura de licenças de uso do software para a 
realização de reunião on-line (webconferência) e de seminários, palestras, 
apresentações, cursos, aulas e eventos pela internet, sem limite de tempo 
e com possibilidade de gravação das reuniões com boa qualidade de som 
e imagem em nuvem, para atender a demanda da Secretaria de Estado de 
Planejamento e Administração do Pará - SEPLAD, conforme especificações 
estabelecidas no Termo de referência, anexo do Edital.
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Uo: 91101

Programa de Trabalho: 04.126.1508.8238 - Gestão da Tecnologia da infor-
mação e comunicação
Natureza de despesa: 33.90.40 – Serviço de Tecnologia da informação e 
comunicação – PJ
fonte: 0101000000
origem dos recursos: Tesouro Estadual
Valor: r$ 3.941,28 (três mil, novecentos e quarenta e um reais e vinte 
e oito centavos).
ViGÊNcia: de 12 (doze) meses a partir de 15/03/2022 à 14/03/2023
daTa da aSSiNaTUra: 15/03/2022
ordENadora: HaNa GHaSSaN TUMa
Secretária de Estado de Planejamento e administração
republicado nesta data, por ter saído com incorreção no doe 
nº 34.897 de 18/03/2022

Protocolo: 773588

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

1º terMo aditiVo ao coNtrato Nº. 10/2021 – sePLad
oBJETo: o presente Termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo 
de vigência pelo período de 12 (doze) meses.
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Uo: 91101 Programa de Trabalho: 04.122.1297.8338 – operacionalização 
das ações administrativas
Natureza de despesa: 33.90.36 – outros Serviços de Terceiros – Pessoa física
fonte: 0101000000
origem dos recursos: Tesouro Estadual
daTa dE aSSiNaTUra: 17/03/2022
ViGÊNcia: 24/03/2022 a 23/03/2023
coNTraTada: cÉlia Maria caMPoS cardoSo, brasileira, leiloeira pú-
blica oficial do Estado do Pará, matrícula 01/88 – JUCEPA, portadora da 
cédula de identidade nº 1435272 SSP/Pa e inscrito(a) no cPf sob o nº 
122.367.642-00, sediado(a) na Trav. dom romualdo de Seixas, nº 236, 
sala 12, Ed. Saúde center, bairro Umarizal, cEP: 66.050-110,
ordENadora: iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças/SEPlad

Protocolo: 773619

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

termo aditivo: 1º
convênio fdE nº: 006/2021
Processo:283.943/2021
objeto: alteração do Valor.
do valor: o valor total do convênio passa a ser de r$1.345.986,25, sendo 
como parte do Estado
o valor de r$1.292.146,80 e a contrapartida Municipal passa para o valor 
de r$53.839,45
data da assinatura: 14/02/2022
Partes:
Beneficiário ente Público: Município de Mãe do Rio
concedente: SEPlad
ordenador de despesa : Hana Ghassan Tuma

Protocolo: 773629

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 247/2022-daF/sePLad, de 18 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 Processo PaE nº 2021/1202907, de 21.10.2021
r E S o l V E:
coNcEdEr a servidora raiMUNda iriS PErEira HoNoraTo, id. funcional 
nº 57217326/2 e cPf nº 828.030.482-72 ocupante do cargo assistente 
administrativo, lotada nesta Secretaria, Suprimento de fundos no valor to-
tal de r$-440,00 (quatrocentos e quarenta reais), o qual deverá observar 
a classificação orçamentária abaixo:
04.122.1297.8338 33.90.30 – Material de consumo - r$-440,00

o prazo para aplicação deverá ser de 30 (trinta) dias, a contar da data da 
emissão da ordem bancária, devendo a prestação de contas ocorrer no 
prazo de 15 (quinze) dias, após o término da aplicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 18 dE 
MarÇo dE 2022.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 773780

diÁria
.

Portaria Nº 248/2022-daF/sePLad, de 18 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 2022/161522 de 09.02.2022,
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r E S o l V E:
i – autorizar ao servidor Euricles limite Teixeira id. funcional nº 8015473/1, 
ocupante do cargo de Técnico em Gestão Pública/diretor, a viajar para 
Portel, no período 21 a 24.03.2022, com objetivo de viabilizar parcerias 
que contribuam para o desenvolvimento das regiões no referido município, 
lotado na Secretaria de Estado de Planejamento e administração, conforme 
solicitação de diárias.
ii – conceder, de acordo com as bases legais vigentes 3 e ½ (três 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, 18 dE 
MarÇo dE 2022.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 773841
Portaria Nº 226/2022-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 2022/285023 de 10.03.2022,
r E S o l V E:
i – autorizar a servidora Bianca ferreira rocha id. 5957619/2 ocupante 
do cargo de Secretário de diretoria, a viajar para Brasília/df, no período 
de 22 a 24.03.2022, para participar do Xi congresso coNSad de Gestão 
Pública na referida cidade, lotada na Secretaria de Estado de Planejamento 
e administração, conforme solicitação de diárias.
ii – conceder, de acordo com as bases legais vigentes 2 e ½ (duas 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 229/2022-daF/sePLad, de 16 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 2022/300386 de 14.03.2022,
r E S o l V E:
i – autorizar a servidora anna claudia Malcher Muniz id. 5817404/4 ocu-
pante do cargo de Técnico em Gestão Pública, a viajar para Brasília/df, no 
período de 22 a 24.03.2022, para participar do Xi congresso coNSad de 
Gestão Pública na referida cidade, lotada na Secretaria de Estado de Plane-
jamento e administração, conforme solicitação de diárias.
ii – conceder, de acordo com as bases legais vigentes 2 e ½ (duas 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, 16 dE 
MarÇo dE 2022.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças
Portaria Nº 230/2022-daF/sePLad, de 16 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 2022/280426 de 09.03.2022,
r E S o l V E:
i – autorizar a servidora luiza Tuma da Ponte Silva id. 5946279/1 ocu-
pante do cargo de diretor, a viajar para Brasília/df, no período de 22 a 
24.03.2022, para participar do Xi congresso coNSad de Gestão Pública 
na referida cidade, lotada na Secretaria de Estado de Planejamento e ad-
ministração, conforme solicitação de diárias.
ii – conceder, de acordo com as bases legais vigentes 2 e ½ (duas 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, 16 dE 
MarÇo dE 2022.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças
Portaria Nº 231/2022-daF/sePLad, de 16 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 2022/281649 de 09.03.2022,
r E S o l V E:
i – autorizar os servidores alexandre Bezerra Matos id. 55587312/1 ocu-
pante do cargo de Técnico em Gestão Pública, Edemilson fagundes Barbosa 
id. 54185970/3 ocupante do cargo de Técnico em Gestão Pública e Maria 
angélica Santos de Souza id. 57212559/1 ocupante do cargo de auxiliar 
operacional a viajarem para Brasília/df, no período de 22 a 24.03.2022, 

para participar do Xi congresso coNSad de Gestão Pública na referida 
cidade, lotados na Secretaria de Estado de Planejamento e administração, 
conforme solicitação de diárias.
ii – conceder, de acordo com as bases legais vigentes 2 e ½ (duas 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, 16 dE 
MarÇo dE 2022.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças
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Portaria Nº 241/2022-daF/sePLad, de 17 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: 2022/311225 de 16/03/2022.
rESolVE:
EXclUir da Portaria nº.132/2022-daf/SEPlad de 15/02/2022, publicada 
no doE nº.34.868 de 17/02/2022, referente à concessão de férias do ser-
vidor claUdio Marcio alVES ViEira id. funcional nº 5466385/1, ocu-
pante do cargo de Técnico de administração e finanças.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 17 dE 
MarÇo dE 2022.
ÍriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças
Portaria Nº 242/2022-daF/sePLad, de 17 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: 2022/311225 de 16/03/2022.
rESolVE:
coNcEdEr 30 (trinta) dias de férias regulamentares ao servidor claUdio 
Marcio alVES ViEira id. funcional nº 5466385/1, ocupante do cargo de 
Técnico de administração e finanças, lo tado na coordenadoria de logística 
e Gastos Públicos – clGP/dGl/SEPlad, no período de 04 de abril de 2022 
a 03 de maio de 2022, referente ao período aquisitivo de 30 de março de 
2021 a 29 de março de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 17 dE 
MarÇo dE 2022.
ÍriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 773479

Portaria Nº 72, de 18 de MarÇo de 2022 - dPo
a SEcrETária dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, usando 
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 
Seguridade Social, para o primeiro quadrimestre do exercício de 2022 e, 
considerando o(s) decreto(s) n° 2234, de 18/03/2022.
rESolVE:
i - alterar o montante aprovado na Programação orçamentária e no 
cronograma 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 72, de 18 de MarÇo de 2022

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

desPesa

FoNte

1º QUadriMestre - 2022

JaNeiro FeVereiro MarÇo aBriL totaL

dESENVolViMENTo 
SÓcio-EcoNÔMico

SETUr
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 560.000,00 0,00 560.000,00

contrato Global
 0301 0,00 0,00 560.000,00 0,00 560.000,00

GESTÃo
SEPlad

investimentos 0,00 0,00 1.670.182,92 0,00 1.670.182,92
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Equipamentos e Mate-
rial Permanente

 0101 0,00 0,00 1.670.182,92 0,00 1.670.182,92
iNfra-ESTrUTUra E 

TraNSPorTE
SEdoP

investimentos 0,00 0,00 11.358.246,06 0,00 11.358.246,06
obras e instalações

 0301 0,00 0,00 2.339.587,81 0,00 2.339.587,81
dESTaQUE rEcEBido 

do(a) fES
 0301 0,00 0,00 8.331.550,15 0,00 8.331.550,15

outras despesa de 
investimentos

 0301 0,00 0,00 687.108,10 0,00 687.108,10
PolÍTica Social

crS - altamira
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00

despesas ordinárias
dESTaQUE rEcEBido 

do(a) fES
 0349 0,00 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00

ProGraMa/
orGÃo FoNte

1º QUadriMestre - 2022
JaNeiro FeVereiro MarÇo aBriL totaL

Governança 
Pública 0,00 0,00 2.339.587,81 0,00 2.339.587,81

SEdoP
 0301 0,00 0,00 2.339.587,81 0,00 2.339.587,81

indústria, comér-
cio, Serviços e 

Turismo
0,00 0,00 1.247.108,10 0,00 1.247.108,10

SEdoP
 0301 0,00 0,00 687.108,10 0,00 687.108,10

SETUr
 0301 0,00 0,00 560.000,00 0,00 560.000,00

Manutenção da 
Gestão 0,00 0,00 1.670.182,92 0,00 1.670.182,92

SEPlad
 0101 0,00 0,00 1.670.182,92 0,00 1.670.182,92

Saúde 0,00 0,00 8.451.550,15 0,00 8.451.550,15
crS - altamira

dESTaQUE rEcE-
Bido do(a) fES

 0349 0,00 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00
SEdoP

dESTaQUE rEcE-
Bido do(a) fES

 0301 0,00 0,00 8.331.550,15 0,00 8.331.550,15

foNTE
1º QUadriMESTrE - 2022

JaNEiro fEVErEiro MarÇo aBril ToTal

0101 - rEcUrSoS ordi-
NarioS                                         0,00 0,00 1.670.182,92 0,00 1.670.182,92

0301 - recursos ordinários 0,00 0,00 11.918.246,06 0,00 11.918.246,06

0349 - fES - SUS / fundo 
a fundo 0,00 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00

ToTal 0,00 0,00 13.708.428,98 0,00 13.708.428,98

Portaria Nº 73, de 18/03/2022 - dPo
a SEcrETária dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, usando 
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$ 115.000,00 (cento e Quinze Mil reais), 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

481011957114908929 - SEcTET 0324 339039 115.000,00

ToTal 115.000,00

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

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da desPesa VaLor
481011957114908929 - SEcTET 0324 335041 115.000,00

ToTal 115.000,00

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

Portaria Nº 74, de 18 de MarÇo de 2022 - dPo
a SEcrETária dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, usando 
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 
Seguridade Social, para o 1º quadrimestre do exercício de 2022.
rESolVE:
i - reduzir no montante de r$ 50.270,00 (cinquenta Mil, duzentos e 
Setenta 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 74, de 18 de MarÇo de 2022

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

desPesa

FoNte

1º QUadriMestre - 2022

JaNeiro FeVereiro MarÇo aBriL totaL

dESENVolViMENTo 
SÓcio-EcoNÔMico

idEflor-Bio

outras despesas 
correntes 0,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00

despesas ordinárias

 0256 0,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00

PolÍTica Social

fund. Santa casa

outras despesas 
correntes 0,00 270,00 0,00 0,00 270,00

despesas ordinárias

dESTaQUE rEcEBido 
do(a) fES

 0349 0,00 270,00 0,00 0,00 270,00

ProGraMa/
orGÃo FoNte

1º QUadriMestre - 2022

JaNeiro FeVereiro MarÇo aBriL totaL

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

idEflor-Bio

 0256 0,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00

Saúde 0,00 270,00 0,00 0,00 270,00

fund. Santa casa

dESTaQUE rEcE-
Bido do(a) fES

 0349 0,00 270,00 0,00 0,00 270,00

FoNte
1º QUadriMestre - 2022

JaNeiro FeVereiro MarÇo aBriL totaL

0256 - recursos Próprios do 
fundo Estadual de desenvolvi-

mento florestal
0,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00

0349 - fES - SUS / fundo 
a fundo 0,00 270,00 0,00 0,00 270,00

ToTal 0,00 270,00 50.000,00 0,00 50.270,00

Protocolo: 774045
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GoVerNo do estado do ParÁ
 - secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e 

adMiNistraÇÃo – (sePLad)
secretaria de estado de adMiNistraÇÃo PeNiteNciÁria – seaP

coNcUrso PÚBLico Para ProViMeNto de carGo de 
PoLiciaL PeNaL (aGeNte PeNiteNciÁrio) - c-208

editaL de reiNteGraÇÃo e coNVocaÇÃo Para reaLiZaÇÃo 
4ª etaPa – ProVa de aPtidÃo FÍsica

- sUB JUdice
editaL Nº 35/seaP/sePLad, de 18 de MarÇo de 2022

a secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e adMiNistra-
ÇÃo (sePLad) e a secretaria de estado de adMiNistra-
ÇÃo PeNiteNciÁria (seaP), no uso de suas atribuições legais, 
mediante as condições estipuladas neste Edital e demais normas perti-
nentes, em cumprimento às decisões judiciais proferidas nos autos do 
processo n° 0830023-30.2022.814.0301, 0829607-62.2022.8.14.0301, 
0800997-42.2022.8.14.0024, 0830833-05.2022.8.14.0301 e 0830814-
96.2022.8.14.0301, tornam pública a suspensão da eliminação dos candi-
datos, bem como a reintegração e convocação para realização (sub judice) 
da 4ª Etapa – Prova de aptidão física dos candidatos abaixo, conforme a 
seguir especificado:
1. da reiNteGraÇÃo de caNdidatos Na coNdiÇÃo sUB JUdice 
1.1 Em cumprimento às decisões proferidas nos autos descritos acima, 
ficam reintegrados na condição sub judice, os candidatos abaixo descritos:

carGo 01: PoLiciaL PeNaL (MascULiNo) - GUaJarÁ
inscrição Nome

19851 roNNY GUilHErME dE SoUZa SoUZa
67106 arTHUr HENriQUE caSSiaNo liMa
67761 arTHUr aNTUNES da SilVa NaSciMENTo

carGo 01: PoLiciaL PeNaL (MascULiNo) - GUaMÁ
inscrição Nome

35278 MarcElo clEYToN doS SaNToS PiNHEiro
carGo 01: Policial PENal (MaScUliNo) - TaPaJÓS

inscrição Nome
45600 diEGo SoUZa HErMiNio

2 dos caNdidatos Na coNdiÇÃo sUB JUdice, coNVocados 
Para a etaPa da ProVa de aPtidÃo fÍSica (Paf).
2.1 ficam convocados para a realização da 4ª Etapa – Prova de avaliação 
física, os candidatos, na condição sub judice, conforme a seguir:

UePa – caMPUs iii escoLa sUPerior de edUcacao Fisica (BeLÉM/Pa)
tV. ViLeta, 2924 (esQUiNa coM aV. JoÃo PaULo ii). Bairro: Marco. ceP 66095-740

inscrição Nome data HorÁrio
19851 roNNY GUilHErME dE SoUZa SoUZa 21/03/2022 16:00
35278 MarcElo clEYToN doS SaNToS PiNHEiro 21/03/2022 16:00
67106 arTHUr HENriQUE caSSiaNo liMa 21/03/2022 16:00
67761 arTHUr aNTUNES da SilVa NaSciMENTo 21/03/2022 16:00

cLUBe de caBos e soLdados (itaitUBa/Pa)
estrada do dNer, s/N (aNtes da ViLa MiLitar). Bairro: Boa esPeraNÇa. ceP: 68181-460

inscrição Nome data HorÁrio
45600 diEGo SoUZa HErMiNio 22/03/2022 08:00

3. o candidato deverá:
a) comparecer no local de realização da 4ª Etapa: Prova de aptidão físi-
ca (Paf) com antecedência mínima de 60 (sessenta) minutos do horário 
previsto para início da mesma, vestido em trajes apropriados à prática de 
educação física (calção de ginástica, camiseta e tênis);
b) Estar portando documento oficial de identidade, nos termos do subitem 
9.4 do Edital n.º01/SEaP/SEPlad, de 29 de junho de 2021;
c) Estar portando o atestado médico original emitido há, no máximo 15 
(quinze) dias anteriores à realização dos testes da 4ª Etapa - Prova de 
aptidão física (Paf), atestando de forma legível que o candidato está apto 
a realizar as atividades físicas exigidas na 4ª Etapa - Prova de aptidão 
física (4ª Etapa) deste certame, sem qualquer restrição. o atestado médi-
co deverá conter a assinatura e o nome completo do médico responsável 
por sua emissão, além do número de seu registro no conselho regional 
de Medicina (crM). Não serão aceitos atestados médicos expedidos para 
fins de trabalho, ou seja, aqueles que comprovam apenas que o candidato 
goza de saúde física e mental e que não constam explicitamente a aptidão 
para a realização dos testes de aptidão física do concurso público. Todas as 
informações constantes no atestado médico devem estar legíveis;
c.1) Não será aceito o atestado que não atenda os dispositivos contidos 
deste edital. o atestado médico deverá ser entregue no momento da iden-
tificação do candidato para o início da prova e será retido pelo CETAP. Não 
será aceita a entrega do atestado médico em momento posterior ao da 
realização Prova de aptidão física. o candidato que deixar de apresentar 
o atestado médico será impedido de realizar 4ª Etapa – Prova de aptidão 
física, sendo, consequentemente, eliminado do certame.
c.2) na hipótese de candidata gestante, o atestado Médico deverá ser emi-
tido em até 48 (quarenta e oito) horas antes da realização da Prova de 
aptidão física, por médico especialista credenciado pelo respectivo con-
selho, atestando de forma legível que a candidata está apta a realizar as 
atividades físicas exigidas na 4ª Etapa – Prova de aptidão física (Paf) des-
te certame, devidamente assinado pelo médico responsável com carimbo, 

devendo ainda constar o número de registro no crM (conselho regional 
de Medicina).
d) levar garrafa de água fabricada de material transparente, incolor e sem rótulo;
e) o candidato poderá levar lanche para o consumo no local. Não será 
ofertada nenhuma alimentação aos candidatos.
4. caso o candidato não chegue até o horário previsto para sua avalia-
ção oU não apresente o atestado Médico nos moldes exigidos para o 
certame, o mesmo não poderá realizar a Prova de aptidão Física (PaF), 
levando FaLta e, consequentemente, estará eLiMiNado do certame.
5. diante das normas sanitárias decorrentes da pandemia (co-
vid-19), em especial o decreto estadual de n. 2.044, de 03/12/2021, 
os candidatos deverão observar as seguintes regras:
a) Usar máscara de proteção facial (obrigatório), cobrindo o nariz e a boca, 
durante todo o período de permanência do candidato no local de prova, 
inclusive durante a realização dos exercícios, sob pena de desclassificação;
b) as máscaras poderão ser descartáveis, de tecido ou de qualquer outro 
material. as máscaras, inclusive, as descartáveis e as cirúrgicas, não pode-
rão ser modificadas/adulteradas, bem como as de tecido não poderão ser 
de material transparente ou conter qualquer tipo de perfuração.
c) Não são fornecidas máscaras. aconselha-se que o candidato tenha más-
caras reservas.
d) deverá manter no local da prova o distanciamento social entre pessoas, 
conforme sinalizações visuais e orientação da equipe de aplicação das provas;
e) Poderá levar álcool em gel para uso pessoal, desde que acondicionado 
em embalagem de material transparente, incolor e sem rótulo.
f) Quando solicitado, o candidato deverá retirar momentaneamente a más-
cara de proteção facial para que o fiscal do CETAP possa realizar correta-
mente a sua identificação, bem como em eventuais situações necessárias a 
fiscalização, como quando for realizado o registro fotográfico do candidato.
6. o candidato convocado para a Prova de aptidão Física, deve-
rá observar todo o disposto no item 14 do edital de abertura 
nº 01/2021 – sePLad/seaP.
7. este edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições contrárias.
Belém/Pa, 18 de março de 2022. 
HaNa GHaSSaN TUMa
Secretária de Estado de Planejamento e administração - SEPlad
JarBaS VaScoNcEloS
Secretário de Estado de administração Penitenciária – SEaP

Protocolo: 774051
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Portaria Nº 041 de 07 de MarÇo de 2022
o Presidente da iMPrENSa oficial do ESTado–ioE, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo decreto Governamental de 24 de janeiro 
de 2019, publicado no Diário Oficial nº 33.790 de 25 de janeiro de 2019.
rESolVE:
Excluir da PorTaria Nº 041, de 07 de março de 2022, Publicado no doE 
de nº 34.884 de 08/03/2022, Protocolo nº 768053 que concedia férias 
regulamentares aos servidores KlEofaS do Socorro diaS, matrícula 
5746833/2 e VicTor aBraHaM coSTa BENiTEZ, matrícula 57231235/2, 
referente ao período concessivo de 04/04/2022 / 03/05/2022 e período 
aquisitivo de 2021/2022.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
JorGE lUiZ GUiMarÃES PaNZEra
Presidente

Protocolo: 773830

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS 
SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo a coNtrato
Processo: 2022/113802
Termo aditivo: 5.º
Justificativa: O prazo do Contrato original fica prorrogado até a Implanta-
ção do Novo Sistema de Gerenciamento de combustível do Estado
data de assinatura: 03.03.2022.
contrato: 19
Exercício: 2017
Projeto atividade: 4668
fonte/recurso: 0261
Elemento de despesa: 339030
coNTraTada:TicKET SolUÇÕES HdfGT S/a
cNPJ: 03.506.307/0001-57
ENdErEÇo:cidade de campo Bom/rS, à rua Machado de assis, nº.50, Edifí-
cio 02, Bairro: Santa lúcia, cEP:93.700-000. Telefone: (51) 3920-2200
ordenador responsável: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida.

Protocolo: 773805
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terMo aditiVo a coNtrato
Processo: 2022/113912
Termo aditivo: 2.º
Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência do contrato, por mais 12 meses.
data de assinatura: 16.03.2022.
vigência 16/03/2022 a 16/03/2023
contrato: 004
Exercício: 2021
Projeto atividade: 7552
fonte/recurso: 0261
Elemento de despesa: 449051
coNTraTada: EMPrESa BraSil & BraSil lTda
cNPJ: 08.530.790/0001-29
ENdErEÇo: Trav. WE 8, 274 – conjunto Satélite. Bairro: coqueiro, cEP 66.670-220
ordenador responsável: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida.

Protocolo: 773817

.

.

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

aPoseNtadoria
.

instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção social do estado do Pará
Portaria rr Nº 1256 de 17 de MarÇo de 2022
dispõe sobre a rETificaÇÃo do benefÍcio dE rESErVa rEMUNErada EX
-offÍcio nº 2021/1250798.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social do 
Estado do Pará - iGEPPS, no uso de suas atribuições conferidas pela lei 
complementar Estadual nº142 de 16/12/2021, que alterou a lei comple-
mentar nº 039, de 09/01/2002, resolve:
I – Retificar a Portaria RR nº 639 de 15/02/2022, publicada no DOE nº 
34.887 de 10/03/2022, que transferiu “ex officio” para Reserva Remunerada 
o 1º Sargento PM rG 18728, PEdro PaUlo SaNToS dE MElo, mat. nº 
5330386/1, pertencente ao efetivo da comissão e correição do cPr Xi 
da Polícia de Militar do Estado do Pará (Soure), para corrigir a graduação 
do soldo de 2º Sargento para 1º Sargento/ PM, de acordo com o art. 
10, inciso iii, §§ 3º e 8º, da lei nº 8.230/2015, e alterações da lei nº 
8.388/2016; art. 1º, inciso ii do decreto nº 2.940/1983; art. 1º, categoria 
“A”, do Decreto nº 1.461/1981 c/c PORTARIA Nº 001/1999-DRH/3; art. 
1º do decreto nº 2.696/1983; art. 1º da lei nº 8.229/2015; art. 1º, item 
I, do Decreto nº 3.266/1984; art. 1º, item I, alínea “f”, do Decreto nº 
4.490/1986; art. 20 da lei nº 4.491/1973 com a redação dada pelo art. 1º 
da lei nº 5.231/1985; art. 1º, inciso ii, do decreto nº 4.439/1986 c/c art. 
134 da lc nº 142/2021, percebendo nessa situação os proventos mensais 
de r$6.853,28 (seis mil, oitocentos e cinquenta e três reais e vinte e oito 
centavos), conforme abaixo discriminados:

Soldo de 1º Sargento/PM 1.100,00
Gratificação de Habilitação Militar - 40% 440,00

Gratificação de Localidade Especial - 40% 440,00
indenização de Tropa - 10% 110,00

Gratificação de Risco de vida - 100% 1.100,00
Gratificação de Serviço Ativo - 30% 330,00
representação por Graduação - 35% 385,00

Gratificação por Tempo de Serviço - 30% 1.171,50
adicional de inatividade - 35% 1.776,78

Total de Proventos 6.853,28

ii - Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/03/2022, respei-
tando a legislação vigente à data que em que o(a) segurado(a) reuniu 
os requisitos para passagem à inatividade, nos termos do art. 132 da lei 
complementar nº 142/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPPS/Pa

Protocolo: 773546

.

.

errata
.

errata do extrato do 1º termo aditivo do contrato nº 014/2021 – 
NP tecNoLoGia e GestÃo de dados Ltda publicado no doe Nº 
34.897 de 18 de março de 2022.
onde se lê: objeto: o presente Termo aditivo tem por objeto a prorroga-
ção por 12 (doze) meses com acréscimo de 10,06% (iPca) ao valor total 
do contrato administrativo nº 008/2021 e alteração da razão Social, já 
atualizada, devido a 6ª alteração no contrato Social.
Leia-se: objeto: o presente Termo aditivo tem por objeto a prorrogação 
por 12 (doze) meses com acréscimo de 10,06% (iPca) ao valor total do 
contrato administrativo nº 014/2021 e alteração da razão Social, já atua-
lizada, devido a 6ª alteração no contrato Social.

Protocolo: 773719

oUtras MatÉrias
.

eXtrato do 4º terMo aditiVo de coNtrato
contrato de administrativo nº 026//2020
ata de registro de Preços nº 03/2020
Pregão Eletrônico SrP nº 002/2020 - ifPa
Processo: 2020/756506
data da assinatura: 08/03/2022
Vigência: a partir de abril/2022.
Exercício: 2022
objeto: o presente termo aditivo reajusta os valores em relação ao acor-
dado no contrato inicial, mediante repactuação de preço, de acordo com 
convenção coletiva de trabalho 2022/2023, retroagindo seus efeitos desde 
01/01/2021.
o valor deste Termo aditivo é de r$ 120.676,80 (cento e vinte mil, seis-
centos e setenta e seis reais e oitenta centavos).
contratado: c & S ViGilÂNcia E SEGUraNÇa PaTriMoNial lTda, com 
sede na alameda Moreira da costa, nº 14 B1, Bairro São Brás, cEP 66.093-
710, Belém/Pa, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 14.151.000/0001-05, neste 
ato representado por Kaio cÉSar do carMo lorEiro da SilVa.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém, 10 de março de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do igeprev

Protocolo: 773730
eXtrato de coNtrato
contrato administrativo: 012/2022
ata de registro de Preços nº: 011/2021
Pregão Eletrônico SrP n° 005/2021
Processo: 2021/1359932
data da assinatura: 17/03/2022
Vigência: 12 meses a contar da assinatura
Exercício: 2022
Objeto: Aquisição de COPOS REUTILIZÁVEIS, conforme especificações e 
quantitativos estabelecidos no Termo de referência, anexo do Edital.
o valor deste contrato administrativo e de r$ 6.850,00 (Seis mil, oitocen-
tos e cinquenta reais).
contratado: a BlENd Br coMÉrcio dE arTiGoS ProMocioNaiS e SEr-
ViÇoS de TraNSPorTE EirEli, com sede na rua 03 Quadra B chácara 94 
lotes 04/09 loja 110 – Setor Habitacional Vicente Pires – Brasília/df, cEP 
72.005-825, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº. 10.414.625/0001-53, e-mail: 
comercial@blendbr.com.br, neste ato representado por GUilHErME alVES 
MENdES.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do igeprev

Protocolo: 773985
eXtrato de coNtrato
contrato administrativo: 013/2022
ata de registro de Preços nº: 012/2021
Pregão Eletrônico SrP n° 005/2021
Processo: 2022/327315
data da assinatura: 18/03/2022
Vigência: 12 meses a contar da assinatura
Exercício: 2022
objeto: aquisição de canecas de cerâmica Personalizadas, conforme es-
pecificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo 
do Edital.
o valor deste contrato administrativo e de r$ 7.250,00 (Sete mil, duzen-
tos e cinquenta reais).
contratado: a ScG BriNdES, PrESENTES e SErViÇoS lTda, com sede 
na rua dona ana Neri, 1124 – Sala 04 - cambuci – São Paulo/SP, cEP 
01522-000, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº. 28.274.979/0001-05, e-mail: 
comercial@consultoriascg.com.br, neste ato representado por Maria daS 
GraÇaS da SilVa.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do igeprev

Protocolo: 773988

.

.

ESCOLA DE GOVERNANÇA PÚBLICA
DO ESTADO DO PARÁ

.

errata
.

errata da Portaria 070 de 11 de Março de 2022, publicada no doe 
Nº 34.897 de 18 de março de 2022. Protocolo nº 773369
onde se lê: ...Matrícula 557211100/1...
Leia-se: ... Matrícula 57211100/1...
errata da Portaria 072 de 11 de Março de 2022, publicada no doe 
Nº 34.897 de 18 de março de 2022. Protocolo nº 773369
onde se lê: ...Matrícula 55950336/1...
Leia-se: ...Matrícula 5950336/1...
EliSaNGEla Mara da SilVa JorGE
diretora Geral interina.

Protocolo: 773787
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secretaria de estado
da FaZeNda

.

Portaria
.

diretoria de adMiNistraÇÃo
Portaria Nº 426 de 08 de MarÇo de 2022
iNTErroMPEr, 29 (vinte e nove) dias, a contar de 02/03/2022, do gozo das 
férias do servidor oZiEl SoUZa liMa, fiscal de receitas Estaduais, id func 
nº 4002954/2, lotado na cEraT de Marabá, concedidas pela PorTaria Nº 
154, de 25/01/2022, publicada no doE nº 34.845, de 27/01/2022, referente 
ao exercício de 01/01/2021 a 31/01/2021, as quais ficam autorizadas para 
serem usufruídas no período de 04/04/2022 a 02/05/2022.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício
Portaria Nº 427 de 08 de MarÇo de 2022
alTErar, na PorTaria Nº 265 de 14/02/2022, publicada no doE nº 34.868 
de 17/02/2022, o período da designação da servidora Maria do PErPETUo 
Socorro GUErrEiro da SilVa, id func nº 3208834/1, Economista, em 
substituição a servidora SUElY do Socorro NUNES MoNTEiro, id func 
nº 5596238/1, do período de 01/03/2022 a 10/03/2022 para o período de 
01/03/2022 a 15/03/2022.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício
Portaria Nº 428 de 08 de MarÇo de 2022
iNTErroMPEr, 25 (vinte e cinco) dias, a contar de 26/02/2022, do gozo 
das férias da servidora roSaNGEla MoraES ValENTE, auditor fiscal de 
receitas Estaduais, id func nº 52841/1, lotada na cEEaT de Grandes 
contribuintes, concedidas pela PorTaria Nº 3606, de 30/12/2021, 
publicada no doE nº 34.820, de 05/01/2022, referente ao exercício 
de 27/11/2020 a 26/11/2021, as quais ficam autorizadas para serem 
usufruídas em gozo oportuno.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício
Portaria Nº 429 de 08 de MarÇo de 2022
coNcEdEr 30 (trinta) dias de licença por Motivo de doença em Pes-
soa da família, à servidora alBa NaZarE PiNTo do carMo, id func nº 
5615658/1, Técnico em Gestão Pública, lotada na diretoria do Tesouro 
Estadual, no período de 05/10/2021 a 03/11/2021.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 440 de 09 de MarÇo de 2022
alTErar, na PorTaria Nº 301 de 15/02/2022, publicada no doE nº 
34.866 de 16/02/2022, o período de gozo de férias regulamentares da 
servidora Marcia criSTiNa SaNTaNa coSTa, id func nº 5208688/1, 
datilografo, lotada na célula de Gestão de Pessoas/dad, do período de 
18/03/2022 a 01/04/2022 para o período de 23/03/2022 a 06/04/2022, 
referente ao exercício de 24/10/2019 a 23/10/2020.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício
Portaria Nº 448 de 10 de MarÇo de 2022
i - coNcEdEr, 12 (doze) dias de férias, 1° período, à servidora iracEMa 
SaToMi YoKoKUra, id func nº 5128595/1, fiscal de receitas Estadu-
ais/coordenador fazendário, lotada na célula de análise e Elaboração de 
Normas, para serem usufruídas no período de 18/04/2022 a 29/04/2022, 
referentes ao exercício de 11/05/2020 a 10/05/2021.
ii - iNforMar que os 18 (dezoito) dias restantes, serão usufruídos em 
período oportuno.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 449 de 10 de MarÇo de 2022
coNcEdEr 30 (trinta) dias de licença para Tratamento de Saúde, a ser-
vidora EUliNa aSSENÇÃo NaSciMENTo oliVEira, assistente administra-
tivo, id func nº 825621/1, lotada na cEcoMT, no período de 29/12/2021 
a 27/01/2022.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício
Portaria Nº 450 de 10 de MarÇo de 2022
coNcEdEr 60 (sessenta) dias de licença para Tratamento de Saúde, ao 
servidor EriValdo corrEa SaNTaNa, auxiliar de administração, id func 
nº 3247945/1, lotado na cEcoMT de Gurupí, no período de 06/12/2021 a 
03/02/2022.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício
Portaria Nº 451 de 10 de MarÇo de 2022
aUToriZar, 24 (vinte e quatro) dias de gozo de férias ao servidor MarloN 
GoMES doS SaNToS, id func nº 5915204/1, fiscal de receitas Estaduais, 
lotado na cEcoMT de araguaia, para serem usufruídas no período de 
07/04/2022 a 30/04/2022, em virtude da interrupção do gozo das férias 
referente ao exercício de 29/07/2020 a 28/07/2021, pela PorTaria Nº 
3480 de 10/12/2021, publicada no doE n° 34.804 de 21/12/2021.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício
Portaria Nº 452 de 09 de MarÇo de 2022
alTErar, na PorTaria Nº 300 de 15/02/2022, publicada no doE nº 
34.866 de 16/02/2022, o período de gozo de férias regulamentares da 
servidora Marcia criSTiNa SaNTaNa coSTa, id func nº 5208688/1, 
datilografo, lotada na célula de Gestão de Pessoas/dad, do período de 
03/03/2022 a 17/03/2022 para o período de 08/03/2022 a 22/03/2022, 
referente ao exercício de 24/10/2020 a 23/10/2021.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício

Portaria Nº 455 de 10 de MarÇo de 2022
aUToriZar, 28 (vinte e oito) dias de gozo de férias a servidora riTa 
do Socorro MarQUES corrEa, id func nº 3247350/1, assistente 
administrativo, lotada na cEcoMT de Portos e aeroportos, para serem 
usufruídas no período de 04/04/2022 a 01/05/2022, em virtude da 
interrupção do gozo das férias referente ao exercício de 03/09/2020 a 
02/09/2021, pela PorTaria Nº 3464 de 09/12/2021, publicada no doE n° 
34.804 de 21/12/2021.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício
Portaria Nº 456 de 14 de MarÇo de 2022
alTErar, na PorTaria Nº 370 de 24/02/2022, publicada no doE nº 
34.879 de 03/03/2022, o período de gozo de férias regulamentares do 
servidor MarcoS aUGUSTo caTHariN, id func nº 5915279/1, auditor 
fiscal de receitas Estaduais, lotado no Tribunal administrativo de recursos 
fazendários, do período de 04/04/2022 a 03/05/2022 para o período 
de 11/04/2022 a 10/05/2022, referente ao exercício de 29/07/2020 a 
28/07/2021.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício
Portaria Nº 500 de 11 de MarÇo de 2022
dESiGNar a servidora MarlY aNNE oliViEr dE oliVEira NoBUMaSa, 
id func nº 57191447/1, assistente administrativo, em substituição  ao 
servidor rilToN Haroldo SaNToS rEGaTEiro, id func nº 5361281/3, 
Secretário de Gabinete, no período de 01/03/2022 a 30/03/2022, por mo-
tivo de férias.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 501 de 11 de MarÇo de 2022
dESiGNar a servidora NaZarE Socorro PirES dE oliVEira, id func nº 
32450/1, auxiliar de Serviços de comunicação, em substituição  a servidor 
daNiEllY dE SoUZa diNEllY, id func nº 5948239/2, Gerente fazendário, 
no período de 02/03/2022 a 16/03/2022, por motivo de férias.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício

Protocolo: 773716

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 3º
termo de execução descentralizada: 001/2020/seFa.
data da assinatura: 03/03/2022.
objeto: o presente Termo aditivo ao Termo de Execução descentralizada 
n°001/2020/SEfa que trata do serviço de pavimentação do pátio de carga 
da unidade cEcoMT GUrUPi, tem por objeto: a prorrogação do prazo de 
vigência pelo período de 12 (doze) meses, com início em 05 de março de 
2022 e término em 04 de março de 2023.
Órgão: 17101 - Secretaria de Estado da fazenda - SEfa
Unidade Gestora: 170106 - fundo de investimento da administração Tribu-
tária do Estado do Pará - fiPaT
funcional Programática/ atividade: 170106.04.451.1508.7552
função: 04- administração
Sub-função: 451 - infraestrutura Urbana
Programa: 1508 - Governança Pública
atividade: 7552 - construção e conservação de imóveis Públicos Estaduais
Natureza da despesa: 44.90.51 – obras e instalações
Valor Total Estimado: r$ 276.467,13
fonte de recursos: 0176 - fundo de investimento da administração Tribu-
tária do Estado do Pará - fiPaT
contratado: SEcrETaria dE ESTado dE dESENVolViMENTo UrBaNo E 
oBraS PÚBlicaS, pessoa jurídica de direito Público inscrita no cNPJ sob 
o nº 03.137.985/0001-90, com endereço à Travessa do chaco, nº 2158, 
Bairro do Marco, Belém/Pa
ordenador, em exercício: aNÍdio MoUTiNHo da coNcEiÇÃo

Protocolo: 773552
termo aditivo: 3º
termo de execução descentralizada: 002/2020/seFa.
data da assinatura: 03/03/2022.
objeto: o presente Termo aditivo ao Termo de Execução descentralizada 
n°002/2020/SEfa que trata do serviço de pavimentação do pátio de carga 
da unidade cEcoMT iTiNGa, tem por objeto: a prorrogação do prazo de 
vigência pelo período de 12 (doze) meses, com início em 05 de março de 
2022 e término em 4 de março de 2023.
Órgão: 17101 - Secretaria de Estado da fazenda - SEfa
Unidade Gestora: 170106 - fundo de investimento da administração Tribu-
tária do Estado do Pará - fiPaT
funcional Programática/ atividade: 170106.04.451.1508.7552
função: 04- administração Sub-função: 451 - infraestrutura Urbana
 Programa: 1508 - Governança Pública
atividade: 7552 - construção e conservação de imóveis Públicos Estaduais
Natureza da despesa: 44.90.51 – obras e instalações
Valor Total Estimado: r$ 69.277,94
fonte de recursos: 0176 - fundo de investimento da administração Tribu-
tária do Estado do Pará - fiPaT
contratado: SEcrETaria dE ESTado dE dESENVolViMENTo UrBaNo E 
oBraS PÚBlicaS, pessoa jurídica de direito Público inscrita no cNPJ sob 
o nº 03.137.985/0001-90, com endereço à Travessa do chaco, nº 2158, 
Bairro do Marco, Belém/Pa
ordenador, em exercício: aNÍdio MoUTiNHo da coNcEiÇÃo

Protocolo: 773561
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aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de seLeÇÃo de coNsULtor iNdiVidUaL 
Nº 001/2022-seFa/Pa
Pae N. 2022/156989
o Estado do Pará, por meio da Secretaria de Estado da fazenda – SEfa, 
através da comissão Permanente do ProfiSco ii – SEfa/Bid, torna pú-
blico que está aberto o prazo para apresentação de MaNifESTaÇÃo dE 
iNTErESSE – Mi para: coNTraTaÇÃo dE coNSUlTorES iNdiVidUaiS 
Para aTUarEM Na EXEcUÇÃo daS aTiVidadES rElaTiVaS a GESTÃo 
dE ProJEToS, aNáliSE dE NEGÓcioS, aNáliSE dE iNfraESTrUTUra, 
arQUiTETUra dE SolUÇÕES E dESENVolViMENTo dE SiSTEMaS, QUE 
coMPÕEM o EScoPo dE EXEcUÇÃo do ProJETo dE ModErNiZaÇÃo da 
GESTÃo fiScal do ESTado do Pará - ProfiSco ii Pa.
Modalidade: consultor individual - ci.
Vagas: 06 analistas de Negócios; 15 desenvolvedores de Sistemas Pleno; 
09 desenvolvedores de Sistemas Sênior; 03 desenvolvedores de Sistemas 
Especialista; 03 Scrum Masters; 03 arquitetos de Soluções; 02 analistas 
de infraestrutura Pleno; 02 administrador de Banco de dados Pleno.
Prazo limite para entrega/envio das Manifestações de interesse: 12 de abril 
de 2022, às 14h.
Local: <https://consultoresprofisco.sefa.pa.gov.br/consultores-profisco>, 
para o e-mail <cglc_coordenacao@sefa.pa.gov.br>, em meio digital (for-
mato “pdf”), ou na Av. Visconde de Souza Franco no 110, Bairro reduto, 
cEP: 66053-000, Belém/Pa/Brasil.
Maiores informações: a Manifestação de interesse encontra-se publicada, 
na íntegra, no site da Secretaria de Estado da fazenda - SEfa: www.sefa.
pa.gov.br e no site www.compraspara.pa.gov.br.
Eli Sozinho ribeiro
diretor da coordenação de assuntos fazendários Estratégicos e coordena-
dor Geral da Unidade de coordenação do Projeto
renata da costa Sousa Meireles
Presidente da comissão Permanente do ProfiSco ii

Protocolo: 773715
aViso de LicitaÇÃo
coNcorrÊNcia Nº 001/2022
a SEfa - Secretaria de Estado da fazenda do Pará, por meio da sua co-
missão Permanente de licitação, comunica aos interessados que realizará 
licitação na modalidade concorrência - tipo menor preço global.
objeto: reforma geral do Órgão central da Secretaria da fazenda Estado 
do Pará - SEfa, localizado na avenida Visconde de Souza franco, nº 110, 
bairro reduto, cEP 66.053-000 - Belém/Pa.
data da abertura: 20/04/2022 - às 10H (horário de Brasília).
local: auditório do Órgão central da SEfa, localizado no prédio-sede da 
Secretaria de Estado da fazenda do Pará - SEfa, situado na avenida Vis-
conde de Souza franco, nº 110, bairro reduto, cEP 66.053-000, Belém/Pa.
o Edital encontra-se acessível nos sites: http://www.sefa.pa.gov.br (link 
licitações) e http://www.compraspara.pa.gov.br. Na impossibilidade de ob-
tenção por esses meios, estará disponível na célula de licitações e con-
tratos/cGlc, na avenida Visconde de Souza franco nº 110, Bairro reduto, 
cEP. 66.053-000 - Belém/Pa (1º andar, corredor c – sala 02, fone: (91) 
3323-5310), no horário de 08:00 às 14:00, em dias úteis.
Esclarecimentos adicionais através do e-mail: isaias.mota@sefa.pa.gov.br.
Belém/Pa, 18 de março de 2022.
isaias da costa Mota
Presidente da comissão de licitação da SEfa

Protocolo: 773840
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terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo
Pelo presente termo, a SEcrETaria dE ESTado da faZENda, através 
do dirETor dE adMiNiSTraÇÃo, em exercício, no uso das atribuições 
que lhes são conferidas pela Portaria SEfa nº 451, de 13/02/2019 
(republicada no d.o.e. nº 33.805 de 15/02/2019), torna público para 
conhecimento dos interessados, o resultado do Processo administrativo 
Eletrônico nº 2021/1160813, consultor individual nº 005/2021, que 
tem como objeto a contratação de consultores individuais para criação e 
implantação de um sistema de busca inteligente no sítio da Secretaria 
de Estado da Fazenda e do Diário Oficial Eletrônico da SEFA, após a 
constatação da regularidade dos atos procedimentais, estando este em 
conformidade com as regras estipuladas no contrato de Empréstimo e de 
Garantia nº 4459/oc - Br, celebrado no dia 19/02/2019, entre o Banco 
interamericano de desenvolvimento - Bid e a república federativa do 
Brasil, para financiamento do Projeto de Modernização da Gestão Fiscal do 
estado do Pará - ProfiSco ii, conforme os resultados apresentados pela 
comissão de avaliação Técnica, constituída pela PorTaria Nº 3.430, de 
03 de dezembro de 2021, e a Manifestação Jurídica nº 61/2022 - coNJUr. 
desse modo, satisfazendo à lei e ao mérito, HoMoloGo o Processo de 
contratação de consultor individual nº 005/2021 e adJUdico o objeto em 
favor dos consultores individuais descritos abaixo, de acordo com os requisitos 
constantes na Manifestação de interesse e no Termo de referência.

Nº coNsULtor iNdiVidUaL cPF VaLor totaL

aNaLista de NeGÓcios PLeNo – 01 VaGa

1 MarcElo rocHa dE Sá 278.571.662-00 r$ 108.000,00

deseNVoLVedor de sisteMas PLeNo – 02 VaGas

1 aNdErSSoN MarcEl SoUZa NaSciMENTo 433.323.232-53 r$ 108.000,00

Valor ToTal da coNTraTaÇÃo r$ 216.000,00

Qualquer consultor participante que desejar saber a razão pela qual o seu 
currículo não foi selecionado, poderá solicitar informação adicional sobre a 
sua manifestação de interesse com um pedido formal no endereço avenida 
Visconde de Souza franco, nº 110, Bairro reduto, cEP: 66053-000, Belém/
Pa. célula de Gestão de licitações e contratos. Telefone: + 55 91 3323-
4259 / 4245 / 4469. E-mail: cglc_coordenacao@sefa.pa.gov.br.
Belém (Pa), 11 de março de 2022.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício

Protocolo: 773521
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sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº532, 18 de MarÇo de 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo da SEcrETaria dE ESTado da faZENda, 
no uso de suas atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº 
061 de 29/01/2021, publicada no Diário Oficial do Estado n°34.477 de 
01/02/2021, considerando ainda o processo nº2022305374
rESolVE:
coNcEdEr a servidora fraNcEMárcia fErrEira dE carValHo,cargo 
auxiliar de administração, Matricula nº3249557/1, portadora do cPf nº 
25597388215, Suprimento de fundos no valor total de r$ 4.000,00 (Qua-
tro Mil Reais ), o qual deverá observar a classificação orçamentária:
17101.04.123.1508.8251 - GESTÃo faZENdária
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo: r$ 4.000,00 (Quatro Mil reais )
foNTE dE rEcUrSoS: 0101 - rEcUrSoS ordiNárioS
os recursos acima mencionados destinam-se as despesas da cEcoMT-ca-
raJáS, não subordinada ao processo normal de aplicação, referente ao 
mês de MarÇo do exercício corrente, e deverão ser aplicados  em até 30 
(trinta) dias a contar da data do recebimento a prestação de contas deverá 
ser até o 5º (quinto) dia útil após o período de aplicação 
anidio Moutinho da conceição
diretor de administração em exercício

Protocolo: 773743
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diÁria
.

o diretor de adMiNistraÇÃo da secretaria de estado da 
FaZeNda, no uso de suas atribuições e, considerando o disposto no art.1, 
inciso III, alínea “f” da Portaria Sefa no 451, de 13 de fevereiro de 2019, 
publicada no Diário Oficial do Estado no 33.804 de 14 de Fevereiro de 2019.
anidio Moutinho da conceição
diretor  de administração
Portaria Nº 521 de 16 de março de 2022 autorizar 1 e 1/2  diárias 
ao servidor caio filiPE dE SoUSa VaZ, nº 0591567501, fiScal-a, coord. 
EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS. da BaSE caNdirÚ, objeti-
vo de fiscalizar embarcações que entram no estado do PARÁ, no período de 
17.03.2022 à 18.03.2022, no trecho Óbidos - Juruti - oriximiná - Óbidos.
Portaria Nº 522 de 16 de março de 2022 autorizar 1 e 1/2  diárias ao 
servidor GilcEMir aParEcido NardElli, nº 0591478801, fiScal-a, co-
ord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS. da BaSE caNdirÚ, 
objetivo de fiscalizar embarcações que entram no estado do PARÁ, no período 
de 17.03.2022 à 18.03.2022, no trecho Óbidos - Juruti - oriximiná - Óbidos.
Portaria Nº523 de 16 de março de 2022 autorizar 1 e 1/2  diárias 
ao servidor JoSE Maria da SilVa Mafra, nº 0518573401, MariNHEiro 
flUV.MaQUiNaS, coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS. 
DA BASE CANDIRÚ, objetivo de fiscalizar mercadorias que entram no es-
tado do Pará, no período de 17.03.2022 à 18.03.2022, no trecho Óbidos 
- Juruti - oriximiná - Óbidos.
Portaria Nº 528 de 17 de março de 2022 autorizar 11 e 1/2  di-
árias ao servidor Joao coNSTaNcio dE oliVEira riBEiro filHo, nº 
0518630701, MoToriSTa, UNidadE dE EXEcUÇÃo dE coNTrolE dE 
MErc.TrÂNSiTo dE BarrEira do caMPo, objetivo de desempenhar 
atividade de motorista itinerante na UEcoMT MaNdii, no período de 
20.03.2022 à 31.03.2022, no trecho conceição do araguaia - Mandii - 
conceição do araguaia.
Portaria Nº 529 de 17 de março de 2022 autorizar 3 e 1/2  diárias 
ao servidor NiValdo da SilVa fErrEira, nº 5719283001, MoToriSTa, 
cÉlUla dE GESTÃo dE aPoio loGÍSTico, objetivo de conduzir veiculo 
oficial para entrega de bens e móveis nas unidades desta secretaria, no 
período de 18.03.2022 à 21.03.2022, no trecho Belém - Paragominas - 
dom Eliseu - Belém.
Portaria Nº 530 de 17 de março de 2022 autorizar 3 e 1/2  diárias 
ao servidor carloS JoSE dE SoUZa MoNTEiro, nº 0321788401, 
SErVENTE rEf. i, cÉlUla dE GESTÃo dE aPoio loGÍSTico, objetivo de 
entrega de bens móveis nas unidades fazendárias cEraT ParaGoMiNaS 
E cEcoMT iTiNGa, no período de 18.03.2022 à 21.03.2022, no trecho 
Belém - Paragominas - dom Elizeu - Belém.
Portaria Nº 533 de 18 de março de 2022 autorizar 1/2  diárias 
ao servidor rENaN EdUardo daMaScENo rEiS, nº 0590603604, GE-
rENTE faZENdario, cÉlUla dE GESTÃo dE rEcUrSoS MaTEriaiS, 
objetivo de visita emergêncial, no período de 18.03.2022, no trecho 
Belém - São francisco  -  Belém.
Portaria Nº 534 de 18 de março de 2022 autoriza 1/2  diária ao 
servidor carloS EdUardo BENicio alVES, nº 0596442401, SEcrETa-
rio dE GaBiNETE-daS1, cÉlUla dE GESTÃo dE rEcUrSoS MaTEriaiS, 
objetivo visita emergencial, no período de 18.03.2022, no trecho Belém 
- São francisco - Belém .

Protocolo: 773544
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oUtras MatÉrias
.

Portarias de iseNÇÃo de icMs – cat
Portaria n.º202201000257 de 18/03/2022 - 
Proc n.º 002022730001502/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: angelo de lima costa – cPf: 801.474.292-34
Marca: VW/T croSS TSi 200 Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202201000259 de 18/03/2022 - 
Proc n.º 002022730001472/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: Joâo Bosco Sousa da Silva – cPf: 108.991.462-87
Marca: ToYoTa/ccroSS XrV HYBrid 1.8 aUToMaTico. Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202201000261 de 18/03/2022 - 
Proc n.º 002022730000609/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: Milena Vanessa Visoto lima – cPf: 005.729.881-50
Marca: i/fiaT croNoS driVE 1.3 flEX, 4P, 2022 Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202201000263 de 18/03/2022 - 
Proc n.º 002021730006813/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: Edmilson oliveira da Silva Junior – cPf: 976.306.402-34
Marca: i/fiaT croNoS driVE 1.3 flEX 4P Tipo: Pas/automóvel

Portarias de iseNÇÃo de iPVa – cat
Portaria n.º202204000847, de 18/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001487/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Jose ribamar dos Santos – cPf: 050.135.932-04
Marca/Tipo/chassi
i/fiaT croNoS driVE 1.3/Pas/automovel/8aP359a1dlU090062
Portaria n.º202204000849, de 18/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001483/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: Wattyla correia ferreira – cPf: 999.778.502-91
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa aTTracTiV 1.4/Pas/automovel/9Bd19713HM3387665
Portaria n.º202204000851, de 18/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001492/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: cleuberi chagas Bandeira – cPf: 753.463.972-72
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/ETioS Sd PlT15 aT/Pas/automovel/9BrB29BT4J2152862
Portaria n.º202204000853, de 18/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001095/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: Maria francisca da Silva Mourão – cPf: 266.469.782-04
Marca/Tipo/chassi
i/cHEVrolET claSSic lS/Pas/automovel/8aGSU19f0dr172208
Portaria n.º202204000855, de 18/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001471/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: adriano Marcio Prazeres diniz – cPf: 391.684.252-87
Marca/Tipo/chassi
cHEV/PriSMa 1.4MT lT/Pas/automovel/9BGKS69V0KG339224
Portaria n.º202204000857, de 18/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001470/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 igor de Sousa Barbosa – cPf: 937.790.202-97
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/YariS Ha WaY15cNT/Pas/automovel/9BrKc9f32N8134662
Portaria n.º202204000859, de 18/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001473/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Jose Gomes dos Santos – cPf: 511.811.182-04
Marca/Tipo/chassi
HoNda/fiT lX cVT/Pas/automovel/93HGK5840lZ115426
Portaria n.º202204000861, de 18/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001411/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 Jorge Pessoa cabral – cPf: 143.657.902-34
Marca/Tipo/chassi
NiSSaN/KicKS acTiVE cVT/Pas/automovel/94dfcaP15NB104195

Portaria n.º202204000863, de 18/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001465/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: Jair Galvao de almeida – cPf: 042.509.582-72
Marca/Tipo/chassi
i/fiaT croNoS driVE 1.3/Pas/automovel/8aP359a1dMU131366
Portaria n.º202204000865, de 18/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001449/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Marcos cruz de araujo – cPf: 560.633.692-87
Marca/Tipo/chassi
cHEVrolET/oNiX 1.0MT lT/Pas/automovel/9BGKS48U0KG345912
Portaria n.º202204000867, de 18/03/2022 - 
Proc n.º 132022730000627/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: Hosana Martins costa – cPf: 399.076.782-87
Marca/Tipo/chassi
cHEVrolET/coBalT 1.4 lTZ/Pas/automovel/9BGJc69V0HB181004
Portaria n.º202204000869, de 18/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001478/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: andre luiz Beltrao Pinheiro – cPf: 489.921.512-68
Marca/Tipo/chassi
cHEV/TracKEr T a lT/Pas/automovel/9BGEB76H0MB215938

Protocolo: 773687
atos do triBUNaL adMiNistratiVo de recUrsos 

FaZeNdÁrios-tarF
aNÚNcio de PaUta Para JULGaMeNto

a Secretaria Geral torna público as datas de julgamento dos recurso s abai-
xo, a ocorrer por meio de videoconferência, conforme instrução Normativa 
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. castelo 
Branco e av. José Bonifácio:
seGUNda cÂMara PerMaNeNte de JULGaMeNto
Em 24/03/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 18244, aiNf 
nº 182020510000061-9, contribuinte claro S.a., insc. Estadual nº. 
15268696-7, advogado: dJalMa TadEU corrEa, oaB/Sc-38784,
Em 24/03/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 18242, aiNf 
nº 182020510000060-0, contribuinte claro S.a., insc. Estadual nº. 
15268696-7, advogado: dJalMa TadEU corrEa, oaB/Sc-38784,
Em 24/03/2022, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 18174, aiNf nº 
182016510000253-8, contribuinte claro S.a., insc. Estadual nº. 15268696-7, 
advogado: dJalMa TadEU corrEa, oaB/Sc-38784,
Em 24/03/2022, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 19006, aiNf nº 
012020510001342-9, contribuinte GUGEl & cia lTda ME, insc. Estadual nº. 
15269099-9, advogado: alfrEdo alVES rodriGUES JUNior, oaB/Pa-24225,
acÓrdÃos
PriMeira cÂMara PerMaNeNte de JULGaMeNto
acÓrdÃo N. 8303 – 1ª cPJ.rEcUrSo N. 19451 – dE ofÍcio (ProcESSo/
aiNf N. 812018510000882-8). coNSElHEira rElaTora: JoSiaNE SEi-
XaS dE oliVEira. EMENTa: icMS. difErENcial dE alÍQUoTaS. coM-
ProVaÇÃo dE PaGaMENTo. 1. deve ser mantida a decisão de primeira 
instância que declara a improcedência do lançamento tributário, quando 
comprovado o recolhimento do imposto dentro do prazo regulamentar. 2. 
recurso conhecido e improvido. dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SES-
SÃo do dia: 07/02/2022. daTa do acÓrdÃo: 07/02/2022.
acÓrdÃo N. 8302 – 1ª cPJ.rEcUrSo N. 18614 – VolUNTário (ProcES-
So/aiNf N. 102018510000037-9). coNSElHEira rElaTora: JoSiaNE 
SEiXaS dE oliVEira. EMENTa: icMS. falTa dE rEcolHiMENTo. dESiS-
TÊNcia do rEcUrSo iNTErPoSTo. 1. a desistência do recurso voluntário 
interposto pelo sujeito passivo implica renúncia à instância administrativa, 
nos termos do art. 26, V, da lei n. 6.182/1998 c/c art. 40, §1º, do regi-
mento interno do Tarf, aprovado pelo decreto n. 3.578/1999. 2. recur-
so não conhecido. dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SESSÃo do dia: 
07/02/2022. daTa do acÓrdÃo: 07/02/2022
acÓrdÃo N. 8301 – 1ª cPJ.rEcUrSo N. 18612 – dE ofÍcio (ProcESSo/
aiNf N. 102018510000037-9). coNSElHEira rElaTora: JoSiaNE SEi-
XaS dE oliVEira. EMENTa: icMS. falTa dE rEcolHiMENTo. dEcadÊN-
cia. 1. deve ser mantida a decisão de primeira instância que conclui pela 
parcial procedência do lançamento tributário, reconhecendo a ocorrência 
da decadência prevista no artigo 150, §4º, do cTN. 2. recurso conhe-
cido e improvido. dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SESSÃo do dia: 
07/02/2022. daTa do acÓrdÃo: 07/02/2022.
acÓrdÃo N. 8300 – 1ª cPJ.rEcUrSo N. 18606 – VolUNTário (Pro-
cESSo/aiNf N. 092018510000234-7). coNSElHEiro rElaTor: alBEr-
To aUGUSTo VElHo VilHENa JÚNior. EMENTa: icMS. aNTEciPaÇÃo Na 
ENTrada. aUSÊNcia dE rEcolHiMENTo. 1. a aquisição de mercadorias 
discriminadas no apêndice i do anexo i do ricMS (anexo ao decreto n. 
4.676/2001), em operação interestadual, sem que o imposto tenha sido 
retido no Estado de origem, está sujeita ao recolhimento antecipado do 
icMS correspondente à operação subsequente, a ser efetuado pelo próprio 
adquirente. 2. deixar de recolher o icMS relativo à operação com merca-
doria submetida ao regime de Antecipação na Entrada configura infração 
fiscal sujeita à penalidade prevista em lei. 3. Recurso conhecido e impro-
vido. dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SESSÃo do dia: 07/02/2022. 
daTa do acÓrdÃo: 07/02/2022.



16  diário oficial Nº 34.899 Segunda-feira, 21 DE MARÇO DE 2022

acÓrdÃo N. 8299 – 1ª cPJ.rEcUrSo N. 18604 – VolUNTário (Pro-
cESSo/aiNf N. 092018510000233-9). coNSElHEiro rElaTor: alBEr-
To aUGUSTo VElHo VilHENa JÚNior. EMENTa: icMS. aNTEciPaÇÃo Na 
ENTrada. aUSÊNcia dE rEcolHiMENTo. 1. a aquisição de mercadorias 
discriminadas no apêndice i do anexo i do ricMS (anexo ao decreto n. 
4.676/2001), em operação interestadual, sem que o imposto tenha sido 
retido no Estado de origem, está sujeita ao recolhimento antecipado do 
icMS correspondente à operação subsequente, a ser efetuado pelo próprio 
adquirente. 2. deixar de recolher o icMS relativo à operação com merca-
doria submetida ao regime de Antecipação na Entrada configura infração 
fiscal sujeita à penalidade prevista em lei. 3. Recurso conhecido e impro-
vido. dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SESSÃo do dia: 07/02/2022. 
daTa do acÓrdÃo: 07/02/2022.
acÓrdÃo N. 8298 – 1ª cPJ.rEcUrSo N. 16985 – VolUNTário (Pro-
cESSo/aiNf N. 172018510000179-6). coNSElHEiro rElaTor: NElSoN 
PaUlo SiMÕES NaSSEr. coNSElHEiro dESiGNado: MarcoS aUGUSTo 
caTHariN. EMENTa: icMS. SUBSTiTUiÇÃo TriBUTária. ENTrada Para 
coNSUMo dE ENErGia ElÉTrica. aUSÊNcia dE rEcolHiMENTo do iM-
PoSTo. ProcEdÊNcia do crÉdiTo TriBUTário. 1. ocorre o fato gerador 
do imposto com a entrada no território paraense de energia elétrica desti-
nada ao consumo. inteligência do artigo 1º, § 1º, iii, da lei n. 5.530/1989. 
2. Não cabe a este tribunal o reconhecimento da constitucionalidade ou 
validade de lei ou ato normativo Estadual. 3. a lei não autoriza a aplicação 
por extensão de precedentes judiciais que dizem respeito a fatos geradores 
e aspectos infracionais diferentes da matéria definida pelo auto de infra-
ção. 4. deixar de reter e recolher, na qualidade de substituto tributária, 
o icMS devido ao Estado do Pará, nas operações com produto sujeito ao 
regime de substituição tributária constitui infração à legislação tributária 
e sujeita o contribuinte às cominações legalmente previstas. 5. recurso 
conhecido e improvido. dEciSÃo: VoTo dE QUalidadE. VoToS coNTrá-
rioS: conselheiros Nelson Paulo Simões Nasser e Bernardo de Paula lobo 
pelo conhecimento e provimento do recurso. JUlGado Na SESSÃo do 
dia: 24/01/2022. daTa do acÓrdÃo: 02/02/2022.

Protocolo: 773771

.

.

BANCO DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

reVoGaÇÃo do credeNciaMeNto Nº 004/2019
a diretoria colegiada do BaNPará S/a comunica que o credenciamento 
em epígrafe teve seu processo rEVoGado, por razões de interesse público 
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado nos autos do 
processo nº 0332/2019 NUPro.
assegura-se, aos interessados, o direito de recorrer desta decisão, no pra-
zo de 05 (cinco) dias úteis a contar desta publicação, na forma do art.72, 
item 9, do regulamento de licitações e contratos do Banpará.
comissão de licitação

Protocolo: 773865
PreGÃo eLetrÔNico Nº 030/2021
o BaNPará S/a comunica o resultado final, adjudicação e Homologação 
da licitação em epígrafe conforme abaixo:

adjudicação 
por item e 
por grupo

iteM descriÇÃo QUaNt. eMPresa. VaLor esti-
Mado VaLor cotado

 01
faiXa adESiVa Para Vi-
dro - Marca (SÍMBolo 
E loGoTiPo) BaNPará

2.000
lUXNorTE iNdUSTria, 
coMÉrcio E SErViÇoS 

lTda
r$ 39.160,00 r$ 13.000,00

G2

10 adESiVo ProiBido o 
USo dE cElUlar 135

lUXNorTE iNdUSTria, 
coMÉrcio E SErViÇoS 

lTda

r$ 708,75 r$ 699,30

11 adESiVo PUXE/ 
EMPUrrE 110 r$ 273,90 r$ 269,50

12
adESiVo – NUMEraÇÃo 

dE MESa dE aTENdi-
MENTo

250 r$ 2.435,00 r$ 1.800,00

13 adESiVo – caNaiS dE 
aTENdiMENTo 360 r$ 1.627,20 r$ 1.440,00

14 adESiVo cadEiraNTE 
PiSo 150 r$ 21.169,50 r$ 21.000,00

15 adESiVo - lEi dE aTEN-
diMENTo PrEfErENcial 190 r$ 651,70 r$ 649,80

G4

24 PriSMa - GErÊNcia 
GEral 54

lUXNorTE iNdUSTria, 
coMÉrcio E SErViÇoS 

lTda

r$ 1953,72 r$ 1.949,94

25 PriSMa - GErÊNcia dE 
NEGÓcioS 08 r$ 288,16 r$ 288,00

26 PriSMa – aTENdiMENTo 120 r$ 4.016,40 r$ 3.960,00
27 PriSMa – PrEfErENcial 108 r$ 2.179,44 r$ 2.160,00

28 PriSMa - ENcErrado/ 
PaUSa coMPENSaTÓria 80 r$ 1.683,20 r$ 1.680,00

 ToTal: r$ 48.896,54

adjudicação por 
item e por grupo iteM descriÇÃo QUaNt. resULtado VaLor estiMado

G1

2 adESiVo – MENU caiXa ElETrÔNico 
– SaQUE 200

fracaSSado

r$ 8.950,00

3 adESiVo – MENU caiXa ElETrÔNico – 
dEPÓSiTo EM ESPÉciE 150 r$ 6.262,50

4 adESiVo – aViSo dE ProGraMaÇÃo 
dE aBErTUra dE cofrE 100 r$ 587,00

5 adESiVo a SENHa É a SUa SEGUraNÇa 360 r$ 1.778,40
6 adESiVo – liMiTE dE SaQUE 100 r$ 2.935,00

7 adESiVo – PicToGraMa BaiXa ViSiBi-
lidadE –caiXa ElETroNico 110 r$ 1.045,00

8 adESiVo – PicToGraMa cadEiraNTE 
–caiXa ElETroNico 110 r$ 1.045,00

9 adESiVo – PicToGraMa cadEiraNTE 
– PorTa 110 r$ 1.324,40

Total do G1 r$ 23.927,30

G3

16 Placa caiXa ElETrÔNico EM MaNU-
TENÇÃo 100

fracaSSado

r$ 1.618,00

17 Placa Para PorTa – acESSo rESTriTo 
a fUNcioNárioS 60 r$ 1.771,80

18 Placa Para PorTa – arQUiVo 50 r$ 1.468,50

19

Placa Para PorTa – Eda (área reserva-
da ao acondicionamento da infraestrutura 
tecnológica e de segurança nas filiais do 

banco – antigo cPd)

50 r$ 1.320,50

20 Placa Para PorTa – Wc fEMiNiNo 108 r$ 1.664,28
21 Placa Para PorTa – Wc MaScUliNo 108 r$ 1.664,28

22 Placa Para PorTa – Wc MaScUliNo/ 
fEMiNiNo 60 r$ 1.586,40

23 Placa Para PorTa – Wc PNE 108 r$ 1.974,24
Total do G3 r$ 13.068,00

ToTal do iTENS fracaSSadoS r$36.995,30

Marina furtado
Pregoeira

Protocolo: 773968
PreGÃo eLetrÔNico Nº 035/2021
resULtado FiNaL de recUrso e HoMoLoGaÇÃo sUPerior
o BaNPará S.a, por seu pregoeiro e Homologação Superior, julgou To-
TalMENTE iMProcEdENTE os recursos interpostos pelas empresas TEcH 
TEcNoloGia dE SEGUraNÇa, ViGilÂNcia TriaNGUlo lTda, e TElE 
alarME SEGUraNÇa ElETroNica lTda, mantendo a decisão anterior de 
habilitação da empresa NEW liNE TEcNoloGia EM SEGUraNÇa lTda do 
Pregão Eletrônico em epígrafe.
Marina furtado
Pregoeira

Protocolo: 773979

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 039/2021
o BaNPará S/a comunica o resultado final, adjudicação e Homologação 
da licitação em epígrafe conforme abaixo:

iteM descriÇÃo eMPresa VaLor estiMado VaLor cotado

01

Serviços de engenharia para 
realocação de cPd da agência 
canaã dos carajás, em regime 
de empreitada por preço global.

ouro Norte cons-
truções e Serviços 

EirEli
r$ 207.966,30 r$ 148.502,88

alessandra Brito
Pregoeira

Protocolo: 773802

.

.

oUtras MatÉrias
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 034/2021
resULtado FiNaL de recUrso
o BaNPará S.a, por seu pregoeiro, julgou ToTalMENTE ProcEdENTE o 
recurso interposto pela empresa MaSTEr SUPPorT coMErcio E SErVi-
ÇoS lTda relativo ao Pregão Eletrônico em epígrafe.
informamos habilitação da empresa MaSTEr SUPPorT coMErcio E SEr-
ViÇoS lTda ocorrerá por ata complementar no dia 22/03/2022, às 10hs, 
via sistema comprasNet.
raimundo M. M. ramos
Presidente da cPl

Protocolo: 773878
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secretaria de estado
de saÚde PÚBLica

.

Portaria
.

Portaria N° 253 de 17 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 que rege 
as leis 07/91 e 077/11, conforme Processo administrativo Eletrônico nº 
2022/255941.
r E S o l V E:
rESciNdir, a contar de 04.03.2022, o contrato administrativo da servido-
ra iaNa caSSia dE SoUZa VaScoNcEloS, matrícula nº 5961483/1, cargo 
de MÉdico, lotada na Unidade Mista – limoeiro do ajuru.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE da SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 17.03.2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica
Portaria N° 254 de 17 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 que rege 
as leis 07/91 e 077/11, conforme Processo administrativo Eletrônico nº 
2022/280873.
r E S o l V E:
rESciNdir, a contar de 09.03.2022, o contrato administrativo do servidor 
PaUlo HENriQUE BarroS dE liMa, matrícula nº 5959201/1, cargo de 
MÉdico, lotado no departamento de controle de Endemias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE da SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 17.03.2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica

Protocolo: 773762
Portaria Nº 013 de 15 de Março de 2022
a dirETora do 11o cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas 
atribuições que lhe foram conferidas pela PorTaria No 1.650/2020-
CCG de 06/08/2020, publicada no Diário Oficial do Estado no. 34.302 de 
06/08/2020.
considerando a existência de Materiais em desuso nesta SESPa, conforme 
manifestação do setor de patrimônio daf do 11º crS/ SESPa.
considerando a possibilidade de doação de bens inservíveis e baixas com 
base no art. 2o do decreto nº 337 de 09 de agosto de 2007; publicado no 
Diário Oficial de nº 30.983 de 10 de agosto de 2007.
considerando a necessidade de constituir comissão interna para avaliação 
e emissão de laudo dos referidos materiais.
rESolVE:
art. 1 – rEVoGar a PorTaria Nº 029 de 12/05/2021 publicada no doE nº 
34.582 de 13 de Maio de 2021.
art. 2 - dESiGNar os servidores a seguir relacionados para compor a co-
missão de avaliação de Bens Móveis em uso e desuso no 11° centro re-
gional de Saúde:
PresideNte
• Weverton Gutembergue Araújo Lima – Cargo Agente de Artes Praticas - 
Matrícula nº 57209274/1.
MeMBros
• Raimunda Rocha Ferreira – Cargo Agente de Artes Praticas – Matricula 
nº 54192850/1
• Francisca das Chagas Domingues Resplandes - Cargo Agente Administra-
tivo – Matricula nº 54193844/1.
• Claudeane Alves Lima – Cargo Agente de Artes Praticas – Matricula nº 
57209268/1
sUPLeNtes
• Luziene Alves do Nascimento -Cargo Agente Administrativo – Matricula 
nº 541922924/1
• Joginete Gomes de Souza – Cargo Agente de Portaria – Matricula nº 
54192839/1
• Vanderleia Sousa Ferreira - Cargo Agente Administrativo – Matricula nº 
5897765/1.
i - os suplentes substituirão os membros em caso de afastamento ou im-
pedimento devidamente justificado;
ii - Um dos membros responderá pelo Presidente no caso de afastamento 
ou impedimentos deste, observada a ordem;
iii - Sem prejuízo das atribuições de seus cargos e as expressamente pre-
vistas em lei, competirá à comissão:
1. a) Supervisionar os registros patrimoniais, comprovar a quantidade e 
qualidade dos materiais permanentes existentes, com o objetivo de execu-
tar a manutenção/baixa referente às movimentações e ou/ extravios para 
promover a atualização da informação contida no SiSPaT WEB;
iV - Esta Portaria terá a validade de 01(um) ano e entra em vigor na data 
de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
11° centro regional de Saúde
Em 15/03/2022
irlÂNdia da SilVa GalVÃo
diretora 11º crS/SESPa/Marabá
PorTaria No 1.650/2020-ccG

Protocolo: 773561

Portaria Nº 816, de 15 de MarÇo de 2022
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas pelo parágrafo único, incisos i e ii do art. 138 da constituição 
Estadual e considerando as exigências da lei federal nº 10.520/2002, o 
disposto no artigo 5º, inciso ii da lei Estadual nº 6.474/2002, do decreto 
federal nº 10.024/2019 e do decreto Estadual nº 534/2020.
rESolVE:
i – designar como Pregoeira a servidora JaNaiNa ViEira, matrícula nº 57218570-
2, para realização dos procedimentos licitatórios pelo prazo de 01 (um) ano.
ii – designar os servidores: carloS aUGUSTo caMPoS fErrEira, aNGE-
la SaNdra SoUZa caNTo e aNdrEa MoNTEiro PUGET, para comporem 
a comissão de apoio aos procedimentos de pregão conforme as necessida-
des e indicação da pregoeira.
iii – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
Secretário de Estado de Saúde Pública

Protocolo: 773626
Portaria N° 0367 de 17 de MarÇo de 2022
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando das 
atribuições que lhe são delegadas pela PorTaria Nº 50 de 17.01.2006, 
publicada no doE nº. 30.605 de 19.01.2006,
E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2022/288731.
rESolVE:
REMOVER, a contar de 09/03/2022, para fins de regularização funcional, 
a servidora aNTÔNia alVES NoGUEira, cargo aUXiliar dE SaÚdE, ma-
trícula n° 5157897/1, da UNidadE dE rEfErÊNcia ESPEcialiZada - Ma-
TErNo iNfaNTil para o cENTro dE SaÚdE – PEdrEira, com atuação no 
Projeto Vida ativa.
Portaria N° 0368 de 17 de MarÇo de 2022
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando das 
atribuições que lhe são delegadas pela PorTaria Nº 50 de 17.01.2006, 
publicada no doE nº. 30.605 de 19.01.2006,
E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2022/288868.
rESolVE:
REMOVER, para fins de regularização funcional, a servidora SAMARA DE 
aGUiar fariaS BaENa, cargo aGENTE adMiNiSTraTiVo, matrícula n° 
55586424/1, do cENTro dE SaÚdE – PEdrEira para o 1º cENTro rE-
GioNal dE SaÚdE.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE, EM 17.03.2022.
KEllY dE cáSSia PEiXoTo dE oliVEira SilVEira
dirETora dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE.

Protocolo: 773996

.

.

adMissÃo de serVidor
.

Órgão: secretaria de estado de saÚde PÚBLica
Modalidade de admissão: coNTraTo adMiNiSTraTiVo TEMPorário
Nome do Servidor: Maria dE loUrdES araUJo SoarES
cargo do Servidor: aGENTE adMiNiSTraTiVo
Vigência: 18.03.2022/17.03.2023.
ato: coNTraTo adMiNiSTraTiVo, coNforME ProcESSo SElETiVo
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES
Órgão: secretaria de estado de saÚde PÚBLica
Modalidade de admissão: coNTraTo adMiNiSTraTiVo TEMPorário
Nome do Servidor: laUrEN PriScilla SilVa caSTro
cargo do Servidor: aGENTE adMiNiSTraTiVo
Vigência: 18.03.2022/17.03.2023.
ato: coNTraTo adMiNiSTraTiVo, coNforME ProcESSo SElETiVo
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES
Órgão: secretaria de estado de saÚde PÚBLica
Modalidade de admissão: coNTraTo adMiNiSTraTiVo TEMPorário
Nome do Servidor: roSYaNE dE SoUZa GrEGorio
cargo do Servidor: odoNTÓloGo
Vigência: 18.03.2022/17.03.2023.
ato: coNTraTo adMiNiSTraTiVo, coNforME ProcESSo SElETiVo
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES
Órgão: secretaria de estado de saÚde PÚBLica
Modalidade de admissão: coNTraTo adMiNiSTraTiVo TEMPorário
Nome do Servidor: caMila fErNaNdES SENNa alVES
cargo do Servidor: odoNTÓloGo
Vigência: 18.03.2022/17.03.2023.
ato: coNTraTo adMiNiSTraTiVo, coNforME ProcESSo SElETiVo
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES
Órgão: secretaria de estado de saÚde PÚBLica
Modalidade de admissão: coNTraTo adMiNiSTraTiVo TEMPorário
Nome do Servidor: ValÉria JÚlia MoNTEiro BarroS
cargo do Servidor: PSicoloGo
Vigência: 18.03.2022/17.03.2023.
ato: coNTraTo adMiNiSTraTiVo, coNforME ProcESSo SElETiVo
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES
Órgão: secretaria de estado de saÚde PÚBLica
Modalidade de admissão: coNTraTo adMiNiSTraTiVo TEMPorário
Nome do Servidor: ValÉria BardalEZ riVEra PErEira
cargo do Servidor: PSicoloGo
Vigência: 18.03.2022/17.03.2023.
ato: coNTraTo adMiNiSTraTiVo, coNforME ProcESSo SElETiVo
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES
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Órgão: secretaria de estado de saÚde PÚBLica
Modalidade de admissão: coNTraTo adMiNiSTraTiVo TEMPorário
Nome do Servidor: EloiSa GoMES coElHo
cargo do Servidor: TÉcNico dE ENfErMaGEM
Vigência: 18.03.2022/17.03.2023.
ato: coNTraTo adMiNiSTraTiVo, coNforME ProcESSo SElETiVo
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES
Órgão: secretaria de estado de saÚde PÚBLica
Modalidade de admissão: coNTraTo adMiNiSTraTiVo TEMPorário
Nome do Servidor: EMaNUElE do carMo MoNTEiro TENÓrio
cargo do Servidor: TÉcNico dE ENfErMaGEM
Vigência: 18.03.2022/17.03.2023.
ato: coNTraTo adMiNiSTraTiVo, coNforME ProcESSo SElETiVo
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES
Órgão: secretaria de estado de saÚde PÚBLica
Modalidade de admissão: coNTraTo adMiNiSTraTiVo TEMPorário
Nome do Servidor: VaNia GUiMaraES da coSTa
cargo do Servidor: TÉcNico EM HiGiENE dENTal
Vigência: 18.03.2022/17.03.2023.
ato: coNTraTo adMiNiSTraTiVo, coNforME ProcESSo SElETiVo
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES
Órgão: secretaria de estado de saÚde PÚBLica
Modalidade de admissão: coNTraTo adMiNiSTraTiVo TEMPorário
Nome do Servidor: aNGEla Maria dE JESUS ESTUMaNo
cargo do Servidor: TÉcNico EM HiGiENE dENTal
Vigência: 18.03.2022/17.03.2023.
ato: coNTraTo adMiNiSTraTiVo, coNforME ProcESSo SElETiVo
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

Protocolo: 773991

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 09 de 11 de MarÇo de 2022
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas atri-
buições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publicada no doE 
nº. 28.190/11.04.1996 e considerando o teor do processo PaE nº. 2022/38023.
rESolVE:
dETErMiNar, de comum acordo, que o servidor MarloN BrUNo cHaVES 
MariNHo, matrícula nº. 57191639/2, cargo de Técnico de Enfermagem 
regime jurídico de Estatutário Efetivo, lotado no 9º centro regional de 
Saúde – Santarém, goze de licença Prêmio, que lhe foi concedida através 
da Portaria nº.  73/08.10.2019, publicada no doE nº 34.017/23.10.2019, 
correspondente ao Triênio de 16.07.2015 a 15.07.2018, no período de 
02.05.2022 a 31.05.2022, no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de
Estado de Saúde Pública em: 17.03.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 773535

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria coLetiVa Nº 335 de 18 de MarÇo de 2022 - dGtes/sesPa
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 039/03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996 e, coNSidEraNdo, o que 
dispõe o art. 81 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994;
rESolVE:
coNcEdEr, licença para Tratamento de Saúde, aos servidores abaixo relacionados;

Matrícula Nome cargo Período Laudo

5155088/1 dalVa GodiNHo BraSil BEZErra aGENTE dE Por-
Taria

17/01/2022 a 
19/01/2022

87560 – 
16/03/2022

5155088/1 dalVa GodiNHo BraSil BEZErra aGENTE dE Por-
Taria

21/01/2022 a 
25/01/2022

87581 – 
17/03/2022

57194357/1 GEoVaNa cardoSo MarGalHo aGENTE dE Por-
Taria

18/01/2022 a 
24/01/2022

87577 – 
16/03/2022

5095891/1 Maria SiMoNE BEZErra dE liMa aGENTE dE Por-
Taria

19/01/2022 a 
25/01/2022

87569 – 
16/03/2022

54192742/1 dUlcilENE PErEira fErrEira aGENTE dE Por-
Taria

05/01/2022 a 
19/01/2022

87564 – 
16/03/2022

5161061/1 WaNEiZE fErrEira dE MoraES aGENTE adMiNiS-
TraTiVo

25/01/2022 a 
31/01/2022

87558 – 
16/03/2022

PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE
/SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 18/03/2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 773550

errata
.

errata
Fica retiFicado Na Portaria coLetiVa N° 0083 de 
23/02/2022, PUBLicada No doe N° 34.876 de 25/02/2022, QUE 
rEMoVEU o SErVidor alBErTo SoarES doS SaNToS, MaTrÍcUla N° 
54191593/1, o SEGUiNTE;
oNde se LÊ: Para a UNidadE dE rEfErÊNcia ESPEcialiZada - PrE-
SidENTE VarGaS.

Leia-se: Para o 1º cENTro rEGioNal dE SaÚdE.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE, EM 17.03.2022.
KEllY dE cáSSia PEiXoTo dE oliVEira SilVEira
dirETora dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE.

Protocolo: 773956

.

.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

convênio n° 09/2022
Processo: 2022/42285
objeto: “aquisição de Mobiliários e Equipamentos Hospitalares para o Mu-
nicípio de Santa Luzia do Pará”.
data de assinatura: 18/03/2022
Vigência: 18/03/2022 a 17/03/2023
dotação orçamentária: 8289; Elemento de despesa: 444042; fontes: 
0103/0303/0101/0301.
Valor Total: r$ 1.064.682,94
Valor concedente: r$ 1.000.000,00
Valor contrapartida: r$ 64.682,94
convenente: Prefeitura Municipal de Santa luzia do Pará
concedente: Secretaria de Estado de Saúde Pública- SESPa
ordenador: rômulo rodovalho Gomes – Secretário de Estado de Saúde Pública

Protocolo: 773726

.

.

FÉrias
.

Portaria N.º 337 de 18 de MarÇo de 2022/dGtes/sesPa
a dirETora dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE/dGTES, 
usando de suas atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº. 039/03.04. 96, 
r E S o l V E:
coNcEdEr 30 (trinta) dias de férias regulamentares a servidora iraildES 
liMa lUZ, identidade funcional nº 57207258/1, ocupante do cargo de 
TÉcNico dE ENfErMaGEM, lotada Hospital regional - Tucuruí, no perío-
do de 26 de junho de 2022 a 25 de julho de 2022, referente ao período 
aquisitivo de 21 de outubro de 2014 a 20 de outubro de 2015, concedidas 
conforme parecer jurídico constante no processo Nº 2021/355863.
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 18.03.2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde

Protocolo: 773728
Portaria N° 339 de 18 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 2022/309499;
rESolVE:
iNTErroMPEr, por necessidade de serviço a contar de 15.03.2022, o perí-
odo de gozo das férias da servidora caMila SaNToS loPES BraGa, iden-
tidade funcional nº 5956007/1, ocupante do cargo de chefe de centro de 
Saúde, lotada na Escola Técnica do SUS, 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. 18.03.2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 773947
Portaria N° 340 de 18 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 2022/308439;
rESolVE:
iNTErroMPEr, por necessidade de serviço a contar de 16.03.2022, o perí-
odo de gozo das férias do servidor iUrY coNcEiÇÃo fErrEira, identidade 
funcional nº 5939153/5, ocupante do cargo de chefe da divisão Epidemio-
lógica de Endemias, lotado na divisão de Medicamentos e Material Técnico, 
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. 18.03.2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 773971
Portaria N° 338 de 18 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 2022/309867;
rESolVE:
iNTErroMPEr, por necessidade de serviço a contar de 17.03.2022, o 
período de gozo das férias da servidora BrENda rEGiNa fariaS car-
NEiro, identidade funcional nº 8084729/1, ocupante do cargo de En-
fermeiro, lotada no departamento de controle de Endemias, concedidas 
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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. 18.03.2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 773914

.

.

oUtras MatÉrias
.

coNVocaÇÃo de coMPareciMeNto ao traBaLHo
convocamos o Servidor Efetivo raPHaEl fErrEira GoMES, ocupante do 
cargo de Maqueiro, matrícula nº 57206423/1, lotado na Secretaria de Es-
tado de Saúde Pública – SESPa, a comparecer no prazo máximo de 10 
(dez) dias a contar da Publicação desta Convocação no Diário Oficial do 
Estado do Pará, na diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saú-
de – dGTES/SESPa, sito a Travessa lomas Valentinas, nº 2190, no horário 
de expediente de 08:00 às 18:00 horas, visando a regularização funcio-
nal, prestando os esclarecimentos que se fizerem necessários nos Termos 
do Processo nº 2016/436041. ressaltamos que o não comparecimento no 
prazo estabelecido implicará em pena de demissão por abandono de cargo, 
de acordo com a legislação vigente do Servidor Público do Estado do Pará 
(lei nº 5.810/1994 – rJU), dando origem a abertura de Processo adminis-
trativo Disciplinar – PAD, para esta finalidade.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE, EM 18.03.2022.
KEllY dE cáSSia PEiXoTo dE oliVEira SilVEira
dirETora dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE – SESPa

Protocolo: 773974

.

.

ESCOLA TÉCNICA DO SUS

.

.

.

diÁria
.

Portaria de coNcessÃo diÁrias Nº 04/2022 
de 10 de MarÇo de 2022

a diretora da Escola Técnica do SUS/Pa, no uso de suas atribuições legais, 
que lhe são conferidas pela PorTaria N° 1.489/2020 – ccG, Publicada no 
doE Nº 34.283 de 16 de julho de 2020, e tendo em vista as instruções 
contidas em fundamento legal: no art. 145 da lei 5.810 de 24/01/1994, 
dEcrETo No 2.819 de 06 de setembro de 1994, disciplina a concessão de 
DIÁRIAS em missão Oficial do Estado e obtendo capacitação profissional.
resolve:
conceder: diárias ao Servidor:
Matrícula/Nome/cPf
57231606 / Edielson dos Santos antunes / 583.931.962-72
Número de diárias: 6,5 (seis diárias e meia)
Valor: r$ 1.542,97 (um mil, quinhentos e quarenta e dois reais e noventa 
e sete centavos).
Período: 13/03/2022 à 19/03//2022
origem: Belém
destinos: cametá
objetivo: conduzir servidores que irão realizar supervisão pedagógica no 
curso Técnico em Saúde Bucal, no município de cametá
registre-se, publique-se, cumpra-se
ordenador: EliZETH do Socorro da SilVa BraGa

Protocolo: 773470
Portaria de coNcessÃo de diÁrias Nº 05/2022 

de 11 de MarÇo de 2022
a diretora da Escola Técnica do SUS/Pa, no uso de suas atribuições legais, 
que lhe são conferidas pela PorTaria N° 1.489/2020 – ccG, Publicada no 
doE Nº 34.283 de 16 de julho de 2020, e tendo em vista as instruções 
contidas em fundamento legal: no art. 145 da lei 5.810 de 24/01/1994, 
dEcrETo No 2.819 de 06 de setembro de 1994, disciplina a concessão de 
DIÁRIAS em missão Oficial do Estado e obtendo capacitação profissional.
resolve:
conceder: diárias ao(s) Servidor (es):
Matrícula/Nome/cPf
5155690-1 / fernando Marcelo Barreto / 428.133.522-68
55590285-1 / Paulo Sérgio Pinheiro laroque / 581.806.802-15
Número de diárias: 11,5 (onze diárias e meia)
Valor: r$ 2.729,87 (dois mil, setecentos e vinte e nove reais e oitenta e 
sete centavos).
Período: 12/03/2022 à 23/03//2022
origem: Belém
destinos: Nova Esperança do Piriá, Paragominas, Vigia de Nazaré e Santa 
Bárbara
objetivo: compor a equipe da carreta itinerante do TerPaz, que irá dar 
suporte junto com o programa PrEViNE BraSil na ação ETSUS Por Todo 
o Pará, nos municípios de Nova Esperança do Piriá, Paragominas, Vigia e 
Santa Bárbara.
registre-se, publique-se, cumpra-se
ordenador: EliZETH do Socorro da SilVa BraGa

Protocolo: 773472

Portaria de coNcessÃode diÁrias Nº 06/2022 
de 11 de MarÇo de 2022

a diretora da Escola Técnica do SUS/Pa, no uso de suas atribuições legais, 
que lhe são conferidas pela PorTaria N° 1.489/2020 – ccG, Publicada no 
doE Nº 34.283 de 16 de julho de 2020, e tendo em vista as instruções 
contidas em fundamento legal: no art. 145 da lei 5.810 de 24/01/1994, 
dEcrETo No 2.819 de 06 de setembro de 1994, disciplina a concessão de 
DIÁRIAS em missão Oficial do Estado e obtendo capacitação profissional.
resolve:
conceder: diárias ao Servidor:
Matrícula/Nome/cPf
54190534 / luciano de Jesus Santana / 768.030.402-59
Número de diárias: 10,5 (dez diárias e meia)
Valor: r$ 2.492,49 (dois mil, quatrocentos e noventa e dois reais e qua-
renta e nove centavos).
Período: 13/03/2022 à 23/03//2022
origem: Belém
destinos: Nova Esperança do Piriá, Paragominas, Vigia de Nazaré e Santa Bárbara
objetivo: compor a equipe da carreta itinerante do TerPaz, que irá dar suporte 
junto com o programa PrEViNE BraSil na ação ETSUS Por Todo o Pará, 
nos municípios de Nova Esperança do Piriá, Paragominas, Vigia e Santa Bárbara.
registre-se, publique-se, cumpra-se
ordenador: EliZETH do Socorro da SilVa BraGa

Protocolo: 773473
Portaria de coNcessÃo Nº 07/2022 de 11 de MarÇo de 2022
a diretora da Escola Técnica do SUS/Pa, no uso de suas atribuições legais, 
que lhe são conferidas pela PorTaria N° 1.489/2020 – ccG, Publicada no 
doE Nº 34.283 de 16 de julho de 2020, e tendo em vista as instruções 
contidas em fundamento legal: no art. 145 da lei 5.810 de 24/01/1994, 
dEcrETo No 2.819 de 06 de setembro de 1994, disciplina a concessão de 
DIÁRIAS em missão Oficial do Estado e obtendo capacitação profissional.
resolve:
conceder: diárias ao Servidor:
Matrícula/Nome/cPf
57234214 / arthur Henrique almeida de lima / 430.154.252-34
Número de diárias: 9,5 (nove diárias e meia)
Valor: r$ 2.255,11 (dois mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e onze centavos).
Período: 13/03/2022 à 22/03//2022
origem: Belém
destinos: Nova Esperança do Piriá, Paragominas, Vigia e Santa Bárbara
objetivo: rEaliZar PalESTra EdUcaTiVa: a iMPorTÂNcia do acS Na 
rEdE dE aTENÇÃo BáSica dE SaÚdE), NoS MUNicÍPioS dE NoVa ESPE-
raNÇa do Piriá, ParaGoMiNaS, ViGia E SaNTa BárBara.
registre-se, publique-se, cumpra-se
ordenador: EliZETH do Socorro da SilVa BraGa

Protocolo: 773475
Portaria de coNcessÃo diÁrias  Nº 03/2022 

de 10 de MarÇo de 2022
a diretora da Escola Técnica do SUS/Pa, no uso de suas atribuições legais, 
que lhe são conferidas pela PorTaria N° 1.489/2020 – ccG, Publicada no 
doE Nº 34.283 de 16 de julho de 2020, e tendo em vista as instruções 
contidas em fundamento legal: no art. 145 da lei 5.810 de 24/01/1994, 
dEcrETo No 2.819 de 06 de setembro de 1994, disciplina a concessão de 
DIÁRIAS em missão Oficial do Estado e obtendo capacitação profissional.
resolve:
conceder: diárias aos Servidores:
Matrícula/Nome/cPf
5149215-6 / antônio carlos de oliveira / 212.010.302-00
5916383-2 / iuzenir do Socorro farias Paiva / 894.269.242-72
Número de diárias: 6,5 (seis diárias e meia)
Valor: r$ 1.542,97 (um mil, quinhentos e quarenta e dois reais e noventa 
e sete centavos).
Período: 13/03/2022 à 19/03//2022
origem: Belém
destinos: cametá
objetivo: realizar supervisão pedagógica no curso Técnico em Saúde Bu-
cal, no município de cametá
registre-se, publique-se, cumpra-se
ordenador: EliZETH do Socorro da SilVa BraGa

Protocolo: 773469

.

.

LABORATÓRIO CENTRAL
DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº 038 de 14 de MarÇo de 2022
o diretor/ordenador de despesas do laboratório central do Estado 
do Pará, no uso de suas atribuições legais, que lhe foram conferidas 
pela PorTaria Nº 768/2019-ccG de 18/01/2019, publicada no d.o. E 
nº 33.785 de 21/01/2019.
considerando o decreto n° 2.168/2010 de 10 de março de 2010 e o art. 
12 da instrução Normativa SEad/dGl n° 001/2012 de 09 de abril de 2012;
rESolVE:
i - dESiGNar a servidora abaixo relacionada para conduzir os procedimen-
tos no Sistema de cotação Eletrônica de Preços para aquisição de bens e 
contratação de serviços por Pregão Eletrônico, com fundamento do art. 21, 
no inciso ii da lei federal nº 8.666/93
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- claUdia criSTiNa GoMES PErEira - matrícula 57194985/1 - cPf 
237360972-04 Perfil Coordenador
ii - Esta portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação e seus 
efeitos ocorrerão até ulterior deliberação.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPrE-SE.
lacEN/SESPa, 18 de Março de 2022.
alBErTo SiMÕES JorGE JUNior
diretor do lacEN/Pa
*republicado por conter incorreções

Protocolo: 773872

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  1ª REGIONAL

.

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria de coNcessÃo  n° 151/2022 – 16/03/2022
sUPriMeNto de FUNdo (decreto 1.180 de 12/08/2008)
Prazo para aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de contas (em dias): 15
Nome do Servidor cargo do Servidor Matricula
Nilton cezar da rocha pinheiro; ag. Portaria; 57194212-1
recurso(s): r$ 3.000,00
fonte do recurso Natureza da despesas, Valor;
0103000000 339030 r$ 3.000,00
observação: conceder Suprimento de fundo a Unidade da UrE MarcEllo 
cÂNdia/1°crS/SESPa, no valor total de r$ 3.000,00 (Três Mil reais), para 
atender despesas com Material de consumo.
ordenador: Marco a. rodrigues Normando
PorTaria dE coNcESSÃo  n° 152/2022 – 18/03/2022
SUPriMENTo dE fUNdo (decreto 1.180 de 12/08/2008)
Prazo para aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de contas (em dias): 15
Nome do Servidor cargo do Servidor Matricula
fraNciSco carloS MoraiS JUNior; ag. administrativo; 5913436-2
recurso(s): r$ 4.000,00
fonte do recurso Natureza da despesas, Valor;
0103000000 339030 r$ 2.000,00
0103000000 339039 r$ 2.000,00
observação: conceder Suprimento de fundo a Unidade do 1°crS/SESPa, 
no valor total de r$ 4.000,00 (Quatro Mil reais), para atender despesas 
com material de consumo e serviços de terceiros pessoa jurídica.
ordenador: Marco a. rodrigues Normando

Protocolo: 773902

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  3ª REGIONAL

.

.

.

errata
.

errata
Portaria n. 201 e 202 de diária de 18/03/2022
ioepa; 34.892
Servidores: Marilda costa figueiredo, Marinês Borges Silva e francisco 
Paulo da Silva costa
onde se lê: destino Belém
Leia-se: destino colônia do Prata ( igarapé- açú)
ordenador: Mário Moraes chermont filho

Protocolo: 773492

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 217 e 218 de diaria 18/03/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: desenvolver atividades de Monitoramento  ,Educação em Saú-
de diante de um surto de doença de chagas em São domingos do capim.
destino: São domingos do capim Período:  28/03 a 01 /04 /2022
Servidores: ana Patricia da G. Bitencourt cPf- 633.538.067.53 mat. 
5861705-3 cargo- Med. veterinario
luis Vieira da costa cPf- 212.423.722.53 mat. 0505198 cargo: tec. de 
laboratório
Maria do Socorro P. de Jesus cPf- 740.937.622.87 mat. 57205650 cargo: 
ag. de Êndemias
Vítor J. fernandes Pereira cPf- 173.260.952.72 mat. 1086516 cargo: motorista
ordenador: Mário Moraes chermont filho

Protocolo: 773711

Portaria Nº 219 de diaria 18/03/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir os servidores que irão realizar supervisão de laboratório de 
base no diagnóstico da malária, chagas e leishmaniose, no municio de Maracanã
destino: Maracanã Período:  21 a 25 /03 /2022
Servidores: José raimundo de Melo costa cPf- 134.588.842.20 mat. 
7212201 cargo: motorista
ordenador: Mário Moraes chermont filho

Protocolo: 773790
Portaria Nº 211 e 212 de diaria 18/03/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
Objetivo: Realizar busca ativa dos casos suspeitos de agravos de notifica-
ção entre os municípios prioritários
destino: inhangapí Período:  25 /03 /2022
Servidores: luciana do Socorro N. duarte cPf-680.696.857.04 mat.57190872 
cargo ag. administartivo
Ellen rose dos Santos cPf- 637.282.920.97 mat.57198168 cargo: Enfermeira
Sérgio da costa carvalho cPf – 104.639.682.04 mat. 1036585 cargo: motorista
ordenador: Mário Moraes chermont filho

Protocolo: 773519
Portaria Nº 209 e 210 de diaria 18/03/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
Objetivo: Realizar busca ativa dos casos suspeitos de agravos de notifica-
ção entre os municípios prioritários
destino: Magalhâes Barata Período:  24 /03 /2022
Servidores: luciana do Socorro N. duarte cPf-680.696.857.04 mat.57190872 
cargo ag. administartivo
Ellen rose dos Santos cPf- 637.282.920.97 mat.57198168 cargo: Enfermeira
francisco Paulo da Silva costa cPf- 036.584.732.15 mat. 5149290/1 cargo: motorista
ordenador: Mário Moraes chermont filho

Protocolo: 773513
Portaria Nº 207 e 208 de diaria 18/03/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
Objetivo: Realizar busca ativa dos casos suspeitos de agravos de notifica-
ção entre os municípios prioritários
destino: Marapanim Período:  22 /03 /2022
Servidores: luciana do Socorro N. duarte cPf-680.696.857.04 mat.57190872 
cargo ag. administartivo
Ellen rose dos Santos cPf- 637.282.920.97 mat.57198168 cargo: Enfermeira
Edimilson a. cavalcante filho cpf- 218.055.632.20 mat. 0503399 
cargo: motorista
ordenador: Mário Moraes chermont filho

Protocolo: 773507
Portaria Nº 205 e 206 de diaria 17/03/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
Objetivo: Realizar visita técnica para fins de credenciamento de Equipe de 
Saúde da familia ribeirinha no município de Maracanã.
destino: Maracanâ Período:  25 /03 /2022
Servidor: ana regina Uchôa V. Silva cPf- 252.649.072.34 mat. 3243087-3 
cargo assist. Social
Edimilson A. Cavalcante filho CPF- 218.055632.20 mat. 0503399 cargo: motorista
ordenador: Mário Moraes chermont filho

Protocolo: 773463
Portaria Nº 213 e 214 de diaria 18/03/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
Objetivo: Realizar busca ativa dos casos suspeitos de agravos de notifica-
ção entre os municípios prioritários
destino: curuçá Período:  30 /03 /2022
Servidores: luciana do Socorro N. duarte cPf-680.696.857.04 mat.57190872 
cargo ag. administartivo
Ellen rose dos Santos cPf- 637.282.920.97 mat.57198168 cargo: Enfermeira
Benedito José de lima da Silva cPf- 233.862.232.49 mat. 5705304/1 
cargo: motorista
ordenador: Mário Moraes chermont filho

Protocolo: 773534
Portaria Nº 215 e 216 de diaria 18/03/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
Objetivo: Realizar busca ativa dos casos suspeitos de agravos de notifica-
ção entre os municípios prioritários
destino: São João da Ponta Período:  31 /03 /2022
Servidores: luciana do Socorro N. duarte cPf-680.696.857.04 mat.57190872 
cargo ag. administartivo
Ellen rose dos Santos cPf- 637.282.920.97 mat.57198168 cargo: Enfermeira
Edimilson alve c. filho cPf- 218.055.632.20 mat.0503399 cargo: motorista
ordenador: Mário Moraes chermont filho

Protocolo: 773542
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SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
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.

.

.

errata
.

errata
errata da Portaria Nº 40 de 17 de MarÇo  de 2022, PUBLi-
caÇÃo Nº 773265, PUBLicada No doe Nº34.897, No dia 18 de 
MarÇo de 2022, PaG.48
oNde se LÊ: dESiGNar, a Servidora EdiNa araÚJo GoNÇalVES, matrí-
cula nº 57174483-1, lotada no 5º centro regional de Saúde, para respon-
der pela chefia da Divisão de Vigilância em Saúde, a contar de 15/03/2022 
a 31/03/2022, em substituição ao atual responsável pelo setor, NEY Tor-
rES SoarES, matricula nº 59473981, devido o mesmo está gozando de 
Férias  Oficiais, nesse período.
Leia-se: dESiGNar, a Servidora EdiNa araÚJo GoNÇalVES, matrícula 
nº 57174483-1, lotada no 5º centro regional de Saúde, para responder 
pela chefia da Divisão de Vigilância em Saúde, a contar de 17/03/2022 a 
31/03/2022, em substituição ao atual responsável pelo setor, NEY TorrES 
SoarES, matricula nº 59473981, devido o mesmo está gozando de férias  
Oficiais, nesse período.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
Maria lUcilENE riBEiro daS cHaGaS
dirETora do 5º crS/SESPa

Protocolo: 773602

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 037 de 17/03/2022
fUNdaMENTo lEGal: arT. 149 da lEi 5.810/94
oBJETiVo: coNdUZir caMiNHo NETE S10, Placa rfW-4d89 aTE a ofi-
ciNa UNidaS Para QUE a MESMa PaSSE Por rEViSÃo.
VEÍcUlo oficial S10, Placa rfW-4d89.
PErÍodo: 21/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 0,5
oriGEM: SÃo MiGUEl do GUaMá
dESTiNo (S): BElÉM-Pa.
SErVidor (ES):

NoMe MatricULa carGo
fraNK JUNior carValHo coSTa 57234098/1 MoToriSTa

ordENador: Maria lUcilENE riBEiro daS cHaGaS
Protocolo: 773723

Portaria Nº 036 de 16/03/2022
fUNdaMENTo lEGal: arT. 149 da lEi 5.810/94
oBJETiVo: ParTiciPar EM coNJUNTo coM oS TÉcNicoS da coordE-
NaÇÃo ESTadUal dE ENdEMiaS da SUPErViSÃo/MoNiToraMENTo da 
ViGilÂNcia EPidEMiolÓGica E NaS aTiVidadES dE caMPo doS aGEN-
TES do ProGraMa dE coNTrolE daS arBoViroSES.
PErÍodo: 21 a 25/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4,5
oriGEM: SÃo MiGUEl do GUaMá
dESTiNo (S): ParaGoMiNaS -Pa.
SErVidor (ES):

NoMe MatricULa carGo
BENEdiTo daMaScENo QUadroS 0498852 aGENTE dE SaÚdE PÚBlica

ordENador: Maria lUcilENE riBEiro daS cHaGaS
Protocolo: 773639

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  6ª REGIONAL

.

Portaria Nº 003 de 25 de janeiro de 2022.
objetivo: Participar da capacitação operacional na Estratégia atenção in-
tegrada às doenças Prevalentes na infância em parceria com a UEPa.
origem: Barcarena-Pa  destino(s): Belém-Pa
Período: 24 a 28/01/2022.
Servidor(es):
57190605-1/Kellen da costa Barreto/Enfermeira
ordenador de despesa: cleidson José Souza da Silva
diretor 6º crS/SESPa
Portaria Nº 004 a 011 de 07 de fevereiro de 2022.
objetivo: realizar supervisão da campanha de mobilização para vacinação contra 
coVid -19 com objetivo de melhorar a cobertura vacinal de crianças de 5 a 11 anos.
origem: Barcarena-Pa  destino(s): Municípios de abrangência 6º crS/SESPa
Período: 14 e 15/02/2022;16 e 17/02/2022; 21 e 22/02/2022; 23 e 24/02/2022.
Servidor(es):
54194067-1/Suzana de Jesus ferreira costa/ag. administrativo
5522285-1/Maria das Neves carvalho lobo/Téc. Enfermagem

57207629-1/Edilson alves e Silva/Motorista
57207632-1/Márcio rogério Magno Pinheiro/Motorista
ordenador de despesa: cleidson José Souza da Silva
diretor 6º crS/SESPa
Portaria Nº 012 de 18 de fevereiro de 2022.
Objetivo: Participar do evento Semana de Qualificação em Gestão Adminis-
trativa e financeira, objetivando treinamento e alinhamento das práticas 
de trabalho para a SESPa central e centros regionais de Saúde.
origem: Barcarena-Pa  destino(s): Belém-Pa
Período: 21 a 24/02/2022.
Servidor(es):
5130859-1/admilson Silva corrêa/ag. adminstrativo
57210072-1/adriana Pereira Baia/aG. Endemias
57174613-1/Paulo altemar do Nascimento Melo/Sociólogo
54191353-1/denize Trindade Guimarães/ag. administrativo
54194584-1/lediane alves Pinto/ch. Setor financeiro
5887712-2/cleidson José couza da Silva/diretor
5134870-1/Edson Wander Gonçalves lobato/controle interno
ordenador de despesa: cleidson José Souza da Silva
diretor 6º crS/SESPa
Portaria Nº 013 de 03 de março de 2022.
objetivo: realizar treinamento com objetivo de apoiar e fortalecer a Políti-
ca Estadual de atenção Primária em Saúde.
origem: Barcarena-Pa  destino(s): Tailândia-Pa
Período: 13 a 17/02/2022.
Servidor(es):
57190605-1/Kellen da costa Barreto/Enfermeira
5896774-1/Welida Vaz Pereira/Téc. Enfermagem
ordenador de despesa: cleidson José Souza da Silva
diretor 6º crS/SESPa
Portaria Nº 014 a 021 de 04 de fevereiro de 2022.
objetivo: realizar supervisão no laboratório de Endemias.
origem: Barcarena-Pa  destino(s): Municípios de abrangência 6º crS/SESPa
Período: 14 a 17/02/2022; 21 a 24/02/2022.
Servidor(es):
5818230-1/artur Gordo da cunha/Biomédico
57207632-1/Márcio rogério magno Pinheiro/Motorista
5884063-1/alexandre Hennington de faria/Motorista
ordenador de despesa: cleidson José Souza da Silva
diretor 6º crS/SESPa
Portaria Nº 022 e 023 de 04 de fevereiro de 2022.
objetivo: realizar treinamento E-SUS/aPS indicadores de Saúde.
origem: Barcarena-Pa  destino(s): igarapé Miri-Pa
Período: 08 a 10/02/2022.
Servidor(es):
57190605-1/Kellen da costa Barreto/Enfermeira
5896774-1/Welida Vaz Pereira/Téc. Enfermagem
57207632-1/Márcio rogério Magno Pinheiro/Motorista
ordenador de despesa: cleidson José Souza da Silva
diretor 6º crS/SESPa
Portaria Nº 024 a 027 de 18 de fevereiro de 2022.
objetivo: realizar atividades referentes ao Programa de Vigilância em Po-
pulações Expostas a agrotóxicos.
origem: Barcarena-Pa  destino(s): Moju e Tailândia-Pa
Período: 03 e 04/03/2022; 08 e 09/03/2022.
Servidor(es):
57198108-1/Gisele lima Macedo/farmacêutica
5533317-1/dione Teixeira Hosoda/Téc.Enfermagem
5884063-1/alexandre Hennington de faria/Motorista
ordenador de despesa: cleidson José Souza da Silva
diretor 6º crS/SESPa
Portaria Nº 028 a 031 de 18 de fevereiro de 2022.
objetivo: realizar monitoramento do Sistema de informações de insumos 
Estratégicos - SiES.
origem: Barcarena-Pa  destino(s): Municípios de abrangência 6º crS/SESPa
Período: 21 a 23/02/2022; 03 e 04/03/2022; 07 a 09/03/2022;14 a 16/03/2022.
Servidor(es):
92266-1/francisco lessa da Silva/ ag. administrativo
5900744-1/Elielda da Silva feio da costa/Téc. Enfermagem
5946253-1/Solange lira Macedo/coord. div. Vig. Saúde
5181283-1/Maria Venina Pereira de freita/Enfermeira
ordenador de despesa: cleidson José Souza da Silva
diretor 6º crS/SESPa

Protocolo: 773831

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  7ª REGIONAL

.

Portaria N° 76 de 18 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
571975191 / aGaTHa BrENda caSTro SilVa / 718.753.522-87
oBJETiVo: rEaliZar aPoio a coordENaÇÃo ESTadUal dE SaÚdE do 
adolEScENTE E JoVEM NaS aÇÕES dE caPaciTaÇÃo E MoNiToraMEN-
To do PSE No MUNicÍPio dE SalVaTErra.
dirETor do 7° crS/SESPa: ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior

Protocolo: 773774
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Portaria N° 75 de 18 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 11/04/2022 a 15/04/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
572100551 / YGor YUri PErEira da SilVa / 791.768.872-00
oBJETiVo: acoMPaNHar a coordENaÇÃo ESTadUal dE ViGilÂNcia 
EM SaÚdE aMBiENTal Na aTiVidadE dE oriENTaÇÃo E SUPErViSÃo Na 
criaÇÃo do PlaNo dE aÇÃo MUNiciPal do ProGraMa dE ViGilÂNcia 
EM SaÚdE dE PoPUlaÇÕES EXPoSTaS a aGroTÓXicoS-VSPEa, BUSca 
aTiVa Por NoTificaÇÃo dE iNToXicaÇÃo EXÓGENa Por aGroTÓXico 
coNforME criTÉrioS do PNS 2020/2023 E iNSPEÇÃo SaNiTária NoS 
SiSTEMaS dE aBaSTEciMENTo dE áGUa Para ProPorcioNar forNE-
ciMENTo dE áGUa coM QUalidadE Para PoPUlaÇÃo.
dirETor do 7° crS/SESPa: ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior
Portaria N° 77 de 18 de Março de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 13 diárias e meia Valor: r$ 3.204,63
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: 7º crS, dESTiNo: cHaVES
PErÍodo: dE 01/04/2022 a 14/04/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
1087012 / oScar fErNaNdo lEiS fiGUEirEdo / 166.613.542-91
OBJETIVO: Participar e Coordenar a Ação de Atualização e Certificação pelo 
7ºcrS e lacEN de Microscopistas de no diagnóstico da Malária e outros 
Hemoparasitos (carga horaria 40h). capacitação de acE e acS urbano e 
rural em conhecimentos gerais em Malária, doença de chagas, filariose, 
manejo operacional e acondicionamento de teste rápido da malária, prática 
em coleta de lâminas de gota e espessa, esfregaço e coloração, além da 
terapêutica diante do diagnóstico da Malária (carga horária 30h).
dirETor do 7° crS/SESPa: ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior
Portaria N° 78 de 18 de Março de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 13 diárias e meia Valor: r$ 3.204,63
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: 7º crS, dESTiNo: cHaVES
PErÍodo: dE 01/04/2022 a 14/04/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
0478476 / BENTa Maria alVarEZ coSTa / 131.188.972-87
oBJETiVo: Participar como apoio técnico, em educação em saúde e Sa-
nitária na Ação de Atualização e Certificação pelo 7ºCRS e LACEN de Mi-
croscopistas de no diagnóstico da Malária e outros Hemoparasitos (carga 
horaria de 40h). Também capacitação de acE e acS urbano e rural em 
conhecimentos gerais em Malária, doença de chagas, filariose, manejo 
operacional e acondicionamento de teste rápido da malária, prática em 
coleta de lâminas de gota e espessa, esfregaço e coloração, além da tera-
pêutica diante dodiagnóstico da Malária (carga horária 30h).
dirETor do 7° crS/SESPa: ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior
Portaria N° 79 de 18 de Março de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 13 diárias e meia Valor: r$ 3.204,63
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: 7º crS, dESTiNo: cHaVES
PErÍodo: dE 01/04/2022 a 14/04/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
0505069 / BENEdiTo coSMo riBEiro liMa / 206.755.262-72
oBJETiVo: Participar como apoio técnico, em educação em saúde e Sa-
nitária na Ação de Atualização e Certificação pelo 7ºCRS e LACEN de Mi-
croscopistas de no diagnóstico da Malária e outros Hemoparasitos (carga 
horaria de 40h). Também capacitação de acE e acS urbano e rural em 
conhecimentos gerais em Malária, doença de chagas, filariose, manejo 
operacional e acondicionamento de teste rápido da malária, prática em 
coleta de lâminas de gota e espessa, esfregaço e coloração, além da tera-
pêutica diantedo diagnóstico da Malária (carga horária 30h).
dirETor do 7° crS/SESPa: ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior
Portaria N° 81 de 18 de Março de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: 7º crS, dESTiNo: MUaNá
PErÍodo: dE 04/04/2022 a 08/04/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
05146429 / caNdido aMir GaMa BraGaNca / 137.608.582-87
oBJETiVo: rEaliZar o lEVaNTaMENTo do PaTriMÔNio, NaS dEPEN-
dÊNciaS fÍSicaS No MUNicÍPio.
dirETor do 7° crS/SESPa: ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior
Portaria N° 82 de 18 de Março de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: 7º crS, dESTiNo: MUaNá
PErÍodo: dE 04/04/2022 a 08/04/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
57190381 / aldENor MoraES MiralHa / 332.986.532-68
oBJETiVo: rEaliZar o lEVaNTaMENTo do PaTriMÔNio, NaS dEPEN-
dÊNciaS fÍSicaS No MUNicÍPio.
dirETor do 7° crS/SESPa: ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior
Portaria N° 84 de 18 de Março de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 12 diárias e meia Valor: r$ 2.967,25
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: 7º crS, dESTiNo: SoUrE
PErÍodo: dE 28/03/2022 a 09/04/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
1013599 / EUSToN carValHo da SilVa / 107.527.732-91
oBJETiVo: dar apoio operacional, logístico e auxiliar à Médica Veterinária 
do 7º. crS - Marajó i, fabíola Paiva ribeiro, na realização das atividades de 
controle e captura de quirópteros em propriedades da zona rural do muni-
cípio e onde há registro de agressão por morcegos em animais.
dirETor do 7° crS/SESPa: ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior

Protocolo: 773874

oUtras MatÉrias
.

resolução nº 02 de 04 de fevereiro de 2022
Aprova o pleito da descentralização do recurso do bloco de financiamento 
da atenção a Saúde de média e alta complexidade da Gestão Estadual para 
a Gestão Municipal de São Sebastião da Boa Vista.
o diretor do 7º crS/SESPa presidente da cir – Marajó i, usando de suas 
atribuições legais estabelecidas na constituição Estadual e na legislação 
vigente do SUS – Pará e,
- considerando o regimento interno da cir – Marajó i, no que se refere à 
Secretaria Executiva da cir (PorTaria Nº 08 de 14/12/2018) em especial 
ao art.15, do capitulo V – da Presidência da cir.
- considerando ainda a deliberação consensual da cir Marajó i – em reu-
nião extraordinária realizada no dia 01 de fevereiro de 2022 que aprova o 
pleito da descentralização do recurso do bloco de financiamento da Aten-
ção a Saúde de média e alta complexidade da Gestão Estadual para a 
Gestão Municipal de São Sebastião da Boa Vista.
resolve:
Art. 1º - Aprovar o pleito da descentralização do recurso do bloco de fi-
nanciamento da atenção a Saúde de média e alta complexidade da Gestão 
Estadual para a Gestão Municipal de São Sebastião da Boa Vista.
art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-
se às disposições em contrário.
Belém, 04 de fevereiro de 2022.

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

Protocolo: 773495
resolução nº 01 de 03 de fevereiro de 2022
aprova a indicação do secretário Benedito Moraes Barreto Júnior (SSBV) 
como vice-presidente da cir Marajó i para o ano de 2022.
o diretor do 7º crS/SESPa presidente da cir – Marajó i, usando de suas 
atribuições legais estabelecidas na constituição Estadual e na legislação 
vigente do SUS – Pará e,
- considerando o regimento interno da cir – Marajó i, no que se refere à 
Secretaria Executiva da cir (PorTaria Nº 08 de 14/12/2018) em especial 
ao art.15, do capitulo V – da Presidência da cir.
- considerando ainda a deliberação consensual da cir Marajó i – em reu-
nião extraordinária realizada no dia 01 de fevereiro de 2022 que aprovou 
a indicação do Secretário Benedito Moraes Barreto Júnior (São Sebastião 
da Boa Vista) como vice-presidente da cir Marajó i para o ano de 2022.
resolve:
art. 1º - aprovar a indicação do Secretário de saúde do município de São Se-
bastião da Boa Vista, como vice-presidente da cir Marajó i para o ano de 2022.
art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-
se às disposições em contrário.
Belém, 03 de fevereiro de 2022.

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

Protocolo: 773498

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
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.

adMissÃo de serVidor
.

Portaria N° 0091/2022, de 14/03/2022
Portaria individual
Objetivo: Conduzir viatura oficial, com servidores que irão realizar in loco, 
levantamento patrimonial de bens (tipo ambulância) por transferência ex-
terna e demais bens que estejam sobre nossa jurisdição.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
destino (s): Brasil Novo, Medicilândia e Uruará
Servidor: 57206438-1/ Marco aNTÔNio BENaTHar MalaTo (Motorista) / 
4,5 diárias (completa) de 04/04/2022 a 08/04/2022
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crS/SESPa

Protocolo: 773866

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato 10° crs/sesPa
coNTraTo: 01/2022-10° crS/SESPa
EXErcÍcio: 2022
oBJETo: contratação de empresa especializada na prestação de serviço de 
locação de veículos tipo pick-up 4x4 para atender por 12(doze) meses as 
necessidades da SESPa / 10° centro regional de Saúde.
daTa da aSSiNaTUra: 15/03/2022
ViGÊNcia: 15/03/2022 a 14/03/2023
Pregão Eletrônico: 07/2021
orÇaMENTo:
Programa: 908338; 908881;
Elemento de despesa: 3390-33;
fonte de recurso: 0103006355; 0349003082 e 0349003082;
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origem: Estadual
coNTraTado: coNdor SErVicoS lTda, inscrita no cNPJ sob o nº 
33.059.087/0001-21
Endereço: Travessa dos apinagés n° 1340, bairro condor, Belém-Pa
Email: condorveiculosltda@gmail.com
Valor GloBal ESTiMaTiVo: r$ 306.997,20 (trezentos e seis mil nove-
centos e noventa e sete reais e vinte centavos).
ordenador:
WaldEcir araNHa Maia
ordenador de despesa 10° crS/SESPa

Protocolo: 773662

diÁria
.

Portaria N° 0073/2022, de 28/02/2022
Portaria individual
Objetivo: Conduzir; Viatura Oficial com Servidores para realizar supervisão 
nas ações do controle e Vigilância da s leishmanioses.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
destino (s): Brasil Novo e Vitória do Xingu
Servidor: 0498865/ adElio oliVEira da SilVa (Motorista) / 4,5 diárias 
(completa) de 28/03/2022 a 01/04/2022
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crS/SESPa

Protocolo: 773863
Portaria N° 0090/2022, de 14/03/2022
Portaria coletiva
objetivo: realizar in loco, levantamento patrimonial de bens (tipo ambulância) 
por transferência externa e demais bens que estejam sobre nossa jurisdição.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
destino (s): Brasil Novo, Medicilândia e Uruará
Servidor: 5913491 / Karla dE faTiMa do MoNTE foNTENElE (agente de 
Portaria) / 4,5 diárias (completa) de 04/04/2022 a 08/04/2022
Servidor: 5148898 / fraNciSco fraNco rodriGUES filHo (ag. de Por-
taria) / 4,5 diárias (completa) de 04/04/2022 a 08/04/2022
Servidor: 0504239 / raiMUNdo NoNaTo do NaSciMENTo (agente de 
Saúde Pública) / 4,5 diárias (completa) de 04/04/2022 a 08/04/2022
Servidor: 57224644/1 / loUVEr SilVa dE SoUZa (agente de artes Práti-
cas) / 4,5 diárias (completa) de 04/04/2022 a 08/04/2022
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crS/SESPa

Protocolo: 773864

t.
.

torNar seM eFeito
.

tornar sem efeito
Publicação da sob o Número de Protocolo: 769010
Publicada no d.o N.º 34.886 de 09 de março e 2022.
Torna sem efeito a publicação de PorTaria N° 0052/2022, de 28/02/2022
Portaria individual
Objetivo: Conduzir; Viatura Oficial com Servidores para realizar supervisão 
nas ações do controle e Vigilância da s leishmanioses.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
destino (s): Brasil Novo e Vitória do Xingu
Servidor: 0498865/ adElio oliVEira da SilVa (Motorista) / 4,5 diárias 
(completa) de 28/03/2022 a 01/04/2022
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crS/SESPa

Protocolo: 773861

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  11ª REGIONAL

.

coNtrato
.

eMPeNHo
empenho n°: 2022Ne00078
data do Empenho: 07/03/2022
Exercício: 2022
Processo n°: 2022/32412
Classificação do Objeto: Prestação de serviço
objeto: Translado de paciente do município de rondon do Pará assistido pelo 
Programa de Tratamento fora do domicilio que evoluiu a óbito em Belém/Pa.
responsável pelo acompanhamento do serviço: Marinete oliveira chaves
Valor: r$ 4.999,00 (Quatro mil novecentos e noventa e nove reais)
Projeto atividade: 1040008290c
Natureza de despesa: 3390-39
fonte de recurso: 01030000
coNTraTada: fUNEraria roSa PaX lTda
cNPJ: 44172683-0001/30
Endereço: aV BElEM 154 / cENTro / BrEU BraNco / Pa / 68488-000

coNTraTaNTE: Secretaria de Estado de Saúde Pública/SESPa-11º crS
cNPJ: 05.054.929/0001-17
Endereço: Br 230 Km 05, Bairro Nova Marabá, Marabá/ Pará.
ordENadora: irlândia da Silva Galvão

Protocolo: 773490

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  12ª REGIONAL

.

diÁria
.

Portaria Nº 123 de 18 de Março de 2022
Nome: célio Santos cruz.
cargo: agente de Saúde Pública.
Matrícula/Siape: 504828.
cPf: 270.785.661-49.
Período: 21 à 25.03.2022.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: Sapucaia, água azul do Norte e ourilândia do Norte.
objetivo: conduzir técnicos da Vigilância em Saúde.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes.

Protocolo: 773858
Portaria Nº 124 de 18 de Março de 2022
Nome: José ivanaldo Sales da Silva.
cargo: agente de Saúde Pública.
Matrícula/Siape: 504825.
cPf: 146.608.142-20.
Período: 21 à 25.03.2022.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: ourilândia do Norte.
objetivo: conduzir técnicos da divisão Técnica.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes.

Protocolo: 773859
Portaria Nº 122 de 18 de Março de 2022.
Nome: Marcilene Silva alves
cargo: farmacêutica-Bioquímica
Matrícula/Siape: 5939876-1
cPf: 530.291.512-04
Período: 21 a 25.03.2022
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia)
origem: conceição do araguaia-Pa
destino: ourilândia do Norte.
objetivo: realizar visita in loco na nova estrutura da farMacia BaSica e 
orientação ao troca de gestores do Sistema HorUS BáSico.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes.

Protocolo: 773517
Portaria Nº 121 de 18 de Maço de 2022.
Nome: José antônio frança Nunes.
cargo: Guarda de Endemias.
Matrícula/Siape: 504505.
cPf: 292.702.513-49.
Período: 28.03 a 01.04.2022.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: São felix do Xingu.
objetivo: acompanhar equipe da imunização Nível central que irar reali-
zar ação de orientação sobre: campanha de vacinação contra o covid-19, 
Painel Técnico, SiES, Sarampo, Movimento de imunobiológico, lista de 
faltosos e Plano de Vacinação.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes - diretora do 12º crS / SESPa -
PorTaria Nº 1.700/23.11.2021.

Protocolo: 773466
Portaria Nº 080 de 03 de Março de 2022
Nome: Pedro luiz Gomes.
cargo: laboratorista.
Matrícula/Siape: 504410.
cPf: 234.614.382-00.
Nome: leide augusto da Silva Gama.
cargo: agente de Saúde.
Matrícula/Siape: 0113077-1.
cPf: 177.870.412-34.
Nome: dorcilene oliveira Gomes.
cargo: Biomédica.
Matrícula/Siape: 5891633-2.
cPf: 576.757.402.20.
Período: 07 a 12.03.2022.
Nº de diárias: 5,5 (cinco e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: rio Maria.
objetivo: Supervisionar e orientar os técnicos do município no Sistema 
Gal, bem como, instrumento de planejamento.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes.
rePUBLicado Por ter saido iNcorreto No doe Nº 34.882 
de 07.03.2022

Protocolo: 773482
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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° 12 de 18 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 Per-
manente de licitação deste 13° centro regional de Saúde/SESPa-caMETá:
PresideNte:
JoSÉ MaUrÍcio VaNZElEr PoMPEU, Matrícula: 57232496-1
MeMBros:
dENilToN dE caSTro TaVarES, Matrícula: 5850940-3
ValÉria dE PaUla MaciEl PaNToJa, Matrícula: 57191022-1
sUPLeNtes:
EliElSoN JUNior MoTa corrÊa, Matrícula: 5913127-1
JoaS HElENo SoarES dE SoUZa Matrícula: 57233233-1
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.
Gabinete do diretor do 13° centro regional de Saúde/SESPa em: 18/03/2022
Helius cézar Tocantins de Souza
diretor do 13º centro regional de Saúde

Protocolo: 773955

t.
.

torNar seM eFeito
.

secretaria de estado de saúde Pública – sesPa
13º centro regional de saúde
o diretor do 13º centro regional de Saúde/SESPa, usando de suas atribui-
ções que lhe foram conferidas pela PorTaria no 81/2022-ccG, de 19 de Ja-
neiro De 2022, publicada no Diário Oficial do Estado no 34838 de 20/01/2022;
r E S o l V E:
art. 1°  - TorNar SEM EfEiTo a Publicação da PorTaria N° 10 de 11 de 
Março de 2022, publicada no d.o.E nº 34894 de 16/03/2022 que designou 
os servidores para compor a comissão Permanente de licitação deste 13° 
centro regional de Saúde/SESPa-caMETá.
PUBliQUE–SE, rEGiSTrE–SE E cUMPra–SE.
Gabinete do diretor do 13º centro regional de Saúde, 18 de Março de 2022.
Helius cézar Tocantins de Souza
diretor do 13º centro regional de Saúde

Protocolo: 773959

HOSPITAL OPHIR LOYOLA

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

Portaria Nº 237/2022 – 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 
n° 34.783 de 02/12/2021.
coNSidEraNdo os termos contidos no Processo nº 2021/1472268 de 23/12/2021.
rESolVE:
diSTraTar, a pedido a partir de 01/01/2022, a servidora PaUlicEia doS 
SaNToS NEVES, Enfermeiro, matrícula nº 5957814/1, lotada no centro de 
Suporte de Enfermagem (c.T.i), admitido sob o regime das leis comple-
mentares 007/91 e 77/2011 – Servidor Temporário.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 17 de março de 2022.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 773658

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria FiscaL de coNtrato Nº 234/2022–GaB/dG/HoL
a diretora Geral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso de suas atribuições 
que lhe foram designadas através do decreto Governamental de 1º de de-
zembro de 2021, publicado no doE nº 34.783 de 02 de dezembro de 2021 
e aquelas previstas na lei Estadual nº 6.826/2006 e ainda
rESolVE:
designar as servidoras desta autarquia, GracilENE WaNZElEr Moia, en-
fermeira, matrícula nº 8001378/1, lotada na divisão de Bloco cirurgico 
do Hospital ophir loyola e no seu impedimento, JoSE rEGiNaldo NaS-
ciMENTo BriTo, médico neurocirurgião, matrícula nº 5760526/1 - Hol, 
lotado na divisão de Neurocirurgia do ophir loyola, para a função de fis-
cais do Contrato nº 045/2022, firmado com a empresa AMAZON MEDICAL 
CARE EIRELI, cujo objeto é aquisição de conjunto de crânio Mayfield Com-
pleto. Processo nº 2021/158.931 (PaE).
diretora Geral iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 773493

errata
.

errata
No eXtrato PUBLicado No doe nº 34.897 de 18 de MarÇo de 
2022, QUe trata da Portaria N° 230/2022 – GaB/dG/HoL, 
referente ao afastamento da servidora lEoNicE aSSUNÇÃo dE carValHo, 
decorrente do falecimento de raiMUNda aSSUNÇÃo doS SaNToS (Mãe).
oNde se LÊ:
coNSidEraNdo o disposto do art. 72, inciso iii, da lei nº 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994 e ainda o processo de n° 2022/262492;
Leia-se:
coNSidEraNdo o disposto do art. 72, inciso iii, da lei nº 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994 e ainda o processo de n° 2022/262491;

Protocolo: 773562
Fica retiFicado Na errata PUBLicada No doe Nº 34.896 de 
17/03/2022, QUE coNcEdE a servidora MilENa SilVa dE frEiTaS NaVar-
ro, matrícula nº 5902026/2, licença para acompanhar cônjuge, o SEGUiNTE:
oNde se LÊ: 07/02/2022 até 05/02/2022
Leia-se: 07/02/2020 até 05/02/2022

Protocolo: 773986
errata do aViso de LicitaÇÃo, publicado no doe No 34.897 de 
18 de março de 2022.
Protocolo nº 773419
onde se lê: Pregão Eletrônico N°034/2022 – Hol
Leia-se: Pregão Eletrônico N°035/2022 – Hol
charles cristiano Soares ferreira
cPl/Hol

Protocolo: 773906

.

.

coNtrato
.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 045/2022-HoL
objeto: aQUiSiÇÃo dE coNJUNTo dE crÂNio MaYfiEld coMPlETo.
Valor Global: r$ 48.375,00 (quarenta e oito mil trezentos e setenta e cinco reais)
data assinatura: 17/03/2022
Vigência: 17/03/2022 até 16/03/2023.
Pregão nº 156/2021 - Processo nº 2021/158.931
orçamento: 10.302.1507.8289.449052 fonte: 0103/0301/0269
contratado: aMaZoN MEdical carE EirEli, com sede na Travessa WE-
12, conjunto Satélite, nº 1000, sala 01 – Galpão a – coqueiro – Belém/Pa , 
cEP: 66.670-260 , fone: (91) 98251-4415, e-mail: licitacao@amazonme-
dical.net.br, inscrita no cNPJ sob o nº 29.187.032/0001-20.
diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 773491
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aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Pregão eletrônico N°036/2022 – HoL
srP Nº 023/2022
objeto: aquisição de MaTErial TÉcNico HoSPiTalar
data da abertura: 31/03/2022
Horário: 09h (Horário de Brasília)
local: www.comprasnet.gov.br
ordenador responsável: ivete Gadelha Vaz
o Edital está disponível na íntegra no site: www.comprasnet.gov.br/www.
compraspara.pa.gov.br
Belém, 18 de março de 2022
charles cristiano Soares ferreira
cPl-Hol

Protocolo: 773597

coNVÊNio
.

terMo de coNVÊNio
Processo nº 2022/251638
daS ParTES: HoSPiTal oPHir loYola – Hol E HoSPiTal adVENTiSTa dE BElÉM
do oBJETo: a multa cooperação entre as partes e o intercâmbio entre 
as entidades convenentes, visando à realização de atividades técnicas em 
nível de PÓS-GradUaÇÃo – ProGraMaS dE rESidÊNcia MÉdica EM ra-
dioloGia E diaGNÓSTico Por iMaGEM, oNcoloGia clÍNica E aNES-
TESioloGia – Hol, com fundamento na lei federal nº 11.788/2008, de 
25 de Setembro de 2008 e demais Normas pertinentes.
do PraZo: a vigência do presente instrumento terá a duração de 60 (ses-
senta) meses, contado da data de sua assinatura.
do foro: Belém – Pará
daTa: 16/03/2022
aSSiNaTUraS:
iVETE GadElHa VaZ - dirETora GEral do HoSPiTal oPHir loYola - Hol
MarKUS BarcElloS dE alBUQUErQUE – dirETor GEral do HoSPiTal 
adVENTiSTa dE BElÉM
ENdErEÇo do coNVENiado: av. almirante Barroso, nº 1758, anexo 2, 
Bairro Marco – cEP: 66.093-904 – Belém/Pa.

Protocolo: 773462

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 236 /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.
con sideran do o disposto do art. 72, inciso iii, da lei nº 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994 e ainda o processo de n° 2022/67627 ;
rESolVE:
i-autorizar o afastamento da servidor a riTa Maria NUNES dEMETrio, ocu-
pante do cargo de Técnico de Enfermagem, matrícula nº 5932981/2, a contar 
de 13/01/2022, por um período de 08 (oito) dias, decorrente do falecimento 
de GilVaNdro lEÃo Pai Va (Marido) sem prejuízo de sua remuneração.
ii - Esta portaria entra em vigor da data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a data de 13/01/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Hospital ophir loyola,
Em, 17 de março de 2022.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 773657
Portaria Nº 221/2022 - GaB/dG/HoL
a dirETora GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribui-
ções que lhe foram conferidas pelo dEcrETo de 01/12/2021, publicado 
no doE nº 34.783 de 02/12/2021.
coNSidEraNdo o disposto no § 1° do art. 93 da lei 5.810/94 – rJU 
de 24/01/1994 e,
coNSidEraNdo os termos contidos no Processo nº 2021/1484875 de 
29/12/2021.
rESolVE:
coNcEdEr a servidora irNaKlEi loPES rodriGUES MiraNda, Técnico 
de Enfermagem, matricula n° 57192108/2, lotada no centro de Suporte 
de Enfermagem (c.T.i 2 - cirúrgico), pertencente ao Quadro de Pesso-
al ativo do Hol, licença sem vencimento, por 2 (dois) anos, a partir de 
16/03/2022 conforme disposto no art. 93 § 1°da lei 5.810/94 – rJU de 
24/01/1994.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola,
Em, 18 de março de 2022.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 773665
Portaria Nº 238/2022-GaB/dG/HoL
a dirETora GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribui-
ções que lhe foram conferidas pelo dEcrETo de 01/12/2021, publicado 
no doE nº 34.783 de 02/12/2021.
coNSidEraNdo os termos contidos no Processo nº 2021/583064 de 31/05/2021.
rESolVE:
alTErar, os termos da PorTaria Nº 830/2012 – GaB/dG/Hol de 
01/11/2012, excluindo a servidora cEliNa MEdEiroS MoraES, agente 
administrativo, matrícula n° 3259200/1 do rol de servidores que 
percebem a Gratificação de Tempo Integral, a partir de 28/12/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 17 de março 2022.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 773481

Portaria N º 235/2022 - 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 o disposto no artigo 96, da lei nº 5.810 de 24 de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo ainda, os termos contidos no processo nº 2022/142509 
de 03/02/2022.
rESolVE:
coNcEdEr a servidora MilENa SilVa dE frEiTaS NaVarro, fonoaudió-
logo, matricula n° 5902026/2, lotada na divisão de fonoaudiologia, per-
tencente ao Quadro de Pessoal ativo do Hol, licença para acompanhar 
cônjuge, sem remuneração, a partir de 06/02/2022 até 05/02/2024, ou 
enquanto perdurar o motivo do deslocamento.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola,
Em, 17 de março de 2022.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 773531
Portaria Nº 233/2022 – daF/HoL.
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, do HoSPiTal oPHir 
loYola, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto de 
27/07/2020, publicado no doE n° 4.294 de 28/07/2020.
coNSidEraNdo os termos contidos no Processo nº 2022/238477 de 25/02/2022.
rESolVE:
MoVEr, a partir de 01/03/2022, por necessidade de serviço, os servidores 
abaixo relacionados pertencente ao Quadro de Pessoal ativo do Hol.

NoMe MatricULa carGo de Para

aNGEla MicHElE fErNaNdES 
da SilVa VilaÇa 57188746/2 TEc. dE ENfEr-

MaGEM

cENTro dE SUPorTE 
dE ENfErMaGEM 
(QUiMioTEraPia)

cENTro dE SUPorTE 
dE ENfErMaGEM 

((dME)

carMENSi daNTaS MUNHoZ 3258424/1 aGENTE adMiNiS-
TraTiVo

cENTro dE SUPorTE 
dE ENfErMaGEM 
(radioTEraPia)

cENTro dE SUPorTE 
dE ENfErMaGEM 

(NEUro cirUrGia)

daVi da SilVa BarroS 5957775/1 TEc. dE ENfEr-
MaGEM

cENTro dE SUPorTE 
dE ENfErMaGEM 

(c.T.i)

cENTro dE SUPorTE 
dE ENfErMaGEM 

(NEUro cirUrGia)

ElaNE criSTiNa lira daS 
dorES carValHo 54180550/3 TEc. dE ENfEr-

MaGEM
cENTro dE SUPorTE 

dE ENfErMaGEM (TrS)

cENTro dE SUPorTE 
dE ENfErMaGEM (Uai 
- claSSificaÇÃo dE 

riSco)

JoSE EliaS MEScoUTo cUNHa 57193169/2 TEc. dE ENfEr-
MaGEM

cENTro dE SUPorTE 
dE ENfErMaGEM 
(aMBUlaTorio)

cENTro dE SUPorTE 
dE ENfErMaGEM 

((dME)

lariSSa SilVa coSTa 5903357/1 TEc. dE ENfEr-
MaGEM

cENTro dE SUPorTE 
dE ENfErMaGEM (cl. 

1º dc)

cENTro dE SUPorTE 
dE ENfErMaGEM 

(ddi)

laYdiaNE MarTiNS PiNTo 5905381/1 TEc. dE ENfEr-
MaGEM

cENTro dE SUPorTE 
dE ENfErMaGEM (Uai 
- claSSificaÇÃo dE 

riSco)

cENTro dE SUPorTE 
dE ENfErMaGEM (GE-

rENcia dE riSco)

rENaTo aUGUSTo PESSoa 
rEiS 5949620/2 TEc. dE ENfEr-

MaGEM

cENTro dE SUPorTE 
dE ENfErMaGEM 

(ccPo 1)

cENTro dE SUPorTE 
dE ENfErMaGEM (cl. 

1º dc)

PaTricia aNdrE fErrEira 
ViEira 5906377/1 TEc. dE ENfEr-

MaGEM
cENTro dE SUPorTE 

dE ENfErMaGEM (dME)

cENTro dE SUPorTE 
dE ENfErMaGEM 
(aMBUlaTorio)

roSilENE liMa da SilVa 
E SilVa 57197111/2 TEc. dE ENfEr-

MaGEM

cENTro dE SUPorTE 
dE ENfErMaGEM 
(HEMaToloGia)

cENTro dE SUPorTE 
dE ENfErMaGEM (cl. 

1º dc)

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 17 de março 2022.
fernando Nilson Velasco Junior
diretor de administração e finanças do Hol

Protocolo: 773645
1º Processo seLetiVo siMPLiFicado HoL/2022- 

cLassiFicaÇÃo FiNaL
O Hospital OPhir Loyola - HOL, torna público a Classificação Final dos can-
didatos aprovados no 1º Processo Seletivo Simplificado – PSS/2022-HOL, 
autorizado por meio do Processo nº 2021/96829 para provimento de 28 
vagas em funções temporárias de Nível Superior/função Médico, na forma 
da lei complementar nº 07, de 28 de setembro de 1991, alterada pelas 
leis complementares 77/2011, 131/2020 e 140/2021, decreto n° 1.230 
de 26 de fevereiro de 2015 e lei n° 5.810 de 24 de janeiro de 1994, no que 
couber, e de acordo com as condições estabelecidas no Edital.
Pss 01/2022 Para coNtrataÇÃo de ProFissioNais MÉdicos 
Por esPeciaLidades - cLassiFicaÇÃo FiNaL
coNVocaÇÃo Para coNtrataÇÃo teMPorÁria dos caNdida-
tos de NÍVeL sUPerior, cLassiFicados No Processo seLeti-
Vo siMPLiFicado – Pss 01/2022-HoL.
MÉdico (Médico oftalmologista com ênfase em transplante de córnea)

inscrição Nome do candidato Nascimento total Posição

20220232408417 alaN SoUZa coSTa 16/09/1981 28.50 1
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MÉdico (Médico cirurgia Geral oncológica)

inscrição Nome do candidato Nascimento total Posição
20220232305817 rodriGo cUSTodio rodriGUES dE aGUiar 13/12/1990 26.00 1

MÉdico (Médico cirurgia Mastologia oncológica)

inscrição Nome do candidato Nascimento total Posição
20220232386615 JUliaNa da coSTa SoUZa 28/03/1990 24.80 1
20220232407100 EriKa SaMPaio ladEira 23/06/1988 17.30 2

MÉdico (Médico cirurgião oncológico – subespecialidade em cirurgia Torácica)

inscrição Nome do candidato Nascimento total Posição
2022023296026 lUiZ VoN loHrMaNN crUZ arraES 16/03/1990 26.70 1

MÉDICO (Médico Endoscopia com ênfase em Colangiopancreatografia retrógada 
endoscópica (cPrE)

inscrição Nome do candidato Nascimento total Posição
20220232408501 rafaEl NEGrÃo froTa dE alMEida 30/04/1981 28.20 1

MÉdico (Médico Nefrologista com ênfase em Terapia renal Substitutiva (TrS)

inscrição Nome do candidato Nascimento total Posição
20220232408611 aMaNda dE PaUla riBEro doS SaNToS 24/06/1992 16.30 1

MÉdico (MÉdico NEUro ENdoVaScUlar)

inscrição Nome do candidato Nascimento total Posição
20220232401213 aroN aTHaYdE diNiZ 24/09/1981 16.70 1

MÉdico (MÉdico radioTEraPÊUTa)

inscrição Nome do candidato Nascimento total Posição
20220232174575 PriScila SaNToS da coNcEiÇÃo 20/11/1985 21.90 1

MÉdico (MÉdico NEUrocirUrGiÃo)

inscrição Nome do candidato Nascimento total Posição
20220232408488 carloS aUGUSTo fErrEira loBÃo 30/12/1977 36.20 1
20220232252613 JoSE aNToNio SaNToS dE liMa 04/06/1987 16.60 2

MÉdico (MÉdico oNcoloGia clÍNica)

inscrição Nome do candidato Nascimento total Posição
20220232408160 JUliaNa raMoS cHaVES 29/07/1979 33.00 1
2022023296046 JUliaNa PErEira NicolaU da coSTa 17/09/1986 27.50 2
20220232272424 MarcElla coElHo MESQUiTa fErNaNdES 13/04/1988 17.20 3
20220232142718 lariSSa VoN GraPP 11/01/1988 16.70 4

 MÉdico (MÉdico PSiQUiaTra)

inscrição Nome do candidato Nascimento total Posição
20220232408250 aNdrÉ lUiZ dE SoUZa rodriGUES 10/11/1989 21.10 1

MÉdico (MÉdico radioloGiSTa)

inscrição Nome do candidato Nascimento total Posição

20220232408594 alaN rodriGUES caValcaNTE 25/03/1974 19.00 1

MÉdico (MÉdico HoSPiTaliSTa)

inscrição Nome do candidato Nascimento total Posição

20220232408559 aNa do Socorro MoraES da SilVa 29/07/1964 19.00 1

20220232245287 aliaNdro WillY dUarTE MaGalHaES 04/11/1980 16.40 2

20220232408317 MarcEllo JoSÉ fErrEira SilVa 10/04/1995 11.60 3

MÉdico (Médico Urgência e Emergência área de atuação: Unidade de atendimento 
imediato – Uai)

inscrição Nome do candidato Nascimento total Posição

20220232408569 STEPHaNiE carValHo SiMPSoN 01/07/1994 23.40 1

20220232408635 HiGor SErrao oliVEira 12/09/1988 22.80 2

20220232153034 aliNNE lEÃo MENdES BElTrÃo 18/09/1981 20.00 3

20220232408484 rafaEl loUrENco da SilVa NETo 06/08/1992 17.50 4

MÉdico (MÉdico NEfroloGiSTa coM ÊNfaSE EM TraNSPlaNTE rENal)
Não há candidatos selecionados para esta vaga
coNVocaÇÃo Para coNTraTaÇÃo TEMPorária doS caNdidaToS dE 
NÍVEl SUPErior, claSSificadoS No ProcESSo SElETiVo SiMPlifica-
do- PSS 01/2022-Hol.
convocamos os candidatos aprovados no PSS 01/2022 para comparecerem 
à coordenação de Gestão de Pessoas (drH), do Hospital ophir loyola, nos 
dias 21 e 22 de março de 2022 (segunda- feira e terça-feira), de 9h às 12hs, 
munidos da documentação abaixo relacionada, para receberem orientações 
pertinentes ao ingresso temporário no serviço público, de acordo com o Edi-
Tal de ProcESSo SElETiVo SiMPlificado – PSS 01/2022-Hol.

reLaÇÃo de docUMeNtos Para coNtrataÇÃo teMPorÁria

reLaÇÃo de docUMeNtos – NiVeL sUPerior QUaNtidade de 
cÓPias

foToS 3x4 rEcENTES 2

cTPS (frENTE E VErSo) 2

idENTidadE (rG) 2

cPf 2

PiS oU PaSEP 2

TiTUlo dE ElEiTor oU cErTidÃo NEGaTiVa 2

cErTidÃo dE QUiTaÇÃo ElEiToral 2

diPloMa dE GradUaÇÃo 2

cErTificado dE ESPEcialiZaÇÃo 2

carTEira do coNSElHo rEGioNal 2

aNUidadE do coNSElHo do coNSElHo rEGioNal /2022 2

carTEira dE rESErViSTa oU coMProVaNTE dE diSPENSa MiliTar (Para oS HoMENS) 2

coMProVaNTE dE rESidÊNcia 2

cErTidÃo dE NaSciMENTo/caSaMENTo 2

cErTidÃo dE NaSciMENTo, cPf doS filHoS dEPENdENTES 1

aNTEcEdENTES criMiNaiS daS JUSTiÇaS: ESTadUal E fEdEral 1

aTESTado dE caPacidadE fÍSica E aPTidÃo PSicolÓGica coMPaTÍVEl coM aS aTriBUiÇÕES 
da fUNÇÃo PrETENdida  EMiTido Por ProfiSSioNal coMPETENTE 1

dEclaraÇÃo QUE EXErcE oU NÃo oUTro carGo oU EMPrEGo EM oUTro ÓrGÃo PÚBlico. 1

dEclaraÇÃo c/ Horário SE TraBalHar EM oUTro ÓrGÃo PÚBlico (NÃo PodE SEr NoTUrNo) 1

carTEira dE VaciNaÇÃo aTUaliZada E da coVid 1

carTÃo do SiSTEMa ÚNico dE SaÚdE SUS 1

Protocolo: 773952
Portaria Nº 218/2022 – dG/GaB/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 o disposto na lei federal nº 10.520, de 17/07/2002, e no 
decreto Estadual nº 2.069 de 20/02/2006 e decreto Estadual nº 697, de 
15/05/2008 e subsidiariamente pela lei federal nº 8.666, de 21/06/1993, 
publicada no doU de 22/06/1993, e suas alterações, e demais normas 
pertinentes.
r E S o l V E:
art. 1º – designar os servidores relacionados em anexo, para atuarem 
como, Pregoeiro e Membro da Equipe de apoio, junto ao Sistema de Pregão 
Eletrônico que vierem a ser utilizados pelo Estado.
art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
rEGiSTra-SE, PUBlica-SE E cUMPra-SE.
Belém, 11 de março de 2022.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol

aNeXo i
dados dos serVidores

Nome: celso augusto Moraes Gonçalves
cPf: 904.001.432 - 91
End. comercial: av. Magalhães Barata, 992 – São Braz, Belém/Pa – 
cep.: 66060-281
Perfil: Pregoeiro e Equipe de Apoio
Nome: Maria do Socorro Siqueira de oliveira
cPf: 638.485.462 – 72
End. comercial: av. Magalhães Barata, 992 – São Braz, Belém/Pa – 
cep.: 66060-281
Perfil: Pregoeiro e Equipe de Apoio
Nome: Pollyanna fernandes de carvalho
cPf: 713.599.312 - 87
End. comercial: av. Magalhães Barata, 992 – São Braz, Belém/Pa – 
cep.: 66060-281
Perfil: Pregoeira e Equipe de Apoio
Nome: Breno dos Santos Pontes
cPf: 533.049.772 - 87
End. comercial: av. Magalhães Barata, 992 – São Braz, Belém/Pa – 
cep.:66060-281
Perfil: Pregoeiro e Equipe de Apoio
Nome: charles cristiano Soares ferreira
cPf: 003.214.012 - 63
End. comercial: av. Magalhães Barata, 992 – São Braz, Belém/Pa – 
cep.: 66060-281
Perfil: Pregoeiro e Equipe de apoio

Protocolo: 773980
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FUNDAÇÃO SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 253/2022 – caPe/GP/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doE n° 33.864,
coNSidEraNdo os autos do processo nº 2022/313244;
coNSidEraNdo o disposto da lei nº 9.348 de 19.11.2021, que alterou o 
art. 91, da lei nº. 5.810, de 24 de janeiro de 1994.
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor lUciaNo BarBoSa da SilVa, id. funcio-
nal nº 5895817/1, Técnico de Enfermagem, lotado na Gerência de clínica 
Médica, 20 (vinte) dias de licença Paternidade, no período de 09/03/2022 
a 28/03/2022, formalizada de acordo com a certidão nº 139303 01 55 
2022 1 00024 109 0007009 15.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos a partir de 09/03/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 17 de março de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 773652
Portaria Nº 251/2022 – caPe/GP/FscMP

o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, no 
uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela PorTaria Nº 
1139/2019, do dia 30/12/2019, publicada no doE n° 34.080,
coNSidEraNdo o falecimento do irmão da servidora carMEN SilVia dE 
SaNTaNa, ocorrido em 19 de novembro de 2021, e especialmente o que 
dispõe o art. 72, inciso iii, da lei nº. 5810, de 24 de janeiro de 1994;
rESolVE:
autorizar o afastamento por motivo de falecimento de pessoa da família 
da servidora carMEN SilVia dE SaNTaNa, id. funcional nº 5854393/2, 
Enfermeira Generalista, lotada na coordenação do co/PPP, no período de 
19/11/2021 a 26/11/2021, conforme certidão de Óbito nº 066423 01 55 
2021 4 00007 200 0001489 61.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos a data de 19/11/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 16 de março de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 773649

.

.

adMissÃo de serVidor
.

Portaria Nº 275/2022 – cPad/Pres/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, e
coNSidEraNdo o teor da Portaria N.º 82/2022 cPad/PrES/fScMP, de 03 
de fevereiro de 2022, publicada no doE Nº 34.855 de 04 de fevereiro de 
2022-cPad/PrES/fScMP, que instaurou Processo administrativo discipli-
nar Simplificado nº 2019/136230, para apurar suposto caso de abandono 
de cargo;
coNSidEraNdo termo de revelia e o teor do memo 75/2022- cPad/
PrES/fScMP;
rESolVE:
i - dESiGNar a servidora, Sra. aNa claÚdia SaNToS KEUffEr , assisten-
te administrativo , Matrícula n.º 57197891/1, lotada no Setor assessoria 
Jurídica , para, sem prejuízo de suas demais funções, exercer o encar-
go de defensor dativo da servidora indiciada, Sra. Maria do Socorrro 
da crUZ PErES, matrícula funcional nº 57192756, Técnica de enferma-
gem, nos autos do Processo Administrativo Disciplinar Simplificado acima 
referenciado;
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém,17de março de 2022.
1.BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP.

Protocolo: 773818

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 249/2022 – caPe/GP/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doE n° 33.864,
coNSidEraNdo o disposto no art. 98, da lei nº 5.810/94, de 24.01.1994, 
e as deliberações contidas nos autos do processo 2022/168705;
r E S o l V E:
coNcEdEr para o(a) servidor(a) claUdia Maria lacErda frEirES, id. 
funcional nº 57192729/1, Técnico de Enfermagem, iotado(a) na coorde-
nação de Saúde do Trabalhador - cSaT 30 (trinta) dias de licença Prêmio 

para serem usufruídos no período de 01/04/2022 a 30/04/2022, referente 
ao triênio 16/01/2017 a 15/01/2020.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 16 de Março de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 773632
Portaria Nº 250/2022 – caPe/GP/FscMP

o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doE n° 33.864,
coNSidEraNdo o disposto no art. 98, da lei nº 5.810/94, de 24.01.1994, 
e as deliberações contidas nos autos do processo 2022/297858;
r E S o l V E:
coNcEdEr para o(a) servidor(a) SaNdra dE caSSia SilVa dE alMEi-
da, id. funcional nº 54189406/1, agente de artes Práticas, iotado(a) 
no Espaço acolher - acol 30 (trinta) dias de licença Prêmio para serem 
usufruídos no período de 07/04/2022 a 06/05/2022, referente ao triênio 
01/04/2014 a 31/03/2017.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 16 de Março de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 773636

errata
.

errata de Portaria
Portaria Nº 203/2022 - caPe/GP/FscMP, de 04/03/2022, 

PUBLicada No doe Nº 34.886 de 09/03/2022.
referente ao triênio da servidora claUdETE MaTiaS PorTEla, id. funcio-
nal nº 54183000/4, assistente Social.
oNde se LÊ: 01/08/2012 a 31/07/2016
Leia-se: 01/02/2014 a 31/07/2016
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 16 de Março de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 773644

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo: 1
coNtrato Nº 034/2021

data assinatura: 04/03/2022
PaE nº 2021/539819 - PE SrP Nº 042/2020
objeto: o valor presente Termo aditivo é de r$ 24.500,00 (Vinte e Qua-
tro Mil e Quinhentos reais), referente ao acréscimo de quantidade de 
25% (vinte e cinco por cento) ao contrato original, conforme solicitação da 
GSUP na Seq. 459 do PaE
funcionais Programáticas: 10.302.1507.8288 e 10.302.1507.7684; fon-
tes: 0103, 0269, 0269003264 0269006841, 0269006842, 0269008053, 
0269008054, 0269008100 0269008101, 0269008102, 0269008067, 
0149006653, 0149008569, 0349008569, 0349008725, 0349009280, 
0349009308, 0349009366, 0349009475, 0349009535 e seus respectivos 
superavits; Elemento de despesa: 339030
contratada: M S o ProTEGE EirEli, cNPJ/Mf n.º 30.692.250/0001-09
Endereço: rua José chaves de frança, 11-35, Bairro: alto Paraíso, Bauru
-SP , cEP: 17.055-020, Telefone: (14)99110-4556
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScM

Protocolo: 773580
terMo aditiVo: 1

coNtrato Nº 036/2021
data assinatura: 04/03/2022
PaE nº 2021/539819 - PE SrP Nº 042/2020
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por finalidade a renovação de pra-
zo estabelecido no contrato supramencionado pelo período compreendido 
entre 05/03/2022 a 04/03/2023, bem como o acréscimo de quantidade de 
25% (vinte e cinco por cento) ao valor do contrato original, cujo objeto é a 
aQUiSiÇÃo dE EQUiPaMENTo dE ProTEÇÃo iNdiVidUal (EPi’S), conso-
ante dispõe, respectivamente, o artigo 57, §1º, iV, c/c artigo 65, inciso i, 
alínea ‘b’, e §1º, ambos da lei federal n.º 8.666/93.
funcionais Programáticas: 10.302.1507.8288 e 10.302.1507.7684; fon-
tes: 0103, 0269, 0269003264 0269006841, 0269006842, 0269008053, 
0269008054, 0269008100 0269008101, 0269008102, 0269008067, 
0149006653, 0149008569, 0349008569, 0349008725, 0349009280, 
0349009308, 0349009366, 0349009475, 0349009535 e seus respectivos 
superavits; Elemento de despesa: 339030
contratada: PaNoraMa coMÉrcio dE ProdUToS MÉdicoS E farMa-
cÊUTicoS lTda, cNPJ/Mf n.º 01.722.296/0001-17
Endereço: avenida Presidente costa e Silva 2382, Bairro: Mondubim, for-
taleza-cE, cEP: 60752-694, Telefone: (85)3256-8005/981269080
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScM

Protocolo: 773583
terMo aditiVo: 1

coNtrato Nº 030/2021
data assinatura: 04/03/2022
PaE nº 2021/539819 - PE SrP Nº 042/2020
objeto: o valor presente Termo aditivo é de r$ 738.000,00 (Setecentos e 
Trinta e oito Mil reais), correspondente a somatória do acréscimo de quan-
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tidade de 25%, que equivale a r$ 180.000,00 (cento e oitenta Mil reais), 
e saldo do contrato original, que equivale a r$ 558.000,00 (Quinhentos e 
cinquenta e oito Mil reais), conforme solicitação da GSUP na Seq. 461 do 
PaE, consoante dispõe, respectivamente, o artigo 57, §1º, iV, c/c artigo 
65, inciso i, alínea ‘b’, e §1º, ambos da lei federal n.º 8.666/93. oBJE-
To: aQUiSiÇÃo dE EQUiPaMENTo dE ProTEÇÃo iNdiVidUal (EPi’S).
funcionais Programáticas: 10.302.1507.8288 e 10.302.1507.7684;
fontes: 0103, 0269, 0269003264 0269006841, 0269006842, 0269008053, 
0269008054, 0269008100 0269008101, 0269008102, 0269008067, 
0149006653, 0149008569, 0349008569, 0349008725, 0349009280, 
0349009308, 0349009366, 0349009475, 0349009535 e seus respectivos 
superavits; Elemento de despesa: 339030;
contratada: MEdiMac coMÉrcio dE arTiGoS MÉdicoS lTda, cNPJ/Mf 
n.º 03.596.923/0001-46
Endereço: rua Ema Gazzi Magnusson, 128, Bairro: comercial Vitoria Mar-
tini, indaiatuba/SP, cEP: 13.347-630, Telefone: (19)3935-1723
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScM

Protocolo: 773573
terMo aditiVo: 1

coNtrato Nº 031/2021
data assinatura: 04/03/2022
PaE nº 2021/539819 - PE SrP Nº 042/2020
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por finalidade a renovação de pra-
zo estabelecido no contrato supramencionado pelo período compreendido 
de 05/03/2022 a 04/03/2023, bem como o acréscimo de quantidade de 
25% (vinte e cinco por cento) ao valor do contrato original, cujo objeto é a 
aQUiSiÇÃo dE EQUiPaMENTo dE ProTEÇÃo iNdiVidUal (EPi’S), conso-
ante dispõe, respectivamente, o artigo 57, §1º, iV, c/c artigo 65, inciso i, 
alínea ‘b’, e §1º, ambos da lei federal n.º 8.666/93 n.º 8.666/93.
funcionais Programáticas: 10.302.1507.8288 e 10.302.1507.7684;
fontes: 0103, 0269, 0269003264 0269006841, 0269006842, 0269008053, 
0269008054, 0269008100 0269008101, 0269008102, 0269008067, 
0149006653, 0149008569, 0349008569, 0349008725, 0349009280, 
0349009308, 0349009366, 0349009475, 0349009535 e seus respectivos 
superavits; Elemento de despesa: 339030;
contratada: laNcE NorTE diSTriBUidora dE EQUiPaMENToS ElETro
-ElETroNicoS lTda-EPP, cNPJ/Mf n.º 11.235.712/0001-06
Endereço: rod. augusto Montenegro, conj. Maguari, al 07, n° 49, Belém-
Pa, cEP: 66.083-067, Telefone: (91) 3278-7254/98800-0000
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScM

Protocolo: 773574
terMo aditiVo: 1

coNtrato Nº 032/2021
data assinatura: 04/03/2022
PaE nº 2021/539819 - PE SrP Nº 042/2020
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por finalidade a renovação de pra-
zo estabelecido no contrato supramencionado pelo período compreendido 
de 05/03/2022 a 04/03/2023, bem como o acréscimo de quantidade de 
25% (vinte e cinco por cento) ao valor do contrato original, cujo objeto é 
a aQUiSiÇÃo dE EQUiPaMENTo dE ProTEÇÃo iNdiVidUal (EPi’S), con-
soante dispõe, respectivamente, o artigo 57, §1º, iV, c/c artigo 65, inciso 
i, alínea ‘b’, e §1º, ambos da lei federal n.º 8.666/93.
funcionais Programáticas: 10.302.1507.8288 e 10.302.1507.7684;
fontes: 0103, 0269, 0269003264 0269006841, 0269006842, 0269008053, 
0269008054, 0269008100 0269008101, 0269008102, 0269008067, 
0149006653, 0149008569, 0349008569, 0349008725, 0349009280, 
0349009308, 0349009366, 0349009475, 0349009535 e seus respectivos 
superavits; Elemento de despesa: 339030.
contratada: MaSTErSUl EQUiPaMENToS dE SEGUraNÇa lTda, cNPJ/Mf 
n.º 18.274.923/0001-05
Endereço: rua floresta,380 - acS Erechim, Barão de cotegipe
-rS, cEP:99.740-000, Telefone: (54)3523-2014/98412-1340
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScM

Protocolo: 773576
terMo aditiVo: 1

coNtrato Nº 033/2021
data assinatura: 04/03/2022
PaE nº 2021/539819 - PE SrP Nº 042/2020
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por finalidade a renovação de pra-
zo estabelecido no contrato supramencionado, pelo período compreendido 
de 05/03/2022 a 04/03/2023, cujo objeto é a aQUiSiÇÃo dE EQUiPa-
MENTo dE ProTEÇÃo iNdiVidUal (EPi’S), consoante dispõe, respectiva-
mente, o artigo 57, §1º, iii, da lei federal n.º 8.666/93, conforme solici-
tação da GSUP na Seq. 460 do PaE
funcionais Programáticas: 10.302.1507.8288 e 10.302.1507.7684; fon-
tes: 0103, 0269, 0269003264 0269006841, 0269006842, 0269008053, 
0269008054, 0269008100 0269008101, 0269008102, 0269008067, 
0149006653, 0149008569, 0349008569, 0349008725, 0349009280, 
0349009308, 0349009366, 0349009475, 0349009535 e seus respectivos 
superavits; Elemento de despesa: 339030
contratada: PiNHEiroS coMÉrcio EirEli - ME, cNPJ/Mf n.º 
26.907.641/0001-18
Endereço: Rua dos Tamoios, 263, anexo “A”, Bairro: Jurunas, Belém-PA, 
cEP:66.025-540, Telefone: (91)3223-1154
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScM

Protocolo: 773578

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

resULtado de LicitaÇÃo
HoMoLoGaÇÃo de PreGÃo eLetrÔNico Nº 018/2021

Às 11:27 horas do dia 18 de março de 2022, após constatada a regu-
laridade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. BrUNo 
MENdES carMoNa, HoMoloGa a adjudicação referente ao Processo nº 
935293/2021, Pregão nº 018/2021, conforme a seguir:
Empresa vencedora: cNPJ 01.832.879/0001-09 - ProcToGaSTro PrES-
Tacao dE SErVicoS MEdicoS lTda
iTEM 01
Valor global r$ 3.258.800,00
Tiago de lima ribeiro
Presidente cPEl/fScMP

Protocolo: 773972

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 276/2022 – caPe/GP/FscMP, 
de 18 de MarÇo de 2022.

o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doE n° 33.864,
coNSidEraNdo o 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 2022/236065 ;
rESolVE:
i - aUToriZar os servidores abaixo listados, a viajar a foz do iguaçu/Pr, 
no período de 29/03/2022 a 01/04/2022, a fim de participar do 17º Con-
gresso Brasileiro de Pregoeiros;
ii - coNcEdEr de acordo com as bases legais vigentes três diárias e meia 
aos servidores abaixo listados, que se deslocarão conforme item i.
TiaGo dE liMa riBEiro
cPf: 779.132.132-72
carGo: GErENTE
loTaÇÃo: coMiSSÃo PErMaNENTE dE liciTaÇÃo
claUdiNE SarMaNHo fErrEira
cPf: 573.920.642-15
carGo: aSSESSor
loTaÇÃo: coMiSSÃo PErMaNENTE dE liciTaÇÃo
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 18 de março de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 773752

t.
.

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 248/2022 – caPe/GP/FscMP, 
de 15 de MarÇo de 2022.

o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doE n° 33.864,
coNSidEraNdo o termos da tramitação do Processo nº 2021/1443786;
rESolVE:
TorNar SEM EfEiTo, a contar de 01/12/2021, a PorTaria Nº 550/2021 
– GaPE/GP/fScMP, publicada no doE Nº 34.635, de 12/07/2021, 
que designou o servidor daNilo coSTa MorEira, id. funcional nº 
5955691/1, para responder pela coordenadoria de contratos e Serviços - 
cSEr desta fundação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 15 de março de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 773746

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 252/2022 - caPe/GP/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doE n° 33.864,
coNSidEraNdo os autos do processo nº 2022/287003, de 23/02/2022.
r E S o l V E:
ProrroGar cessão, contar de 01/03/2022 a 27/02/2026 do servidor 
JorGE oliVEira VaZ, matrícula nº 5075947/7, para a assembleia legis-
lativa do Estado do Pará pelo prazo de 04 (quatro) anos, com ônus para 
o órgão cessionário, conforme art. 3º, §2º, do decreto nº 795, de 29 de 
maio de 2020, publicado no doE nº 34.240, de 01/06/2020.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 16 de março de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 773640
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FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA
E HEMATOLOGIA DO PARÁ

.

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 008/2022 – HeMoPa
Processo administrativo Eletrônico nº 2021/1310715
oBJETo: aquisição de Soluções antissépticas (diGlicoNaTo dE clorEXidi-
Na a 2% e álcool a 70% aNTiSSÉPTico) para atender as necessidades da 
fundação HEMoPa e HEMorrEdE, pelo período de 12 (doze) meses.
Edital disponível em: www.gov.br/compras e www.compraspara.pa.gov.br 
no Mural de licitações.
UaSG da fundação HEMoPa: 925452
SESSÃo PÚBlica: 31/03/2022
local: www.gov.br/compras
Hora: 09:00 Horas. (Horário de Brasília)
Unidade orçamentária: 62201
Programa de Trabalho: 10302150782930000
fonte de recurso: 0261000000, 0269001022 e 0103000000
Natureza de despesa: 339030
ordenador da despesa: Paulo andré castelo Branco Bezerra.

Protocolo: 773767

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Nº da Portaria: 292/2022
Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas(em dias): 15
Nome do servidor: cargo do servidor: Matricula:
lUcidEia lira dE oliVEira Gerente/GEraP 5167027
Natureza de Trabalho: fonte de recurso: Natureza de despesa: Valor:
10122129783380000  269  339030  2400,00
observação:  Nº do Processo: 2022/ 305213 Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra

Protocolo: 773659

.

.

FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL 
DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 138, de 17 de MarÇo de 2022
Servidor: iZaBEl da SilVa MoUrao filHa
Matrícula: 5941970/1
cargo/lotação: Técnico de Enfermagem/fPEHcGV
de: centro cirúrgico e obstétrico - cENTro cirUrGico
Para: Serviço de Hemodinâmica - HEModiNaMica
data da remoção: 03/01/2022
Servidor: lUaNa SaNToS NUNES
Matrícula: 5955533/1
cargo/lotação: Enfermeiro/fPEHcGV
de: Serviço de Hemodinâmica - HEModiNaMica
Para: Serviço de Triagem - SaT
data da remoção: 03/01/2022

Protocolo: 773756
Portaria N° 139, de 18 de MarÇo de 2022

o diretor Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo de-
creto Governamental de 28 de Janeiro de 2022, publicado no doE n° 
34.848 de 31/01/2022.
rESolVE:
dESiGNar, a servidora GiaNE EllEN alVES dE SoUZa, Gerente de Grupo 
Técnico, matricula nº. 57215788/ 4, para responder como cHEfE dE Ga-
BiNETE da fPEHcGV, a contar da publicação desse ato.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E PUBliQUE-SE.
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
diretor Presidente / fHcGV

Protocolo: 773835

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

PorTaria N° 126 dE 17 dE MarÇo dE 2022
a diretora Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo de-
creto de 19 de junho de 2020, publicado no doE-Pará Nº 34.259 de 22 
de junho de 2020,
considerando o disposto no decreto n° 870, de 04 de outubro de 2013,
rESolVE:
designar a Servidora ana Maria Moreira da Silva capeloni - (matrícula n° 
54193825/1), para acompanhar e fiscalizar o seguinte contrato:

• CONTRATO Nº 68/2022 – COMÉRCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA
oBJETo: aquisição emergencial de fita de Glicemia accu chek roche para 
atender a necessidade de assistência a pacientes neonatos da fundação 
Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fHcGV) em um perí-
odo de 120 (cento e vinte) dias
ViGÊNcia: início em 17/03/2022 e término em 14/07/2022.
ProcESSo Nº 2022/226884
ModalidadE dE liciTaÇÃo: dispensa de licitação Nº 28/2022.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
diretor Presidente da fPEHcGV

Protocolo: 773749

.

.

coNtrato
.

coNtrato Nº 68/2022
Valor: r$ 69.864,00 (SESSENTa E NoVE Mil, oiTocENToS E SESSENTa 
E QUaTro rEaiS)
objeto: aquisição emergencial de fita de Glicemia accu chek roche para 
atender a necessidade de assistência a pacientes neonatos da fundação 
Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fHcGV) em um perí-
odo de 120 dias.
data de assinatura: 17/03/2022
Vigência: início em 17/03/2022 e término em 14/07/2021.
Modalidade: dispensa de licitação nº 28/2021
orçamento: 2022
funcional Programática: 10.302.1507.8288 e ou 10.302.1507.768
Natureza da despesa: 33.90.30
fonte do recurso: 0261,0269,0103,0149 e suas respectivas subfontes e 
superávits.
origem do recurso: Estadual
contratado
NoME: coMErcio E rEPrESENTacoES Prado lTda
Endereço: aV fraNciSco caldEira caSTElo BraNco 2028
BElÉM – Pa – cEP: 66063-000
Telefone: (91) 3249-7794
E-mail: prado@distribuidoraprado.com.br
ordenadora: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 773747
coNtrato: 62/2022

Valor: r$ 166.869,48 (cento e sessenta e seis mil, oitocentos e sessenta e 
nove reais e quarenta e oito centavos).
objeto: contratação de empresa especializada para prestação de servi-
ços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de tratamento e de 
distribuição de água para hemodiálise do centro de Hemodiálise Monteiro 
leite (cHMl) da fPEHcGV.
data de assinatura: 23/03/2022
Vigência. início em 23/03/2022 e término em 22/03/2022
inexigibilidade nº 07/2022
fundamento legal: art. 25, inciso i, da lei nº 8.666/93.
orçamento: 2022
origem do recurso Estadual
fundamento legal: art. 25, caput, da lei nº. 8.666/93.
orçamento: 2021
Programa de Trabalho: 10.307.1507.8288
Natureza da despesa: 33.90.39
fonte do recurso:
origem do recurso Estadual
coNTraTado: NorTEfloW ENGENHaria clÍNica lTda
Endereço: Travessa Humaitá nº 1850 - Bairro - Marco
Belém - Pará - cEP: 66.093-046
Telefone: (91) 3250-5920 - (85) 3289-2259 - (85) 99932-0604
E-MAIL: rodrigo@norteflow.com.br
ordenador: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 773828
coNtrato Nº 64/2022

objeto: comodato de seladoras, para atender a necessidade da fundação 
Pública Estadual Hospital de clinicas Gaspar Vianna (fPEHcGV) e centro de 
Hemodiálise Monteiro leite (cHMl).
data de assinatura: 18/03/2022
Vigência: início em 18/03/2022 e término em 16/09/2022.
Modalidade: dispensa de licitação nº 27/2022
orçamento: 2022
funcional Programática: 10.302.1507.8288,
 Natureza da despesa: 33.90.30,
fonte do recurso: 0103, 0269, 0669 e 0661
origem do recurso: Estadual
contratado:
NoME: dcrUZ coMErcial HoSPiTalar lTda - EPP
Endereço: rUa leopoldina, Nº 82, Sala 6, centro JardiM daS acáciaS
SÃo PaUlo – SP – cEP: 06653-040
Telefone: (11) 2385-6884 – 5666-0483
E-mail:  comercial@dcruzcomercial.com.br
ordenador: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 773856
coNtrato Nº 63/2022

objeto: aquisição de insumos para higienização das mãos compatível com o 
dispensador BladEr – sistema fechado com válvula anti-entupimento, para 
atender a necessidade da fundação Pública Estadual Hospital de clinicas Gas-
par Vianna (fPEHcGV) e centro de Hemodiálise Monteiro leite (cHMl).
Valor: r$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais)
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data de assinatura: 18/03/2022
Vigência: início em 18/03/2022 e término em 16/09/2022.
Modalidade: dispensa de licitação nº 27/2022
orçamento: 2022
funcional Programática: 10.302.1507.8288,
 Natureza da despesa: 33.90.30,
fonte do recurso: 0103, 0269, 0669 e 0661
origem do recurso: Estadual
contratado:
NoME: dcrUZ coMErcial HoSPiTalar lTda - EPP
Endereço: rUa leopoldina, Nº 82, Sala 6, centro JardiM daS acáciaS
SÃo PaUlo – SP – cEP: 06653-040
Telefone: (11) 2385-6884 – 5666-0483
E-mail:  comercial@dcruzcomercial.com.br
ordenador: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 773854

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo: 5°
data de assinatura: 13/03/2022
Classificação do Objeto: Outros
objeto: o presente Termo aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência 
do contrato n° 107/2018, na forma da sua cláUSUla Vii – da ViGÊNcia 
E alTEraÇÕES.
contrato: 107/2018
 Exercício: 2021
contratado:
 Empresa: Hidro fraNcHiSiNG lTda
Endereço: rUa aNTÔNio EVErdoSa, Nº 1073, PEdrEira, cEP 66.085-
754, BElÉM/Pa
Email: hidrosam@hirdrosam.com.br
Telefone: (91)3276-1990
ordenador: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 773895

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
ModaLidade PreGÃo eLetrÔNico

Número: 41/2022
a presente licitação tem por objeto o registro de Preços para aquisição 
eventual de Produtos para Saúde Especializados, utilizados nos procedi-
mentos de Hemodinâmica em pacientes do SUS, por um período de 12 
meses na fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna 
(FPEHCGV), 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: 01/04/2022
Hora de abertura: 14:00h, Horário de Brasília.
ordenador: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 773465
aViso de LicitaÇÃo

ModaLidade PreGÃo eLetrÔNico
Número: 32/2022
a presente licitação tem por objeto o registro de Preços para aquisição 
eventual de Produtos para diálise Peritoneal aguda (dPa), com Máquina 
cicladora em comodato, para atender a necessidade de 12 (doze) meses 
na UTi Neonatal e UTi Pediátrica da fundação Pública Estadual Hospital 
de Clínicas Gaspar Vianna (FHCGV), conforme especificações do Termo de 
referência - anexo i, o qual é parte integrante do edital, para fornecimento 
nos prazos e 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: 01/04/2022
Hora de abertura: 09:00h, Horário de Brasília.
ordenador: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 773882
aViso de LicitaÇÃo

ModaLidade PreGÃo eLetrÔNico
Número: 42/2022
a presente licitação tem por objeto o registro de Preços para aquisição 
eventual de agulhas e cateteres, para atender a necessidade de 12 (doze) 
meses da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna 
(FHCGV), conforme especificações do Termo de Referência - Anexo I, o 
qual é parte integrante do edital, para fornecimento nos prazos e 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: 04/04/2022
Hora de abertura: 09:00h, Horário de Brasília.
ordenador: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 773884

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria Nº136, de 16 de MarÇo de 2022
o diretor Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo de-
creto de 28 de JaNEiro de 2022, publicado no doE nº 34.848 de 31 de 
Janeiro de 2022.
rESolVE:
EXclUir, o nome da servidora abaixo relacionada, da Portaria n° 577 de 
12/11/2021, publicada no doE nº 34.766 de 16/11/2021, que concedeu 
férias aos servidores da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna – fHcGV, no mês de dezembro/2021.
PErÍodo aQUiSiTiVo 2019/2020

MatricULa NoMe Periodo

54195835 2 KaSSia rENaTa da coSTa SaNToS 01/12/2021 a 30/12/2021

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

Protocolo: 773735

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 57/2022/FHcGV
ata de registro de Preços Nº 57/2022, decorrente do Pregão Eletrônico 
para registro de Preços nº 83/2021/fHcGV, Processo nº 2021/776756, 
homologado pela Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clí-
nicas Gaspar Vianna, em 08/03/2022.
oBJETo: aquisição eventual de produtos para saúde (PPS) de uso comum 
a todas as áreas assistenciais para atender a necessidade de 12 (doze) 
meses das unidades de internação clínica, unidades de terapia intensiva, 
ambulatório, serviço de apoio diagnóstico e terapêutico, centro cirúrgico e 
obstétrico, emergência cardiológica e psiquiátrica e centro de Hemodiálise 
Monteiro leite da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar 
Vianna (fHcGV).
EMPrESa: GVS do BraSil lTda, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no cNPJ/Mf sob nº 02.527.107/0001-18, inscrição Estadual nº 
465.012.823.116, com sede na rodovia cônego cyriaco, S. Pires, n° 
251, Jardim chapadão, telefone: (19) 3879-7211, email: nubia.silva@
gvs.it, cEP: 13.193-580, Monte Mor/SP, neste ato representada pelo Giu-
liano daniel agostini, portador do rG nº 24.997.667-5 e do cPf/Mf nº 
158.657.328-46.
 

iteM descriÇÃo Necessidade 
P/ 12 Meses UNid VaLor

UNitÁrio
VaLor
totaL

10

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

membrana unidirecional, descartável 
e estéril, compatibilidade de saída 
para capnógrafo, traqueia com me-
mória em polipropileno corrugada, 
flexível, retrátil, medidas aproxima-
das de 13cm de comprimento aberta 
e 7cm fechada, conexão medindo de 
15 a 22mm. circuito do ventilador 

mecânico.

6.585 UNd r$ 5,30 r$ 34.900,50

Valor ToTal: r$ 34.900,50

* o valor global estimado desta ata é r$ 34.900,50 (Trinta e quatro mil, 
novecentos reais e cinquenta centavos).
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
ordENador rESPoNSáVEl.

Protocolo: 773885
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 59/2022/FHcGV
ata de registro de Preços Nº 59/2022, decorrente do Pregão Eletrônico 
para registro de Preços nº 83/2021/fHcGV, Processo nº 2021/776756, 
homologado pela Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clí-
nicas Gaspar Vianna, em 08/03/2022.
oBJETo: aquisição eventual de produtos para saúde (PPS) de uso comum 
a todas as áreas assistenciais para atender a necessidade de 12 (doze) 
meses das unidades de internação clínica, unidades de terapia intensiva, 
ambulatório, serviço de apoio diagnóstico e terapêutico, centro cirúrgico e 
obstétrico, emergência cardiológica e psiquiátrica e centro de Hemodiálise 
Monteiro leite da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar 
Vianna (fHcGV).
EMPrESa: f. cardoSo & cia lTda, Pessoa Jurídica de direito Privado, 
inscrita no cNPJ/Mf sob nº 04.949.905/0001-63, inscrição Estadual nº 
15.051.578-2, com sede na rua João Nunes de Souza, 125, Br 316 Km 
08, Bairro águas Brancas, Município de ananindeua - Pa, cEP 67.033-030, 
telefone: (91) 3182-0250/3182-0394, e-mail licitacao@shoppingdasaude-
online.com.br.
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iteM descriÇÃo Necessidade P/ 
12 Meses UNid VaLor

UNitÁrio
VaLor
totaL

12

Equipamento coletor para ostomia 
intestinal, sistema uma peça, drená-
vel, plástico antiodor, transparente, 
sem filtro de carvão ativado, resina 
sintética recortável, sem adesivo 

microporoso, clamp de fechamento 
individual. Nos tamanhos: infantil, 

de 10-35mm ou 8-50mm

700 UNd r$ 23,80 r$ 16.660,00

Valor ToTal: r$ 16.660,00

* o valor global estimado desta ata é r$ 16.660,00 (dezesseis mil, seis-
centos e sessenta reais).
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
ordENador rESPoNSáVEl.

Protocolo: 773889
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 58/2022/FHcGV
ata de registro de Preços Nº 58/2022, decorrente do Pregão Eletrônico 
para registro de Preços nº 83/2021/fHcGV, Processo nº 2021/776756, 
homologado pela Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clí-
nicas Gaspar Vianna, em 08/03/2022.
oBJETo: aquisição eventual de produtos para saúde (PPS) de uso comum 
a todas as áreas assistenciais para atender a necessidade de 12 (doze) 
meses das unidades de internação clínica, unidades de terapia intensiva, 
ambulatório, serviço de apoio diagnóstico e terapêutico, centro cirúrgico e 
obstétrico, emergência cardiológica e psiquiátrica e centro de Hemodiálise 
Monteiro leite da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar 
Vianna (fHcGV).
EMPrESa: NoVa MÉdica coMÉrcio E SErViÇoS dE ProdUToS HoSPi-
TalarES lTda - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cNPJ/
Mf sob nº 19.769.575/0001-00, inscrição Estadual nº 15.440.338-5, com 
sede na Tv. WE-12 (cj. Satélite), N° 1000, Galpão a – coqueiro, telefo-
ne: (91) 3347-8469, email: licitacoes@novamedicaltda.com.br, Belém/Pa, 
cEP: 66.670-260.
 

iteM descriÇÃo Necessidade 
P/ 12 Meses UNid VaLor

UNitÁrio
VaLor
totaL

11
Protetor de cone em material plás-
tico estéril, descartável, embalado 

individualmente.
31.000 UNd r$ 0,20 r$ 6.200,00

Valor ToTal: r$ 6.200,00

* o valor global estimado desta ata é r$ 6.200,00 (Seis mil e duzentos 
reais).
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
ordENador rESPoNSáVEl.

Protocolo: 773883
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 54/2022/FHcGV
ata de registro de Preços Nº 54/2022, decorrente do Pregão Eletrônico 
para registro de Preços nº 83/2021/fHcGV, Processo nº 2021/776756, 
homologado pela Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clí-
nicas Gaspar Vianna, em 08/03/2022.
oBJETo: aquisição eventual de produtos para saúde (PPS) de uso comum 
a todas as áreas assistenciais para atender a necessidade de 12 (doze) 
meses das unidades de internação clínica, unidades de terapia intensiva, 
ambulatório, serviço de apoio diagnóstico e terapêutico, centro cirúrgico e 
obstétrico, emergência cardiológica e psiquiátrica e centro de Hemodiálise 
Monteiro leite da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar 
Vianna (fHcGV).
EMPrESa: crEMEr S.a, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cNPJ/
Mf sob nº 82.641.325/0021-61, inscrição Estadual nº 0627723470303, 
com sede na av. das Quaresmeiras, n° 200, telefone: (47) 2123-8000, 
cEP: 37.550-000, email: licita@cremer.com.br.
 

iteM descriÇÃo Necessidade 
P/ 12 Meses UNid VaLor

UNitÁrio
VaLor
totaL

02

coletor de secreção para broncoscopia e 
endoscopia, tampa de oclusão hermética 

com duas vias e alça, frasco atóxico, 
rígido e graduado, embalagem estéril. 

capacidade aproximada de 70 a 120ml.

2.100 UNd r$ 5,10 r$ 10.710,00

08

Esparadrapo em tecido de algodão, bran-
co, impermeabilizado em uma das faces e 
com adesivo hipoalergênico na outra face, 
embalado em carros com capa de plástico 

resistente, no tamanho 10cm x 4,5m

15.000 UNd r$ 8,61 r$ 129.150,00

Valor ToTal: r$ 139.860,00

* o valor global estimado desta ata é r$ 139.860,00 (cento e trinta e nove 
mil, oitocentos e sessenta reais).
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
ordENador rESPoNSáVEl.

Protocolo: 773877
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 55/2022/FHcGV
ata de registro de Preços Nº 55/2022, decorrente do Pregão Eletrônico 
para registro de Preços nº 83/2021/fHcGV, Processo nº 2021/776756, 
homologado pela Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clí-
nicas Gaspar Vianna, em 08/03/2022.

oBJETo: aquisição eventual de produtos para saúde (PPS) de uso comum 
a todas as áreas assistenciais para atender a necessidade de 12 (doze) 
meses das unidades de internação clínica, unidades de terapia intensiva, 
ambulatório, serviço de apoio diagnóstico e terapêutico, centro cirúrgico e 
obstétrico, emergência cardiológica e psiquiátrica e centro de Hemodiálise 
Monteiro leite da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar 
Vianna (fHcGV).
EMPrESa: HEMocard coMÉrcio dE MaTEriaiS HoSPiTalarES lT-
da-ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cNPJ/Mf sob nº 
83.346.825/0001-90, inscrição Estadual nº 15.170.691-3, com sede na 
rod. Br-316, Km 03, n° 1962 – Térreo, Sala J, Bairro: Guanabara, telefo-
ne: (91) 98701-6760/99969-9898, email: hemocard.bel@gmail.com, cEP: 
67.133-080, ananindeua/Pa.
 

iteM descriÇÃo Necessidade 
P/ 12 Meses UNid VaLor

UNitÁrio
VaLor
totaL

03
coletor de urina, sistema aberto, descar-
tável, adulto, em plástico transparente, 

com capacidade para 2000ml
34.000 UNd r$ 0,60 r$ 20.400,00

05

coletor de urina, sistema de drenagem 
fechado, estéril, com válvula anti-refluxo, 
filtro graduado em mililitro, injetor lateral 

com membrana especial, dispositivo e 
pinça para coleta de amostra de urina, 

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

4.500 UNd r$ 6,50 r$ 29.250,00

06 coletor de urina infantil, descartável, em 
plástico transparente: Masculino 5.000 UNd r$ 0,50 r$ 2.500,00

Valor ToTal: r$ 52.150,00

* o valor global estimado desta ata é r$ 52.150,00 (cinquenta e dois mil, 
cento e cinquenta reais)
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
ordENador rESPoNSáVEl.

Protocolo: 773881

.

.

HOSPITAL REGIONAL DE SALINÓPOLIS

.

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

o Hospital regional de salinópolis/sesPa, através de seu Pregoeiro, 
comunica que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico, nº 
01/2022/HRS, do tipo “Menor Preço por Item”, conforme o objeto: Aqui-
sição de MaTErial PErMaNENTE: aParElHoS, EQUiPaMENToS E UTEN-
SÍlioS MÉdicoS, odoNTolÓGicoS, laBoraToriaiS E HoSPiTalarES; 
MoBiliario EM GEral, que serão utilizados em diversos Setores, Ur-
gência/Emergência, internação Hospitalar e bloco cirúrgico deste Hospital 
Regional de Salinópolis de acordo com as especificações e quantidades 
constantes no anexo i-a do Edital.
data da abertura: 31/03/2022
Horário: 09:00h (horário de Brasília)
local: www.gov.br/compras
UaSG: 926159
Entrega do Edital: os interessados poderão retirar o Edital nos sites: www.
gov.br/compras ou www.compraspara.pa.gov.br
obs: dúvidas poderão ser dirimidas diretamente com o Pregoeiro respon-
sável, através do e-mail cplhrs_sespa@yahoo.com.br
Salinópolis-Pará, 18 de março de 2022.
João Paulo Batista arnour
Pregoeiro/HrS

Protocolo: 773870

.

.

secretaria de estado
de traNsPortes

.

.

.

Portaria
.

Portaria N° 041 de 16 de MarÇo de 2022
o SEcrETário dE ESTado dE TraNSPorTES, no uso de suas atribuições 
legais conferidas no parágrafo único do art. 138 da constituição Estadual 
do Pará, de 05 de outubro de 1989 e lei nº 5.810 de 24.01.1994;
considerando os termos do processo nº 2022/305553 - PaE
resolve:
dESiGNar os servidores Jorge antônio rodrigues da Silva, id. funcional 
nº 2048620/1 e andré conte Soares, id. funcional nº 5909743/2, para 
atuarem, como fiscal e suplente, respectivamente, na fiscalização do Con-
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vênio nº 013/2021, firmado entre a SETRAN e a Prefeitura Municipal de Rio 
Maria, Processo nº 2021/105136, cujo objeto e implantação de 19 pontes 
de concreto armado nas estradas de zona rural, na região Tupã, no muni-
cipio de rio Maria/Pa.
Gabinete do Secretário de Estado de Transportes, 16 de março de 2022
adlEr SilVEira - Secretário de Estado de Transportes

Protocolo: 773826

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 067 de 18 de MarÇo de 2022
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
objetivo: reunião sobre concessão Pa-150
origem: Belém
destino(s): São Paulo - SP
Servidor (a): adler Gerciley almeida da Silveira
cargo: Secretário de Estado de Transportes
id. funcional: 5945603/8
Período: 13 a 15/03/2022
diária(s): 2,5 (duas e meia)
ordenador: francisco Edvan de oliveira

Protocolo: 773823

.

.

COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

oUtras MatÉrias
.

coNcessÃo de LiceNÇa aMBieNtaL - LiceNÇa PrÉVia
a coMPaNHia dE PorToS E HidroViaS do ESTado do Pará torna pú-
blico que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente de Belém - 
SEMMa, a  lP n°06/2022, referente a obra de construção do Terminal Hi-
droviário Turístico de icoaraci.

Protocolo: 773879
coNcessÃo de LiceNÇa aMBieNtaL - LiceNÇa  de iNstaLaÇÃo
a coMPaNHia dE PorToS E HidroViaS do ESTado do Pará torna pú-
blico que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente de Belém - 
SEMMa, a  li n°10/2022, referente a obra de construção do Terminal Hi-
droviário Turístico de icoaraci.

Protocolo: 773880

.

.

AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO
E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS

.

.

.

coNtrato
.

eXtrato ao coNtrato de Nº 07/2022.
Partes: agência de regulação e controle de Serviços Públicos do Estado do 
Pará-arcoN-Pa/ associação Brasileira de agência de regulação – aBar. 
objeto: o presente contrato tem como objeto o pagamento da anuida-
de do ano de 2022, conforme acordado na ata expedida na reunião dos 
associados e no disposto nos autos do processo nº2022/265452. Vigên-
cia: 21/03/2022 a 31.12.2022. ProJ/aTiV:04.122.1297.8338.0000 Pi: 
4120008338c. foNTE/N. dESPESa: 0261/339039. aÇÃo: 233280. da 
fundamentação legal: art. 25 da lei n° 8.666/1993. Valor de r$ 24.390,00, 
sendo duas parcelas de r$12.195,00,00. foro: Belém-Pa. data da assina-
tura: 21/03/2022. Endereço da contratada: sediada no Setor de autar-
quias Sul - Quadra 4 - lote 09/10-Bloco a - salas 939/940, Ed. Victória 
Office Tower, em Brasília-DF, inscrita no CNPJ sob o n° 03.657.354/0001-
00 ordenador de despesas: Euripedes reis da cruz filho.

Protocolo: 772543

.

.

oUtras MatÉrias
.

NotiFicaÇÃo
Pelo presente ato a arcoN-Pa, representada pelo seu diretor Geral, re-
solve notificar o operador, JJTUR TRANSPORTE E TURISMO EIRELI-ME para 
que se manifeste no prazo de 15 dias a contar da data da publicação desta, 
sobre a comunicação de ouvidoria - Transporte Nº 525/2021, em virtude 
da existência de pendências junto a arcoN-Pa, para que a tramitação do 
Processo Nº To2021/163-GTo cumpra o seu curso, sem que seja prejudi-
cado o direito ao contraditório e ampla defesa. . Belém (Pa), 8 de fevereiro 
de 2022. EUriPEdES rEiS da crUZ filHo diretor Geral – arcoN-Pa

Protocolo: 773852

secretaria de estado
de deseNVoLViMeNto 
aGroPecUÁrio e da Pesca

.

.

.

errata
.

errata da ata de reGistro de PreÇos Nº 01/2021-sedaP
Pelo presente Termo, fica RETIFICADA a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 01/2021-SEdaP, celebrado entre a SEcrETaria dE ESTado dE dE-
SENVolViMENTo aGroPEcUário E da PESca-SEdaP e a empresa SaNTa 
crUZ coMErcial E MaQUiNaS lTda, com sede na TV. aaBB, N° 484 – ex-
posição – lagarto/SE – cEP – 49000-000, Telefone de contato: fone: (79) 
3631-2739/8867-6905, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº. 03.079.956/0001-
19, representada neste ato pelo senhor carloS EdUardo ViEira da 
crUZ, sócio-administrador, brasileiro, portador do rG nº 1495444-SSP/SE 
e cPf 043.742.175-92.
oNde se LÊ:
 

iteM descriÇÃo UNid QUaNt PreÇo UNit. PreÇo totaL

25

coNJUNTo dE TriTUrador em madeira de 
lei, equipado com cilindros de 30x60x60xcm, 
e caixa de recepção de 30x60x60cm, acopla-
do com motor elétrico monofásico de baixa 

rotação, com 5cv de potência. Marca: SaNTa 
crUZ ModElo: cT-03 faBricaNTE:coMEr-

cial E MaQ, SaNTa crUZ.

UNid 102 2.680,00 273.260,00

Leia-se:

iteM descriÇÃo UNid QUaNt PreÇo UNit. PreÇo totaL

25

coNJUNTo dE TriTUrador em madeira de 
lei, equipado com cilindros de 30x60x60xcm, 
e caixa de recepção de 30x60x60cm, acopla-
do com motor elétrico monofásico de baixa 

rotação, com 5cv de potência. Marca: SaNTa 
crUZ ModElo: cT-03 faBricaNTE:coMEr-

cial E MaQ, SaNTa crUZ.

UNid 102 2.680,00 273.360,00

ordenador: GioVaNNi corrEa QUEiroZ
Protocolo: 773524

.

.

coNtrato
.

coNtrato Nº 37/2022-sedaP
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 019/2021-sedaP

objeto: aquisição de veículos automotores, implementos agrícolas, má-
quinas e equipamentos de apoio a agricultura e agroindústria, item 2, na 
quantidade de 1(um) veículo automotor modelo: vw 9.170 delivery – pro-
conve p7 – ano/modelo 2021/2021, caminhão tipo carga seca, ano/modelo 
2021/2021 ou superior, zero km.
Valor Global: r$ 360.000,00 (Trezentos e Sessenta Mil reais)
dotação orçamentária: ação: 8705; Natureza de despesa: 4490-52; fonte 
de recurso: 0301; função Programática: 20.608.1491.8705.
data assinatura: 17/03/2022.
Vigência: 21/03/2022 a 20/03/2023.
contratado: MÔNaco diESEl lTda
Endereço: rodovia Br 316, Km 06 s/nº, Bairro águas lindas - ananindeua/
Pa – cEP: 67.020-000.
ordenador: GioVaNNi corrEa QUEiroZ.

Protocolo: 773589

.

.

aPostiLaMeNto
.

coNtrato Nº 235/2018 – sedaP.
data de assinatura: 18/03/2022
objeto: alteração de dotação orçamentária: alterar a Natureza de despe-
sa para 3390-39.
ordenador: GioVaNNi corrEa QUEiroZ

Protocolo: 773729

coNVÊNio
.

coNVÊNio N° 08/2022 – sedaP
Processo nº 2021/916194
concedente: Secretaria de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca
objeto: Transferência voluntária de recursos para a coNSTrUÇÃo do TEr-
MiNal PESQUEiro No MUNicÍPio dE BrEVES.
representante do Município: José antonio azevedo leão
data de assinatura: 18/03/2022
Valor Total: r$ 364.763,35 (Trezentos e Sessenta e Quatro Mil, Setecentos 
e Sessenta e Três reais e Trinta e cinco centavos).
contrapartida: r$ 64.763,35 (Sessenta e Quatro Mil, Setecentos e Sessen-
ta e Três reais e Trinta e cinco centavos).
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8710, Elemento de des-
pesa: 444042, fonte de recursos: 0301, função Programática: 
20.608.1491.8710.
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Prazo de Vigência: a contar de 21/03/2022 à 31/12/2022.
convenente: Município de Breves, inscrito no cNPJ/Mf sob o nº 
04.876.389/0001-94.
Endereço: rua 03 de outubro, n° 01 - centro, cEP 68.800-000, no Municí-
pio de Breves, Estado do Pará.
ordenador de despesas: GioVaNNi corrEa QUEiroZ.

Protocolo: 773738
coNVÊNio N° 10/2022 – sedaP

Processo nº 2020/589703
concedente: Secretaria de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca
objeto: Transferência voluntária de recursos para aquisição de 01 (um) 
Grupo Gerador à diesel de 30 KVa para o Município de curuá-Pa.
representante do Município: GiVaNildo PicaNÇo MariNHo.
data de assinatura: 18/03/2022.
Valor Total: r$ 69.451,19 (Sessenta e Nove Mil, Quatrocentos e cinquenta 
e Um reais e dezenove centavos).
contrapartida: r$ 3.307,20 (Três Mil, Trezentos e Sete reais e Vinte centavos).
dotação orçamentária: Projeto atividade: Projeto atividade: 8705, Ele-
mento de despesa: 444042, fonte de recursos: 0301, função Programá-
tica: 20.608.1491.8705.
Prazo de Vigência: 21/03/2022 à 20/03/2023.
convenente: MUNicÍPio dE cUrUá, cNPJ/Mf sob o nº 01.613.319/0001- 55.
Endereço: rua 03 de dezembro, n° 307 – Bairro Santa Terezinha, cEP 
68.210-000, no Município de curuá-Pa.
ordenador de despesas: GioVaNNi corrEa QUEiroZ

Protocolo: 773908

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

1º terMo aditiVo ao coNVÊNio N° 19/2021 – sedaP
oBJETo: autorizar as alterações do Plano de Trabalho propostas pelo coN-
VENENTE, bem como um aporte financeiro (acréscimo) no valor da con-
trapartida no percentual aproximado de 1,07%(um vírgula zero sete por 
cento), e a prorrogação de ofício por atraso no repasse de recursos por 
mais 14(quatorze) dias.
da alTEraÇÃo do PlaNo dE TraBalHo: fica o Plano de Trabalho altera-
do excluindo o equipamento caMiNHÕES PiPa: caminhão Truck (03 eixos), 
fabricação nacional, tração 6x4, potência mínima de 275 cv, com ar condi-
cionado, movido a óleo diesel, serviço de freio de ar, capacidade de mínima 
de 15  toneladas, pneus 275/80r/22.5, equipado com tanque de aço para 
transporte de água, com capacidade mínima de 12 mil 1itros.
do Valor do aPorTE fiNaNcEiro dE coNTraParTida do coNVÊNio: 
Pelo presente instrumento fica autorizado o aporte financeiro de contra-
partida por parte do Município convenente no valor de r$ 14.333,33 (Qua-
torze Mil, Trezentos e Trinta e Três reais e Trinta e Três centavos) o que 
corresponde ao acréscimo de aproximadamente 1,07%(um vírgula zero 
sete por cento) ao valor global do convênio, passando o valor total do con-
vênio de r$ 1.340.000,00 (Hum Milhão e Trezentos e Quarenta Mil reais 
)para r$ 1.354.333,33 (Um Milhão Trezentos e cinquenta e Quatro Mil, 
Trezentos e Trinta e Três reais e Trinta e Três centavos) e a contrapartida 
de para r$ 53.600,00 (cinquenta e Três Mil e Seiscentos reais) para r$ 
67.933,33 (Sessenta e Sete Mil, Novecentos e Trinta e Três reais e Trinta 
e Três centavos).
da ProrroGaÇÃo dE ofÍcio do PraZo dE ViGÊNcia do coNVÊNio: fica 
prorrogado de ofício o convênio nº 19/2021 por mais 14(quatorze) dias até 
30/03/2022, em decorrência dos dias de atraso no repasse pela SEdaP.
ENdErEÇo: rua acrísio Santos, cEP: 68520 – 000, no Município de São 
domingos do araguaia, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 
83.211.391/0001-10
daTa dE aSSiNaTUra: 17/03/2022
ordENador: GioVaNNi corrEa QUEiroZ

Protocolo: 773732

diÁria
.

Portaria de diÁrias Nº 176/2022 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 agrô-
nomo. MaTrÍcUla: 832103/1. oriGEM: Belém/Pa. dESTiNo: Soure/Pa. 
OBJETIVO: Entrega Oficial do Programa Aguá Para Todos nas Comuni-
dades Predal/ceo e caju Una no Município de Soure. PErÍodo: 19 a 21 
/03/2022. Nº dE diáriaS: 2 ½ (duas e meia). ordENador: rosivaldo 
Batista/diretor administrativo e financeiro/SEdaP
Portaria de diÁrias Nº 177/2022 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: Heloisa Helena Batista de figueiredo . carGo: Engenheira 
agôrnoma. MaTrÍcUla: 23639/1 . oriGEM: Belém/Pa. dESTiNo: Barca-
rena, Souré, Paragominas, rondon do Pará e Marabá/Pa. oBJETiVo: as-
sessorar o Secretário nas Tratativas com as prefeituras das regiões do Bai-
xo amazonas, Tapajós e Marajó sobre o Programa Territórios Sustentávei. 
PErÍodo: 19 a 22/03/2022. Nº dE diáriaS:  3 ½ (três e meia). ordENa-
dor: rosivaldo Batista/diretor administrativo e financeiro/SEdaP
Portaria de diÁrias Nº 181/2022 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: rivanildo Parente da cruz . carGo: Secretário de direto-
ria. MaTrÍcUla: 5920541/3. oriGEM: Belém/Pa. dESTiNo: Soure/ Pa. 
OBJETIVO: Entrega Oficial do Programa Aguá Para Todos nas Comunidades 
Predal/ceo e caju Una no Municipio de Soure.PErÍodo:  19 a 21/03/2022. 
Nº dE diáriaS: 2 ½ (duas e meia). ordENador: rosivaldo Batista/dire-
tor administrativo e financeiro/SEdaP

Portaria de diÁrias Nº 182/2022 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: ana rosa ferreira oliveira. carGo: chefe de Gabinete. 
MaTrÍcUla: 5932325/3. oriGEM: Belém/Pa. dESTiNo: Soure/ Pa. oB-
JETIVO: Entrega Oficial do Programa Aguá Para Todos nas Comunidades 
Predal/ceo e caju Una no Município de Soure. PErÍodo: 19 a 21/03/2022. 
Nº dE diáriaS: 2 ½ (duas e meia). ordENador: rosivaldo Batista/dire-
tor administrativo e financeiro/SEdaP

Protocolo: 773966
Portaria de diÁrias Nº 173/2022 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: Bruna Gomes ribeiro Santos. carGo: Técnica em infraes-
trutura – arquiteta. MaTrÍcUla: 80845779. oriGEM: Belém/Pa. dESTi-
No: Santarém/ Pa. oBJETiVo: fiscalização das obras de reforma da sede 
da regional e da Estação de Santa rosa. PErÍodo: 28 a 29/03/2022. Nº 
dE diáriaS:  1 ½ (uma e meia). ordENador: rosivaldo Batista/diretor 
administrativo e financeiro/SEdaP

Protocolo: 773970

.

.

oUtras MatÉrias
.

terMo de cessÃo de Uso Nº 065/2022
cEdENTE: SEcrETaria dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUá-
rio E da PESca – SEdaP
cESSioNária: MUNicÍPio dE BrEVES.
oBJETo dE cESSÃo: 10 (dEZ) frEEZErS HoriZoNTaiS; 10 (dEZ) Bal-
cÕES rEfriGErado, iNoX; 10 (dEZ) foGÕES iNdUSTriaiS, 2 BocaS (5 
caUliNS); 10 (dEZ) foGÕES iNdUSTriaiS, aÇo, 4 BocaS; 30 (TriNTa) 
rEfrESQUEiraS iNdUSTriaiS, coM 2 BoJoS dE 15l(30l), 110/220V.
daTa dE aSSiNaTUra: 18/03/2022
ViGÊNcia: 18/03/2022 a 31/12/2027.
ordENador rESPoNSáVEl: GioVaNNi corrEa QUEiroZ.

Protocolo: 773691
terMo de cessÃo de Uso Nº 064/2022

cEdENTE: SEcrETaria dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUá-
rio E da PESca – SEdaP
cESSioNária: MUNicÍPio dE alMEiriM.
oBJETo dE cESSÃo: 02 (doiS) caMiNHÕES TiPo carGa SEca, coM 
carrocEria.
daTa dE aSSiNaTUra: 18/03/2022
ViGÊNcia: 18/03/2022 a 31/12/2027.
ordENador rESPoNSáVEl: GioVaNNi corrEa QUEiroZ.

Protocolo: 773702

.

.

INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

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

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

ProcESSo NoME dENoMiNaÇÃo árEa MUNicÍPio PorTaria
2008/420604 JaMil cHaar El HUSNY SÍTio JaYaNa 32,8738ha ViGia 682/2022

Belém (Pa), 18/03/2022
Bruno Yoheiji Kono ramos- Presidente

Protocolo: 773693
Portaria N° 681 de 18 de MarÇo de 2022

o Presidente do instituto de Terras do Pará – iTErPa, no uso das atribui-
ções que lhe confere o artigo 5º, alíneas “g” e “k” da Lei Estadual n. 4.584, 
de 08 de outubro de 1975, e
coNSidEraNdo que o decreto – lei n. 2.375, de 24 de novembro de 
1987, atribui expressamente aos Estados-membros a faculdade de promo-
ver a arrecadação de terras públicas devolutas de seu domínio, observan-
do, no que couberem, as disposições do art. 28 da lei n. 6.383, de 07 de 
dezembro de 1976;
coNSidEraNdo que o instituto de Terras do Pará – iTErPa é o Órgão 
executor da política fundiária do Estado do Pará em tudo quanto se referir 
às suas terras devolutas, a teor do art. 2º da lei n. 4.584/75, cabendo-
lhe, assim, dentre outras atribuições, a de extremar o patrimônio público 
do particular;
coNSidEraNdo que o iTErPa, através da PorTaria Nº 0836, de 15 de 
dezembro de 2011, publicada no Diário Oficial do Estado Edição nº 32.065, 
de 28 de dezembro de 2011, arrecadou a área de terras denominada 
GlEBa SaNTa Maria do Pará iii, localizada no Município de Santa Maria 
do Pará, com área de 26.380,5028 ha, a qual foi Matriculada no cartório 
de registro de imóveis da comarca de Santa Maria do Pará sob o nº 721, 
livro: 2-c, folha: 121;
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coNSidEraNdo a necessidade de ajustes técnicos no perímetro da Gleba 
Santa Maria do Pará III, de maneira que seu limite seja definido a partir de 
acidentes geográficos, os quais foram vetorizados de imagens, bem como 
para atender a regularização fundiária de áreas parcialmente inseridas na 
referida Gleba;
coNSidEraNdo, os termos da instrução Normativa 002/2009, do iTErPa, 
no que se refere à arrecadação de área, com ressalva a possíveis retifica-
ções de área e averbações posteriores;
coNSidEraNdo por último, tudo o que consta do Processo administrativo 
autuado no iTErPa sob o nº 2010/128802.
rESolVE:
i – rETificar o perímetro da área da Gleba Santa Maria do Pará iii, loca-
lizada no Município de Santa Maria do Pará, de uma área de 26.380,5028 
ha, para uma área de 26.560,9400 ha (vinte e seis mil, quinhentos e ses-
senta hectares, noventa e quatro ares) com limites, confrontações e de-
mais especificações técnicas constantes no Memorial Descritivo elaborado 
pelo iTErPa, nos seguintes termos: Partindo do marco M-001, de coorde-
nada N = 9.851.814,82m e E = 212.869,69m; deste, segue pela Margem 
direita (sentido Norte-Sul) da rodovia federal Br - 316, com a seguinte 
distância 112,87 m e azimute plano 99°27’53” até o marco M-002, de co-
ordenada N = 9.851.796,26m e E = 212.981,02m; 210,69 m e azimute 
plano 100°07’22” até o marco M-003, de coordenada N = 9.851.759,23m 
e E = 213.188,43m; 421,94 m e azimute plano 99°40’29” até o marco 
M-004, de coordenada N = 9.851.688,32m e E = 213.604,37m; 106,59 m 
e azimute plano 99°59’43” até o marco M-005, de coordenada N = 
9.851.669,82m e E = 213.709,34m; 100,85 m e azimute plano 99°59’14” 
até o marco M-006, de coordenada N = 9.851.652,33m e E = 213.808,66m; 
318,52 m e azimute plano 99°22’07” até o marco M-007, de coordenada N 
= 9.851.600,48m e E = 214.122,93m; 223,94 m e azimute plano 
100°37’12” até o marco M-008, de coordenada N = 9.851.559,21m e E = 
214.343,03m; 335,32 m e azimute plano 99°59’55” até o marco M-009, de 
coordenada N = 9.851.500,99m e E = 214.673,26m; 125,41 m e azimute 
plano 99°58’07” até o marco M-010, de coordenada N = 9.851.479,28m e 
E = 214.796,78m; 70,16 m e azimute plano 99°58’21” até o marco M-011, 
de coordenada N = 9.851.467,13m e E = 214.865,88m; 197,83 m e 
azimute plano 100°10’01” até o marco M-012, de coordenada N = 
9.851.432,21m e E = 215.060,60m; 0,17 m e azimute plano 100°00’29” 
até o marco M-013, de coordenada N = 9.851.432,18m e E = 215.060,77m; 
69,20 m e azimute plano 99°04’18” até o marco M-014, de coordenada N 
= 9.851.421,27m e E = 215.129,10m; 58,30 m e azimute plano 99°04’11” 
até o marco M-015, de coordenada N = 9.851.412,08m e E = 215.186,67m; 
70,79 m e azimute plano 99°27’49” até o marco M-016, de coordenada N 
= 9.851.400,44m e E = 215.256,50m; 0,98 m e azimute plano 97°03’08” 
até o marco M-017, de coordenada N = 9.851.400,32m e E = 215.257,47m; 
78,49 m e azimute plano 93°51’52” até o marco M-018, de coordenada N 
= 9.851.395,03m e E = 215.335,78m; 0,68 m e azimute plano 91°41’05” 
até o marco M-019, de coordenada N = 9.851.395,01m e E = 215.336,46m; 
0,36 m e azimute plano 88°24’32” até o marco M-020, de coordenada N = 
9.851.395,02m e E = 215.336,82m; 87,90 m e azimute plano 87°55’59” 
até o marco M-021, de coordenada N = 9.851.398,19m e E = 215.424,66m; 
0,98 m e azimute plano 85°19’59” até o marco M-022, de coordenada N = 
9.851.398,27m e E = 215.425,64m; 79,03 m e azimute plano 82°17’58” 
até o marco M-023, de coordenada N = 9.851.408,86m e E = 215.503,96m; 
0,39 m e azimute plano 81°15’14” até o marco M-024, de coordenada N = 
9.851.408,92m e E = 215.504,35m; 0,76 m e azimute plano 77°47’58” até 
o marco M-025, de coordenada N = 9.851.409,08m e E = 215.505,09m; 
55,70 m e azimute plano 75°41’48” até o marco M-026, de coordenada N 
= 9.851.422,84m e E = 215.559,06m; 0,66 m e azimute plano 74°03’17” 
até o marco M-027, de coordenada N = 9.851.423,02m e E = 215.559,69m; 
105,77 m e azimute plano 71°55’42” até o marco M-028, de coordenada N 
= 9.851.455,83m e E = 215.660,24m; 0,36 m e azimute plano 70°33’36” 
até o marco M-029, de coordenada N = 9.851.455,95m e E = 215.660,58m; 
122,00 m e azimute plano 69°40’43” até o marco M-030, de coordenada N 
= 9.851.498,32m e E = 215.774,99m; 145,46 m e azimute plano 68°39’42” 
até o marco M-031, de coordenada N = 9.851.551,25m e E = 215.910,48m; 
141,50 m e azimute plano 69°26’43” até o marco M-032, de coordenada N 
= 9.851.600,93m e E = 216.042,97m; 48,37 m e azimute plano 69°26’13” 
até o marco M-033, de coordenada N = 9.851.617,92m e E = 216.088,26m; 
124,99 m e azimute plano 68°47’58” até o marco M-034, de coordenada N 
= 9.851.663,12m e E = 216.204,79m; 194,03 m e azimute plano 68°47’57” 
até o marco M-035, de coordenada N = 9.851.733,29m e E = 216.385,69m; 
286,74 m e azimute plano 69°01’24” até o marco M-036, de coordenada N 
= 9.851.835,94m e E = 216.653,43m; 0,27 m e azimute plano 68°11’55” 
até o marco M-037, de coordenada N = 9.851.836,04m e E = 216.653,68m; 
342,64 m e azimute plano 67°28’30” até o marco M-038, de coordenada N 
= 9.851.967,30m e E = 216.970,18m; 278,83 m e azimute plano 66°44’42” 
até o marco M-039, de coordenada N = 9.852.077,39m e E = 217.226,36m; 
71,21 m e azimute plano 66°48’05” até o marco M-040, de coordenada N 
= 9.852.105,44m e E = 217.291,81m; 41,46 m e azimute plano 66°48’18” 
até o marco M-041, de coordenada N = 9.852.121,77m e E = 217.329,92m; 
104,40 m e azimute plano 68°37’32” até o marco M-042, de coordenada N 
= 9.852.159,82m e E = 217.427,14m; 0,39 m e azimute plano 67°22’48” 
até o marco M-043, de coordenada N = 9.852.159,97m e E = 217.427,50m; 
73,94 m e azimute plano 66°22’30” até o marco M-044, de coordenada N 
= 9.852.189,60m e E = 217.495,24m; 1,11 m e azimute plano 63°12’14” 
até o marco M-045, de coordenada N = 9.852.190,10m e E = 217.496,23m; 
0,27 m e azimute plano 58°40’17” até o marco M-046, de coordenada N = 
9.852.190,24m e E = 217.496,46m; 30,87 m e azimute plano 58°25’53” 
até o marco M-047, de coordenada N = 9.852.206,40m e E = 217.522,76m; 
72,24 m e azimute plano 58°25’51” até o marco M-048, de coordenada N 
= 9.852.244,22m e E = 217.584,31m; 1,50 m e azimute plano 54°11’48” 
até o marco M-049, de coordenada N = 9.852.245,10m e E = 217.585,53m; 

46,80 m e azimute plano 49°32’27” até o marco M-050, de coordenada N 
= 9.852.275,47m e E = 217.621,14m; 76,38 m e azimute plano 55°39’16” 
até o marco M-051, de coordenada N = 9.852.318,56m e E = 217.684,20m; 
0,47 m e azimute plano 53°36’56” até o marco M-052, de coordenada N = 
9.852.318,84m e E = 217.684,58m; 161,69 m e azimute plano 52°58’53” 
até o marco M-053, de coordenada N = 9.852.416,19m e E = 217.813,68m; 
201,05 m e azimute plano 53°07’48” até o marco M-054, de coordenada N 
= 9.852.536,82m e E = 217.974,52m; 58,99 m e azimute plano 53°16’40” 
até o marco M-055, de coordenada N = 9.852.572,09m e E = 218.021,80m; 
440,13 m e azimute plano 53°16’32” até o marco M-056, de coordenada N 
= 9.852.835,27m e E = 218.374,57m; 0,26 m e azimute plano 52°41’46” 
até o marco M-057, de coordenada N = 9.852.835,43m e E = 218.374,78m; 
152,08 m e azimute plano 51°46’28” até o marco M-058, de coordenada N 
= 9.852.929,53m e E = 218.494,25m; 242,03 m e azimute plano 53°31’49” 
até o marco M-059, de coordenada N = 9.853.073,39m e E = 218.688,88m; 
194,72 m e azimute plano 53°14’56” até o marco M-060, de coordenada N 
= 9.853.189,90m e E = 218.844,90m; 311,22 m e azimute plano 53°15’02” 
até o marco M-061, de coordenada N = 9.853.376,11m e E = 219.094,27m; 
301,45 m e azimute plano 52°50’57” até o marco M-062, de coordenada N 
= 9.853.558,16m e E = 219.334,54m; 398,74 m e azimute plano 52°45’54” 
até o marco M-063, de coordenada N = 9.853.799,43m e E = 219.652,00m; 
160,33 m e azimute plano 53°24’24” até o marco M-064, de coordenada N 
= 9.853.895,01m e E = 219.780,73m; 146,79 m e azimute plano 53°24’15” 
até o marco M-065, de coordenada N = 9.853.982,52m e E = 219.898,58m; 
20,79 m e azimute plano 52°59’52” até o marco M-066, de coordenada N 
= 9.853.995,03m e E = 219.915,18m; 409,96 m e azimute plano 52°59’21” 
até o marco M-067, de coordenada N = 9.854.241,81m e E = 220.242,54m; 
303,98 m e azimute plano 53°12’36” até o marco M-068, de coordenada N 
= 9.854.423,86m e E = 220.485,98m; 162,85 m e azimute plano 52°54’23” 
até o marco M-069, de coordenada N = 9.854.522,08m e E = 220.615,88m; 
109,13 m e azimute plano 52°54’23” até o marco M-070, de coordenada N 
= 9.854.587,90m e E = 220.702,93m; 0,03 m e azimute plano 71°33’54” 
até o marco M-071, de coordenada N = 9.854.587,91m e E = 220.702,96m; 
deste, segue pela Margem direita (sentido Sudoeste-Nordeste) da rodovia 
Estadual Pa - 324, com a seguinte distância 217,39 m e azimute plano 
53°04’20” até o marco M-072, de coordenada N = 9.854.718,52m e E = 
220.876,74m; 208,89 m e azimute plano 53°04’25” até o marco M-073, de 
coordenada N = 9.854.844,02m e E = 221.043,73m; 206,97 m e azimute 
plano 52°53’39” até o marco M-074, de coordenada N = 9.854.968,88m e 
E = 221.208,79m; 214,15 m e azimute plano 53°38’26” até o marco 
M-075, de coordenada N = 9.855.095,84m e E = 221.381,25m; 0,26 m e 
azimute plano 52°41’46” até o marco M-076, de coordenada N = 
9.855.096,00m e E = 221.381,46m; 151,51 m e azimute plano 52°05’27” 
até o marco M-077, de coordenada N = 9.855.189,09m e E = 221.501,00m; 
314,22 m e azimute plano 52°56’13” até o marco M-078, de coordenada N 
= 9.855.378,47m e E = 221.751,74m; 63,32 m e azimute plano 53°13’53” 
até o marco M-079, de coordenada N = 9.855.416,37m e E = 221.802,46m; 
149,62 m e azimute plano 53°13’50” até o marco M-080, de coordenada N 
= 9.855.505,93m e E = 221.922,31m; 273,30 m e azimute plano 53°13’45” 
até o marco M-081, de coordenada N = 9.855.669,53m e E = 222.141,23m; 
545,92 m e azimute plano 52°38’31” até o marco M-082, de coordenada N 
= 9.856.000,79m e E = 222.575,16m; 379,47 m e azimute plano 53°09’39” 
até o marco M-083, de coordenada N = 9.856.228,31m e E = 222.878,86m; 
113,00 m e azimute plano 53°07’48” até o marco M-084, de coordenada N 
= 9.856.296,11m e E = 222.969,26m; 235,89 m e azimute plano 53°07’55” 
até o marco M-085, de coordenada N = 9.856.437,64m e E = 223.157,98m; 
32,16 m e azimute plano 53°06’57” até o marco M-086, de coordenada N 
= 9.856.456,94m e E = 223.183,70m; 477,99 m e azimute plano 52°38’54” 
até o marco M-087, de coordenada N = 9.856.746,94m e E = 223.563,67m; 
244,64 m e azimute plano 52°44’03” até o marco M-088, de coordenada N 
= 9.856.895,07m e E = 223.758,36m; 345,38 m e azimute plano 53°14’23” 
até o marco M-089, de coordenada N = 9.857.101,77m e E = 224.035,06m; 
93,15 m e azimute plano 53°14’23” até o marco M-090, de coordenada N 
= 9.857.157,52m e E = 224.109,69m; 258,77 m e azimute plano 53°17’21” 
até o marco M-091, de coordenada N = 9.857.312,21m e E = 224.317,14m; 
47,55 m e azimute plano 53°17’04” até o marco M-092, de coordenada N 
= 9.857.340,64m e E = 224.355,26m; 228,81 m e azimute plano 52°42’28” 
até o marco M-093, de coordenada N = 9.857.479,27m e E = 224.537,29m; 
325,99 m e azimute plano 53°18’54” até o marco M-094, de coordenada N 
= 9.857.674,02m e E = 224.798,71m; 283,86 m e azimute plano 52°34’30” 
até o marco M-095, de coordenada N = 9.857.846,53m e E = 225.024,14m; 
169,97 m e azimute plano 53°09’38” até o marco M-096, de coordenada N 
= 9.857.948,44m e E = 225.160,17m; 214,82 m e azimute plano 53°09’49” 
até o marco M-097, de coordenada N = 9.858.077,23m e E = 225.332,10m; 
83,85 m e azimute plano 52°52’18” até o marco M-098, de coordenada N 
= 9.858.127,84m e E = 225.398,95m; 244,04 m e azimute plano 52°52’08” 
até o marco M-099, de coordenada N = 9.858.275,15m e E = 225.593,51m; 
296,32 m e azimute plano 53°07’51” até o marco M-100, de coordenada N 
= 9.858.452,94m e E = 225.830,57m; 172,25 m e azimute plano 52°57’33” 
até o marco P-001, de coordenada N = 9.858.556,70m e E = 225.968,06m; 
deste, segue pela Margem direita do rio Taciateua, com a seguinte distân-
cia 34.772,5 m, até o marco M-101, de coordenada N = 9.834.582,71m e 
E = 230.814,42m; deste segue pelo limite Municipal (iBGE 2019) entre 
Santa Maria do Pará e São Miguel do Guamá, com a seguinte distância 
300,96 m e azimute plano 285°03’44” até o marco M-102, de coordenada 
N = 9.834.660,92m e E = 230.523,80m; 38,53 m e azimute plano 
285°04’30” até o marco M-103, de coordenada N = 9.834.670,94m e E = 
230.486,60m; 17,69 m e azimute plano 285°04’24” até o marco M-104, de 
coordenada N = 9.834.675,54m e E = 230.469,52m; 97,29 m e azimute 
plano 285°04’24” até o marco M-105, de coordenada N = 9.834.700,84m 
e E = 230.375,58m; 314,56 m e azimute plano 285°04’15” até o marco 
M-106, de coordenada N = 9.834.782,63m e E = 230.071,84m; 538,98 m 
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e azimute plano 285°04’15” até o marco M-107, de coordenada N = 
9.834.922,77m e E = 229.551,40m; 127,55 m e azimute plano 285°04’09” 
até o marco M-108, de coordenada N = 9.834.955,93m e E = 229.428,24m; 
1.304,53 m e azimute plano 285°04’14” até o marco M-109, de coordena-
da N = 9.835.295,12m e E = 228.168,58m; 46,60 m e azimute plano 
285°04’26” até o marco M-110, de coordenada N = 9.835.307,24m e E = 
228.123,58m; 1.731,21 m e azimute plano 285°04’18” até o marco M-111, 
de coordenada N = 9.835.757,40m e E = 226.451,92m; 1.862,15 m e 
azimute plano 285°04’18” até o marco M-112, de coordenada N = 
9.836.241,61m e E = 224.653,83m; 1.348,94 m e azimute plano 
285°04’11” até o marco M-113, de coordenada N = 9.836.592,33m e E = 
223.351,28m; 2.632,80 m e azimute plano 285°04’24” até o marco M-114, 
de coordenada N = 9.837.277,00m e E = 220.809,06m; 35,03 m e azimu-
te plano 285°14’32” até o marco M-115, de coordenada N = 9.837.286,21m 
e E = 220.775,26m; 2.526,09 m e azimute plano 285°13’50” até o marco 
M-116, de coordenada N = 9.837.949,82m e E = 218.337,89m; 253,16 m 
e azimute plano 285°13’53” até o marco M-117, de coordenada N = 
9.838.016,33m e E = 218.093,62m; 133,65 m e azimute plano 285°13’48” 
até o marco M-118, de coordenada N = 9.838.051,44m e E = 217.964,66m; 
deste, segue pela Margem direita (sentido Sul-Noroeste) da rodovia fede-
ral BR – 010, com a seguinte distancia 10,76 m e azimute plano 338°23’47” 
até o marco M-119, de coordenada N = 9.838.061,44m e E = 217.960,70m; 
0,03 m e azimute plano 341°33’54” até o marco M-120, de coordenada N 
= 9.838.061,47m e E = 217.960,69m; 266,10 m e azimute plano 
338°32’11” até o marco M-121, de coordenada N = 9.838.309,12m e E = 
217.863,32m; 93,16 m e azimute plano 338°13’25” até o marco M-122, de 
coordenada N = 9.838.395,63m e E = 217.828,76m; 411,76 m e azimute 
plano 338°13’13” até o marco M-123, de coordenada N = 9.838.778,00m 
e E = 217.675,98m; 32,82 m e azimute plano 338°01’48” até o marco 
M-124, de coordenada N = 9.838.808,44m e E = 217.663,70m; 229,93 m 
e azimute plano 338°02’09” até o marco M-125, de coordenada N = 
9.839.021,68m e E = 217.577,70m; 351,20 m e azimute plano 338°02’01” 
até o marco M-126, de coordenada N = 9.839.347,38m e E = 217.446,33m; 
426,10 m e azimute plano 338°16’36” até o marco M-127, de coordenada 
N = 9.839.743,22m e E = 217.288,62m; 14,85 m e azimute plano 
337°48’16” até o marco M-128, de coordenada N = 9.839.756,97m e E = 
217.283,01m; 181,55 m e azimute plano 337°48’11” até o marco M-129, 
de coordenada N = 9.839.925,07m e E = 217.214,42m; 257,41 m e 
azimute plano 337°48’00” até o marco M-130, de coordenada N = 
9.840.163,40m e E = 217.117,16m; 534,14 m e azimute plano 338°00’34” 
até o marco M-131, de coordenada N = 9.840.658,68m e E = 216.917,15m; 
89,03 m e azimute plano 338°00’27” até o marco M-132, de coordenada N 
= 9.840.741,23m e E = 216.883,81m; 193,35 m e azimute plano 
338°00’33” até o marco M-133, de coordenada N = 9.840.920,51m e E = 
216.811,41m; 311,02 m e azimute plano 338°00’29” até o marco M-134, 
de coordenada N = 9.841.208,90m e E = 216.694,94m; 349,13 m e 
azimute plano 339°25’28” até o marco M-135, de coordenada N = 
9.841.535,76m e E = 216.572,24m; 228,49 m e azimute plano 340°06’04” 
até o marco M-136, de coordenada N = 9.841.750,61m e E = 216.494,47m; 
94,52 m e azimute plano 340°06’08” até o marco M-137, de coordenada N 
= 9.841.839,49m e E = 216.462,30m; 109,15 m e azimute plano 
340°06’03” até o marco M-138, de coordenada N = 9.841.942,12m e E = 
216.425,15m; 450,64 m e azimute plano 339°56’49” até o marco M-139, 
de coordenada N = 9.842.365,44m e E = 216.270,63m; 364,74 m e 
azimute plano 340°06’23” até o marco M-140, de coordenada N = 
9.842.708,41m e E = 216.146,52m; 220,78 m e azimute plano 340°06’18” 
até o marco M-141, de coordenada N = 9.842.916,01m e E = 216.071,39m; 
58,28 m e azimute plano 340°06’24” até o marco M-142, de coordenada N 
= 9.842.970,81m e E = 216.051,56m; 0,35 m e azimute plano 338°29’55” 
até o marco M-143, de coordenada N = 9.842.971,14m e E = 216.051,43m; 
87,67 m e azimute plano 338°04’21” até o marco M-144, de coordenada N 
= 9.843.052,47m e E = 216.018,69m; 269,03 m e azimute plano 
339°59’54” até o marco M-145, de coordenada N = 9.843.305,27m e E = 
215.926,67m; 252,45 m e azimute plano 339°53’31” até o marco M-146, 
de coordenada N = 9.843.542,33m e E = 215.839,88m; 155,70 m e 
azimute plano 340°03’20” até o marco M-147, de coordenada N = 
9.843.688,69m e E = 215.786,77m; 162,88 m e azimute plano 340°03’19” 
até o marco M-148, de coordenada N = 9.843.841,80m e E = 215.731,21m; 
87,86 m e azimute plano 340°03’19” até o marco M-149, de coordenada N 
= 9.843.924,39m e E = 215.701,24m; 147,66 m e azimute plano 
339°52’40” até o marco M-150, de coordenada N = 9.844.063,04m e E = 
215.650,44m; 305,34 m e azimute plano 339°55’50” até o marco M-151, 
de coordenada N = 9.844.349,84m e E = 215.545,66m; 312,10 m e 
azimute plano 339°58’04” até o marco M-152, de coordenada N = 
9.844.643,06m e E = 215.438,75m; 118,30 m e azimute plano 339°11’04” 
até o marco M-153, de coordenada N = 9.844.753,64m e E = 215.396,71m; 
74,98 m e azimute plano 339°10’45” até o marco M-154, de coordenada N 
= 9.844.823,72m e E = 215.370,06m; 24,05 m e azimute plano 339°11’55” 
até o marco M-155, de coordenada N = 9.844.846,20m e E = 215.361,52m; 
308,23 m e azimute plano 340°45’22” até o marco M-156, de coordenada 
N = 9.845.137,21m e E = 215.259,93m; 274,26 m e azimute plano 
339°40’34” até o marco M-157, de coordenada N = 9.845.394,40m e E = 
215.164,67m; 319,02 m e azimute plano 340°25’20” até o marco M-158, 
de coordenada N = 9.845.694,98m e E = 215.057,77m; 96,62 m e azimu-
te plano 339°34’03” até o marco M-159, de coordenada N = 9.845.785,52m 
e E = 215.024,04m; 88,33 m e azimute plano 339°33’31” até o marco 
M-160, de coordenada N = 9.845.868,29m e E = 214.993,19m; 54,45 m 
e azimute plano 339°33’53” até o marco M-161, de coordenada N = 
9.845.919,31m e E = 214.974,18m; 342,61 m e azimute plano 340°53’40” 
até o marco M-162, de coordenada N = 9.846.243,05m e E = 214.862,04m; 
0,16 m e azimute plano 338°11’55” até o marco M-163, de coordenada N 
= 9.846.243,20m e E = 214.861,98m; 434,87 m e azimute plano 

339°56’04” até o marco M-164, de coordenada N = 9.846.651,67m e E = 
214.712,78m; 105,38 m e azimute plano 340°39’14” até o marco M-165, 
de coordenada N = 9.846.751,10m e E = 214.677,87m; 118,02 m e 
azimute plano 340°32’00” até o marco M-166, de coordenada N = 
9.846.862,37m e E = 214.638,54m; 76,85 m e azimute plano 340°32’05” 
até o marco M-167, de coordenada N = 9.846.934,83m e E = 214.612,93m; 
84,72 m e azimute plano 340°32’11” até o marco M-168, de coordenada N 
= 9.847.014,71m e E = 214.584,70m; 238,07 m e azimute plano 
339°42’50” até o marco M-169, de coordenada N = 9.847.238,01m e E = 
214.502,16m; 557,59 m e azimute plano 340°36’08” até o marco M-170, 
de coordenada N = 9.847.763,95m e E = 214.316,97m; 214,26 m e 
azimute plano 340°18’48” até o marco M-171, de coordenada N = 
9.847.965,69m e E = 214.244,79m; 43,22 m e azimute plano 340°18’41” 
até o marco M-172, de coordenada N = 9.848.006,38m e E = 214.230,23m; 
110,13 m e azimute plano 340°18’29” até o marco M-173, de coordenada 
N = 9.848.110,07m e E = 214.193,12m; 0,17 m e azimute plano 
342°38’46” até o marco M-174, de coordenada N = 9.848.110,23m e E = 
214.193,07m; 229,57 m e azimute plano 339°13’39” até o marco M-175, 
de coordenada N = 9.848.324,88m e E = 214.111,65m; 206,30 m e 
azimute plano 341°28’16” até o marco M-176, de coordenada N = 
9.848.520,49m e E = 214.046,09m; 0,30 m e azimute plano 340°20’46” 
até o marco M-177, de coordenada N = 9.848.520,77m e E = 214.045,99m; 
236,05 m e azimute plano 339°32’07” até o marco M-178, de coordenada 
N = 9.848.741,92m e E = 213.963,46m; 301,91 m e azimute plano 
340°32’54” até o marco M-179, de coordenada N = 9.849.026,60m e E = 
213.862,92m; 46,59 m e azimute plano 339°48’39” até o marco M-180, de 
coordenada N = 9.849.070,33m e E = 213.846,84m; 69,23 m e azimute 
plano 339°48’12” até o marco M-181, de coordenada N = 9.849.135,30m 
e E = 213.822,94m; 157,03 m e azimute plano 339°48’31” até o marco 
M-182, de coordenada N = 9.849.282,68m e E = 213.768,74m; 252,00 m 
e azimute plano 340°52’50” até o marco M-183, de coordenada N = 
9.849.520,78m e E = 213.686,20m; 242,09 m e azimute plano 340°03’38” 
até o marco M-184, de coordenada N = 9.849.748,36m e E = 213.603,64m; 
416,36 m e azimute plano 340°33’05” até o marco M-185, de coordenada 
N = 9.850.140,96m e E = 213.465,01m; 27,65 m e azimute plano 
340°32’34” até o marco M-186, de coordenada N = 9.850.167,03m e E = 
213.455,80m; 39,26 m e azimute plano 340°32’26” até o marco M-187, de 
coordenada N = 9.850.204,05m e E = 213.442,72m; 288,97 m e azimute 
plano 340°32’23” até o marco M-188, de coordenada N = 9.850.476,51m 
e E = 213.346,45m; 329,09 m e azimute plano 339°52’36” até o marco 
M-189, de coordenada N = 9.850.785,51m e E = 213.233,23m; 340,36 m 
e azimute plano 340°56’42” até o marco M-190, de coordenada N = 
9.851.107,22m e E = 213.122,11m; 86,23 m e azimute plano 340°07’47” 
até o marco M-191, de coordenada N = 9.851.188,32m e E = 213.092,80m; 
93,02 m e azimute plano 340°07’39” até o marco M-192, de coordenada N 
= 9.851.275,80m e E = 213.061,18m; 7,47 m e azimute plano 340°08’05” 
até o marco M-193, de coordenada N = 9.851.282,83m e E = 213.058,64m; 
139,08 m e azimute plano 341°50’19” até o marco M-194, de coordenada 
N = 9.851.414,98m e E = 213.015,29m; 0,39 m e azimute plano 
340°38’28” até o marco M-195, de coordenada N = 9.851.415,35m e E = 
213.015,16m; 122,32 m e azimute plano 339°12’49” até o marco M-196, 
de coordenada N = 9.851.529,71m e E = 212.971,75m; 1,24 m e azimute 
plano 335°17’21” até o marco M-197, de coordenada N = 9.851.530,84m 
e E = 212.971,23m; 99,43 m e azimute plano 332°04’36” até o marco 
M-198, de coordenada N = 9.851.618,69m e E = 212.924,67m; 0,36 m e 
azimute plano 329°51’31” até o marco M-199, de coordenada N = 
9.851.619,00m e E = 212.924,49m; 0,49 m e azimute plano 329°14’14” 
até o marco M-200, de coordenada N = 9.851.619,42m e E = 212.924,24m; 
78,09 m e azimute plano 327°10’07” até o marco M-201, de coordenada N 
= 9.851.685,04m e E = 212.881,90m; 0,36 m e azimute plano 326°18’36” 
até o marco M-202, de coordenada N = 9.851.685,34m e E = 212.881,70m; 
66,96 m e azimute plano 325°04’59” até o marco M-203, de coordenada N 
= 9.851.740,25m e E = 212.843,37m; 23,40 m e azimute plano 341°33’54” 
até o marco M-204, de coordenada N = 9.851.762,45m e E = 212.835,97m; 
32,32 m e azimute plano 3°15’48” até o marco M-205, de coordenada N = 
9.851.794,72m e E = 212.837,81m; 14,94 m e azimute plano 35°11’24” 
até o marco M-206, de coordenada N = 9.851.806,93m e E = 212.846,42m; 
16,23 m e azimute plano 81°01’52” até o marco M-207, de coordenada N 
= 9.851.809,46m e E = 212.862,45m; 1,73 m e azimute plano 75°38’36” 
até o marco M-208, de coordenada N = 9.851.809,89m e E = 212.864,13m; 
1,74 m e azimute plano 65°30’05” até o marco M-209, de coordenada N = 
9.851.810,61m e E = 212.865,71m; 1,74 m e azimute plano 55°45’45” até 
o marco M-210, de coordenada N = 9.851.811,59m e E = 212.867,15m; 
1,74 m e azimute plano 45°27’57” até o marco M-211, de coordenada N = 
9.851.812,81m e E = 212.868,39m; 1,73 m e azimute plano 35°36’52” até 
o marco M-212, de coordenada N = 9.851.814,22m e E = 212.869,40m;  
0,67 m e azimute plano 25°47’46” m até o marco M-001, ponto inicial da 
descrição deste perímetro.
Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema 
Geodésico Brasileiro, a partir, de coordenada N m e E m, e encontram-se 
representadas no Sistema U T M, referenciadas ao Meridiano central nº 
45°00’, fuso -23, tendo como datum o SirGaS2000. Todos os azimutes e 
distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção U T M.
II – RESSALVAR que da poligonal acima descrita ficam excluídas áreas 
incidentes anteriormente Matriculadas no cartório de registro de imóveis.
iii – dETErMiNar à diretoria de Gestão e desenvolvimento agrário e fun-
diário-dEaf a adoção das medidas subsequentes com vistas a averbação 
na Matrícula nº 721, livro: 2-c, folha: 121, junto ao cartório de registro 
de imóveis da comarca de Santa Maria do Pará.
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente

Protocolo: 773672
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GoVerNo do estado do ParÁ
iNstitUto de terras do ParÁ - iterPa

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

Processo NoMe deNoMiNaÇÃo Área MUNicÍPio Portaria
2014/232962 arMaNdo SEiJi oHaSHi SÍTio liVraMENTo 88,4466Ha cUrUÇá 686/2022

Belém(Pa), 18/03/2022
Bruno Yoheiji Kono ramos – Presidente

Protocolo: 773843

.

.

oUtras MatÉrias
.

aViso de adiaMeNto de toMada de PreÇos Nº 01/2021
a comissão Especial de licitação, instituída pela PorTaria Nº 1493/2021, 
publicada no doE no 34.722, de 04 de outubro de 2021, comunica aos 
interessados o adiamento “sine die” da Tomada de Preços nº 01/2021.
iTErPa (Processo administrativo Eletrônico no 2021/328337), tendo em 
vista o pedido de esclarecimento e impugnação ao Edital a impugnação 
protocolizados, tempestivamente, pelas empresas empresa lEGaliZa 
BraSil GESTÃo TErriTorial e ToPocarT – ToPoGrafia, ENGENHaria 
E aErolEVaNTaMENToS lTda.
Justifica-se o adiamento considerando que a licitação é do tipo técnica e 
preço, necessitando sempre do exame pormenorizado das questões tra-
zidas pelas firmas que questionam ou impugnam o Edital, sobretudo por 
tratar-se de matérias de natureza técnica complexas relacionadas a efetiva 
operacionalização dos serviços que se pretende contratar, e ainda para 
melhor organização dos procedimentos em função da coincidência de datas 
com a concorrência Pública SrP nº 002/2021, entendo prudente dilatar 
a data de abertura da licitação em questão, visando preservar a ampla 
competitividade e a promoção, de forma mais efetiva, do interesse público 
do certame, haja vista a especialidade, especificidade e o vulto do objeto 
a ser contratado.
atenciosamente,
raPHaEl aUGUSTo corrÊa
Presidente da comissão Especial de licitação
PorTaria Nº 1493, publicada no doE 34.772, de 04/10/2021

Protocolo: 773554

.

.

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO
DO PARÁ RURAL

.

.

.

errata
.

errata do coNtrato Nº 43/2021- reFereNte ao PreGÃo 
eLetrÔNico Nº 09/2021

NÚclEo dE GErENciaMENTo do Pará rUral – NGPr, instituído pela 
lei Estadual n° 6.797/2005 e alterações, inscrito no cNPJ/Mf sob o n° 
07.825.502/0001-09, por intermédio de seu Pregoeiro designado pela 
PorTaria Nº 055/2021, torna público para conhecimento dos interessados 
a rETificaÇÃo ao edital do PrEGÃo ElETrÔNico Nº 09/2021, relativo ao 
Processo nº: 2021/1335160-NGPr, contendo as seguintes alterações ao 
instrumento convocatório:
- Na Especificação Técnica do Objeto - item 04 do ANEXO II- DAS ESPECI-
ficaÇÕES e QUaNTidadES:
onde se lê: “Marca XcMG, ModElo XT870Br retroescavadeira zero 
hora de trabalho, peso operacional de 7.600kg, motor: deve atender as 
exigências ambientais tier iii, combustível diesel, potência liquida 98.5 hp a 
2.200, transmissão tipo 4 velocidades a frente e 4 a ré, direção tipo hidros-
tática ou hidráulica, tração 4x4 compartimento do operador cabine com ar 
condicionado com, toldo rops/fops com pára-brisa com limpador e lavador.”
Leia-se: “Marca MaNiToU, ModElo MBl-X 900 900Kl ST3, retroesca-
vadeira zero hora de trabalho, peso operacional de 7.730kg, motor: deve 
atender as exigências ambientais tier iii, combustível diesel, potência li-
quida 98.5 hp a 2.200, transmissão tipo 4 velocidades a frente e 4 a ré, 
direção tipo hidrostática ou hidráulica, tração 4x4 compartimento do ope-
rador cabine com ar condicionado com, toldo rops/fops com pára-brisa com 
limpador e lavador.”
fEliPE coÊlHo PicaNÇo
Gerente Executivo – NGPr

Protocolo: 773842

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

o GereNte eXecUtiVo do NÚcLeo de GereNciaMeNto do ParÁ 
rUraL - NGPr, no uso de suas atribuições legais. considerando, os ter-
mos do Processo administrativo nº 2022/209904, cujo objeto é aQUiSi-
ÇÃO DE PEQUENOS ANIMAIS E RAÇÕES, conforme especificações, esti-
mativas de quantidades e valores contidos do anexo Termo de referência 
que integra o presente edital. resolve HoMoloGar o resultado do Pregão 
Eletrônico nº 02/2022, em favor da empresa laNoa coMErcio E SErVi-

ÇoS lTda, cNPJ: 21.139.345/0001-09, vencedora dos itens 01, 02, 03, 04 
cujo objeto respectivamente é a aquisição pintainhos de um dia vacinado, 
ração inicial para pintainhos, ração de crescimento para pintainhos, ração 
de engorda para pintainhos.

Protocolo: 773593

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 018/2022-NGPr/rH  
BeLÉM, 18 de MarÇo de 2022

o GErENTE EXEcUTiVo do NÚclEo dE GErENciaMENTo do Pará rUral 
- NGPr, no exercício de suas atribuições legais, estabelecida na lei Estadu-
al nº 6.797, de 16 de novembro de 2005 e decreto/ccG de 08/01/2019, 
publicado no doE nº. 33.776, de 09/01/2019, de acordo com o processo 
nº 2022/317952.
rESolVE: coNcEdEr 5,5 (cinco e meia) diárias, ressaltamos que tais di-
árias subsidiarão a viagem do período de 21 a 26 Março de 2022, aos 
municípios de Eldorado do carajás/Pa, e canaã dos carajás/Pa aos ser-
vidores rui Guimarães da Silva Júnior (cPf: 005.160.812-09, Matrícula: 
5945760/1), Miguel da Silva Pereira (cPf: 052.916.202-42, Matrícula: 
5955423/1) e João Paulo alves Barroso (cPf: 011.066.552-06, Matrícula: 
5945751/1). Tendo como justificativa visitar as Associações nos referidos 
municípios. (Obs.: A viagem se estende até o final de semana, pelo fato da 
reunião com a associação do município de Eldorado do carajás/Pa aconte-
cer somente nesses dias).
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
fEliPE coÊlHo PicaNÇo
Gerente Executivo–NGPr
MaT- 5945755/1

Protocolo: 773668
Portaria Nº 019/2022-NGPr/rH  

BeLÉM, 18 de MarÇo de 2022
o GErENTE EXEcUTiVo do NÚclEo dE GErENciaMENTo do Pará rUral 
- NGPr, no exercício de suas atribuições legais, estabelecida na lei Estadu-
al nº 6.797, de 16 de novembro de 2005 e decreto/ccG de 08/01/2019, 
publicado no doE nº. 33.776, de 09/01/2019, de acordo com o processo 
nº 2022/318645.
rESolVE: coNcEdEr 5,5 (cinco e meia) diárias, ressaltamos que tais di-
árias subsidiarão a viagem do período de 21 a 26 de Março de 2022, aos 
municípios de Placas /Pa, e rurópolis/Pa. aos servidores christian da Na-
tividade Gonçalves (cPf: 007.507.902-02, Matrícula: 5911150/5), Thiago 
Santos (890.732.742-49, Matrícula: 5102621/1) e romildo afonso figuei-
redo donza (cPf: 147.497.342-68, Matrícula: 5956088/1). (obs.: a via-
gem termina no final de semana, pelo fato da reunião com a associação do 
município de rurópolis /Pa acontecer somente nesse dia).
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
fEliPE coÊlHo PicaNÇo
Gerente Executivo–NGPr
MaT- 5945755/1

Protocolo: 773669

.

.

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 1015 de 14 de MarÇo de 2022
o dirETor GEral da agência de defesa agropecuária do Estado do Pará 
– adEPará, JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo, no uso de suas atri-
buições legais que lhe foram delegadas pelo decreto Governamental de 15 
de junho de 2020, publicado no doE nº 34.254 de 16 de junho de 2020.
coNSidEraNdo o disposto no decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013,
rESolVE:
art 1º - designar o servidor oliVar aNToNio ValENTE riBEiro, matrícu-
la n° 5934204/2, para exercer a função de fiscal do contrato nº 51/2021, 
firmado pela ADEPARÁ e WTP MARTINS COMERCIO E SERVICOS EIRELI, 
cNPJ nº 40.821.516/0001-11, que tem por objeto o fornecimento de Ma-
terial Gráfico para a atender as demandas da adEPará.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo
diretor Geral

Protocolo: 773591

.

.

errata
.

errata da Portaria 0684/2022, PUBLicada 
dia 23/02/2022

onde se lê: caPiTÃo PoÇo, GarrafÃo do NorTE, NoVa ESPEraNÇa 
do Piriá, oUrÉM/Pa
Leia-se: SÃo MiGUEl do GUaMá, SaNTa Maria do Pará, oUrÉM, iri-
TUia/Pa
ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 773696
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errata da Portaria 0632/2022, PUBLicada 
No dia 21/02/2022

onde se lê: caPiTÃo PoÇo, GarrafÃo do NorTE, NoVa ESPEraNÇa 
do Piriá, oUrÉM/Pa.
Leia-se: SÃo MiGUEl do GUaMá, SaNTa Maria do Pará, oUrÉM, iri-
TUia/Pa.
ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 773717

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 1192/2022: BENEfici-
ário: doUGlaS Moacir caMPoS da SilVa; Matrícula: 80846037;fun-
ção:20agricultura;Programa: 1297;Projeto/atividade: 8338;fonte: 
0261;objetivo: ocorrer com despesas de pronto pagamento de aqui-
sição de serviços de pessoa jurídica, para atender as necessidades da 
Gerência regional de itaituba.Elemento de despesa / Valor: 339039/ 
r$3.000,00;Prazo de aplicação (em dia): 60Prazo de prestação de contas 
(em dia): 15.ordenador de despesas: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 773667
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 1170/2022: BENEfici-
ário: MarcoS NaSciMENTo MoUra; Matrícula: 57190367;função: 20 
agricultura; Programa: 1297;Projeto/atividade: 8338;fonte: 0261;obje-
tivo: realizar despesas de pronto pagamento de prestação de serviço de 
pessoa física, para atender as necessidades da Gerência regional de almei-
rim. Elemento de despesa / Valor: 339036/47/ r$ 2.880,00; Prazo de apli-
cação (em dia): 60Prazo de prestação de contas (em dia): 15. ordenador 
de despesas: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 773529

.

.

diÁria
.

coMPLeMeNtaÇÃo de diÁrias reFereNte a PaPeLeta Nº 
46796/2022, Portaria Nº 0661/2022 de 22/02/2022

Portaria: 1191/2022 objetivo: Solicitação de complementação de di-
árias para realizar ações de controle da praga quarentenária Bactrocera 
carambolae (Mosca da carambola).fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: BraGaNÇa/Pa destino: MoNTE doUrado/Pa Servidor: 
55586148/ fraNciSco TEodoro daS cHaGaS oliVEira JUNior (aGEN-
TE dE dEfESa aGroPEcUária) / 14 diáriaS / 12/03/2022 a 25/03/2022. 
ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 773664
Portaria: 1194/2022 objetivo: Visita aos escritórios com objetivo de 
reunir com os servidores sobre as novas estratégias para cumprir as metas 
dos Programas Sanitários.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. 
origem: XiNGUara/Pa destino: BaNNacH, caNaÃ doS caraJáS, flo-
rESTa do araGUaia, SaPUcaia/Pa.Servidor: 5946962/dEUSdEdi-
TE SEPTiMio raMoS NETo (GErENTE) / 4,5 diáriaS / 21/03/2022 a 
25/03/2022.ordenador: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 773670
Portaria: 1190/2022 objetivo: dar apoio no atendimento emergencial a 
notificação de suspeita de doença nervosa na propriedade chácara Gloria a 
deus, da senhora Maria aparecida da Silva cod. Propriedade 15061381259. 
Justifica-se para o mesmo município devido péssimas condições de acesso 
das estradas, devido estarmos no período chuvoso e devido a distância en-
tre o a UlSa até a propriedade haverá necessidade dos servidores pernoi-
tar na propriedades, sendo mais de 10 horas para execução da atividade.
fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: rEdENÇÃo/Pa 
destino: rEdENÇÃo/Pa Servidor: 54188564/ PaUlo HENriQUE loBaTo 
(TÉcNico aGrÍcola) / 1,5 diáriaS / 03/03/2022 a 04/03/2022.ordena-
dor: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 773660
Portaria: 1188/2022 objetivo: fiscalização em granjas comerciais de 
corte em atendimento a iN 56 de dezembro de 2007.fundamento legal: 
lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: iNHaNGaPi, 
SÃo caETaNo dE odiVElaS/Pa Servidor: 57190342/ lETTiErE MENdES 
PErEira liMa (MÉdico VETEriNário) / 5,5 diáriaS / 14/03/2022 a 
19/03/2022. ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 773656
Portaria: 1189/2022 objetivo: dar apoio no atendimento aos produto-
res rurais no município. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. 
origem: SÃo fraNciSco do Pará/Pa destino: iNHaNGaPi/Pa Servidor: 
54189087/roSiValdo SaNTa BriGida BorGES (aGENTE fiScal aGro-
PEcUário) / 4,5 diáriaS / 21/03/2022 a 25/03/2022.ordenador: JEf-
fErSoN PiNTo dE oliVEira

Protocolo: 773654
Portaria: 1195/2022 objetivo: Participar de reunião junto à Gerencia 
regional relacionada aos protocolos processuais adotados para o exercí-
cio 2022.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: SÃo 
GEraldo do araGUaia/Pa destino: caPaNEMa/Pa Servidor: 5890191/ 
YKaro lUa alMEida MarTiNS (aUXiliar dE caMPo) / 2,5 diáriaS / 
10/03/2022 a 12/03/2022.ordenador: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 773683
Portaria: 1193/2022 objetivo: dar apoio administrativo no escritório 
do município.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149.origem: 
BrEVES/Pa destino: cUrraliNHo/Pa.Servidor: 5908993/Midia SilVa 
PESSoa (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 6,5 diáriaS / 13/03/2022 a 
19/03/2022.ordenador: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 773673

Portaria: 1196/2022 objetivo: Participar de reunião junto a Gerencia 
regional relacionada aos protocolos processuais adotados para o exercí-
cio 2022 nos municípios.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. 
origem: PlacaS/Pa destino: rEdENÇÃo, TUcUMÃ, XiNGUara/Pa Servi-
dor: 5922844/ alEX SaNdro dE oliVEira BaraTa JUNior (aUXiliar 
dE caMPo) / 6,5 diáriaS / 20/03/2022 a 26/03/2022.ordenador: alEX 
faBiaNo dE alMEida HaGE

Protocolo: 773713
Portaria: 1171/2022 objetivo: realização de acompanhamento de ativi-
dades Técnicas e administrativas das unidades locais de jurisdição da re-
gional de capitão Poço.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.ori-
gem: caPiTÃo PoÇo/Pa destino: GarrafÃo do NorTE, iriTUia, NoVa 
ESPEraNÇa do Piriá, oUrÉM, SaNTa Maria do Pará, SÃo MiGUEl do 
GUaMá/Pa Servidor: 57201929 / PEdro JUlio PEdroSa dE MiraNda 
(GErENTE rEGioNal) / 4,5 diáriaS / 21/03/2022 a 25/03/2022.ordena-
dor: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 773543
Portaria: 1173/2022 objetivo: realizar cadastramento de unidades 
produtivas de cultivos agrícolas.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149.origem: aBaETETUBa/Pa destino: iGaraPÉ-Miri/Pa.Servidor: 
5722325/raQUElEN cardoSo riBEiro dE araÚJo (aGENTE dE dEfESa 
aGroPEcUária) / 2,5 diáriaS / 16/03/2022 a 18/03/2022.ordenador: 
lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 773556
Portaria: 1172/2022 objetivo: realizar atendimento no escritório de rio 
Maria em virtude do escritório ter apenas uma técnica e um veterinário que 
irão para o campo no respectivo período.fundamento legal: lei 5.810/94, 
art. 145/149. origem: XiNGUara/Pa destino: rio Maria/Pa Servidor: 
572200106/ aPoliaNa MarQUES SoBral (aSSiSTENTE adMiNiSTraTi-
Vo) / 4,5 diáriaS / 21/03/2022 a 25/03/2022. ordenador: alEX faBiaNo 
dE alMEida HaGE.

Protocolo: 773548
Portaria: 1178/2022 objetivo: realizar ações de busca aos inadimplen-
tes a 2ª etapa de vacinação contra febre aftosa nas regiões do município. 
Justificamos a ação, pois as propriedades distantes, não sendo viável o 
retorno no mesmo dia, necessário pernoitar nas regiões até o fim das bus-
cas.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: alMEiriM/
Pa destino: PraiNHa/Pa Servidor: 5942379 /raGNEr MiraNda da ro-
cHa (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 6,5 diáriaS / 12/03/2022 a 
18/03/2022. ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 773594
Portaria: 1181/2022 objetivo: “rEaliZar aBErTUra E ENcErraMEN-
TO DE QUARENTENA DE ANIMAIS DESTINADOS Á EXPORTAÇÃO”.Fun-
damento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: aBaETETUBa/Pa 
destino: aBaETETUBa, MoJU/Pa Servidor: 57217053/ lEaNdro loPES 
raMoS (fiScal ESTadUal aGroPEcUário - MÉdico VETEriNário) / 
4,5 diáriaS / 28/03/2022 a 01/04/2022.ordenador: JEffErSoN PiNTo 
dE oliVEira.

Protocolo: 773596
Portaria: 1176/2022 objetivo: TaTiaNa PaiVa lEÃo NUNES.fundamen-
to legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: MaraBá/Pa destino: BoM 
JESUS do TocaNTiNS, cUrioNÓPoliS, Eldorado doS caraJáS, iTUPi-
raNGa, NoVa iPiXUNa, ParaUaPEBaS/Pa Servidor: 54193768/ TaTiaNa 
PaiVa lEÃo NUNES (MÉdico VETEriNário) / 4,5 diáriaS / 14/03/2022 
a 18/03/2022.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 773587
Portaria: 1179/2022 Objetivo: Notificação, educação sanitária, aplica-
ção de auto de infração e acompanhamento da vacinação de rebanho con-
tra febre aftosa dos produtores. Justifica-se o pagamento de 5,5 (cinco 
diárias e meia) em virtude do elevado número de propriedades a serem 
notificadas e da necessidade de pernoitar nas Vilas do município de São Fé-
lix do Xingu, haja vista que há propriedade a mais de 100 km de estrada de 
chão e distribuídas de forma aleatória nas vilas do município.fundamento 
legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: SÃo fÉliX do XiNGU/Pa des-
tino: SÃo fÉliX do XiNGU/Pa Servidor: 6403701/fraNciSco dE aSSiS 
do Ó lUZ (aGENTE fiScal aGroPEcUário) / 5,5 diáriaS / 14/03/2022 
a 19/03/2022.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 773601
Portaria: 1175/2022 Objetivo: “Realizar fiscalização volante na Gerência 
Regional de Marabá e Posto de Carne de Sol em Abel Figueiredo”.Funda-
mento legal: lei 5.810/94, art. 145/149.origem: MaraBá/Pa destino: 
BoM JESUS do TocaNTiNS, cUrioNÓPoliS, Eldorado doS caraJáS, 
iTUPiraNGa, NoVa iPiXUNa, ParaUaPEBaS/Pa.Servidor: 57223827/aN-
dErSoN rocHa PiNHEiro (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 4,5 diáriaS / 
14/03/2022 a 18/03/2022.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 773571
Portaria: 1174/2022 objetivo: dar apoio em atividades de inspeção 
e fiscalização em agroindústrias.Fundamento Legal: Lei 5.810/94, Art. 
145/149. origem: BElÉM/Pa destino: alTaMira, aNaPU, BraSil NoVo, 
MEdicilÂNdia/Pa Servidor: 0021938/ NorMa SUEli ElEUTErio TEi-
XEira (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 6,5 diáriaS / 20/03/2022 a 
26/03/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 773564
Portaria: 1177/2022 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: PalESTiNa do Pará/Pa desti-
no: cacHoEira do Piriá, doM EliSEU/Pa Servidor: 05868394/ aldEr-
NEi SiMor (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 4,5 diáriaS / 07/03/2022 a 
11/03/2022.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 773566
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Portaria: 1130/2022 objetivo: realizar monitoramento de armadilhas 
da mosca da carambola.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. 
origem: BrEVES/Pa destino: BaGrE/Pa Servidor: 59430009/ raiMUNdo 
frEirE PErEira JÚNior (aUXiliar dE caMPo) / 1,5 diária / 14/03/2022 
a 15/03/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 772931
Portaria: 1166/2022 objetivo: realizar despesas de pronto pagamento 
de prestação de serviço de pessoa jurídica, para atender as necessidades 
da Gerência.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149.origem: BE-
lÉM/Pa destino: MoNTE alEGrE/Pa.Servidor: 54185730/lUcioNila PaN-
ToJa PiMENTEl (dirETora) / 2,5 diáriaS / 24/03/2022 a 26/03/2022.
ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 773501
Portaria: 1167/2022 objetivo: realizar e prestar apoio nas palestras 
de educação sanitária, na abertura da i etapa da campanha de vacinação 
contra febre 2022 aftosa nos municípios de Terra Santa e faro.funda-
mento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: oriXiMiNá/Pa destino: 
TErra SaNTa/Pa Servidor: 57220929/ cElSo aNdErSoN BaTiSTa PErEi-
ra (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 4,5 diáriaS / 14/03/2022 a 
18/03/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 773503
Portaria: 1168/2022 objetivo: fiscalização Volante no Município.funda-
mento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: al-
TaMira/Pa Servidor: 5486513/ SaNdra lUcia BalBi NoroNHa (fiScal 
ESTadUal aGroPEcUário) / 2,5 diáriaS / 14/03/2022 a 16/03/2022.
ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 773515
Portaria: 1169/2022 objetivo: fiscalização Volante no Município.fun-
damento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa des-
tino: alTaMira/Pa Servidor: 57176268/Maria JoSE SaNToS MElo da 
SilVa (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 2,5 diáriaS / 14/03/2022 a 
16/03/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 773520
Portaria: 1186/2022 objetivo: realizar atividades de eutanásia e coleta de 
amostras de sangue para foco de a.i.E. em propriedades nos Municípios.fun-
damento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: caPiTÃo PoÇo/Pa desti-
no: NoVa ESPEraNÇa do Piriá, oUrÉM/Pa Servidor: 05869560/ aUricElia 
do Socorro SoUZa araUJo JaiME (MÉdico VETEriNário) / 1,5 diária / 
22/03/2022 a 23/03/2022. ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 773642
Portaria: 1185/2022 objetivo: dar apoio na realização de atividades de 
eutanásia e coleta de amostras de sangue para foco d e a.i.E. em proprie-
dades nos Municípios.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.ori-
gem: caPiTÃo PoÇo/Pa destino: NoVa ESPEraNÇa do Piriá, oUrÉM/Pa 
Servidor: 1210943/ aNToNio GoMES dE aGUiar (aUXiliar dE caMPo) 
/ 1,5 diária / 22/03/2022 a 23/03/2022.ordenador: JEffErSoN PiNTo 
dE oliVEira.

Protocolo: 773634
Portaria: 1182/2022 objetivo: realizar atualizações e ou regularizações 
dos cadastros da região de fronteira do Pará com o amazonas. a atividade 
será realizada para dar apoio ao fEa rogerio de figueiredo Pessoa. devido 
a distância do Município de Juruti até a vila de Juruti Velho, haverá à neces-
sidade da permanência do servidor no local até a conclusão das atividades. 
O final de semana será necessário para o retorno do servidor. Fundamento 
legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: JUrUTi/Pa destino: JUrUTi/
Pa Servidor: 55589873/alailToN GoMES BarroS (TÉcNico aGrÍcola) 
/ 5,5 diáriaS / 21/03/2022 a 26/03/2022.ordenador: JEffErSoN PiNTo 
dE oliVEira.

Protocolo: 773606
Portaria: 1180/2022 Objetivo: Notificação, Educação Sanitária, aplica-
ção de auto de infração e acompanhamento da Vacinação do rebanho con-
tra a Febre Aftosa dos produtores. Justifica-se o pagamento de 5,5 (cinco 
diárias e meia) em virtude do elevado número de propriedades a serem 
notificadas e da necessidade de pernoitar nas Vilas do município de São 
félix do Xingu, haja vista que há propriedade a mais de 100 km de estrada 
de chão e distribuídas de forma aleatória nas vilas do município.funda-
mento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: SÃo fÉliX do XiNGU/
Pa destino: SÃo fÉliX do XiNGU/Pa Servidor: 5942989/ WaliSoN dE 
MaToS TEiXEira (aUXiliar dE caMPo) / 5,5 diáriaS / 21/03/2022 a 
26/03/2022.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 773611
Portaria: 1183/2022 objetivo: realizar buscar por inadimplentes de co-
laborando com o cumprimento das buscas dos inadimplentes do Município.
fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: SaNTa lUZia do 
Pará/Pa destino: cacHoEira do Piriá/Pa Servidor: 5962048/daYa-
Na NEVES dE MElo (aGENTE fiScal aGroPEcUário) / 4,5 diáriaS / 
14/03/2022 a 18/03/2022. ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 773613
Portaria: 1184/2022 Objetivo: Realizar fiscalização volante nos municí-
pios.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: roNdoN do 
Pará/Pa. destino: aBEl fiGUEirEdo, BoM JESUS do TocaNTiNS, doM 
EliSEU/Pa. Servidor: 5960871/ EMilY dE Sá BoTElHo (aGENTE fiScal 
aGroPEcUário) / 4,5 diáriaS / 07/03/2022 a 11/03/2022. ordenador: 
JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 773620
Portaria: 1187/2022 objetivo: realizar saneamento de focos de Mor-
mo e aiE em propriedade localizada no município.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: caSTaNHal/Pa Servi-
dor: 51855529/ roBErTo BaTiSTa dE fiGUEirEdo (MÉdico VETEriNá-
rio) / 2,5 diáriaS / 08/03/2022 a 10/03/2022.ordenador: JEffErSoN 
PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 773648

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 
EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 0135/2022– 17.03.2022
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 assistente de administração - adalBErTo BaNdEira PiNHEi-
ro - Matrícula nº 3171302/1, portador do cPf nº 037.513.682-72 a contar 
de 01.04.2022, abaixo relacionadas:
i – r E M a N E J a r, do Escritório local de abaetetuba/Escritório regional 
de Tocantins, para exercer suas funções no Escritório regional de Tocantins.
il – N o M E a r, para desenvolver a função de agente Público de contro-
le interno da Unidade Gestora do Escritório regional de Tocantins. (PaE: 
2022/249445).
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo - PrESidENTE

Portaria Nº 0136/2022– 17.03.2022
o Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
d E S i G N a r, a contar de 04/04/2022 a 03/05/2022, a EXTENSioNiSTa 
rUral i – EliZaMar GoMES da SilVa PUPio - Matrícula nº 57175917/1, 
para responder pela Unidade administrativa do Escritório regional de con-
ceição do araguaia, em virtude da titular encontrar-se em gozo de férias. 
(PaE: 2022/284155).
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo - PrESidENTE

Portaria Nº 0137/2022– 17.03.2022
o Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
d E S i G N a r, a contar de 06/04/2022 a 05/05/2022, o EXTENSioNiS-
Ta rUral ii – WaGNEr oliVEira dE JESUS - Matrícula nº 57174815/1, 
para responder pela Chefia do Escritório Local de Medicilândia/ Regional de 
altamira, em virtude da titular encontrar-se em gozo de licença Prêmio.
(PaE: 2022/284296).
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo - PrESidENTE

Portaria Nº 0138/2022– 17.03.2022
o Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
d E S i G N a r, a contar de 04/04/2022 a 03/05/2022, o EXTENSioNiSTa 
rUral i – UilToN GoMES VaZ JÚNior - Matrícula nº 57175249/ 1, para 
responder pela Chefia do Escritório Local de Pacajá/ Regional de Altamira, 
em virtude da titular encontrar-se em gozo de férias.(PaE: 2022/284296).
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo - PrESidENTE

Portaria Nº 0139/2022– 17.03.2022
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 aSSiSTENTE dE adMiNiSTraÇÃo - carloS dE JESUS fEr-
rEira BraGa - Matrícula nº 5038430/1, a contar de 01.04.2022, abaixo 
relacionadas:
i - r E V o G a r, os feitos da PorTaria Nº 0072/2019, que designou para 
exercer a Função Gratificada de Responsável pela Unidade Administrativa 
do Escritório regional das ilhas.
ii – r E M a N E J a r, do Escritório regional das ilhas, para exercer 
suas funções no Escritório local de Benevides/regional das ilhas. (PaE: 
2022/295391).
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo - PrESidENTE

Portaria Nº 0140/2022– 17.03.2022
o Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
d E S i G N a r, a contar de 01/04/2022, o TEc. dE PlaNEJaMENTo – da-
NiEl fraNco coUTiNHo - Matrícula nº 57175818/1, para exercer a fun-
ção Gratificada de Responsável pela Unidade Administrativa do Escritório 
regional das ilhas. (PaE: 2022/295391).
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo - PrESidENTE

Portaria Nº 0141/2022– 17.03.2022
o Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
d E S i G N a r, a contar de 01/04/2022 a 30/04/2022, o EXTENSio-
NiSTa rUral i – aNToNio olYNTHo PErEira da rocHa - Matrícula nº 
5810566/1, para responder pela Chefia do Escritório Local de Quatipuru/ 
regional de capanema, em virtude da titular encontrar-se em gozo de 
licença Prêmio.(PaE: 2022/301947).
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo - PrESidENTE

Portaria Nº 0143/2022– 18.03.2022
o Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
rEVoGar, a contar de 18/03/2022, os feitos da PorTaria Nº 0790/2021, 
que nomeou o assistente de administração ricardo aUGUSTo rEiS E SilVa 
– matrícula nº 3175260/1, para desenvolver a função de agente Público de 
controle interno da Unidade Gestora do Escritório regional das ilhas.
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo - PrESidENTE

Protocolo: 773892
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coNtrato
.

coNtrato: Nº: 008/2022
data de assinatura: 17 de março de 2022
Vigência: 22/03/2022 à 21/03/2023
objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviço 
de administração e gerenciamento informatizado de fornecimento contí-
nuo e ininterrupto de combustíveis e agente redutos líquido automotivo 
(arla32), em rede de postos credenciados em todo o território nacional 
para  veículos automotores e equipamentos integrantes da frota de admi-
nistração pública do poder executivo do Estado do Pará com utilização de 
cartão magnético, conforme condições, quantidades e exigências estabele-
cidas neste contrato, para atender a necessidade da EMaTEr-Pará.
dotação orçamentária:
Programa: 1297-Manutenção da Gestão.
P.i/ação: 4120004668-c abastecimento das Unidades Móveis do Estado
fonte de recursos: 0301002169 – Tesouro do Estado; fonte: 0261002169 
– recurso Próprio e fonte: 0397002169 – Territórios Sustentáveis
Elemento de despesa: 339030 – Material de consumo
Valor Global: r$ 2.580.673,85 (dois milhões quinhentos e oitenta mil seis-
centos e setenta e três reais e oitenta e cinco centavos)
contratada: EMPrESa TicKET SolUÇÕES HdfGT S/a
Endereço: rua Machado de assis, nº 50, Edif 2, Bairro Santa lucia, Muni-
cípio: campo Bom; rio Grande do Sul, cEP: 93.700-000
ordenador: rosival Possidônio do Nascimento

Protocolo: 773853

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 22/2022: BENEficiário: 
PEdro PaUlo doS SaNToS MEdEiroS; Matrícula: 3178943; função: 
Extensionista rural ii; ProGraMa: 1491;ProJETo-aTiVidadE: 8711; 
foNTE: 0101; oBJETiVo: liberação de recurso para realização das ati-
vidades de aTEr conforme ProaTEr 2022;MUNicÍPio: Santa Maria do 
Pará; Elemento de despesa: 33903096= r$ 700,00. Prazo para aplicação 
do recurso: 30 dias a partir da emissão da ordem Bancaria;Prazo para 
Prestação de conta: 15 dias após a aplicação do recurso.ordENador dE 
dESPESa:ricardo SilVa frEirE

Protocolo: 773855
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 26/2022: BENEficiário: 
iNácio JorGE frEiTaS; Matrícula: 54187162; função: Extensionista 
rural ii; ProGraMa: 1491;ProJETo-aTiVidadE: 8711; foNTE: 0101; 
oBJETiVo: liberação de recurso para realização das atividades de aTEr 
conforme ProaTEr 2022;MUNicÍPio: São francisco do Pará; Elemento de 
despesa: 33903096= r$ 800,00. Prazo para aplicação do recurso: 30 dias 
a partir da emissão da ordem bancária; Prazo para Prestação de contas: 
15 dias após aplicação do recurso.ordENador dE dESPESa:ricardo 
SilVa frEirE

Protocolo: 773857
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 21/2022:BENEficiário: 
laNor ladiSlaU dE liMa; Matrícula: 3175332; função: auxiliar admi-
nistrativo; ProGraMa: 1491;ProJETo-aTiVidadE: 8711; foNTE: 0101; 
oBJETiVo: recurso para assessorar, Monitorar e avaliar as atividades de 
aTEr, do ProaTEr 2022 da região administrativa de castanhal; MUNicÍ-
Pio: castanhal; Elemento de despesa: 33903096 r$2.400,00. Prazo para 
aplicação do recurso: 30 dias a partir da emissão da ordem bancária; 
Prazo para Prestação de contas: 15 dias após aplicação do recurso. ordE-
Nador dE dESPESa:ricardo SilVa frEirE

Protocolo: 773751
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 23/2022: BENEficiário: 
aNdErSoN corrEa caSTro; Matrícula: 54197414; função: Extensionis-
ta rural i; ProGraMa: 1491;ProJETo-aTiVidadE: 8711; foNTE: 0101; 
oBJETiVo: liberação de recurso para realização das atividades de aTEr 
conforme ProaTEr 2022;MUNicÍPio: São caetano de odivelas; Elemento 
de despesa: 33903096= r$ 700,00. Prazo para aplicação do recurso: 30 
dias a partir da emissão da ordem bancária. Prazo para Prestação de con-
tas: 15 dias após a aplicação dos recursos. ordENador dE dESPESaS: 
ricardo SilVa frEirE

Protocolo: 773757
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 25/2022: BENEficiário: 
VaNESSa MoNTEiro da rocHa; Matrícula: 57210835; função: Exten-
sionista rural i; ProGraMa: 1491;ProJETo-aTiVidadE: 8711; foNTE: 
0101; oBJETiVo: liberação de recurso para realização das atividades de 
aTEr conforme ProaTEr 2022;MUNicÍPio: Santo antônio do Tauá; Ele-
mento de despesa: 33903096= r$700,00. Prazo para aplicação do recur-
so: 30 dias a partir da emissão da ordem bancária; Prazo para Prestação 
de contas: 15 dias após a aplicação do recurso.ordENador dE dESPESa: 
ricardo SilVa frEirE

Protocolo: 773755
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 024/2022:BENEficiá-
rio: PEdro corrEa rodriGUES; Matrícula: 54181909; função: Exten-
sionista rural i; ProGraMa: 1491;ProJETo-aTiVidadE: 8711; foNTE: 
0101; oBJETiVo: liberação de recurso para realização das atividades de 
aTEr conforme ProaTEr 2022;MUNicÍPio: Tome açu; Elemento de des-
pesa: 33903096= r$ 700,00. Prazo para aplicação do recurso: 30 dias 
a partir da emissão da ordem bancária; Prazo para Prestação de contas: 
15 dias após aplicação do recurso. ordENador dE dESPESa: ricardo 
SilVa frEirE

Protocolo: 773760

Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 27/2022: BENEficiário: 
roBErTo iaNES da rocHa ViEira Matrícula: 57175626; função: Exten-
sionista rural i; ProGraMa: 1491;ProJETo-aTiVidadE: 8711; foNTE: 
0101; oBJETiVo: liberação de recurso para realização das atividades de 
aTEr conforme ProaTEr 2022;MUNicÍPio: Terra alta; Elemento de des-
pesa: 33903096= r$ 700,00. Prazo para aplicação do recurso: 30 dias 
a partir da emissão da ordem bancária; Prazo para Prestação de contas: 
15 dias após aplicação do recurso.ordENador dE dESPESa: ricardo 
SilVa frEirE.

Protocolo: 773899

.

.

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO
DO PARÁ S/A

.

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico Nº 03/2022 - ceasa/Pa
oBJETo: contratação de empresa especializada em serviços de limpeza, 
higiene, serviços gerais, pintura e roçagem com fornecimento de mão e 
obra e materiais, serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos, in-
cluindo descarte de lâmpadas, e demais serviços terceirizados relaciona-
dos, para atender as necessidades da cEaSa/Pa.
EMPrESa VENcEdora:
iTENS 01 e 02: TraNScidadE SErVicoS aMBiENTaiS EirEli, cNPJ Nº 
03.307.982/0001-57
Belém (Pa), 18 de março de 2022.
JoSÉ aNToNio Scaff filHo
diretor Presidente

Protocolo: 773581

.

.

terMo de adJUdicaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico N°. 003/2022-ceasa/Pa
O Pregoeiro Oficial designado pela PORTARIA N° 092/2021 - CEASA/PA de 
06 de dezembro de 2021, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
(inciso Vi, do § 1°, do art. 7º da lei 6.474/02), e após constatação do 
cumprimento das exigências legais relativas ao processo licitatório, resolve 
adJUdicar o objeto do Pregão Eletrônico Nº. 03/2022, cujo o objeto é 
a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza, higie-
ne, serviços gerais, pintura e roçagem com fornecimento de mão e obra 
e materiais, serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos, incluin-
do descarte de lâmpadas, e demais serviços terceirizados relacionados, 
para atender as necessidades da cEaSa/Pa, de acordo com as condições 
e especificações técnicas constantes no Edital, referente ao Processo nº 
2021/118456, adjudicado à empresa abaixo relacionada:
iTEM 01: TraNScidadE SErVicoS aMBiENTaiS EirEli, cNPJ Nº TraNS-
cidadE SErVicoS aMBiENTaiS EirEli, por ter apresentado a melhor pro-
posta no valor global de r$ 5.000.000,00 (cinco milhões)
Belém/Pa, 14 de março de 2022.
alBaNo BUlHÕES lEiTE
PrEGoEiro/cPl/cEaSa

Protocolo: 773577

.

.

aPostiLaMeNto
.

2º terMo de aPostiLaMeNto ao coNtrato Nº 003/2018
coNTraTo: Nº 003/2018 – iMPrENSa oficial do ESTado – ioEPa
OBJETO: Retificar a Cláusula Quarta do presente contrato, repactuando 
o valor do contrato original que era de r$ 80,00 (oitenta reais) unitário 
por cada 1cm x 9,13cm, por centimetro/coluna, para r$ 6,80 (seis reais e 
oitenta centavos) para as mesmas medidas.
daTa da aSSiNaTUra: 14/03/2022
NEUZa crUZ dEl TETTo SilVa
diretora Presidente em exercício

Protocolo: 773585

.

.

secretaria de estado de Meio 
aMBieNte e sUsteNtaBiLidade

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 0462/2022 - GaB/seMas 18 de MarÇo de 2022.
objetivo: conduzir veículo com os servidores da dGaf em treinamento de 
biodigestores instalados nas unidades de Santarém, itaituba e altamira.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Santarém/Pa
destino: itaituba e altamira/Pa
Período: 29/03 a 01/04/2022 – 3 e ½ diária.
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Servidor:
- 57176223/1 – aNdErSoN BarroS MENdoNÇa - (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: 773754
Portaria Nº 0452/2022 - GaB/seMas 18 de MarÇo de 2022.
Objetivo: Realização de Capacitação no módulo específico do CAR - Povos 
comunidades Tradicionais –PcT em Moju/Pa.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Moju/Pa
Período: 20/03 a 26/03/2022 – 06 e ½ diárias.
Servidor:
- 5954872/1 - laYSE PErEira faVacHo da rocHa – (Técnico em gestão 
de meio ambiente)
- 5923751/2- MarcoS aNdrE PiMENTEl dE MacEdo - (Técnico em ges-
tão de meio ambiente)
- 5955053/1 - rENaTa loPES dE HolaNda - (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: 773540
Portaria Nº 0451/2022 - GaB/seMas 17 de MarÇo de 2022.
objetivo: de em função do contrato n° 163553 estão previstas 2 idas a campo 
da Empresa o centro de inteligência de Gestão e Tecnologia ambiental -ciG-
Ta que está executando os serviços técnicos especializados de análise de car 
para apresentar e difundir os trabalhos que tem sido desenvolvidos bem como 
realizar o atendimento a responsáveis técnicos e proprietários rurais com o 
intuito de dar orientações sobre as respostas às notificações (retificação do 
car) dos imóveis rurais dos municípios da São félix do Xingu.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém
destino: Marabá/Pa e São félix do Xingu/Pa
Período:21/03/2022 a 26/03/2022- 5 e ½ diárias.
Servidores:
-5954977/1-Márcio roBErTo SaNToS dE carValHo-TÉcNico EM GES-
TÃo dE MEio aMBiENTE
-6403463- aGirlaYNE dE SoUZa rEiS- TÉcNico EM GESTÃo dE MEio 
aMBiENTE
-57194236/1-MicHEl roBSoN dE SoUZa NaZarÉ-MoToriSTa
ordENador:lEoPErcio BarBoSa foro-diretor em Exercício-PorTaria 
No 00223/2022-GaB/SEMaS, dE 15.02.2022

Protocolo: 773512
Portaria Nº 0440/2022 - GaB/seMas 17 de MarÇo de 2022.
objetivo:realizar vistoria técnica para acompanhamento dos serviços de 
reflutuação do Navio Haidar, no Porto de Vila do Conde, localizado nos 
municípios citados.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Barcarena/Pa
Período: 23/03 á 24/03/2022– 01 e ½ diária.
Servidores:
- 54191335/ 2 - iVaN roBErTo SaNToS araUJo- (Técnico Em Gestão de 
infra-Estrutura )
- 5092663/ 1 - riTa dE caSSia NaSciMENTo caValcaNTE - (Engenheiro 
Químico)
- 8400928/ 1 - MarcoS ENoQUE lEiTE liMa - (Técnico Em Gestão de 
Meio ambiente)
- 5927753/ 3 - iGor roBErTo carValHo BriTo- (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: 772976
Portaria Nº 0277/2022 - GaB/seMas 22 de FeVereiro de 2022.
Objetivo: Realizar ação de fiscalização ambiental em barragens de acumu-
lação de água, referente a 1ª campanha para o cumprimento das Metas 
do Programa de consolidação do Pacto Nacional pela Gestão das águas - 
ProGESTÃo-ciclo ii, junto á agência Nacional de águas.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Benevides/Pa, Quatipuru/Pa, ourém/Pa, Viseu/Pa, capitão Poço/
Pa e Garrafão do Norte/Pa
Período: 06/03 a 17/03/2022 – 11 e ½ diárias
Servidores:
- 55587537/1 - carla TaTiaNi do carMo PErEira - (Técnico em Gestão 
de Meio ambiente)
- 5954945/1 - BrUNo friaS caraciolo - (Técnico em Gestão de Meio 
ambiente)
- 5953252/1 - Karla KaroliNE lEiTE do roSario - (Técnico em Gestão 
de Meio ambiente)
- 5954935/1 - BrENdo lUiZ araUJo alVES - (Técnico em Gestão de Meio 
ambiente)
- 5955181/1 - THalES dE SoUZa Garcia - (Técnico em Gestão de Meio 
ambiente)
- 5927732/3 - BEaTricE cHriSTiNE PiEdadE PiNHo - (Técnico em Ges-
tão de Meio ambiente)
- 5927753/3 - iGor roBErTo carValHo BriTo - (Motorista)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 764588

Portaria Nº 0278/2022 - GaB/seMas 22 de FeVereiro de 2022.
objetivo: Promover a integração e valorização dos servidores das Unidades 
regionais.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Santarém/Pa e itaituba/Pa.
Período: 28/03 a 02/04/2022 – 05 e ½ diárias
Servidores:
- 5934171/ 2 - fErNaNdo cESar TaVarES loPES – (auxiliar operacional)
- 5963911/1 - Maria dE BElÉM SoarES riBEiro da SilVa - (Gerente)
- 55588555/1 - iNNGrid aNNiE MorEira rodriGUES BaSToS - (Gerente)
- 5884047/3 - alaN WilliaM SilVa SoUZa – (assistente administrativo)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 764601
Portaria Nº 0350/2022 - GaB/seMas 07 de MarÇo de 2022.
objetivo: realizar vistoria técnica nos empreendimentos cadastrados no-
cEProf nos Municípios de Santa luzia, capanema e castanhal, com o 
objetivo de conferência de pátio de renovação e cadastro novo de cEProf.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Santa luzia/Pa, capanema/Pa e castanhal/Pa
Período: 28/03 a 01/04/2022 – 04 e ½ diárias
Servidores:
- 5952147/1 - lariSSa MarTiNS BarBoSa d aracE – (Técnico em Ges-
tão de Meio ambiente)
- 5955180/1 - cliSia raYaNa MiraNda dUarTE – (Técnico em Gestão 
de Meio ambiente)
- 5620430/1 - fErNaNdo MESQUiTa riBEiro - (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: 768393
Portaria Nº 0454/2022 - GaB/seMas 18 de MarÇo de 2022.
objetivo: apresentação do Programa Territórios Sustentáveis junto ao Pro-
grama rural sustentável em Palmas/To.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Palmas/To
Período: 18/03 a 21/03/2022 – 3 e ½ diária.
Servidor:
5930962/1 – raul Protázio romão – (Secretário adjunto de recursos Hídricos)
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: 773616
Portaria Nº 0455/2022 - GaB/seMas 18 de MarÇo de 2022.
objetivo: Participar de reuniões técnicas com Órgãos federais responsá-
veis pela regularização ambiental, em BraSÍlia - df.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Brasília/df
Período: 22/03 a 24/03/2022 – 02 e ½ diárias.
Servidores:
- 5946009/ 1 - rodolPHo ZaHlUTH BaSToS – (Secretário adjunto de 
Gestão e reg. ambiental)
- 57193040/ 4 - MaXiMira dE araUJo coSTa - (diretora)
- 57192269/5- ciNTHia foNSEca coElHo da coSTa - (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: 773635

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 00433/2022-dGaF/GaB/seMas, de 16/03/2022
conceder 30 (trinta) dias de férias regulamentares a servidora abaixo:

MatricULa serVidor eXercÍcio PerÍodo de GoZo
82244/ 1 francisca lucia Porpino Telles 2021 / 2022 03/04/2022 a 02/05/2022

lilia Márcia raMoS rEiS
Secretária adjunta de Gestão administrativa e Tecnologias, em exercício

Protocolo: 773510

.

.

editaL de NotiFicaÇÃo
.

NotiFicaÇÃo Nº 113380/coNJUr/2018
À
MaNoEl VErGilio dE MoUra
ENd: rodoVia Br 163, KM 950, ESQUErdo da rodd. cUiaBá -SaNTa-
rEM, adENTraNdo 60 KM Na JaMaN
cEP: 68193-000 NoVo ProGrESSo-Pa
Notificamos V.Sª. que, conforme decisão exarada nos autos do Processo 
administrativo 14409/2016, a Secretaria de Estado de Meio ambiente e 
Sustentabilidade – SEMaS, através de seu titular, julgou procedente o auto 
de infração nº 3555/GEflor, em face da MaNoEl VErGilio alVES dE 
MoUra, em virtude do desrespeito aos ditames legais do art. 53 do de-
creto federal 6.514/2008, aplicando-lhe penalidade de MUlTa SiMPlES no 
valor de 27.000 UPf’s, cujo recolhimento deverá ser procedido no prazo 
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máximo de 10 (dez) dias, contados da ciência de sua imposição, consoante 
o disposto nos artigos 115; 119, ii; 120, ii; 122, ii, da lei Estadual nº. 
5.887/95.
determinou-se, também, que quanto à constrição de embargo na área 
afetada pela prática da infração (Tad Nº 246/2016), sua liberação deve se 
manter condicionada ao cumprimento dos preceitos estabelecidos na iN 
N° 07/2014/SEMa.
Esclarecemos que a multa imposta poderá sofrer redução de 20% (vinte 
por cento), caso seja efetivado o pagamento no prazo de 5(cinco) dias e a 
não quitação do débito no prazo de 10(dez) dias, contados do recebimento 
desta notificação, importará no acréscimo moratório de 1%(um por cento) 
ao dia, calculado cumulativamente sobre o valor do débito e sua imediata 
inscrição em dívida ativa, para cobrança judicial, de acordo com o disposto 
nos artigos 142 e 144 §1º, respectivamente, da lei Estadual nº 5887/95.
ademais, poderá ser feito o pedido de parcelamento da multa imposta nos 
prazo máximo de até 5(cinco) dias, contados da ciência desta notificação, 
de acordo com o disposto nos artigos 3º, iii e 4º do decreto nº 1.177/08.
com efeito, informamos a V.Sª poderá recorrer da decisão no prazo máxi-
mo de 10(dez) dias, contados do recebimento deste instrumento, confor-
me dispõe o art. 143 do referido diploma legal.

NotiFicaÇÃo Nº 115506/2019/coNJUr
À
aGroflorESTal E iNdUSTria SErra aZUl lTda-ME
ENd: GlEBa cUrUa, loTE 377, Br 163, Md KM 1130, SN ZoNa rUral
cEP: 68371-000 alTaMira-Pa
Notificamos V.Sª. que, conforme decisão exarada nos autos do Processo 
administrativo 15683/2014, a Secretaria de Estado de Meio ambiente e 
Sustentabilidade – SEMaS, através de seu titular, julgou procedente o auto 
de infração nº 6924/2014 em face de aGroflorESTal E iNdÚSTria SEr-
ra aZUl lTda, em virtude do desrespeito aos ditames legais do inciso Vi 
do artigo 118 da lei Estadual nº 5.887/1995, aplicando-lhe a penalidade 
de MUlTa SiMPlES no valor de 7.000 UPf’s, cujo recolhimento deverá ser 
procedido no prazo máximo de 10(dez) dias, contados da ciência de sua 
imposição, consoante o disposto nos artigos 115, 119, ii ; 120, i; 122, i, 
da lei Estadual nº. 5.887/95.
Esclarecemos que a multa imposta poderá sofrer redução de 20% (vinte 
por cento), caso seja efetivado o pagamento no prazo de 5(cinco) dias e a 
não quitação do débito no prazo de 10(dez) dias, contados do recebimento 
desta notificação, importará no acréscimo moratório de 1%(um por cento) 
ao dia, calculado cumulativamente sobre o valor do débito e sua imediata 
inscrição em dívida ativa, para cobrança judicial, de acordo com o disposto 
nos artigos 142 e 144 §1º, respectivamente, da lei Estadual nº 5887/95.
ademais, poderá ser feito o pedido de parcelamento da multa imposta nos 
prazo máximo de até 5(cinco) dias, contados da ciência desta notificação, 
de acordo com o disposto nos artigos 3º, iii e 4º do decreto nº 1.177/08.
com efeito, informamos a V.Sa. poderá recorrer da decisão no prazo máxi-
mo de 10(dez) dias, contados do recebimento deste instrumento, confor-
me dispõe o art. 143 do referido diploma legal.
Salientamos que a motoserra apreendida, de origem irregular, será avalia-
da seu aproveitamento pela administração pública conforme versa o art. 
134, iV do dec. federal 6514/08. caso haja a impossibilidade de apro-
veitamento do bem apreendido pela administração pública no presente 
procedimento, em conformidade com o art. 134, V do decreto 6.514/2008, 
será dado outro tipo de destinação para o bem em voga (venda, doação ou 
destruição), o qual não seja a devolução do mesmo ao infrator – proprie-
tário, especificamente por este ter sido fundamental na ação infracional.

NotiFicaÇÃo Nº 116959/2019/coNJUr
À
adEMar BorTolaNZa- faZENda PalMiTo
ENd: MarGEM ESQUErda do rio cairari-ZoNa rUral
cEP: 68450-000 MoJU-Pa
Notificamos V.Sª. que, conforme decisão exarada nos autos do Processo 
administrativo 27807/2016, a Secretaria de Estado de Meio ambiente e 
Sustentabilidade – SEMaS, através de seu titular, julgou procedente o auto 
de infração nº 3954/2016 em face de adEMir BorTolaNZa, em virtude 
do desrespeito aos ditames legais do inciso Vi do artigo 118 da lei Estadu-
al nº 5.887/1995, aplicando-lhe a penalidade de MUlTa SiMPlES no valor 
de 7.500 UPf’s, cujo recolhimento deverá ser procedido no prazo máximo 
de 10(dez) dias, contados da ciência de sua imposição, consoante o dispos-
to nos artigos 115, 119, ii ; 120, i; 122,i, da lei Estadual nº. 5.887/95.
Esclarecemos que a multa imposta poderá sofrer redução de 20% (vinte 
por cento), caso seja efetivado o pagamento no prazo de 5(cinco) dias e a 
não quitação do débito no prazo de 10(dez) dias, contados do recebimento 
desta notificação, importará no acréscimo moratório de 1%(um por cento) 
ao dia, calculado cumulativamente sobre o valor do débito e sua imediata 
inscrição em dívida ativa, para cobrança judicial, de acordo com o disposto 
nos artigos 142 e 144 §1º, respectivamente, da lei Estadual nº 5887/95.
ademais, poderá ser feito o pedido de parcelamento da multa imposta nos 
prazo máximo de até 5(cinco) dias, contados da ciência desta notificação, 
de acordo com o disposto nos artigos 3º, iii e 4º do decreto nº 1.177/08.
com efeito, informamos a V.Sa. poderá recorrer da decisão no prazo máxi-
mo de 10(dez) dias, contados do recebimento deste instrumento, confor-
me dispõe o art. 143 do referido diploma legal.

NotiFicaÇÃo Nº 99007/2017/coNJUr
À
SaMiSE iNdUSTria E coMErcio E EXPorTaÇÃo lTda-EPP
ENd: ESTrada da MaracacUEra, S/N-KM 05, loTE 04- diSTriTo iN-
dUSTrial dE icoraci
cEP: 66815-140- BElEM- Pa
Notificamos V.Sª. que, conforme decisão exarada nos autos do Processo 
administrativo 402/2017, a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sus-
tentabilidade – SEMaS, através de seu titular, julgou procedente o auto de 

infração nº 7001/08447/2017 em face de SaMiSE iNdÚSTria coMÉrcio 
EXorTaÇÃo lTda, em virtude do desrespeito aos ditames legais do inciso 
Vi do artigo 118 da lei Estadual nº 5.887/1995, aplicando-lhe penalidade 
de MUlTa SiMPlES no valor de 10.000 UPf’s, cujo recolhimento deverá ser 
procedido no prazo máximo de 10(dez) dias, contados da ciência de sua 
imposição, consoante o disposto nos artigos 115, 119, ii; 120, ii; 122, ii, 
da lei Estadual nº. 5.887/95.
Esclarecemos que a multa imposta poderá sofrer redução de 20% (vinte 
por cento), caso seja efetivado o pagamento no prazo de 5(cinco) dias e a 
não quitação do débito no prazo de 10(dez) dias, contados do recebimento 
desta notificação, importará no acréscimo moratório de 1%(um por cento) 
ao dia, calculado cumulativamente sobre o valor do débito e sua imediata 
inscrição em dívida ativa, para cobrança judicial, de acordo com o disposto 
nos artigos 142 e 144 §1º, respectivamente, da lei Estadual nº 5887/95.
ademais, poderá ser feito o pedido de parcelamento da multa imposta nos 
prazo máximo de até 5(cinco) dias, contados da ciência desta notificação, 
de acordo com o disposto nos artigos 3º, iii e 4º do decreto nº 1.177/08.
com efeito, informamos a V.Sª poderá recorrer da decisão no prazo máxi-
mo de 10(dez) dias, contados do recebimento deste instrumento, confor-
me dispõe o art. 143 do referido diploma legal.
Salientamos que deve ser procedido estorno de créditos e/ou pagamento 
de reposição florestal junto ao GESFLORA, caso efetivamente necessário.

NotiFicaÇÃo Nº 100050/2017/coNJUr
À
rafaEl facciN
ENd: Br 163, KM 1140 Md adT ViciNal diaMaNTiNo
cEP: 68193-000 NoVo ProGrESSo- Pa
Notificamos V.Sª. que, conforme decisão exarada nos autos do Processo 
administrativo 15364/2016, a Secretaria de Estado de Meio ambiente e 
Sustentabilidade – SEMaS, através de seu titular, julgou procedente o auto 
de infração nº 3645/2016/GEflor em face de rafaEl facciN, em virtude 
do desrespeito aos ditames legais do inciso Vi do artigo 118 constantes na 
lei Estadual nº 5.887/1995, art. 53 do decreto lei 6.514/2008, bem como 
art. 70 da lei federal 9605/1998, aplicando-lhe a penalidade de MUlTa 
SiMPlES no valor de 8.000 UPf’s, cujo recolhimento deverá ser procedido 
no prazo máximo de 10(dez) dias, contados da ciência de sua imposição, 
de acordo com o previsto nos arts. 115; 119, ii; 120,ii; 122, ii , todos da 
lei instituidora da Política Estadual do Meio ambiente.
Esclarecemos que a multa imposta poderá sofrer redução de 20% (vinte 
por cento), caso seja efetivado o pagamento no prazo de 5(cinco) dias e a 
não quitação do débito no prazo de 10(dez) dias, contados do recebimento 
desta notificação, importará no acréscimo moratório de 1%(um por cento) 
ao dia, calculado cumulativamente sobre o valor do débito e sua imediata 
inscrição em dívida ativa, para cobrança judicial, de acordo com o disposto 
nos artigos 142 e 144 §1º, respectivamente, da lei Estadual nº 5887/95.
ademais, poderá ser feito o pedido de parcelamento da multa imposta nos 
prazo máximo de até 5(cinco) dias, contados da ciência desta notificação, 
de acordo com o disposto nos artigos 3º, iii e 4º do decreto nº 1.177/08.
com efeito, informamos a V.Sa. poderá recorrer da decisão no prazo máxi-
mo de 10(dez) dias, contados do recebimento deste instrumento, confor-
me dispõe o art. 143 do referido diploma legal.
Salientamos fazer-se necessária a apresentação pelo autuado, para análise 
e aprovação desta Semas, de um Plano de recuperação de área degra-
dada e/ou alterada – Prada, no mesmo prazo indicado alhures, sob pena 
de nova autuação, além de que, sem o cumprimento de tais medidas, e 
posterior aprovação do Prada por esta Secretaria, a área embargada no 
presente procedimento administrativo não será restituída ao proprietário, 
bem como pagamento de reposição florestal e/ou estorno de créditos junto 
a dGflor/GESflora da Semas, observadas todas as formalidades legais.

NotiFicaÇÃo Nº 99185/2017/coNJUr
À
NorTE MadEirEira oliVEira lTda
ENd: aVENida BErNardo SaYÃo N° 359-B – Bairro SilaS frEiTaS
cEP: 68675-000 MÃE do rio-Pa
Notificamos V.Sª. que, conforme decisão exarada nos autos do Proces-
so administrativo 1191/2017, a Secretaria de Estado de Meio ambiente e 
Sustentabilidade – SEMaS, através de seu titular, julgou procedente o auto 
de infração nº 7001/09400/2017 em face de NorTE MadEira oliVEiral-
Tda, em virtude do desrespeito aos ditames legais do inciso Vi do artigo 
118 da lei Estadual nº 5.887/1995, aplicando-lhe penalidade de MUlTa 
SiMPlES no valor de 10.000 UPf’s, cujo recolhimento deverá ser procedido 
no prazo máximo de 10(dez) dias, contados da ciência de sua imposição, 
consoante o disposto nos artigos 115, 119, ii; 120, ii; 122, ii, da lei Es-
tadual nº. 5.887/95.
Esclarecemos que a multa imposta poderá sofrer redução de 20% (vinte 
por cento), caso seja efetivado o pagamento no prazo de 5(cinco) dias e a 
não quitação do débito no prazo de 10(dez) dias, contados do recebimento 
desta notificação, importará no acréscimo moratório de 1%(um por cento) 
ao dia, calculado cumulativamente sobre o valor do débito e sua imediata 
inscrição em dívida ativa, para cobrança judicial, de acordo com o disposto 
nos artigos 142 e 144 §1º, respectivamente, da lei Estadual nº 5887/95.
ademais, poderá ser feito o pedido de parcelamento da multa imposta nos 
prazo máximo de até 5(cinco) dias, contados da ciência desta notificação, 
de acordo com o disposto nos artigos 3º, iii e 4º do decreto nº 1.177/08.
com efeito, informamos a V.Sª poderá recorrer da decisão no prazo máxi-
mo de 10(dez) dias, contados do recebimento deste instrumento, confor-
me dispõe o art. 143 do referido diploma legal.
Salientamos que deve ser procedido estorno de créditos e/ou pagamento 
de reposição florestal junto ao GESflora, caso efetivamente necessário.

Protocolo: 773485



42  diário oficial Nº 34.899 Segunda-feira, 21 DE MARÇO DE 2022

oUtras MatÉrias
eXtrato de decisÃo

Processo: 5175/2017
NoME do iNfraTor: carloS NEVES dE alMEida
iNfraÇÃo: art. 118, inciso Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 50 do decreto federal 
6514/2008, em consonância com o art. 70 da lei federal 9605/1998, c/c 
art. 50 da lei federal 9605/98 c/c art. 66 do decreto federal 6514/2008 
art. 225 cf/88
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, TorNoU SEM EfEiTo o auto de infração 
n° 9129/2017, ante a incidencia da prescrição intercorrente,o que torna 
o auto incapaz de produzir efeitos . Sendo este arquivado, observando as 
formalidades legais.

eXtrato de decisÃo
Processo: 38420/2015
NoME do iNfraTor: ValdENi da SilVa MoTa
iNfraÇÃo: art. 118, inciso Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 51 do decreto federal 
6514/2008, em consonância com o art. 70 da lei federal 9605/1998 e art 
225 da cf – 1988.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilida-
de - SEMaS, através de seu titular, tornou TorNoU SEM EfEiTo o auto de 
infração n° 3306/2015/GEflor, ante a incidência da prescrição intercor-
rente, nos termos do art.21, § 2° do decreto federal n° 6514/2008, o que 
torna o auto incapaz de produzir efeitos. Sendo este arquivado, observan-
do as formalidades legais.

eXtrato de decisÃo
Processo: 32062/2016
NoME do iNfraTor: flor da MaTa SolUÇoES EM MadEira
iNfraÇÃo: art. 118, inciso Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 79 do decreto federal 
6514/2008, em consonância com o art. 66 do decreto federal 6514/2008 
e art. 225 /1988.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de infração n° 
8115/2016/GEflor, ante a incidência da prescrição intercorrente, nos ter-
mos do art. 21 do decreto federal 6.514/2008, o que torna o auto incapaz 
de produzir efeitos, sendo este arquivado, observando as formalidades legais.

eXtrato de decisÃo
Processo: 3327/2013
NoME do iNfraTor: JoÃo SErra alaVrENGa
iNfraÇÃo: art. 118, incisos iV e Vi, da lei Estadual 5887/1995 c/c art. 
3° inciso Vii do decreto federal 6514/2008. e inciso Vi 118 da lei Estadual 
n° 5.887/1995
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 51 do decreto federal 
6514/2008, em consonância com o art. 70 da lei federal 9605/1998 e art 
225 da cf – 1988.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilida-
de - SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de infração 
n° 6564/2013/GEflor, ante a incidência da prescrição intercorrente nos 
termos do art. 112,§ 2° da lei Estadual 8972/2020 o que torna o auto 
incapaz de produzir efeitos. Sendo este arquivado, observando as forma-
lidades legais.

eXtrato de decisÃo
Processo: 4624/2017
NoME do iNfraTor: florENcia dorTa dE frEiTaS
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 50 do decreto federal 
6514/2008 , em consonância com o art. 70 da lei federal 9605/98, c/c 50 
da lei federal 9605/98 e art. 225 da constituição da federal 1988.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilida-
de - SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de infração 
n° 9407/2017, ante a incidência da prescrição intercorrente nos termos 
do art. 112,§ 2° da lei Estadual 8972/2020 o que torna o auto incapaz de 
produzir efeitos. Sendo este arquivado, observando as formalidades legais.

eXtrato de decisÃo
Processo: 34502/2016
NoME do iNfraTor: clEoNicE aNdradE rEdaEli
iNfraÇÃo: art. 118, inciso Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 51 do decreto federal 
6.514/2008, em consonância com o art. 70 da lei federal n° 9.605-98 , 
art. 225 da constituição da federal 1988 lei de crimes ambientais.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade - 
SEMaS, através de seu titular, tornou NUlo o auto de infração n° 3847/2016/
GEflor, ante a incidência da prescrição intercorrente nos termos do art. 
112,§ 2° da lei Estadual 8972/2020 o que torna o auto incapaz de produzir 
efeitos. Sendo este arquivado, observando as formalidades legais.

eXtrato de decisÃo
Processo: 13199/2016
NoME do iNfraTor: aNToNio filHo SoUZa BorGES
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 51 do decreto federal 6514/2008, 
em consonância com o art. 70 do Paragrafo 1° da lei federal 9605/1998 e 
art. 225 da constituição da federal 1988 lei de crimes ambientais.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo do auto de infração 
n° 3472/2016/GEflor, ante a incidência da prescrição intercorrente nos 
termos do art. 112,§ 2° da lei Estadual 8972/2020 o que torna o auto 
incapaz de produzir efeitos. Sendo este arquivado, observando as forma-
lidades legais.

eXtrato de decisÃo
Processo: 15794/2009
NoME do iNfraTor: JorGE MUTraN EXPorTadora dE caSTaNHal lTda
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 93 da lei Estadual n° 
5.887/1995, e o art. 15 da resolução do coNaMa N° 237 19/12/1997, em 
consonância com o art. 70 da lei federal 9605/1998.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, TorNoU SEM EfEiTo o auto de infra-
ção n° 1587/2009/GErad, ante a incidencia da prescrição intercorrente 
nos termos do art. 21, do decreto federal 6514/2008 o que torna o auto 
incapaz de produzir efeitos . Sendo este arquivado, observando as forma-
lidades legais.

eXtrato de decisÃo
Processo: 15268/2012
NoME do iNfraTor: M f H carVoaria
iNfraÇÃo: art. 118, inciso Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 47Paragrafo 1° do decreto fe-
deral 6514/08, em consonância com o art. 46 paragrafo único da lei fede-
ral 9605/1998, e art 225 cf/1988.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, TorNoU SEM EfEiTo o auto de infração 
n° 3595/2012/GEflor, ante a incidencia da prescrição intercorrente nos 
termos do art. 21, do decreto federal 6514/2008 o que torna o auto in-
capaz de produzir efeitos . Sendo este arquivado, observando as formali-
dades legais.

eXtrato de decisÃo
Processo: 4548/2017
NoME do iNfraTor: cESar rodolfo PiMENTEl alVES
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 50 do decreto federal 6514/2008, 
em consonância com o art. 70 da lei federal 9605/1998, c/c art. 50 da lei 
federal 9605/98 e art. 225 da constituição da federal de 1988.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, TorNoU SEM EfEiTo o auto de infração 
n°9422/2017, ante a incidencia da prescrição intercorrente nos termos do 
art. 21, do decreto federal 6514/2008 o que torna o auto incapaz de pro-
duzir efeitos . Sendo este arquivado, observando as formalidades legais.

eXtrato de decisÃo
Processo: 18446/2016
NoME do iNfraTor: aNToNio MarcoS PErEira dE SoUSa
iNfraÇÃo: art. 118 inciso Vi, da lei Estadual n° 5887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 43 do decreto federal 
6514/2008, em consonância com o art. 70 da lei federal 9605/1998, e 
art. 225 da constituição da federal 9.605/1998.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, TorNoU SEM EfEiTo o auto de infração 
n° 3622/2016/GEflor, ante a incidencia da prescrição intercorrente nos 
termos do art. 21, do decreto federal 6514/2008 o que torna o auto in-
capaz de produzir efeitos . Sendo este arquivado, observando as formali-
dades legais.

eXtrato de decisÃo
Processo: 32431/2016
NoME do iNfraTor: PaUlo cEZar NaSciMENTo fariaS
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 51 do decreto federal 
6514/2008, em consonância com o art. 70 paragrafo 1° da lei federal 
9605/1998, e art. 225 da constituição da federal 9.605/1998.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilida-
de - SEMaS, através de seu titular, TorNoU NUlo o auto de infração n° 
3195/2015/GEflor, ante a incidencia da prescrição intercorrente nos termos 
do art. 21, do decreto federal 6514/2008 o que torna o auto incapaz de 
produzir efeitos. Sendo este arquivado, observando as formalidades legais.

eXtrato de decisÃo
Processo: 34132/2016
NoME do iNfraTor: WaNdErSoN KraUSE
iNfraÇÃo: art. 118, inciso Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 51 do decreto federal 
6514/2008, em consonância com o art. 70 da lei federal 9605/98, e art. 
225 da constituição da federal 9.605/1998.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, TorNoU SEM EfEiTo o auto de infração 
n° 3850/2016/GEflor, ante a incidencia da prescrição nos termos do art. 
21, do decreto federal 6514/2008 o que torna o auto incapaz de produzir 
efeitos . Sendo este arquivado, observando as formalidades legais.

eXtrato de decisÃo
Processo: 26834/2016
NoME do iNfraTor: clEiGE rEGiNa NUNES dE aSSUNÇÃo
iNfraÇÃo: art. 118, inciso Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 51 do decreto federal 
6514/2008, em consonância com o art. 70 da lei federal 9605/98 e art. 
225 da constituição da federal 9.605/1998.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, TorNoU SEM EfEiTo o auto de infração 
n° 3626/2016/GEflor, ante a incidencia da prescrição intercorrente nos 
termos do art. 21, do decreto federal 6514/2008 o que torna o auto in-
capaz de produzir efeitos . Sendo este arquivado, observando as formali-
dades legais.
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eXtrato de decisÃo
Processo: 12956/2016
NoME do iNfraTor: Mario BiErNaSKi
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi da lei Estadual n° 5.887/1995
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 50 do decreto federal 6514/2008, 
em consonância com o art. 70 Paragrafo 1° da lei federal 9605/1998.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, TorNoU SEM EfEiTo o auto de infração n° 
3471/2016/GEflor, ante a incidencia da prescrição intercorrente nos termos 
do art. 21, do decreto federal 6514/2008 o que torna o auto incapaz de 
produzir efeitos. Sendo este arquivado, observando as formalidades legais.

eXtrato de decisÃo
Processo: 29748/2016
NoME do iNfraTor: PaUlo liNS caNdido
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 50 do decreto federal 
6514/2008, em consonancia com o art. 70 da lei federal 9605/1998 e art. 
225 da constituição federal 1988.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, TorNoU SEM EfEiTo o auto de infração n° 
8333/2016/GEflor ante a incidencia da prescrição quinquenal nos termos do 
art. 21, do decreto federal 6514/2008 o que torna o auto incapaz de produzir 
efeitos . Sendo este arquivado, observando as formalidades legais.

eXtrato de decisÃo
Processo: 11483/2016
NoME do iNfraTor: JoSÉ MoUra doS SaNToS
iNfraÇÃo: art. 118, inciso Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 51 do decreto federal 
6514/2008, em consonancia com p art. 70 da lei federal 9605/1998 e art. 
225 da constituição federal 1988.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, TorNoU SEM EfEiTo o auto de infra-
ção n° 3495/2016/GEflor ante a incidencia da prescrição intercorrente 
nos termos do art. 21, do decreto federal 6514/2008 o que torna o auto 
incapaz de produzir efeitos . Sendo este arquivado, observando as forma-
lidades legais.

eXtrato de decisÃo
Processo: 7646/2015
NoME do iNfraTor: JoSÉ lUiZ PEdriNi Mora
iNfraÇÃo: art. 118, inciso Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 80 do decreto federal 
6514/2008, em consonância com o art. 70 da lei federal 9605/2008 e 
art. 225 c f /1988
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, TorNoU SEM EfEiTo o auto de infração 
n° 7327/2015, ante a incidencia de tipicidade a conduta perpetrada. Sendo 
este arquivado, observando as formalidades legais.

eXtrato de decisÃo
Processo: 11351/2015
NoME do iNfraTor: MaNoEl SilVa araUJo
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995 c/c art. 
3° inciso Vii do decreto federal 6514/2008.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 50 do decreto federal n° 
6514/2008 art. 225/ cf /1988, em consonância com o art. 70 §1° da lei 
federal 9605/98.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, TorNoU SEM EfEiTo o auto de infra-
ção n° 2946/2015/GEflor ante a incidencia da prescrição intercorrente 
nos termos do art. 21, do decreto federal 6514/2008 o que torna o auto 
incapaz de produzir efeitos . Sendo este arquivado, observando as forma-
lidades legais.

eXtrato de decisÃo
Processo: 11607/2016
NoME do iNfraTor: TaVarES SilVa iNdUSTria E coMErcio
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 66 inciso ii do decreto federal 
6514/2008, em consonância com o art. 70 da lei federal 9605/98, art. 
225 cf/ 88.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, TorNoU SEM EfEiTo o auto de infração n° 
7698/2015/GErad, ante a incidencia da prescrição quinquenal nos termos 
do art. 21, do decreto federal 6514/2008 o que torna o auto incapaz de 
produzir efeitos. Sendo este arquivado, observando as formalidades legais

Protocolo: 773810
cHaMada PÚBLica Para adesÃo À PoLÍtica de atUaÇÃo 

iNteGrada Para territÓrios sUsteNtÁVeis
editaL Nº 01/2022 - seMas, de 17 de MarÇo de 2022

o Governo do Estado do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Meio 
ambiente e Sustentabilidade (SEMaS), na condição de coordenadora do 
Política de atuação integrada de Territórios Sustentáveis (PTS), torna 
público a presente chamada para adesão de produtores e produtoras rurais 
à Política nos Territórios de implementação da carajás, Baixo araguaia, 
Tocantins e Br 158, na forma do decreto Estadual nº. 344, de 10 de 
outubro de 2019, da lei Estadual nº 9.048, de 29 de abril de 2020, demais 
legislações, nacional e estadual, que couber e de acordo com as condições 
estabelecidas neste Edital.
1.  das disPosiÇÕes iNiciais
1.1  o Edital nº 01/2022 será regido pelo disposto a seguir, seus anexos, 
eventuais retificações e/ou aditamentos, bem como pelas diretrizes dos 
diplomas legais citados em seu preâmbulo.

1.2  caberá à Secretaria adjunta de Gestão de recursos Hídricos e clima 
(SaGrH), no âmbito da SEMaS, a coordenação, o acompanhamento e a 
supervisão das adesões dos produtores decorrentes deste Edital.
1.3  Este Edital será de fluxo contínuo e seu término será comunicado 
em publicação no Diário Oficial do Estado e nos sites das instituições 
executoras, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias.
1.4  caso o número de produtores com adesão seja maior que o número 
de vagas, será constituído cadastro de reserva ao Edital.
1.5 o número de vagas por Território de implementação consta no anexo 
i deste Edital.
2.  do oBJetiVo GeraL
2.1 o presente edital tem como objetivo convocar produtoras e 
produtores rurais, para adesão à Política de atuação integrada de 
Territórios Sustentáveis (PTS) nos Territórios de implementação Br 158, 
tocaNtiNs, caraJÁs e ts BaiXo araGUaia, conforme o item 7.
3.  dos oBJetiVos esPecÍFicos 
4.1  Aumentar a eficiência no uso da terra, por meio de assistência técnica, 
extensão rural, gestão da propriedade e inovação tecnológica para o 
campo;
4.2  Gerar trabalho e renda a partir da valorização dos produtos e 
subprodutos da sociobiodiversidade amazônica;
4.3  Promover o ordenamento territorial e a regularização ambiental, como 
incentivo ao desenvolvimento sustentável e a cultura de paz no campo; 
4.4  realizar ações para a proteção e manutenção dos ecossistemas, 
paisagens naturais e ciclos hidrológicos; e
4.5  reduzir as emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) no setor “Uso 
da terra e florestas”.
5.  da coordeNaÇÃo eXecUtiVa
5.1  o comitê executivo para a execução da Política, coordenado pela 
SEMaS e com o apoio dos Municípios, é composto pelas seguintes 
instituições:
a)  agência de defesa agropecuária do Estado do Pará (adEPará);
b)  Empresa de assistência Técnica e Extensão rural do Estado do Pará 
(EMaTEr-Pará);
c)  instituto de Terras do Pará (iTErPa);
d)  instituto de desenvolvimento florestal e da Biodiversidade (idEflor-Bio);
e)   Secretaria de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca 
(SEdaP); 
f)  Secretaria de desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia 
(SEdEME); 
g)  Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade (SEMaS); e
h) Banco do Estado do Pará (BaNPará).
5.2 outras instituições - Públicas, do Setor Privado e do Terceiro Setor - 
atuarão na execução da política na condição de Parceiras.
5.3 os Municípios poderão atuar diretamente em todas as fases deste 
processo, de acordo com o estabelecido como suas competências em 
Termos de Cooperação específicos.
6.  PÚBLico aLVo
6.1 Serão beneficiários dos serviços objeto deste edital, produtoras e 
produtores rurais, preferencialmente com áreas de seus imóveis não 
superiores a 4 módulos fiscais. 
6.2 os benefícios da Política serão concedidos aos produtores que 
realizarem inscrição junto às instituições devidas, através da ferramenta 
agroTagPa e que assinarem o termo de adesão, conforme anexo ii deste 
edital.
7.  Área GeoGrÁFica da PrestaÇÃo dos serViÇos
7.1 Este Edital se aplica aos imóveis rurais localizados nos Territórios de 
implementação, conforme mapa abaixo:

SEMaS-Pa, 2022
8.  das Fases
8.1  o Edital nº 01/2022 será regido pelas seguintes fases:
a)  Segunda fase: inscrição 
b)  Terceira fase: Habilitação; e
c)  Quarta fase: adesão.
8.2  a SaGrH dará ampla divulgação às fases deste edital através do site 
https://www.semas.pa.gov.br/amazoniaagora/territorios-sustentaveis/. 
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8.3  da inscrição dos Produtores rurais
8.3.1 a partir da publicação deste Edital, os interessados poderão solicitar 
suas inscrições nas Secretarias Municipais de agricultura da Prefeitura 
e escritórios locais da EMaTEr-Pa, ou  junto aos técnicos da EMaTEr e 
empresas de assistências Técnicas credenciadas, no exercício de suas 
atividades no imóvel; e
8.3.2 as pessoas físicas interessadas deverão apresentar as seguintes 
informações no momento da inscrição:
a)  Nome completo;
b)  Número de rG;
c)  cadastro de Pessoa física – cPf;
d)  Número do recibo do car – Sicar, quando houver;
e)  Endereço do imóvel rural;
f)   Endereço do(a) produtor(a);
g)  Número telefone; e
h)  e-mail.
8.3.3 as pessoas jurídicas interessadas deverão apresentar as seguintes 
informações no momento da inscrição:
a)  ato constitutivo, Estatuto ou contrato social em vigor, ou requerimento 
do Empresário -com cópia;
b)  cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – cNPJ;
c)  Número do recibo do car – Sicar;
d)  Endereço da propriedade;
e)  Endereço do(a) produtor(a);
f)   Número telefone; e
g)  e-mail.
8.3.4 Na ausência do cadastro ambiental rural – car, o interessado 
deverá realizar a inscrição do imóvel junto à plataforma http://car.semas.
pa.gov.br/#/ e poderá procurar a EMaTEr, prefeitura ou responsável 
técnico privado para realizar o registro.
8.3.5 a SaGrH poderá solicitar documentos e informações complementares, 
caso necessário, por meio das instituições executoras e parceiras.
8.4  da Habilitação
8.4.1 a SaGrH analisará as inscrições e, verificada a consistência das 
informações, o(a) produtor(a) terá acesso parcial às contrapartidas de 
regularização do Programa, com prioridade, obedecendo as seguintes 
etapas:
8.4.2 análise do cadastro ambiental rural (car);
8.4.2.1 o(a) produtor(a) do imóvel que não apresentar áreas com passivo 
ambiental, poderá prosseguir à adesão ao Programa;
8.4.2.2 o(a) produtor(a) do imóvel que apresentar áreas com passivo 
ambiental será assessorado pela instituição de assistência técnica ou outra 
instituição vinculada à Política para realização do processo de regularização 
ambiental, por meio do Programa de regularização ambiental (Pra), ou 
outros instrumentos legalmente previstos;
8.4.2.3 É de responsabilidade do(a) produtor(a) a observância e as 
respostas às Notificações emitidas pela SEMAS, que, em caso de dúvidas, 
poderão ser assessorados pela instituição de assistência técnica.
8.5  da adesão
8.5.1 O(a) produtor(a) será notificado pela instituição de assistência 
técnica quando habilitado para aderir à Política, procedendo com a 
assinatura do Termo de adesão (anexo ii).
8.5.2 a partir da adesão, a instituição de assistência técnica:
a)  realizará o diagnóstico da propriedade;
b)  Emitirá a declaração de aptidão ao ProNaf – daP, quando couber; e
c) Solicitará a assinatura do Termo de adesão.
8.5.3 o Termo de adesão e o diagnóstico da propriedade poderão ser 
realizados por instituições parceiras da Política.
8.5.4 Elaborado o diagnóstico da propriedade, o(a) produtor(a) terá 
acesso às contrapartidas de fomento da Política, através das instituições 
executoras e parceiras.
8.6  A fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 
apresentados são de inteira responsabilidade do(a) interessado (a) e 
identificada a inveracidade das informações, poderá estar sujeito(a) 
à exclusão do programa a qualquer momento, sem prejuízo de outras 
penalidades previstas na legislação.
9.  das coNtraPartidas Para reGULariZaÇÃo
9.1  os(as) produtores(as) que estiverem habilitados à Política terão 
análise em setor especializado ou com prioridade nas instituições 
executoras nos seguintes processos:
9.1.1 Na Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade (SEMaS):
a)  análise do cadastro ambiental rural;
b)  Processo para regularização ambiental.
9.1.2 No instituto de Terras do Pará (iTErPa) em suas áreas de atuação:
a)  Processos de titulação da terra.
9.2 os(as) produtores(as) que aderirem à Política terão análise em setor 
especializado das instituições executoras nos seguintes processos:
9.2.1 Na Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade (SEMaS):
a)  Pedido de outorga de Uso da água.
9.2.2 Na agência de defesa agropecuária do Estado do Pará (adEPará):
a)  Pedido de registro e certificação no Programa de Produtos Artesanais 
de origem animal; e
b)  Pedido de registro e certificação no Programa de Produtos Artesanais 
de origem Vegetal.
9.2.3 No Banco do Estado do Pará (BaNPará):
a) Pedidos de crédito rural.
10.  das coNtraPartidas de FoMeNto
10.1 São contrapartidas de fomento:
a)  assistência técnica contínua prestada pelos agentes de extensão rural.
b) Diagnóstico socioeconômico da propriedade, a fim de planejar, junto 
ao(à) produtor(a), metodologias para aumento de produtividade e melhoria 
dos seus indicadores sociais e econômicos;

c)  capacitação multidisciplinar dos atores que compõem a governança 
local, de acordo com suas necessidades e demandas;
d)  Elaboração de Projetos de crédito e acesso à linha de crédito Banpará-bio;
e)  rastreabilidade da produção;
f) Certificação dos produtos;
g)  acesso diferenciado a mercados;
h)  acesso a programas de preferência de compra;
i) fortalecimento dos instrumentos de atuação das associações e 
cooperativas; e
j) incentivo às metodologias diferenciadas, individuais e coletivas, para 
recuperação de áreas degradadas ou alteradas, inclusive em reserva legal (rl) 
e área de Preservação Permanente (aPP), economicamente viáveis e rentáveis.
10.2 as contrapartidas de fomento serão direcionadas apenas às 
produtoras e produtores que estão adequados ou buscando adequação às 
boas práticas socioambientais implementadas pela Política e que detenham 
área do imóvel rural não superior a 4 módulos fiscais.
11.  das disPosiÇÕes FiNais
11.1 os interessados poderão solicitar esclarecimentos acerca deste Edital 
a qualquer momento, após a sua publicação no Diário Oficial do Estado do 
Pará, em uma das unidades regionais da EMaTEr, da SEdaP ou da SEMaS.
11.2   as etapas e prazos até a assinatura do Termo de adesão são os previstos 
neste instrumento, com possibilidade de alteração a critério da coordenadora 
do Programa, com a devida publicidade e ciência aos interessados.
11.3 os casos omissos e as situações não previstas neste Edital serão 
resolvidos de comum acordo pelas instituições executoras.
11.4   a adesão à Política de atuação integrada de Territórios Sustentáveis 
será formalizada por meio do Termo de adesão (anexo ii) firmado 
entre o(a) produtor(a) e o Governo do Estado do Pará, no qual serão 
expressamente definidas as condições a serem observadas pelos 
interessados para acesso às contrapartidas do Programa.
12.5 Para assinatura do Termo de adesão, os interessados devem ter 
apresentado toda documentação e informação prevista neste Edital e 
aquelas solicitadas no diagnóstico da Propriedade.
12.6   Não haverá qualquer relação hierárquica ou vínculo trabalhista entre 
as instituições executoras do Programa e o(a) produtor(a).
12.7 o descumprimento das obrigações previstas neste Edital e/ou 
eventuais irregularidades relacionadas aos requisitos de participação, 
constatadas a qualquer tempo, poderão ensejar o imediato desligamento 
do(a) produtor(a) do Programa;
12.8   fica eleito o foro de Marabá, da Justiça do Estado do Pará, como 
competente para resolver quaisquer controvérsias relativas ou decorrentes deste 
Edital, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Belém, ___ de março de 2022.
raUL ProtÁZio roMÃo
SEcrETário dE ESTado dE MEio aMBiENTE E SUSTENTaBilidadE, EM 
EXErcÍcio

aNeXo i
terMo de adesÃo

1 – instituição de assistência técnica data
2 – Nome do(a) técnico(a) cPF do(a) técnico(a)

3 – Município/Uf
4 – Nome do(a) Produtor(a) cPF do(a) Produtor(a)

PoLÍtica de atUaÇÃo iNteGrada Para territÓrios sUsteNtÁVeis
o(a) produtor (a) manifesta livremente sua vontade ao aderir à Política 
de atuação integrada para Territórios Sustentáveis e declara:
1.  fomentar na minha propriedade as diretrizes da Política, nos termos do 
decreto Estadual nº 344/2019;
2.  responsabilizar-me pela verdade das informações fornecidas à Política;
3.  autorizar o registro das minhas informações nas bases de dados do 
Estado do Pará;
4. autorizar, nos termos da lei nº 13.709/2018 (“lei Geral de Proteção de 
Dados Pessoais” ou “LGPD”), o registro dos dados pessoais na Plataforma 
Territórios Sustentáveis, conferindo à esta, por tempo indeterminado e 
gratuitamente, o consentimento para tratar, armazenar, utilizar, publicar 
e compartilhar, como base de dados e em seu portal na internet, a 
integralidade dos referidos dados, na forma da autorização de coleta e 
compartilhamento de dados Pessoais anexa a este Termo.
5.  cumprir a legislação ambiental vigente, nacional e estadual;
6.  cumprir o previsto para regularização ambiental, quando for o caso;
7.  Responder às notificações e comunicações das instituições executoras 
do Programa em tempo hábil;
8.  implantar as Boas Práticas agropecuárias e Socioambientais fomentadas 
pelo Estado na minha propriedade; e
9.  Zelar pela manutenção das áreas contempladas, permitindo o acesso 
dos agentes do Estado na propriedade, para fins de verificação do 
cumprimento das obrigações.
informações Gerais sobre a Política de atuação integrada de 
territórios sustentáveis
objetivos:
a)  aumentar a produtividade por meio da assistência técnica, extensão 
rural e inovação tecnológica para o campo;
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b)  gerar trabalho e renda a partir da valorização dos produtos e subprodutos 
da biodiversidade amazônica;
c)  projetar medidas para o desenvolvimento sustentável e para a 
justiça climática, considerando seus impactos nos direitos humanos, 
particularmente de mulheres, campesinos e crianças, combatendo o 
trabalho infantil e análogo à escravidão;
d)  promover o ordenamento territorial e regularização ambiental como 
incentivo ao desenvolvimento rural sustentável e a uma cultura de paz no 
campo;
e)  promover um ambiente seguro de negócios e de crédito favorável ao 
desenvolvimento de uma economia de baixo carbono;
f)   realizar ações para a proteção e manutenção dos ecossistemas e ciclos 
hidrológicos, a fim de garantir a continuidade dos serviços ecossistêmicos, 
promovendo a participação dos povos e comunidades tradicionais, 
indígenas e quilombolas, seus conhecimentos tradicionais e suas visões de 
desenvolvimento harmônico com a natureza, respeitando sua identidade 
social, coletiva e cultural, costumes, tradições e instituições; e
g)  reduzir os riscos socioambientais a investimentos de modo a fortalecer 
as oportunidades econômicas em áreas já convertidas.
Funcionamento: 
Em um primeiro momento, o(a) produtor(a) disponibilizará à instituição 
executora informações e documentos necessários para iniciar sua inscrição 
na Política por meio da ferramenta aGroTaG.
após a análise dos documentos, na segunda fase, o Governo do Estado 
trabalhará parcialmente as contrapartidas de regularização, em seus 
aspectos ambiental e fundiário na propriedade.
finalmente habilitado(a), o(a) produtor(a) procederá à assinatura do 
Termo de adesão; realizará junto à instituição de assistência técnica o 
diagnóstico de sua propriedade; seguirá o planejamento consensuado para 
o fomento da sua produção; comprometer-se-á a manter a adequação 
ambiental e fundiária do imóvel; e, assim, terá acesso às contrapartidas 
de fomento.
Estou de acordo com o conteúdo deste Termo de adesão.
Número do car: ______________________________________
Proprietário rural:___________________________________________
técnico:_____________________________________________

aNeXo ii
QUadro de VaGas

territÓrio de iMPLeMeN-
taÇÃo MUNicÍPios eNQUadra-

MeNto
N° de iMÓVeis 

ateNdidos

TErriTÓrio dE iMPlEMENTa-
ÇÃO “TOCANTINS”

Marabá a 400

itupiranga a 250

Jacundá B 100

Brejo Grande araguaia c 100

Nova ipixuna B 150

Palestina do Pará c 100

São domingos do araguaia B 150

São João do araguaia B 150

Piçarra a 150

São Geraldo do araguaia a 150

ToTal 1.400

TErriTÓrio dE iMPlEMENTa-
ÇÃO “CARAJÁS”

Parauapebas B 100

curionópolis c 100

Eldorado dos carajás a 250

canaã dos carajás B 150

ToTal 900

TErriTÓrio dE iMPlEMENTa-
ÇÃO “BAIXO ARAGUAIA”

Xinguara B 150

Bannach c 100

rio Maria B 100

Sapucaia c 100

água azul do Norte a 100

ToTal 550

TErriTÓrio dE iMPlEMENTa-
ÇÃO “BR 158”

redenção B 200

cumaru do Norte B 100

floresta do araguaia B 150

Pau d’arco c 100

conceição do araguaia a 200

Santa M. das Barreiras a 200

Santana do araguaia a 150

ToTal 1.100

3.950

eNQUadraMeNto dos MUNicÍPios

aciMa dE 2500 car coM 
aTÉ 4Mf a 5% dos imóveis até 4 Módulos fiscais

ENTrE 1000 E 2500 car coM 
aTÉ 4Mf B 10% dos imóveis até 4 Módulos fiscais

MENoS dE 1000 car coM 
aTÉ 4Mf c 100 imóveis rurais

Protocolo: 774043

.

.

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 153 de 17 de MarÇo de 2022.
art. 1º. designar os membros abaixo relacionados, para constituírem a 
comissão de reestruturação do idEflor-Bio.

dados PerFiL

Nome: EricKa do Socorro dE liMa BarBoSa do NaSciMENTo
Matrícula: 57176321

lotação: dGaf
PrESidENTE

Nome: EdSoN crUZ BarBoSa
Matrícula: 57201148
lotação: fUNdEflor

MEMBro

Nome: aNa claUdia cHaVES SiMoNETi
Matrícula: 5885078
lotação: dGfloP

MEMBro

Nome: ValEria dE alBUQUErQUE PirES
Matrícula: 5958325

lotação: dGBio MEMBro

Nome: daNiEl da coSTa fraNcEZ
Matrícula: 57204718

lotação: ddf
MEMBro

Nome: alBErT iVY liMa PErEira
Matrícula: 57213092

lotação: dGMUc
MEMBro

Nome: ESTEr MiriaN PiMENTEl dE oliVEira
Matrícula: 307610
lotação: NUPlaN

MEMBro

art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 773575

diÁria
.

Portaria Nº. 093 de 24 de FeVereiro de 2022
fundamento legal: conforme processo nº 2022/157983 e art. 145 da lei 
Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
objetivo: apoio policial na operação de fiscalização na Zona de Amorteci-
mento do Parque Estadual Monte alegre.
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origem: Santarém-Pa
destino: Monte alegre-Pa
Período: 11 a 25/02/2022 - 14,5 (catorze e meia) diárias
Servidor: SGT PM Valdemir figueira de andrade – 5733766
SGT PM andré Sobrinho de Brito – 57199450
cB PM Jarlisson Nunes de Souza – 5944731
cB PM Greyce Kelly ribeiro Batista – 5910622
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 773676

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria Nº. 154 de 17 de MarÇo de 2022
art. 1º - alterar o período de férias da servidora larissa américo regis, 
matrícula nº 57201040, referente ao período aquisitivo de 23/07/2020 a 
22/07/2021, publicado no doE nº 34.850 de 01/02/2022. com a altera-
ção, passará a ser gozada no período de 02/01/2023 a 31/01/2023.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 773579
..

secretaria de estado
de seGUraNÇa PÚBLica
e deFesa sociaL

.

errata
.

referencia: Portaria N° 005/2022-cPL/ GaB seGUP, publicada no 
diario oficial do ESTado N° 34.897 edição do dia 18/03/2022:
- oNde se LÊ: aNa VicTÓria cordEiro loPES frEiTaS dE oliVEira SoUZa
cPf: 120.768.722-72
Mf: 3279979/1
- Leia-se:
cPf: 001.908.302-55
Mf: 5917892
- oNde se LÊ: aGNES roBErTa dE MElo aSSUNÇÃo
cPf: 69.939.832-04
- Leia-se:
cPf: 691.939.832-04
BElEM 18 dE MarÇo dE 2022
ViNiciUS PiNHEiro c,arValHo - dPc
diretor e ordenador do fiSP

Protocolo: 773869

coNtrato
.

coNtrato: 07/2022-FisP - eXercÍcio: 2022
Objeto: Aquisição de 60 unidades de ESPINGARDAS PUMP CBC 19”, CALI-
BrE 12, para atender as necessidades da Polícia civil do Estado do Pará. Va-
lor Total: r$ 303.893,40, data da assinatura: 11/03/2022, Vigência: 
11/03/2022 à 10/03/2023, Processo nº 2021/1016460, inexibilidade de 
licitação nº 01/2022. funcional Programática: 44.101.06.181.1502.7559, 
Natureza da despesa: 449052, fonte:0141 e 0341. contratada: coMPa-
NHia BraSilEira dE carTUcHoS -cBc, localizada na na rod. Br -470, 
nº 3133, Bairro faxinal, Montenegro - rS, cEP: 92.515-800, inscrita no 
cNPJ/Mf 57.494.031/0010-54. ViNÍciUS PiNHEiro carValHo, diretor e 
ordenador de despesas do fiSP. JoÃo carloS SaNcHEZ dE oliVEira 
JUNior/ coMPaNHia BraSilEira dE carTUcHoS - cBc.

Protocolo: 773651

.

.

aPostiLaMeNto
.

Processo Nº 2021/458923
1º terMo de aPostiLaMeNto do coNtrato Nº 39/2021-FisP
1º TErMo dE aPoSTilaMENTo do coNTraTo Nº 39/2021-fiSP, cElE-
Brado ENTrE fUNdo dE iNVESTiMENTo dE SEGUraNÇa PÚBlica E a 
EMPrESa TaUrUS arMaS S.a.
1 – do oBJeto
constitui objeto do presente Termo de apostilamento a alteração da cláu-
sula Xi – da doTaÇÃo orÇaMENTária, do contrato nº 39/2021 - fiSP.
Programação: 44.101.06.182.1502.7563 - adequação de Unidades do cor-
po de Bombeiros
Pi: 1050007563E.
Que passará a ser o seguinte:
Programação: 44.101.06.181.1502.8264 - Gerenciamento das ações inte-
gradas de Segurança Pública
Pi: 1050008264E
2 - da FUNdaMeNtaÇÃo LeGaL
constitui fundamento legal para o aPoSTilaMENTo em tela, o art. 65, §8º 
da lei federal nº 8.666/93.
3 – da ratiFicaÇÃo
Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato.
Belém-Pa, 18 de março de 2022.
fundo de investimento de Segurança Pública - fiSP/SEGUP
ViNiciUS PiNHEiro carValHo
diretor e ordenador de despesa do fiSP

Protocolo: 773680

diÁria
.

Portaria Nº 414/2022-saGa
OBJETIVO: para participar do projeto “SEGURANÇA POR TODO O PARÁ”.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): iTaiTUBa/Pa
PErÍodo: 06 à 12.03.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 07(sete) de alimentação e 06(seis) de pousada
SErVidor(ES): TEN cEl PM MarcUS ViNiciUS dE caSTro alVES, Mf: 
5808103/1
MaJ PM cElToN oTáVio coSTa dE JESUS, Mf: 5807859/1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 415/2022-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): aNaNiNdEUa, BENEVidES, SaNTa iZaBEl, caSTaNHal, 
cUrUÇá, caPaNEMa, oUrEM, caPiTÃo PoÇo, GarrafÃo do NorTE, 
NoVa ESPEraNÇa do Piriá E iPiXUNa/Pa
PErÍodo: 21 à 26.03.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 5 ½ (cinco e meia)
SErVidor(ES):  WilSoN JoSÉ NEGrÃo PalHETa, Mf: 3242005
raiMUNdo doS SaNToS loPES, Mf: 7006527
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 416/2022-saGa
oBJETiVo: para cobertura jornalística
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): BrEVES/Pa
PErÍodo: 16 à 17.03.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 ½ (uma e meia)
SErVidor(ES):  aNdrÉ lUiS BENTES MacEdo, Mf: 5899460/2
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 417/2022-saGa
oBJETiVo: para cumprirem escala de serviço extraordinário na BaSE do GraESP.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): SaNTarÉM/Pa
PErÍodo: 07 à 16.03.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 9 ½ (nove e meia)
SErVidor(ES): carloS alBErTo SaldaNHa da SilVa, Mf: 5958193-1
ENZo corrEia caPEloNi, Mf: 59629541
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 418/2022-saGa
oBJETiVo: para cumprirem escala de serviço extraordinário na BaSE do GraESP.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): SaNTarÉM/Pa
PErÍodo: 13 à 22.02.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 9 ½ (nove e meia)
SErVidor(ES): JoSÉ HUMBErTo dE MElo JUNior, Mf: 57193016
carloS alBErTo SaldaNHa da SilVa, Mf: 5958193-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Protocolo: 773894

.

.

oUtras MatÉrias
.

coNseLHo estadUaL de seGUraNÇa PÚBLica
resoLUÇÃo Nº 438/coNseP-2022

EMENTa: cria comissões Eleitorais para o Biênio 2023/2024 no âmbito do 
coNSEP
o conselho Estadual de Segurança Pública/coNSEP, no uso das atribui-
ções legais, conferidas pela lei nº 7.584/2011, com alterações da lei nº 
8906/19, e resolução nº 351/18, de 12/12/2018 - regimento interno do 
coNSEP, homologado pelo decreto nº 315/19, de 20/09/2019 (doE nº 
33.989, de 23/09/2019), e resolução nº 408-2020, homologada pelo de-
creto nº 1.465, respectivamente.
coNSidEraNdo a composição do Sistema Estadual de Segurança Pública 
e defesa Social - SiEdS, prevista no caput do art. 4º, §1º e seus incisos da 
lei nº 7.584, de 28 de dezembro de 2011, alterado pela lei nº 8906/2019.
coNSidEraNdo o disposto no art. 13, da lei 7.584/2011 e a resolu-
ção nº 270/15-coNSEP e seu anexo, homologada pelo decreto Governa-
mental 1.364/15, que regulamenta o Processo Eleitoral, estabelecendo o 
período bienal para o mandato de ouvidor(a) - SiEdS;
coNSidEraNdo o estabelecido no art. 1º, § 1º, inciso Xii, da lei nº 8.906, 
de 06 de dezembro de 2019 e na resolução nº 206/coNSEP, de 05 de 
dezembro de 2012, que disciplina o processo eleitoral para escolha dos 
membros do coNSEP, representantes da classe de servidores do SiEdS;
coNSidEraNdo o que dispõe a resolução nº 433/coNSEP, homologada 
pelo decreto nº 2.132, de 20 de janeiro de 2022;
CONSIDERANDO finalmente, a manifestação favorável da unanimidade dos 
conselheiros do coNSEP, presentes na unanimidade dos conselheiros pre-
sentes na 369ª reunião ordinária do coNSEP, realizada em 03/03/2022.
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rESolVE:
art. 1º - designar os integrantes das comissões Técnicas, abaixo relaciona-
das, com a missão de coordenar e conduzir os trabalhos relativos aos pleitos 
eleitorais no âmbito do conselho Estadual de Segurança Pública, com vistas a 
cumprir mandatos no primeiro biênio governamental 2023 a 2024.
• 1º - A Comissão Técnica será encarregada de dirigir os trabalhos de Elei-
ção para Conselheiros Representantes da Sociedade Civil, a fim de atuarem 
no conselho Estadual de Segurança Pública, na forma doart. 1º,§ 1º, inciso 
Xiii, da lei nº 8.906, de 06 dEZ 2019, será constituído por conselhei-
ros(as) do coNSEP, representantes das seguintes instituições:
Presidente - dPc Walter resende de almeida - Titular, dPc daniela Sousa 
dos Santos de oliveira - Suplente - Polícia civil.
Membros: Pc - césar figueiredo cursino - Titular - francisco Bismarck Borges 
filho - Suplente - representantes das Entidades de classe do SiEdS, Promo-
tor de Justiça - José Maria dos Santos - Suplente - Ministério Público Estadual.
• 2º - A Comissão Técnica encarregada de dirigir os trabalhos para Elei-
çãodo(a) ouvidor(a) do SiEdS, commandato no primeiro biênio governa-
mental 2023/2024, início previsto para janeiro/2023, na forma do regu-
lamento Processo Eleitoral, disposto no anexo da resolução nº 270/coN-
SEP, de 01/06/2015, homologada pelo decreto nº 1.364, de 01/09/2015, 
terá a seguinte composição:
Presidente - defensor Público João Paulo carneiro Gonçalves ledo, defen-
sora Pública Mônica Palheta furtado Belém dias - Suplente - defensoria 
Pública Estadual.
Membros: adv°. andré Silva Tocantins - Titular, advº. José Braz Mello 
lima - Suplente - ordem dos advogados do Brasil - Seção Pará, adm. ino-
cêncio renato Gasparin - Titular - Secretaria de Estado do Trabalho Em-
prego e renda.
• 3º - A Comissão Técnica será encarregada de dirigir os trabalhos para 
Eleição dos representantes das Entidades de classe dos Órgãos que com-
põe o SiEdSpara o mandato Biênio 2023/2024, na forma do disposto na 
resolução nº 206/coNSEP, de05/12/2012, e demais legislação pertinen-
te, art. 1º, § 1º, inciso Xii, da lei nº 8.906, de 06 de dezembro de 2019, 
disputado na forma a seguir: conselheiro(a) Titular – Entidades compostas 
por servidores ligados a Polícia civil, conselheiro(a) Suplente – Entidades 
compostas por servidores da Secretaria de administração Penitenciária, 
por requisito das entidades, entende-se aquelas que tenham em seus 
quadros, membros da ativa, inativos/aposentados ou de ambas as clas-
ses, terá a seguinte composição:
Presidente -advº José luiz Guerreiro Holanda -Titular, advº Tiago lopes 
Pereira - Suplente - centro de defesa da criança e do adolescente.
Membros: Educadora Social Maria de fátima Matos Silva - Titular - Socie-
dade Paraense de defesa dos direitos Humanos, domingos conceição - 
Suplente - Sociedade Paraense de defesa dos direitos Humano, Maria lui-
za de carvalho Nunes - Titular - centro de Estudos de defesa do Negro no 
Pará, Gilvan ferreira de Souza - Suplente - centro de Estudos de defesa 
do Negro no Pará.
art. 3º - cada comissão Técnica submeterá a aprovação da Presidência 
do coNSEP, as propostas de adequação das normas pertinentes de cada 
pleito, bem como o Edital de convocação e anexo, disciplinando as fases e 
disposições do certame eleitoral previstos no caput do art. 1º e §§ 1º, 2º 
e 3º da presente resolução;
art. 4º - a Secretaria Executiva do coNSEP, fornecerá apoio administrativo 
a cada comissão Especial;
art. 5º - Esta resolução, entra em vigor na data de sua publicação.
UalaME fialHo MacHado
Presidente do coNSEP
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 773663
coNseLHo estadUaL de seGUraNÇa PÚBLica

resoLUÇÃo Nº 439/coNseP-2022
EMENTa: aprova a prestação de contas do fundo Estadual de Segurança 
Pública e defesa Social - fESPdS, constantes do relatório de acompanha-
mento 2019 e relatório de acompanhamento 2020.
o conselho Estadual de Segurança Pública/coNSEP, no uso das atribui-
ções legais, conferidas pela lei nº 7.584/2011, com alterações da lei nº 
8906/19, e resolução nº 351/18, de 12/12/2018 - regimento interno do 
coNSEP, homologado pelo decreto nº 315/19, de 20/09/2019 (doE nº 
33.989 de 23/09/2019), e resolução nº 408-2020, homologada pelo de-
creto Nº 1.465, respectivamente.
coNSidEraNdo os recursos do fundo Nacional de Segurança Pública aos 
Estados e distrito federal, assegurados no inciso i do art. 7º da lei nº 
13.756, de 12 de dezembro de 2018;
coNSidEraNdo que no Estado do Pará, o fundo Estadual de Segurança 
Pública e defesa Social-fESPdS foi instituído pela lei nº 8.906, 06 de no-
vembro de 2019;
coNSidEraNdo a comissão Técnica de acompanhamento, Monitoramen-
to e avaliação – cTaMa, criada pela resolução nº 397 e homologada pelo 
decreto nº 1.139 de 09/11/2021, instituída no âmbito do conselho Esta-
dual de Segurança Pública com a missão de acompanhar e monitorar os 
recursos do fESPdS;
coNSidEraNdo que na 356ª reunião ordinária do coNSEP, realizada em 
09 de setembro de 2020, o Secretário Executivo do fESPdS fez apresenta-
ção do Planejamento dos recursos repassados pela SENaSP;
coNSidEraNdo que na pauta programática da 362ª reunião ordinária do 
coNSEP, realizada em 31 de maio de 2021, foi apresentado pelo Ten cel 
Wagner luiz de aviz carneiro, Secretário Executivo do fESPdS, os relató-
rios de acompanhamento dos anos de 2019 e 2020, nas formas adminis-
trativas e financeiras das Atividades do Fundo Estadual de Segurança Pú-
blica e defesa Social;

coNSidEraNdo o relatório/Parecer apresentado em âmbito do ProcES-
So 011/2021-coNSEP (Protocolo 2021/738464) pelos membros da cTa-
Ma designados pela resolução nº 418/2021-coNSEP de 05/05/2021, com-
postas das Entidades integrantes do coNSEP a seguir relacionados: Socie-
dade Paraense de defesa dos direito Humanos - Educadora Social Maria de 
fátima Silva Matos - conselheira Titular/SddH; representantes das En-
tidades de classe dos Órgãos do SiEdS - Pc césar figueiredo cursi-
no - conselheiro Titular/representação das Entidades e Trabalhadores do 
SiEdS; ordem dos advogados do Brasil/Seção Pará - advº José Braz Mello 
lima - conselheiro Suplente;
CONSIDERANDO finalmente, a manifestação favorável da unanimidade dos 
conselheiros do coNSEP, presentes na unanimidade dos conselheiros pre-
sentes na 369ª reunião ordinária do coNSEP, realizada em 03/03/2022.
rESolVE:
art. 1º - aprovar o relatório/Parecer da lavra dos membros da comissão 
Técnica de acompanhamento, Monitoramento e avaliação – cTaMa, cons-
tantes da prestação de contas do fundo Estadual de Segurança Pública e 
defesa Social – fESPdS, integrantes do ProcESSo 011/2021, contendo a 
análise da Prestação de contas do fundação do Plano de Segurança Públi-
ca - relatório financeiro - Janeiro a dezembro - 2020, orçamento 2019;
art. 2º - os recursos objetos da presente análise constam do quadro de-
monstrativo do extrato anexo à presente resolução;
art. 3º - a Presidência do coNSEP, deverá envidar esforços junto aos seus 
pares no coNSESP, visando o cumprimento da presente recomendação;
art. 4º - Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação.
UalaME fialHo MacHado
Presidente do coNSEP
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

resoLUÇÃo Nº 439/coNseP- 2022
eXtrato do reLatÓrio Para PUBLicaÇÃo

• Matéria sob Exame:Prestação de Contas do Fundo Estadual de Segurança 
Pública e defesa Social – fESPdS, integrantes do ProcESSo 011/2021, 
contendo a análise da Prestação de contas do fundação do Plano de Segu-
rança Pública-Relatório financeiro - Janeiro a Dezembro - 2020, orçamento 
2019 (Protocolo 2021/738464).
2- Exigência regimental: lei nº 7.584/2011, com alterações da lei nº 
8906/19, e resolução nº 351/18, de 12/12/2018 - regimento interno do 
coNSEP, homologado pelo decreto nº 315/19, de 20/09/2019 (doE nº 
33.989, de 23/09/2019), e resolução nº 408-2020, homologada pelo de-
creto nº 1.465, respectivamente e resolução nº 397 e homologada pelo 
decreto nº 1.139 de 09/11/2021, instituída no âmbito do colegiado Esta-
dual de Segurança Pública com a missão de acompanhar e monitorar os 
recursos do fESPdS.
3- dos recursos recebidos:
3.1- Eixo Valorização dos Profissionais de Segurança Pública, os valores 
constam do quadro i, com a tabela com lista de ações, constantes desse 
anexo;
3.2- Eixo Enfrentamento à criminalidade Violenta, os valores constam do 
quadro i, com a tabela com lista de ações, constantes desse anexo.
4- Parecer: diante do exposto, a partir da análise da vasta documentação 
apresentada, os membros da comissão opinam pela aProVaÇÃo da refe-
rida prestação de contas.
5- Proposição/recomendação: os membros da comissão rEcoMEN-
daM que o Presidente do coNSEP - Ualame fialho Machado, Secretário de 
Estado de Segurança e coordenador do SiEdS, na condição de membro do 
colegiado dos Secretários de Segurança Pública - coNSESP, proponha com 
a máxima urgência, pugnarem pela alteração da referida lei com a finalida-
de de garantir um percentual de recursos do fundo vinculado da segurança 
aos conselhos, por serem instrumentos essenciais à construção, debate e 
implementação das políticas de segurança pública.
6- Julgamento: aprovado com manifestação favorável da unanimidade dos 
conselheiros do coNSEP, presentes na 369ª reunião ordinária do coN-
SEP, realizada em 03/03/2022.
Belém/Pa, 17 de Março de 2022.
UalaME fialHo MacHado
Presidente do coNSEP
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

resoLUÇÃo Nº 439/coNseP - 2022
eXtrato do reLatÓrio Para PUBLicaÇÃo

3.1 - Plano de ação - eixo Valorização dos Profissionais de segurança Pública

traNsFerÊNcia iNVestiMeNto cUsteio totaL
1º repasse r$ 1.058.419,00 r$ 453.608,00 r$ 1.512.027,00

2º repasse (1º aditivo) r$ 232.502,00 r$ 99.643,00 r$ 332.145,00
3º repasse (2º aditivo) r$ 2.146.040,00 r$ 919.732,00 r$ 3.065.772,00

Total global do Eixo r$ 3.436.961,00 r$ 1.472.983,00 r$ 4.909.944,00

3.2 - Plano de ação - eixo enfrentamento a criminalidade Violenta

traNsFerÊNcia iNVestiMeNto cUsteio totaL

1º repasse r$ 4.233.677,00 r$ 1.814.433,00 r$ 6.048.110,00

2º repasse (1º aditivo) r$ 87.748,00 r$ 37.607,00 r$ 125.355,00

3º repasse (2º aditivo) r$ 8.584.162,00 r$ 3.678.926,00 r$ 12.263.088,00

Total global do Eixo r$ 12.905.587,00 r$ 5.530.966,00 r$ 18.436.553,00
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3.3 - resumo da execução orçamentária e Financeira (Valores em r$)

ModaLidade iteNs enfrentamento à crimi-
nalidade Violenta

Valorização dos Profissio-
nais de segurança Pública

rEcEiTaS
cUSTEio r$ 4.132.534,00 r$ 2.871.415,00

iNVESTiMENToS r$ 8.584.162,00 r$ 7.758.386,00

dESPESaS

doTaÇÃo r$ 2.271.058,44 XXXXX

EMPENHada r$ 2.271.058,44 XXXXX

liQUidada r$ 2.271.058,44 XXXXX

PaGa r$ 2.265.005,52 XXXXX

MoViMENTaÇÃo 
fiNaNcEira

Saldo ao final do Exercício 
anterior r$ 10.716.690,48 r$ 10.629.801,00

Saldo ao final do Exercício do 
relatório r$ 10.716.690,48 r$ 10.629.801,00

3.4 - extrato da aplicação dos recursos - Bloco investimento
 

ElEMENTo

eiXo

enfrentamento à criminalidade Violenta
(ecV)

Valorização dos Profissio-
nais de segurança Pública

(VPsP)

aÇÃo

aÇÃo 1- implantação do novo centro 
integrado de operações - cioP e 
centro integrado de comando e 

controle - cicc

aÇÃo 9
aquisição de rádios 

Transceptores portáteis 
digitais

Não Houve execução neste 
eixo no período do relatório

SiTUaÇÃo Em andamento recebido

Planejado
r$ 2.449.967,25
r$ 1.590.269,76

(contratado)
r$ 2.150.000,00

Instituição Beneficiada PMPa, PcPa, cBMPa e cPc renato 
chaves

PMPa, PcPa, cBMPa e 
cPc renato chaves

Empenhado r$ 121.058,00 r$ 2.150.000,00

Empenhado r$ 121.058,00 r$ 2.150.000,00

Pago r$ 121.058,00 r$ 2.150.000,00

Execução (%) 7,60% 100%  

Belém/Pa, 17 de Março de 2022.
UalaME fialHo MacHado
Presidente do coNSEP
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 773623

POLICIA MILITAR DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria de FaLeciMeNto Nº 09/2022 – cVP/4
o coMaNdaNTE GEral da PolÍcia MiliTar do Pará, no exercício de 
suas atribuições previstas no artigo 8º, inciso Viii, da lei complementar 
Estadual nº 093 de 14 de janeiro de 2014; considerando que o cEl QoPM 
rEf rG 15784 HEiTor doS SaNToS WaTriN JUNior, faleceu na cidade 
de Belém/Pa, na data 03 de outubro de 2021, conforme cópia da certidão 
de Óbito n° 066431 01 55 2021 4 00010 084 0010294 08 expedida pelo 
registro civil das Pessoas Naturais, no dia 05 de outubro de 2021, apre-
sentada e arquivada no cVP, rESolVE:
art. 1º. EXclUir do Quadro de Veteranos o cEl QoPM rEf rG 15784 HEi-
Tor doS SaNToS WaTriN JUNior, em virtude do seu falecimento na data 
03 de outubro de 2021;
art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a contar do dia 03 de outubro de 2021 e revoga as disposições 
em contrário.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Quartel em Belém/Pa, 18 de março de 2022.
JoSÉ dÍlSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM rG 18044
comandante Geral da PMPa

Protocolo: 773786
Portaria de FaLeciMeNto Nº 10/2022 – cVP/4

o coMaNdaNTE GEral da PolÍcia MiliTar do Pará, no exercício de 
suas atribuições previstas no artigo 8º, inciso Viii, da lei complementar 
Estadual nº 093 de 14 de janeiro de 2014; considerando que o 3º SGT PM 
rEf rG 30473 laUro PErEira da SilVa, faleceu na cidade de Belém/Pa, 
na data 21 de novembro de 2021, conforme cópia da certidão de Óbito 
n° 065656 01 55 2021 4 00448 017 0175455 47 expedida pelo registro 
civil das Pessoas Naturais, no dia 30 de novembro de 2021, apresentada e 

arquivada no cVP, rESolVE:
art. 1º. EXclUir do Quadro de Veteranos o 3º SGT PM rEf rG 30473 
laUro PErEira da SilVa, em virtude do seu falecimento na data 21 de 
novembro de 2021;
art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a contar do dia 21 de novembro de 2021 e revoga as disposi-
ções em contrário.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Quartel em Belém/Pa, 18 de março de 2022.
JoSÉ dÍlSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM rG 18044
comandante Geral da PMPa

Protocolo: 773792
Portaria de FaLeciMeNto Nº 11/2022 – cVP/4

o coMaNdaNTE GEral da PolÍcia MiliTar do Pará, no exercício de 
suas atribuições previstas no artigo 8º, inciso Viii, da lei complementar 
Estadual nº 093 de 14 de janeiro de 2014; considerando que o 3º SGT 
PM rEf rG 9009 BENEdiTo daVid BEZErra falcao, faleceu na cidade 
de Belém/Pa, na data 28 de outubro de 2021, conforme cópia da certidão 
de Óbito n° 065656 01 55 2021 4 00447 090 0175228 11 expedida pelo 
registro civil das Pessoas Naturais, no dia 05 de novembro de 2021, apre-
sentada e arquivada no cVP, rESolVE:
art. 1º. EXclUir do Quadro de Veteranos o 3º SGT PM rEf rG 9009 BE-
NEdiTo daVid BEZErra falcao, em virtude do seu falecimento na data 
28 de outubro de 2021;
art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a contar do dia 28 de outubro de 2021 e revoga as disposições 
em contrário.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Quartel em Belém/Pa, 18 de março de 2022.
JoSÉ dÍlSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM rG 18044
comandante Geral da PMPa

Protocolo: 773799
Portaria de FaLeciMeNto Nº 08/2022 – cVP/4

o coMaNdaNTE GEral da PolÍcia MiliTar do Pará, no exercício de 
suas atribuições previstas no artigo 8º, inciso Viii, da lei complementar 
Estadual nº 093 de 14 de janeiro de 2014; considerando que o cB PM rEf 
rG 4239 SiZENaNdo loBaTo doS SaNToS, faleceu na cidade de Belém/
Pa, na data 09 de janeiro de 2022, conforme cópia da certidão de Óbito 
n° 066852 01 55 2022 4 00058 059 0053739 53 expedida pelo registro 
civil das Pessoas Naturais, no dia 11 de janeiro de 2022, apresentada e 
arquivada no cVP, rESolVE:
art. 1º. EXclUir do Quadro de Veteranos o cB PM rEf rG 4239 SiZENaN-
do loBaTo doS SaNToS, em virtude do seu falecimento na data 09 de 
janeiro de 2022;
art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a contar do dia 09 de janeiro de 2022 e revoga as disposições 
em contrário.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Quartel em Belém/Pa, 18 de março de 2022.
JoSÉ dÍlSoN MElo dE SoUZa JÚNior – - cEl QoPM rG 18044
comandante Geral da PMPa

Protocolo: 773775
Portaria nº 005/2022–coNtroLadoria iNterNa-o coMaNdaNte 
GeraL da PoLÍcia MiLitar do ParÁ, no exercício das atribuições 
previstas nos artigos 91 e 92,da lei Estadual n° 5.251/1985;considerando 
o disposto na PorTaria Nº 086,de 11 dEZ 2000, da auditoria Geral 
do Estado,que regulamenta a operacionalidade do Módulo aUdicoN do 
SIAFEM/PA,instituído pelo Decreto nº 1783/96,para fins de instrução 
e organização dos processos de prestação de contas da administração 
Pública direta,autárquica e fundacional do Estado do Pará;considerando 
que a Portaria em referência define o Agente Público de Controle como 
o responsável pelo registro das conformidades diárias no SiafEM/Pa,em 
cada órgão do Estado;considerando que o agente Público de controle está 
consolidado pelo decreto Estadual nº 5218,de 26 MAR 2002,que o define 
como auxiliar dos órgãos componentes do Sistema de controle interno,cujo 
órgão central é a auditoria Geral do Estado;considerando ainda a necessidade 
de exoneração de Policiais Militares que não mais pertencem ao efetivo da 
Controladoria Interna da Polícia Militar do Pará;Considerando finalmente,a 
necessidade de nomeação de Policiais Militares que compõem a controladoria 
interna da Polícia Militar do Pará.rESolVE:art.1º–Exonerar da função de 
agente Público de controle, o Policial Militar abaixo relacionado:cB PM rG36463 
aNTÔNio BraGa doS SaNToS JÚNior.art.2º–Nomear para a função de 
agente Público de controle o Policial Militar relacionado abaixo,pertencente 
a controladoria interna da Polícia Militar do Pará:Sd PM rG43205 JENiSoN 
criSTiaN lEMoS dE oliVEira.art.3º–Esta Portaria entrará em vigor na data 
de sua publicação.registre-se,publique-se e cumpra-se.Belém,17 de março 
de 2022.JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior–cEl QoPM-comandante 
Geral da PMPa

Protocolo: 773784
Portaria Nº 011/2022 - ePPM – objeto: Nomear a MaJ QoPM rG 
30.341 SÂMara PErEira QUEiroZ em substituição ao 1º TEN QoaPM 
28362 Marco aNToNio liMa corrÊa como fiScal do TErMo dE 
cooPEraÇÃo nº 009/2019. Partes: PMPa e SEaP. Belém/Pa, 17/03/2022. 
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – comandante-Geral da PMPa.

Protocolo: 773825
Portaria Nº 012/2022 - ePPM – objeto: Nomear o MaJ QoPM rG 
26301 daNiEl MiraNda BriTo como fiScal do acordo dE cooPEraÇÃo 
nº 001/2022. Partes: PMPa e Pref. Parauapebas. Belém/Pa, 17/03/2022. 
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – comandante-Geral da PMPa.

Protocolo: 773827
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errata
.

errata da Portaria Nº 2578/21/di/dF, contida no doE nº 34.804 do 
dia 21/12/2021; onde lê-Se: Servidor: SGT PM Marcio Sidnei Nascimento 
Silva; cPf: 513.876.672-53; Valor: r$ 2.571,66. leia-se: SGT PM Marcio 
Sidnei Nascimento Silva; cPf: 513.878.672-53; Valor: r$ 2.571,66. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra.

Protocolo: 773608
errata da Portaria Nº 2047/21/di/dF, contida no doE Nº 34.749 do 
dia 27/10/2021; onde lê-Se: Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 01 de 
pousada. leia-Se: Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 02 de pousada. 
ordENador: cEl QoPM roBiSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra.

Protocolo: 773647

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

eXtrato de Portarias de coNcessÃo - PUBLicaÇÃo
Portaria Nº 308/2022-dGa-sUP FUNdos; Suprido JUlio cESar 
dioGNES aNdradE, caP PM, Mf 572329851, do efetivo do(a) 12º BPM/
SaNTa iZaBEl; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 200,00;Elemento de despesa: 
33.90.30 – aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 
0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa 
Bezerra, cel QoPM.

Protocolo: 773847

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1183/22/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marabá-Pa; 
destino: rondon do Pará-Pa; Período: 14 a 24/03/2022; Quantidade de 
diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; Servidores: SGT PM Manoel 
Borges da Silva filho; cPf: 627.205.892-68; Valor: r$ 2.637,60. Sd PM 
igor rafael Borges lopes; cPf: 037.980.063-26; Valor: r$ 2.532,00. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1184/22/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: itaituba-Pa; 
destino: Belém-Pa; Período: 15 a 20/03/2022; Quantidade de diárias: 05 de 
alimentação e 05 de pousada; Servidores: SGT PM anderson Kelly Viera de 
Sousa; cPf: 522.263.012-91; Valor: r$ 1.318,80. cB PM francisco clezio 
rocha dos Santos; cPf: 846.314.572-87; Valor: r$ 1.266,00. Sd PM Joao 
Paulo roginol Marques; cPf: 938.656.512-91; Valor: r$ 1.266,00. Sd PM 
Mauricio rodrigues fonseca; cPf: 036.521.162-16; 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 1185/22/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: altamira-Pa; 
destino: Uruará-Pa; Período: 28/03 a 05/04/2022; Quantidade de diárias: 
08 de alimentação e 08 de pousada; Servidores: SGT PM alex da rocha 
Pereira; cPf: 816.675.742-72; Valor: r$ 2.110,08. cB PM carlos dias da 
Silva; cPf: 006.529.742-36; Valor: r$ 2.025,60. cB PM carlos lemos de 
frança; cPf: 000.222.342-25; Valor: r$ 2.025,60. Sd PM Walas Sales 
Silva Galvão; cPf: 021.903.632-25; Valor: r$ 2.025,60. ordenador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1186/22/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: altamira-
Pa; destino: anapu-Pa; Período: 28/03 a 05/04/2022; Quantidade de 
diárias: 08 de alimentação e 08 de pousada; Servidores: SGT PM robby 
rodrigues da Silva; cPf: 003.270.722-37; Valor: r$ 2.110,08. SGT PM 
rubens chaves de Góes; cPf: 748.219.112-72; Valor: r$ 2.110,08. cB 
PM célio roberto dos Santos; cPf: 021.970.781-27; Valor: r$ 2.025,60. 
cB PM cledson de Souza Silva; cPf: 840.783.162-04; Valor: r$ 2.025,60. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1187/22/di/dF – objetivo: chamado de Justiça; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Santarém-Pa; 
destino: Óbidos-Pa; Período: 21 a 23/03/2022; Quantidade de diárias: 
02 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: SGT PM rodrigo auzier 
campos; cPf: 807.124.362-00; 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 1188/22/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa; fundamento 
legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: Salinópolis-
Pa; Período: 09 a 23/03/2022; Quantidade de diárias: 15 de alimentação 
e 14 de pousada; Servidores: SGT PM laudemir dos Santos campos; cPf: 
574.430.092-91; Valor: r$ 3.824,52. cB PM Victor Yuri castro dos Santos; 
cPf: 011.810.402-05; Valor: r$ 3.671,40. Sd PM Wladson luan Monteiro 
Borges; cPf: 002.092.662-60; Valor: r$ 3.671,40. Sd PM alan diego Silva 
de abreu; cPf: 806.931.562-87; Valor: r$ 3.671,40. ordenador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 
05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1189/22/di/dF – objetivo: chamado de Justiça; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Soure-Pa; 
destino: Santa izabel do Pará-Pa; Período: 20 a 22/03/2022; Quantidade 
de diárias: 02 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: TEN cEl 
PM leomar costa de aviz; cPf: 578.835.562-15; Valor: r$ 527,52. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Portaria Nº 1190/22/di/dF – objetivo: chamado de Justiça; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: itaituba-Pa; 
destino: ananindeua-Pa; Período: 10 a 12/03/2022; Quantidade de diárias: 
03 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: SGT PM djair rodrigo 
cortes romero; cPf: 182.817.118-25; Valor: r$ 435,20. ordenador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1191/22/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: abaetetuba-Pa; Período: 28 a 31/03/2022; Quantidade de diárias: 
04 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: TEN cEl PM leno Márcio 
Barros do carmo; cPf: 766.799.936-87; Valor: r$ 1.107,82. caP PM rosa 
de fátima lima rodrigues; cPf: 751.493.032-91; Valor: r$ 1.015,49. 
cB PM christian amaral cabral; cPf: 837.361.742-68; Valor: r$ 886,20. 
Sd PM diogo Souza Benjamim; cPf: 028.154.822-66; 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 1192/22/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Breves-Pa; 
destino: Belém-Pa; Período: 16 a 18/03/2022; Quantidade de diárias: 02 
de alimentação e 02 de pousada; Servidores: MaJ PM Mário luis cardoso 
oliveira; cPf: 650.284.732-34; Valor: r$ 633,04. Sd PM Jõao Victor 
Barros Branco; cPf: 014.434.992-26; Valor: r$ 506,40. ordenador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1193/22/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: altamira-Pa; 
destino: Senador José Porfírio-Pa; Período: 15 a 16/03/2022; Quantidade 
de diárias: 02 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: SGT PM felipe 
Gomes da conceição; cPf: 392.162.682-04; Valor: r$ 395,64. cB PM 
Jonas cleiton lopes linhares; cPf: 986.695.672-53; Valor: r$ 379,80. cB 
PM claudemilson cunha de lima; cPf: 872.767.122-49; 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 1194/22/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: castanhal-Pa; 
destino: Salinópolis-Pa; Período: 09 a 23/03/2022; Quantidade de diárias: 
15 de alimentação e 14 de pousada; Servidores: SGT PM dinael de almeida 
Piedade; cPf: 698.234.802-49; Valor: r$ 3.824,52. SGT cleomar Matos 
costa; cPf: 641.092.322-87; Valor: r$ 3.824,52. SGT PM Wagner abadias 
Neves Sierro de Jesus; cPf: 809.769.642-87; Valor: r$ 3.824,52. cB PM 
Bruno afonso de Melo favacho; cPf: 785.585.222-00; Valor: r$ 3.671,40. 
cB PM rairom allan arruda de oliveira; cPf: 008.640.272-22; Valor: r$ 
3.671,40. Sd PM alexsandro Nunes da cruz; cPf: 974.339.502-49; Valor: 
r$ 3.671,40. Sd PM Welington Brito dos Santos; cPf: 938.290.002-00; 
Valor: r$ 3.671,40. Sd PM Hermes Manoel damasceno de Barros; cPf: 
965.503.172-15; Valor: r$ 3.671,40. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 773850
Portaria Nº 1560/21/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: capanema-Pa; Período: 19/08/2021; Quantidade de diárias: 
01 de alimentação; Servidor: SGT PM Wanxy de carvalho Elesbão; cPf: 
448.409.262-04; Valor: r$ 131,88. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 773569
Portaria Nº1174/22/di/dF – objetivo: chamado de 
Justiça; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Salinópolis-Pa; destino: castanhal-Pa; Período: 07/03/2022; Quantidade 
de diárias: 01 de alimentação; Servidores: SGT PM Sandro adriano Goulart 
Sena; cPf:593.281.772-00; 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 Nº1175/22/di/dF – objetivo: iV curso de operações 
Especiais( ceará, Bahia, rio de Janeiro e Paraná ); fundamento legal: 
lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: curitiba- 
Paraná; Período: 12/03 a 11/04/2022; Quantidade de diárias: 30 de 
alimentação; Servidores: MaJ PM felipe corrêa aires; cPf:831.717.622-
34; Valor: r$ 7.490,70. TEN PM adler Pinheiro Braga; cPf:005.016.692-13; 
Valor: r$ 6.435,60. SGT PM Nelson Pimentel Teixeira; cPf: 364.119.222-
68; Valor:r$ 5.934,60. SGT PM Benedito Jandison Moraes almeida; 
cPf: 708.880.192-20; Valor: r$ 5.934,60. SGT PM Pedro Menezes 
Silva filho; cPf: 689.887.372-53; Valor: r$ 5.934,60. SGT PM Gilson 
de Brito oliveira; cPf: 683.767.312-20; Valor: r$ 5.934,60. 
cB PM Eduardo augusto Henriques campos; cPf: 749.144.562-49;Valor: 
r$ 5.380,80. cB PM Wallasi Washington Silva da Silva; cPf: 013.864.012-
26; Valor: r$ 5.380,80. cB PM Evandro coelho costa; cPf: 535.693.692-
34; Valor: r$ 5.380,80. cB PM francinélio do carmo dos Prazeres 
cardoso; cPf:889.715.542-15; Valor: r$ 5.380,80. cB PM robnilson 
Barbosa Brito; cPf: 014.482.034-06; Valor: r$ 5.380,80. cB PM rafael 
Nogueira da Silva; 899.280.832-15; Valor: r$ 5.380,80. Sd PM Jônatas 
Santiago freire; cPf: 904.037.622-00; Valor: r$ 5.380,80. Sd PM 
raphael Jose Barbosa Moreira; cPf: 960.926.102-72; Valor: r$ 5.380,80. 
Sd PM Jhonathan Souza ribeiro; cPf: 008.038.542-77; Valor:r$ 5.380,80. 
Sd PM Eder da luz ferreira; cPf:018.421.482-30; Valor:r$ 5.380,80. 
Sd PM Edson Matheus araújo Marques da Silva; cPf: 037.565.272-
80; Valor: r$ 5.380,80. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
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Portaria Nº1178/22/di/dF – objetivo: a Serviço da 
PMPa;fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marabá-
Pa; destino: Belém-Pa; Período: 15 a 16/03/2022; Quantidade de diárias: 
02 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: SGT PM Hananeel almeida 
costa; cPf: 992.181.601-25; Valor:r$ 395,64. SGT PM José conceição 
de araujo; cPf:404.721.323-34; Valor: r$ 395,64. SGT PM Josiley da 
Silva Nascimento; cPf: 560.152.322-34; Valor:r$ 395,64. cB PM alysson 
ferreira Silva; cPf:844.264.032-00; Valor: r$ 379,80. cB PM robson 
fabrício Parra Sousa; cPf:959.326.232-68; 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 Nº1179/22/di/dF–objetivo: a Serviço da 
PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Salvaterra-Pa; destino: Ponta de Pedras-Pa; Período: 15 a 22/03/2022; 
Quantidade de diárias: 07 de alimentação e 07 de pousada; Servidores: 
TEN cEl PM antonio Vicente da Silva Neto; cPf: 429.970.382-00; Valor: 
r$ 2.215,64. SGT PM douglas oliveira da Silva; cPf: 452.119.812-00; 
Valor: r$ 1.846,32. SGT PM Silvio Gomes Barbosa; cPf: 731.040.352-
53; Valor: r$ 1.846,32. SGT PM anderson augusto Xavier; cPf: 
905.523.422-20; Valor: r$ 1.846,32. SGT PM reinaldo da Silva Nazaré; 
CPF:511.492.732-91; Valor:R$ 1.846,32. SGT PM Jefferson Haide De 
Sousa Maia; cPf: 698.102.732-15; Valor: r$ 1.846,32. SGT PM Eron de 
Jesus Valente Pinto; cPf: 738.612.862-20; Valor: r$ 1.846,32. cB PM luis 
cleber Gonçalves de Novaes; cPf:001.478.292-83; Valor: r$ 1.772,40. 
cB PM iuri da Silva da costa; cPf:002.941.332-08; Valor: r$ 1.772,40. 
Sd PM Jairo Pereira leite; cPf: 903.188.622-04; Valor: r$ 1.772,40. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1180/22/di/dF – objetivo: a Serviço da 
PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Salvaterra-Pa; destino: Ponta de Pedras-Pa; Período: 15 a 
22/03/2022; Quantidade de diárias: 07 de alimentação e 07 de pousada; 
Servidores: cEl PM Josimar leão Queiroz; cPf: 440.367.362-72; Valor: 
r$ 2.215,64. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.
Portaria Nº1181/22/di/dF – objetivo: curso de instrutor de 
Educação física; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: rio de Janeiro-rJ; Período: 28/03 a 
27/04/2022; Quantidade de diárias: 30 de alimentação e 30 de pousada; 
Servidores: TEN PM Marcus Vinivius costa da Silveira; cPf: 847.484.862-
87; Valor: r$ 12.871,20. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº1182/22/di/dF – objetivo: a Serviço da 
PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-
Pa; destino: Marabá-Pa; Período: 14 a 16/03/2022; Quantidade de 
diárias: 03 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: MaJ PM alexandre 
da Silva corrêa; cPf: 680.215.002-63; Valor: r$ 791,30. SGT PM aldair 
José dos Santos; cPf: 429.696.112-87; Valor: r$ 659,40. SGT PM Kellison 
carlos chaves de oliveira; cPf: 728.128.772-00; Valor: r$ 659,40. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 773873

t.
.

torNar seM eFeito
.

Tornar sem efeito a publicação constante no Diário Oficial Nº 
34.693 de 09/09/2021, referente as diárias da PorTaria Nº 1559/22-
df, que gerou o protocolo de publicação: 701793.

Protocolo: 773563

.

.

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA 
POLÍCIA MILITAR

.

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria N°037/2022- 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 a servidora lUaNa PiMENTEl PiNHEiro, Sd PM rG 
40968, cPf 957.793.532-04  , Mf 59075982, auxiliar do Serviço Social 
do faSPM, a utilizar o adiantamento no valor total de r$ 1.000,00 (Mil 
reais), para despesa de caráter eventual, na funcional programática: 
08.303.1502.8277.0000; sendo r$ 1.000,00 (Mil reais) na 339030 (Mat. 
consumo).
art. 2º determino o prazo de 60(sessenta) dias para a aplicação e 15 
(quinze) dias para prestação de contas, a contar da emissão da ordem 
Bancária.
Belém-Pa, 18 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: 773822

Portaria N°036/2022- 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 a servidora roSaNa PriScila coSTa BraGa, cB PM 
rG 38079, cPf 845.734.572-91, Mf 57232257, auxiliar do Serviço So-
cial do faSPM, a utilizar o adiantamento no valor total de r$ 1.000,00 
(Mil reais), para despesa de caráter eventual, na funcional programática: 
08.303.1502.8277.0000; sendo r$ 1.000,00 (Mil reais) na 339030 (Mat. 
consumo).
art. 2º determino o prazo de 60(sessenta) dias para a aplicação e 15 
(quinze) dias para prestação de contas, a contar da emissão da ordem 
Bancária.
Belém-Pa, 18 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: 773677

t.
.

torNar seM eFeito
.

o diretor do FasPM decide, toNar seM eFeito a PUBLicaÇÃo 
coNstaNte No diÁrio oFiciaL N° 34.898 de 21/03/2022, 
rEfErENTE a PorTaria Nº 036/2022 – GaB dirETor/SUPriMENTo 
dE fUNdo a cB PM roSaNa PriScila coSTa BraGa, QUE GEroU o 
ProTocolo dE PUBlicaÇÃo: 773677. ordENador MoiSÉS coSTa da 
coNcEiÇÃo

Protocolo: 773844

.

.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo N° 001/2022 - cBMPa
data de assinatura: 15/03/2022
Valor: r$ 21.000,00 (vinte e um mil reais).
objeto: contratação de empresa exclusiva para a realização do cUrSo 
PlaTaforMa +BraSil coMPlETo.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000
funcional Programática: 06.128.1502.8832
Elemento de despesa: 339039
Plano interno: 1050008832c
contratada: iNoVE TrEiNaMENTo lTda.
cNPJ: 24.091.611/0001-50
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza - cEl QoBM

Protocolo: 773476

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

errata
terMo de HoMoLoGaÇÃo

o comandante-Geral do corpo de Bombeiros Militar do Pará rETifica os 
registros constantes no TErMo dE HoMoloGaÇÃo referente ao Processo 
licitatório na forma Pregão Eletrônico n° 030/2021 – SrP – cBMPa, publi-
cado no d.o.E. n° 34.894, em 16/03/2022, protocolo n° 772194, conforme 
abaixo descrito:
onde se lê:
[…] GrUPo 01 (KiT HiGiENE); iTEM dE liciTaÇÃo Nº 08 aBSorVENTE 
PcT c/4 UNid.
Leia-se:
[…] GrUPo 01 (KiT HiGiENE); iTEM dE liciTaÇÃo Nº 08 aBSorVENTE 
PcT c/8 UNid.
inclusão da tabela abaixo por ter sido suprimida na publicação original:

taBeLa de QUaNtitatiVos dos ÓrGÃos-GrUPo 4 - Kit dorMitÓrio - cota Me/ePP 

GrUPo
liciTaÇÃo dEScriÇÃo UNid ÓrGÃo QTdE KiTS ProÇo UNiTário 

KiTS PrEÇo ToTal

04 dorMiTÓrio KiT cBMPa 160 r$ 423,00 r$ 67.680,00

ToTal GrUPo 4 r$ 67.680,00

Belém – Pa, 18 de março de 2022.
HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa – cEl QoBM
comandante-Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil

Protocolo: 773886

aPostiLaMeNto
.

terMo de aPostiLaMeNto ao coNtrato N° 001/2022
data de assinatura: 17/03/2022
objeto: alteração da cláusula oitava do contrato N° 001/2022, referente 
a dotação orçamentária.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0301000000 – Superávit do Tesouro.
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funcional Programática: 06.182.1502.7563 – adequação de Unidades do 
cBMPa.
Elemento de despesa: 449051 – obras e instalações.
Plano interno: 105ra1GBMBE
contratada: aTiTUdE coNSTrUTora EirEli EPP
cNPJ: 03.478.057/0001-99
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza - cEl QoBM

Protocolo: 773480

diÁria
.

Portaria Nº 072/diÁria/cedec de 18 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 THiaGo SaNTHiaEllE dE 
carValHo, SUB TEN QBM MarcElo TEiXEira BraSil e SGT QBM SE-
BaSTiao araUJo da SilVa, 01 (uma) diária de alimentação para cada, 
perfazendo um valor total de r$ 305,96 ( TrEZENToS E ciNco rEaiS E 
NoVENTa E SEiS cENTaVoS), por terem seguido viagem de castanhal-Pa 
para o município de Marapanim/Pa, na região de integração do Guamá e 
com diária do grupo a, no dia 17 de março de 2022, a serviço da coorde-
nadoria 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: 773824
Portaria Nº 071/diÁria/cedec de 18 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 JardSoN araUJo da SilVa e 
cB QBM BrUNo caBral SilVa 03 (três) diárias de alimentação e 02 (três) 
diárias de Pousada para cada, perfazendo um valor total de r$ 1.292,40 
(UM Mil, dUZENToS E NoVENTa E doiS rEaiS E QUarENTa cENTaVoS), 
por terem seguido viagem de itaituba-Pa para o município de Novo Pro-
gresso/Pa, na região de integração do Tapajós e  com diárias do grupo 
B, no período de 12 a 14 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: 773745
Portaria Nº 070/diÁria/cedec de 17 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 cElSo dE SoUZa SalGado e 
Sd QBM caroliNa foUro da SilVa 04 (quatro) diárias de alimentação 
e 03 (três) diárias de Pousada para cada, perfazendo um valor total de 
r$ 1.809,36 (UM Mil, oiTocENToS E NoVE rEaiS E TriNTa E SEiS 
cENTaVoS), por terem seguido viagem de Santarém-Pa para o município 
de alenquer/Pa, na região de integração do Baixo amazonas e  com 
diárias do grupo B, no período de 14 a 17 de fevereiro de 2022, a serviço 
da coordenadoria Estadual de defesa civil
.art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JaYME dE aViZ BENJÓ – cEl QoBM
coordenador adjunto Estadual de defesa civil

 Protocolo: 774052

..

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria dG/GaB/Pc-Pa Nº 010/2022.
BeLÉM-Pa, 15 de MarÇo de 2022.

o delegado-Geral de Polícia civil, Exmo. Sr. dr. Walter resende de almei-
da, no uso de suas atribuições legais, conferidas no artigo 8° e artigo 13, 
alínea “e” da lei complementar nº 022/94, e artigo 18, do decreto n° 
2.750/2006; faço saber que,
coNSidEraNdo: o disposto no decreto n° 2.750/2006, que regulamenta 
a apuração e julgamento dos requisitos do Estágio Probatório, nos termos 
do artigo 50, da lei complementar n° 022/1994;
coNSidEraNdo: o processo de avaliação de desempenho do Estágio Pro-
batório dos servidores, nomeados e empossados, em março de 2018, em 
decorrência de aprovação em concurso público, acompanhados pelas co-
missões de avaliação; pelo período de três anos,

coNSidEraNdo: a conclusão dos Processos de avaliação de Estágio Pro-
batório do servidor da Polícia civil, empossado em 08 março de 2019, 
julgados aptos a permanecer nos quadros, no cargo de delegado de Polícia 
civil, abaixo relacionado;
r E S o l V E:
i – Homologar o processo de Estágio Probatório, e declarar ESTáVEl no 
cargo de delegado de Policia civil, o servidor abaixo relacionado, por ter 
preenchido todos os requisitos exigidos para a conclusão do Estágio Pro-
batório, em consonância com o que dispõem os artigos 50, 51 e 52 da lei 
complementar n° 022/1994, e artigo 18, do decreto n° 2.750, de 2006, a 
contar do dia subsequente aos três anos de efetivo exercício:
dElEGado dE PolÍcia
1. JorGE daVid da SilVa carValHo JUNior
ii – determinar às diretorias de administração e de recursos Humanos 
que adotem as devidas providências ao fiel cumprimento do presente Ato.
rEGiSTrE-SE. PUBliQUE-SE. cUMPra-SE.
delegado WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado Geral de Polícia civil
Polícia civil do estado do pará

Protocolo: 773800
PoLÍcia ciViL do estado do ParÁ

deLeGacia GeraL
coMissÃo PerMaNeNte de Processo adMiNistratiVo 

disciPLiNar
NotiFicaÇÃo iNiciaL

Exmo. Sr.
JoSÉ WilliaN SiQUEira da foNSEca
delegado de Polícia civil
lotação: delegacia de Polícia de Santa cruz do arari
End.: Travessa antônio Bentes, nº 1220, bairro N. Sa. das Graças, orixi-
miná - Pa. cEP 68270-000
End.: avenida Governador José Malcher, Passagem Sônia Maria, nº 24, 
Bairro Nazaré, Belém - Pa (Sede do Partido renovador Trabalhista Brasi-
leiro - PrTB)
a Presidente da comissão do Processo administrativo disciplinar, 
instituído através da PorTaria Nº 002/2022-Pad/iNSTaUraÇÃo/dG/Pc-
PA, de 07/02/2022, com publicação no Diário Oficial sob o nº 34.863, 
de 11/02/2022, do Exmº. Sr. Walter resende de almeida, delegado Geral 
da Polícia civil, NoTifica que foi instaurado o Processo administrativo 
disciplinar em epígrafe, considerando a conclusão da aai nº 335/2019-
GaB/corrEGEPol, e o teor da notícia de fato SiMP nº 001473-039/2019, 
oriundo da Promotoria de Justiça de Oriximiná, instaurado com a finalidade 
de apurar conduta de irregularidades atribuídas a Vossa Excelência, 
conduta que, em tese, constitui transgressão disciplinar prevista no artigo 
74, incisos Vii, XXXV e XXXiX, da lei complementar n. 022/94
E, a partir do recebimento desta notificação, Vossa Excelência, poderá ter 
vista aos autos, podendo acompanhar toda a instrução do processo, pes-
soalmente ou por intermédio de advogado legalmente constituído, arrolar e 
reinquirir testemunhas, produzir provas e contraprovas, em conformidade 
com os artigos 209 e 212 da lei nº 5.810/94.
Comunicamos que a Comissão ficará instalada no prédio onde funciona a 
corregedoria Geral de Polícia civil, sito na av. Magalhães Barata, 209 – 
Bairro de Nazaré, complexo da Polícia civil, Bloco B, Sala do Pad 01, Bairro 
de Nazaré, e que Vossa Excelência será devidamente notificado do dia e 
hora e local, de todos os atos da comissão Processante. Tudo em conformi-
dade com os Princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
Belém - Pa, 17 de Março de 2022
delegado oTTo HENriQUE diaS HirTZ
Presidente da comissão Processante
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará
ciente em ____/_____/2022
______________________________________
JoSÉ WilliaN SiQUEira da foNSEca
delegado de Polícia civil

Protocolo: 773208
PoLÍcia ciViL do estado do ParÁ

deLeGacia GeraL
coMissÃo PerMaNeNte de Processo adMiNistratiVo 

disciPLiNar
2. NotiFicaÇÃo de aUdiÊNcias

Exmo. Sr.
JoSÉ WilliaN SiQUEira da foNSEca
delegado de Polícia civil
lotação: delegacia de Polícia de Santa cruz do arari
End.: Travessa antônio Bentes, nº 1220, bairro N. Sa. das Graças, orixi-
miná - Pa. cEP 68270-000
End.: avenida Governador José Malcher, Passagem Sônia Maria, nº 24, Bairro 
Nazaré, Belém - Pa (Sede do Partido renovador Trabalhista Brasileiro - PrTB)
1. a Presidente da comissão do Processo administrativo disciplinar, 
instituído através da PorTaria Nº 002/2022-Pad/iNSTaUraÇÃo/dG/Pc-
PA, de 07/02/2022, com publicação no Diário Oficial sob o nº 34.863, de 
11/02/2022, do Exmo. Sr. Walter resende de almeida, delegado Geral da 
Polícia civil, NoTifica Vossa Excelência das audiências das testemunhas 
abaixo nominadas que serão realizadas no período abaixo, dia e hora 
mencionados no prédio da delegacia de Polícia civil de oriximiná. Tudo 
conforme os princípios do contraditório e ampla defesa.
2. outrossim, solicitamos, caso Vossa Excelência entenda necessário, apre-
sentar no PraZo dE ciNco diaS, rol de testemunhas de defesa, com nome 
e endereço completo, a fim de que possamos notificá-los para as audiências.
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3. Informamos, ainda, que seu depoimento em Auto de Qualificação e In-
terrogatório está marcado para a data de 13/04/2022 às 15h, na Sede da 
corregedoria Geral de Polícia civil, localizada no complexo da Polícia civil, 
no Município de Belém.

testeMUNHas data Hora LocaL
iPc davi albuquerque dos Santos 30/03/2022 09:30 oriximiná

adV Joaquim de Souza Simão Neto 30/03/2022 10:00 oriximiná
aldilene cardoso 30/03/2022 11:00 oriximiná

darla cardoso azevedo 30/03/2022 14:00 oriximiná
admilson Gomes dos Santos 30/03/2022 15:00 oriximiná

Testemunha de defesa 31/03/2022 08:00 oriximiná
Testemunha de defesa 31/03/2022 09:00 oriximiná
Testemunha de defesa 31/03/2022 10:00 oriximiná

aQi José Willian Siqueira da fonseca 13/04/2022 15:00 Belém

Belém - Pa, 17 de Março de 2022
delegado oTTo HENriQUE diaS WirTZ
Presidente da comissão Processante
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará
ciente em ____/_____/2022
______________________________________
dPc JoSÉ WilliaN SiQUEira da foNSEca

Protocolo: 773218

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato
coNtrato N°39/2022-Pc/Pa.

Modalidade de licitação: inexigibilidade de licitação n°11/2022.
Partes: PolÍcia ciVil do ESTado do Pará. cNPJ Nº 00.368.105/0001-
06 e o Sr. EdWard SalVador PaSTaNa. cPf nº 093.558.918-06.
data da assinatura: 18/03/2022.
Vigência: da data de sua assinatura até 24/06/2022.
Valor: r$ 9.520,00 (nove mil e quinhentos e vinte reais).
objeto: cUrSo dE forMaÇÃo dE PoliciaiS ciViS, categorias: Escrivão, 
investigador, e Papiloscopista de Polícia civil, 2ª Etapa do concurso Público 
c-207/2020-SEPlad/PcPa, aprovado pela resolução n° 413/2021 – coN-
SUP, de 21/12/2021, como SUPErViSor da TUrMa iPc 13 e iPc 14.
ProcESSo Nº 2022/280521.
orçamento: função Programática: 40101.06.128.1502.8833; Elemento de 
despesa: 339036/339047; fonte: 0101.
contratado: Sr. EdWard SalVador PaSTaNa.
Endereço do contratado: conj. cidade Nova iV, WE 42, e-mail: espasta-
na@hotmail.com.
ordenadora responsável: ana Michelle Gonçalves Soares Zagalo. chefe de 
Gabinete do delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará.

eXtrato de coNtrato
coNtrato N°40/2022-Pc/Pa.

Modalidade de licitação: inexigibilidade de licitação n°12/2022.
Partes: PolÍcia ciVil do ESTado do Pará. cNPJ Nº 00.368.105/0001-
06 e o Sr. Eric MarcoS NUNES caValcaNTE. cPf nº 410.500.372-00.
data da assinatura: 18/03/2022.
Vigência: da data de sua assinatura até 24/06/2022.
Valor: r$ 12.000,00 (doze mil reais).
objeto: cUrSo dE forMaÇÃo dE PoliciaiS ciViS, categoria: delegado 
de Polícia civil, 2ª Etapa do concurso Público c-206/2020-SEPlad/PcPa, 
aprovado pela resolução n° 412/2021 – coNSUP, de 21/12/2021, como 
docENTE das disciplinas arMaMENTo, MUNiÇÃo E Tiro dEfENSiVo e 
aTENdiMENTo PrÉ-HoSPiTalar EM coMBaTE.
ProcESSo Nº 2022/274394.
orçamento: função Programática: 40101.06.128.1502.8833; Elemento de 
despesa: 339036/339047; fonte: 0101.
contratado: Sr. Eric MarcoS NUNES caValcaNTE.
Endereço do contratado: av. Magalhães, cEP: 67.010-570, Bairro: Guana-
bara, ananindeua/Pa, e-mail: instrutor2.pa@gmail.com.
ordenadora responsável: ana Michelle Gonçalves Soares Zagalo. chefe de 
Gabinete do delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará.

eXtrato de coNtrato
coNtrato N°41/2022-Pc/Pa.

Modalidade de licitação: inexigibilidade de licitação n°13/2022.
Partes: PolÍcia ciVil do ESTado do Pará. cNPJ Nº 00.368.105/0001-
06 e o Sr. EVaNdro MorEira da rocHa araÚJo JÚNior. cPf nº 
809.670.192-49.
data da assinatura: 18/03/2022.
Vigência: da data de sua assinatura até 24/06/2022.
Valor: r$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais).
objeto: cUrSo dE forMaÇÃo dE PoliciaiS ciViS, categoria: delegado 
de Polícia civil, 2ª Etapa do concurso Público c-206/2020-SEPlad/PcPa, 
aprovado pela resolução n° 412/2021 – coNSUP, de 21/12/2021, como 
MoNiTor das disciplinas arMaMENTo, MUNiÇÃo E Tiro dEfENSiVo e 
oPEraÇÕES PoliciaiS.
ProcESSo Nº 2022/274424.
orçamento: função Programática: 40101.06.128.1502.8833; Elemento de 
despesa: 339036/339047; fonte: 0101.
contratado: Sr. EVaNdro MorEira da rocHa araÚJo JÚNior.
Endereço do contratado: Tv. Barão do Triunfo, cEP: 66.095-050, Bairro: 
Marco, Belém/Pa, e-mail: evandroaraujojr@gmail.com.
ordenadora responsável: ana Michelle Gonçalves Soares Zagalo. chefe de 
Gabinete do delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará.

eXtrato de coNtrato
coNtrato N°42/2022-Pc/Pa.

Modalidade de licitação: inexigibilidade de licitação n°14/2022.
Partes: PolÍcia ciVil do ESTado do Pará. cNPJ Nº 00.368.105/0001-
06 e o Sr. Marco aNTÔNio SENa cHaGaS. cPf nº 219.350.332-04.
data da assinatura: 18/03/2022.
Vigência: da data de sua assinatura até 24/06/2022.
Valor: r$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais).
objeto: cUrSo dE forMaÇÃo dE PoliciaiS ciViS, categoria: delegado 
de Polícia civil, 2ª Etapa do concurso Público c-206/2020-SEPlad/PcPa, 
aprovado pela resolução n° 412/2021 – coNSUP, de 21/12/2021, como 
docENTE da disciplina arMaMENTo, MUNiÇÃo E Tiro dEfENSiVo.
ProcESSo Nº 2022/274292.
orçamento: função Programática: 40101.06.128.1502.8833; Elemento de 
despesa: 339036/339047; fonte: 0101.
contratado: Sr. Marco aNTÔNio SENa cHaGaS.
Endereço do contratado: Tv. Soares carneiro, cEP: 66050-520, Bairro: 
Umarizal, Belém/Pa, e-mail: marcoasenachagas@gmail.com.
ordenadora responsável: ana Michelle Gonçalves Soares Zagalo. chefe de 
Gabinete do delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará.

Protocolo: 773794
eXtrato do coNtrato

contrato: 043/2022. inexigibilidade de licitação nº 15/2022. Partes: 
Polícia civil do Estado do Pará. cNPJ nº 00.368.105/0001-06. aNdrEa 
DE SOUZA SENA. Cpf nº 758.557.552-15. Classificação do Objeto: Con-
tratação da prestação de serviços técnico profissional especializado, para 
atender ao curso de formação de Policiais civis – categorias: Escrivão, 
ivestigador e Papiloscopista de Polícia civil, como supervisora, turma iPc 
01. data da assinatura: 18/03/2022. Vigência: a contar da sua assinatu-
ra até 24/06/2022. Valor: r$ 4.760,00. orçamento: Programa de Traba-
lho Natureza de despesa fonte de recurso origem do recurso. 40101.06
.128.1502.8833.339036.339047.0101. Estadual. Proc. nº 2022/281076. 
contratada: aNdrEa dE SoUZa SENa. Endereço: avenida Perimetral Sul, 
Bairro: Begolandia, cep: 68.795-000, Marituba/Pa. ordenador: ana Mi-
chelle Gonçalves Soares Zagalo. chefe de Gabinete do delegado Geral da 
Polícia civil/Pa.

eXtrato do coNtrato
contrato: 044/2022. inexigibilidade de licitação nº 016/2022. Partes: 
Polícia civil do Estado do Pará. cNPJ nº 00.368.105/0001-06. aNdrEa 
DE SOUZA SENA. Cpf nº 758.557.552-15. Classificação do Objeto: Con-
tratação da prestação de serviços técnico profissional especializado, para 
atender ao curso de formação de Policiais civis – categoria: delegado de 
Polícia civil, como supervisora, turmas dPc 01 e dPc 02. data da assina-
tura: 18/03/2022. Vigência: a contar da sua assinatura até 24/06/2022. 
Valor: r$ 9.520,00. orçamento: Programa de Trabalho Natureza de des-
pesa fonte de recurso origem do recurso. 40101.06.128.1502.8833.339
036.339047.0101. Estadual. Proc. nº 2022/281093. contratada: aNdrEa 
dE SoUZa SENa. Endereço: avenida Perimetral Sul, Bairro: Begolandia, 
cep: 68.795-000, Marituba/Pa. ordenador: ana Michelle Gonçalves Soares 
Zagalo. chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil/Pa.

eXtrato do coNtrato
contrato: 045/2022. inexigibilidade de licitação nº 017/2022. Partes: 
Polícia civil do Estado do Pará. cNPJ nº 00.368.105/0001-06. aNGEla Xa-
VIER BRUCE DE SOUZA. Cpf nº 195.412.952-15. Classificação do Objeto: 
Contratação da prestação de serviços técnico profissional especializado, 
para atender ao curso de formação de Policiais civis – categorias: Escri-
vão, ivestigador e Papiloscopista de Polícia civil, como supervisora, turma 
iPc 02. data da assinatura: 18/03/2022. Vigência: a contar da sua assi-
natura até 24/06/2022. Valor: r$ 4.760,00. orçamento: Programa de Tra-
balho Natureza de despesa fonte de recurso origem do recurso. 40101.0
6.128.1502.8833.339036.339047.0101. Estadual. Proc. nº 2022/281617. 
contratada: aNGEla XaViEr BrUcE dE SoUZa. Endereço: avenida Pedro 
álvares cabral, Bairro: Souza, cep: 66.613-150, Belém/Pa. ordenador: 
ana Michelle Gonçalves Soares Zagalo. chefe de Gabinete do delegado 
Geral da Polícia civil/Pa.

eXtrato do coNtrato
contrato: 046/2022. inexigibilidade de licitação nº 018/2022. Partes: 
Polícia civil do Estado do Pará. cNPJ nº 00.368.105/0001-06. EdiNaldo 
AFONSO DE OLIVEIRA SERRÃO. Cpf nº 109.758.612-04. Classificação do 
Objeto: Contratação da prestação de serviços técnico profissional especia-
lizado, para atender ao curso de formação de Policiais civis – categorias: 
Escrivão, ivestigador e Papiloscopista de Polícia civil, como docente das 
disciplinas “Sisp Web” Turmas EPC 04, EPC 05, IPC 08 e IPC 12 e “Prática 
Cartorária” Turmas EPC 01 e EPC 02. Data da Assinatura: 18/03/2022. 
Vigência: a contar da sua assinatura até 24/06/2022. Valor: r$ 12.600,00. 
orçamento: Programa de Trabalho Natureza de despesa fonte de recurso 
origem do recurso. 40101.06.128.1502.8833.339036.339047.0101. Es-
tadual. Proc. nº 2022/281510. contratada: EdiNaldo afoNSo dE oli-
VEira SErrÃo. Endereço: rua São Judas Tadeu, Bairro: águas lindas, 
cep: 67.020-360, ananindeua/Pa. ordenador: ana Michelle Gonçalves 
Soares Zagalo. chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil/Pa.

eXtrato do coNtrato
contrato: 047/2022. inexigibilidade de licitação nº 019/2022. Partes: 
Polícia civil do Estado do Pará. cNPJ nº 00.368.105/0001-06. EdWard 
SALVADOR PASTANA. Cpf nº 093.558.918-06. Classificação do Objeto: 
Contratação da prestação de serviços técnico profissional especializado, 
para atender ao curso de formação de Policiais civis – categoria: dele-
gado de Polícia civil, como supervisor, turma dPc 04. data da assinatura: 
18/03/2022. Vigência: a contar da sua assinatura até 24/06/2022. Valor: 
r$ 4.760,00. orçamento: Programa de Trabalho Natureza de despesa fon-
te de recurso origem do recurso. 40101.06.128.1502.8833.339036.339
047.0101. Estadual. Proc. nº 2022/280603. contratada: EdWard SalVa-
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dor PaSTaNa. Endereço: conjunto cidade Nova iV, WE 42, Bairro: coqueiro, 
cep: 22.100-000, ananindeua/Pa. ordenador: ana Michelle Gonçalves Soares 
Zagalo. chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil/Pa.

Protocolo: 773773
eXtrato de coNtrato

coNtrato N° 35/2022-Pc/Pa.
iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo N° 07/2022.

Partes: Polícia civil do Estado do Pará. cNPJ nº 00.368.105/0001-06 e 
oSiaS PiMENTa MaUÉS, cPf nº 042.042.552-72
data da assinatura: 18/03/2022.
Vigência: 18/03/2022 até 24/06/2022
Valor total: r$=6.400,00
Objeto: contratação da prestação de serviço técnico profissional especializa-
do, para atender ao “cUrSo dE forMaÇÃo dE PoliciaiS ciViS – categoria: 
delegado de Polícia civil, 2ª Etapa do concurso Público c-206/2020-SEPlad/
Pc/Pa, conforme Processo de credenciamento nº 2022/155725, como do-
cENTE, da disciplina MEdiciNa lEGal das turmas dPc 01 a dPc 08.
Processo nº 2022/282457
dotação orçamentária: função Programática: 40101.06.128.1502.8833; 
Elemento de despesa: 339036/339047; fonte 0101.
contratada: oSiaS PiMENTa MaUÉS
Endereço da contratada: Trav. almirante Wandenkolk nº 159, aptº 2102, 
Umarizal, Belém/Pa.
ordenadora responsável: ana Michelle Gonçalves Soares Zagalo. chefe de 
Gabinete do delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará.

eXtrato de coNtrato
coNtrato N° 36/2022-Pc/Pa.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo N° 08/2022.
Partes: Polícia civil do Estado do Pará. cNPJ nº 00.368.105/0001-06 e 
roNiValdo PoNTES dE SoUZa, cPf nº 423.861.282-53,
data da assinatura: 18/03/2022.
Vigência: 18/03/2022 até 24/06/2022
Valor total: r$=4.900,00
Objeto: contratação da prestação de serviço técnico profissional especiali-
zado, para atender ao “cUrSo dE forMaÇÃo dE PoliciaiS ciViS – cate-
goria: delegado de Polícia civil, 2ª Etapa do concurso Público c-206/2020-
SEPlad/Pc/Pa, aprovado pela resolução nº 412/2021-coNSUP, de 
21/12/2022, Processo nº 2022/155725, como MoNiTor, da disciplina ar-
MaMENTo, MUNiÇÃo E Tiro dEfENSiVo, turma dPc 01, com carga ho-
rária de 70 (setenta) horas-aulas, no valor unitário de r$=70,00 (setenta 
reais), totalizando o valor de r$=4.900,00 (quatro mil e novecentos reais)
Processo nº 2022/281522
dotação orçamentária: função Prográmatica: 40101.06.128.1502.8833; 
Elemento de despesa: 339036/339047; fonte 0101.
contratada: roNiValdo PoNTES dE SoUZa
Endereço da contratada: rua liberdade, Pass. Santana i, Guanabara, ana-
nindeua/Pa, Telefone: (91) 99812-6612.
ordenadora responsável: ana Michelle Gonçalves Soares Zagalo. chefe de 
Gabinete do delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará.

eXtrato de coNtrato
coNtrato N° 38/2022-Pc/Pa.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo N° 10/2022.
Partes: Polícia civil do Estado do Pará. cNPJ nº 00.368.105/0001-06 e ro-
SaNGEla Socorro PErEira SErrÃo, cPf nº 176.558.112-53.
data da assinatura: 18/03/2022.
Vigência: 18/03/2022 até 24/06/2022
Valor total: r$=9.520,00 (nove mil, quinhentos e vinte reais)
Objeto: contratação da prestação de serviço técnico profissional especiali-
zado, para atender ao “cUrSo dE forMaÇÃo dE PoliciaiS ciViS – cate-
goria: investigador de Polícia de Polícia civil, 2ª Etapa do concurso Público 
c-207/2020-SEPlad/Pc/Pa, aprovado pela resolução nº 412/2021-coN-
SUP, de 21/12/2021, Processo nº 2022/156029, como Supervisora, turma 
iPc 07 e iPc 08, com carga horária de 136 (cento e trinta e seis) horas-au-
las, no valor unitário de r$=70,00 (setenta reais), totalizando o valor de 
r$=9.520,00 (nove mil, quinhentos e vinte reais).
Processo nº 2022/282353
dotação orçamentária: função Prográmatica: 40101.06.128.1502.8833; 
Elemento de despesa: 339036/339047; fonte 0101.
contratada: roSaNGEla Socorro PErEira SErrÃo
Endereço da contratada: rod. Br-316, Km 06, rua São Judas Tadeu nº 87, 
águas lindas, ananindeua/Pa, Telefone: (91) 3256-6411.
ordenadora responsável: ana Michelle Gonçalves Soares Zagalo. chefe de 
Gabinete do delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará.

eXtrato de coNtrato
coNtrato N° 37/2022-Pc/Pa.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo N° 09/2022.
Partes: Polícia civil do Estado do Pará. cNPJ nº 00.368.105/0001-06 e ro-
SaNGEla Socorro PErEira SErrÃo, cPf nº 176.558.112-53.
data da assinatura: 18/03/2022.
Vigência: 18/03/2022 até 24/06/2022
Valor total: r$=4.760,00 (quatro mil, setecentos e sessenta reais)
Objeto: contratação da prestação de serviço técnico profissional especiali-
zado, para atender ao “cUrSo dE forMaÇÃo dE PoliciaiS ciViS – ca-
tegoria: delegado de Polícia de Polícia civil, 2ª Etapa do concurso Público 
c-207/2020-SEPlad/Pc/Pa, aprovado pela resolução nº 412/2021-coN-
SUP, de 21/12/2021, Processo nº 2022/155725, como Supervisora, turma 
dPc-08 om carga horária de 68 (sessenta e oito) horas-aulas, no valor 
unitário de r$=70,00 (setenta reais), totalizando o valor de r$=4.760,00 
(quatro mil, setecentos e sessenta reais).
Processo nº 2022/281610
função Prográmatica: 40101.06.128.1502.8833; Elemento de despesa: 
339036/339047; fonte 0101.

contratada: roSaNGEla Socorro PErEira SErrÃo
Endereço da contratada: rod. Br-316, Km 06, rua São Judas Tadeu nº 87, 
águas lindas, ananindeua/Pa, Telefone: (91) 3256-6411.
ordenadora responsável: ana Michelle Gonçalves Soares Zagalo. chefe de 
Gabinete do delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará.

Protocolo: 773846

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 07/2022-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 oSiaS PiMENTa MaUÉS, pessoa física, 
inscrita no cPf/Mf sob o nº 286.797.252-34.
OBJETO: contratação da prestação de serviço técnico profissional es-
pecializado, para atender ao “cUrSo dE forMaÇÃo dE PoliciaiS ci-
ViS – categoria: delegado de Polícia civil, 2ª Etapa do concurso Público 
c-206/2020-SEPlad/Pc/Pa, como docente, disciplina Medicina legal, das 
turmas de dPc 01 à dPc 08, com carga horária de 80 h/a, no valor unitário 
de r$=80,00 (oitenta reais), totalizando o valor de r$= 6.400,00 (seis mil 
e quatrocentos reais).
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo:
a presente contratação fundamenta-se no art. 25, caput da lei nº 8.666/93 
e suas alterações, considerando o valor para contratação.
Valor ESTiMado: r$= 6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais).
rEcUrSoS orÇaMENTárioS: funcional Programática:
função Programática: 40101.06.128.1502.8833; Elemento de despesa; 
339036/339047; fonte: 0101
ordENador rESPoNSáVEl: aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGa-
lo, chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará.
foro: Belém – Estado do Pará.
daTa: 18/03/2022.
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará.
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 08/2022-Pc/Pa
ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da PolÍcia ciVil do ESTado do Pará, inscrito no cNPJ/
Mf sob o nº 00.368.105/0001-06, e o Sr. roNiValdo PoNTES dE SoUZa, 
pessoa física, inscrita no cPf/Mf sob o nº 423.861.282-53 oBJETo: con-
tratação da prestação de serviço técnico profissional especializado, para 
atender ao “cUrSo dE forMaÇÃo dE PoliciaiS ciViS – categoria: de-
legado de Polícia civil, 2ª Etapa do concurso Público c-206/2020-SEPlad/
Pc/Pa, aprovado pela resolução nº 412/2021-coNSUP, de 21/12/2021, 
como MoNiTor, da disciplina arMaMENTo, MUNiÇÃo E Tiro dEfENSiVo, 
Turma dPc 01, com carga horária de 70 (setenta) horas-aulas, no valor 
unitário de r$=70,00 (setenta reais), totalizando o valor de r$=4.900,00 
(quatro mil e novecentos reais)
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo:
a presente contratação fundamenta-se no art. 25, caput da lei nº 8.666/93 
e suas alterações, considerando o valor para contratação.
Valor ESTiMado: r$= 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais).
rEcUrSoS orÇaMENTárioS: funcional Programática:
função Programática: 40101.06.128.1502.8833; Elemento de despesa; 
339036/339047; fonte: 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: 18/03/2022.
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará.
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 09/2022-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 roSaNGEla do Socorro SoUZa 
PErEira SErrÃo, pessoa física, inscrita no cPf/Mf sob o nº 176.558.112-
53. OBJETO: contratação da prestação de serviço técnico profissional 
especializado, para atender ao “cUrSo dE forMaÇÃo dE PoliciaiS 
ciViS – categoria: delegado de Polícia, 2ª Etapa do concurso Público 
c-207/2020-SEPlad/Pc/Pa, aprovado pela resolução nº 412/2021-coN-
SUP, de 21/12/2021, como Supervisora, turma dPc-08 om carga horária 
de 68 (sessenta e oito ) horas-aulas, no valor unitário de r$=70,00 (se-
tenta reais), totalizando o valor de r$=4.760,00 (quatro mil, setecentos 
e sessenta reais)
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo:
a presente contratação fundamenta-se no art. 25, caput da lei nº 8.666/93 
e suas alterações, considerando o valor para contratação.
Valor ESTiMado: r$= 4.760,00 (quatro mil, setecentos e sessenta reais).
rEcUrSoS orÇaMENTárioS: funcional Programática:
função Programática: 40101.06.128.1502.8833; Elemento de despesa; 
339036/339047; fonte: 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: 18/03/2022.
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará.



54  diário oficial Nº 34.899 Segunda-feira, 21 DE MARÇO DE 2022

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 10/2022-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 roSaNGEla do Socorro SoUZa 
PErEira SErrÃo, pessoa física, inscrita no cPf/Mf sob o nº 176.558.112-
53. OBJETO: contratação da prestação de serviço técnico profissional es-
pecializado, para atender ao “cUrSo dE forMaÇÃo dE PoliciaiS ciViS 
– categoria: investigador de Polícia civil, 2ª Etapa do concurso Público 
c-207/2020-SEPlad/Pc/Pa, aprovado pela resolução nº 412/2021-coN-
SUP, de 21/12/2021, como Supervisora, turma iPc 07 e iPc 08, com carga 
horária de 136 (cento e trinta e seis) horas-aulas, no valor unitário de 
r$=70,00 (setenta reais), totalizando o valor de r$=9.520,00 (nove mil, 
quinhentos e vinte reais).
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo:
a presente contratação fundamenta-se no art. 25, caput da lei nº 8.666/93 
e suas alterações, considerando o valor para contratação.
Valor ESTiMado: r$=9.520,00 (nove mil, quinhentos e vinte reais).
rEcUrSoS orÇaMENTárioS: funcional Programática:
função Programática: 40101.06.128.1502.8833; Elemento de despesa; 
339036/339047; fonte: 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: 18/03/2022.
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará.

Protocolo: 773848
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 016/2022– 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 a Srª. aNdrEa dE SoUZa SENa, pes-
soa física, inscrita no cPf/Mf sob o nº 758.557.552-15.
DO OBJETO: Contratação da prestação de serviço técnico profissional es-
pecializado, para atender ao “cUrSo dE forMaÇÃo dE PoliciaiS ci-
VIS – Categoria: Delegado de Polícia Civil”, 2ª Etapa do Concurso Público 
c-206/2020-SEPlad/PcPa, aprovado pela resolução nº 412/2021-coN-
SUP, como SUPErViSora, com carga horária de 136 (cento e trinta e seis) 
horas-aulas, no valor unitário de r$ 70,00 (setenta reais), totalizando o 
valor de r$ 9.520,00 (nove mil quinhentos e vinte reais).
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. 25, caput da 
lei nº 8.666/93 e suas alterações, considerando o valor para contratação.
Valor ESTiMado: r$ 9.520,00 (nove mil quinhentos e vinte reais).
rEcUrSoS orÇaMENTárioS: funcional Programática:
função Programática: 40101.06.128.1502.8833
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
fonte de recursos: 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: 18/03/2022.
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
chefe de Gabinete do delegado Geral

Protocolo: 773795
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 15/2022– 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 a Srª. aNdrEa dE SoUZa SENa, pes-
soa física, inscrita no cPf/Mf sob o nº 758.557.552-15.
DO OBJETO: Contratação da prestação de serviço técnico profissional es-
pecializado, para atender ao “cUrSo dE forMaÇÃo dE PoliciaiS ciViS – 
Categorias: Escrivão, Ivestigador e Papiloscopista de Polícia Civil”, 2ª Etapa 
do concurso Público c-207/2020-SEPlad/PcPa, aprovado pela resolução 
nº 413/2021-coNSUP, como SUPErViSora, com carga horária de 68 (ses-
senta e oito) horas-aulas, no valor unitário de r$ 70,00 (setenta reais), to-
talizando o valor de r$ 4.760,00 (quatro mil setecentos e sessenta reais).
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. 25, caput da 
lei nº 8.666/93 e suas alterações, considerando o valor para contratação.
Valor ESTiMado: r$ 4.760,00 (quatro mil setecentos e sessenta reais).
rEcUrSoS orÇaMENTárioS: funcional Programática:
Unidade orçamentária:
função Programática: 40101.06.128.1502.8833
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
fonte de recursos: 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: 18/03/2022.
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
chefe de Gabinete do delegado Geral

Protocolo: 773783
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 017/2022– 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 a Srª. aNGEla XaViEr BrUcE dE 
SoUZa, pessoa física, inscrita no cPf/Mf sob o nº 195.412.952-15.
DO OBJETO: Contratação da prestação de serviço técnico profissional es-
pecializado, para atender ao “cUrSo dE forMaÇÃo dE PoliciaiS ciViS 

– Categorias: Escrivão, Ivestigador e Papiloscopista de Polícia Civil”, 2ª 
etapa do concurso Público c-207/2020-SEPlad/PcPa, aprovado pela re-
solução nº 413/2021-coNSUP de 21.12.2021, como SUPErViSora, com 
carga horária de 68 (sessenta e oito) horas-aulas, no valor unitário de r$ 
70,00 (setenta reais), totalizando o valor de r$ 4.760,00 (quatro mil sete-
centos e sessenta reais).
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. 25, caput da 
lei nº 8.666/93 e suas alterações, considerando o valor para contratação.
Valor ESTiMado: r$ 4.760,00 (quatro mil setecentos e sessenta reais).
rEcUrSoS orÇaMENTárioS: funcional Programática:
função Programática: 40101.06.128.1502.8833
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
fonte de recursos: 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: 18/03/2022.
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
chefe de Gabinete do delegado Geral

Protocolo: 773804
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 018/2022– 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 Sr. EdiNaldo afoNSo dE oliVEira 
SErrÃo, pessoa física, inscrita no cPf/Mf sob o nº 109.758.612-04.
DO OBJETO: Contratação da prestação de serviço técnico profissional es-
pecializado, para atender ao ““cUrSo dE forMaÇÃo dE PoliciaiS ci-
VIS – Categorias: Escrivão, Ivestigador e Papiloscopista de Polícia Civil”, 
2ª Etapa do concurso Público c-207/2020-SEPlad/PcPa, aprovado pela 
resolução nº 413/2021-coNSUP de 21.12.2021, com carga horária de 
180 (cento e oitenta) horas-aulas, no valor unitário de r$ 70,00 (setenta 
reais), totalizando o valor de r$ 12.600,00 (doze mil e seiscentos reais).
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. 25, caput da 
lei nº 8.666/93 e suas alterações, considerando o valor para contratação.
Valor ESTiMado: r$ 12.600,00 (doze mil e seiscentos reais).
rEcUrSoS orÇaMENTárioS: funcional Programática:
função Programática: 40101.06.128.1502.8833
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
fonte de recursos: 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: 18/03/2022.
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
chefe de Gabinete do delegado Geral

Protocolo: 773813
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 019/2022– 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 Sr. EdWard SalVador PaSTaNa, 
pessoa física, inscrita no cPf/Mf sob o nº 093.558.918-06.
DO OBJETO: Contratação da prestação de serviço técnico profissional es-
pecializado, para atender ao “cUrSo dE forMaÇÃo dE PoliciaiS ci-
VIS – Categoria: Delegado de Polícia Civil”, 2ª etapa do Concurso Público 
c-206/2020-SEPlad/PcPa, aprovado pela resolução nº 412/2021-coN-
SUP”, como SUPERVISOR, com carga horária de 68 (sessenta e oito) horas
-aulas, no valor unitário de r$ 70,00 (cinquenta reais), totalizando o valor 
de r$ 4.760,00 (quatro mil setecentos e sessenta reais).
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. 25, caput da 
lei nº 8.666/93 e suas alterações, considerando o valor para contratação.
Valor ESTiMado: r$ 4.760,00 (quatro mil setecentos e sessenta reais).
rEcUrSoS orÇaMENTárioS: funcional Programática:
função Programática: 40101.06.128.1502.8833
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
fonte de recursos: 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: 18/03/2022.
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
chefe de Gabinete do delegado Geral

Protocolo: 773819
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 11/2022– 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 a Sr. EdWard SalVador PaSTaNa, 
pessoa física, inscrita no cPf/Mf sob o nº 093.558.918-06.
DO OBJETO: Contratação da prestação de serviço técnico profissional es-
pecializado, para atender ao cUrSo dE forMaÇÃo dE PoliciaiS ciViS, 
categorias: Escrivão, investigador, e Papiloscopista de Polícia civil, 2ª Eta-
pa do concurso Público c-207/2020-SEPlad/PcPa, aprovado pela reso-
lução n° 413/2021 – coNSUP, de 21/12/2021, SUPErViSor da TUrMa 
iPc 03, com carga horária de 68 (sessenta e oito) horas-aulas, no valor 
unitário de r$70,00 (setenta reais), totalizando o valor de r$ 4.760,00 
(quatro mil, setecentos e sessenta reais) e da TUrMa iPc 04, com carga 
horária de 68 (sessenta e oito) horas-aulas, no valor unitário de r$70,00 



diário oficial Nº 34.899   55Segunda-feira, 21 DE MARÇO DE 2022

(setenta reais), totalizando o valor de r$ 4.760,00 (quatro mil, setecentos 
e sessenta reais). Que perfazem o valor total do contrato de r$ 9.520,00 
(nove mil e quinhentos e vinte reais).
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. 25, caput da 
lei nº 8.666/93 e suas alterações, considerando o valor para contratação.
Valor ESTiMado: r$ 9.520,00 (nove mil e quinhentos e vinte reais).
rEcUrSoS orÇaMENTárioS:
dotação orçamentária: função Programática: 40101.06.128.1502.8833; 
Elemento de despesa: 339036/339047; fonte: 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: 18/03/2022.
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
chefe de Gabinete do delegado Geral Pc/Pa
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 12/2022– 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 a Sr. Eric MarcoS NUNES caVal-
caNTE, pessoa física, inscrita no cPf/Mf sob o nº 410.500.372-00.
DO OBJETO: Contratação da prestação de serviço técnico profissional 
especializado, para atender ao cUrSo dE forMaÇÃo dE PoliciaiS ci-
ViS, categoria: delegado de Polícia civil, 2ª Etapa do concurso Público 
c-206/2020-SEPlad/PcPa, aprovado pela resolução n° 412/2021 – coN-
SUP, de 21/12/2021, como docENTE da disciplina arMaMENTo, MUNi-
ÇÃo E Tiro dEfENSiVo, com carga horária de 140 (cento e quarenta) 
horas-aulas, no valor unitário de r$80,00 (oitenta reais), totalizando o 
valor de r$ 11.200,00 (onze mil e duzentos) e da disciplina aTENdiMENTo 
PrÉ-HoSPiTalar EM coMBaTE, com carga horária de 10 (dez) horas-au-
las, no valor unitário de r$80,00 (oitenta reais), totalizando o valor de r$ 
800,00 (oitocentos reais). Que perfazem o valor total do contrato de r$ 
12.000,00 (doze mil reais).
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. 25, caput da 
lei nº 8.666/93 e suas alterações, considerando o valor para contratação.
Valor ESTiMado: r$ 12.000,00 (doze mil reais).
rEcUrSoS orÇaMENTárioS:
dotação orçamentária: função Programática: 40101.06.128.1502.8833; 
Elemento de despesa: 339036/339047; fonte: 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: 18/03/2022.
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
chefe de Gabinete do delegado Geral Pc/Pa.
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 13/2022– 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 a Sr. EVaNdro MorEira da rocHa araÚJo 
JÚNior, pessoa física, inscrita no cPf/Mf sob o nº 809.670.192-49.
DO OBJETO: Contratação da prestação de serviço técnico profissional 
especializado, para atender ao cUrSo dE forMaÇÃo dE PoliciaiS ci-
ViS, categoria: delegado de Polícia civil, 2ª Etapa do concurso Público 
c-206/2020-SEPlad/PcPa, aprovado pela resolução n° 412/2021 – coN-
SUP, de 21/12/2021, como MoNiTor das disciplinas arMaMENTo, MU-
NiÇÃo E Tiro dEfENSiVo, com carga horária de 140 (cento e quarenta) 
horas-aulas, no valor unitário de r$50,00 (cinquenta reais), totalizando o 
valor de r$ 7.000,00 (sete mil reais) e oPEraÇÕES PoliciaiS, com carga 
horária de 50 (cinquenta) horas-aulas, no valor unitário de r$50,00 (oiten-
ta reais), totalizando o valor de r$ 2.500,00 (oitocentos reais). Que perfa-
zem o valor total do contrato de r$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais).
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. 25, caput da 
lei nº 8.666/93 e suas alterações, considerando o valor para contratação.
Valor ESTiMado: r$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais).
rEcUrSoS orÇaMENTárioS:
dotação orçamentária: função Programática: 40101.06.128.1502.8833; 
Elemento de despesa: 339036/339047; fonte: 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: 18/03/2022.
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
chefe de Gabinete do delegado Geral Pc/Pa.
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 14/2022– 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 a Sr. Marco aNToNio SENa cHaGaS, 
pessoa física, inscrita no cPf/Mf sob o nº 219.350.332-04.
DO OBJETO: Contratação da prestação de serviço técnico profissional 
especializado, para atender ao cUrSo dE forMaÇÃo dE PoliciaiS ci-
ViS, categoria: delegado de Polícia civil, 2ª Etapa do concurso Público 
c-206/2020-SEPlad/PcPa, aprovado pela resolução n° 412/2021 – coN-
SUP, de 21/12/2021, como docENTE da disciplina arMaMENTo, MUNi-
ÇÃo E Tiro dEfENSiVo, com carga horária de 70 (setenta) horas-aulas, 
no valor unitário de r$60,00 (sessenta reais), totalizando o valor de r$ 
4.200,00 (quatro mil reais).
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. 25, caput da 
lei nº 8.666/93 e suas alterações, considerando o valor para contratação.
Valor ESTiMado: r$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais).

rEcUrSoS orÇaMENTárioS:
dotação orçamentária: função Programática: 40101.06.128.1502.8832; 
Elemento de despesa: 339036/339047; fonte: 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: 18/03/2022.
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
chefe de Gabinete do delegado Geral Pc/Pa.

Protocolo: 773816

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
O Delegado Geral da Polícia Civil do Estado do Pará. Resolve ratificar o 
Termo de inexigibilidade de licitação nº 019/2022 para contratação de 
EdWard SalVador PaSTaNa. Valor: r$ 4.760,00 (quatro mil setecentos 
e sessenta reais).
Belém/Pa, 18 de março de 2022.
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
chefe de Gabinete do delegado Geral

Protocolo: 773821
ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo

O Delegado Geral da Polícia Civil do Estado do Pará. Resolve ratificar o 
Termo de inexigibilidade de licitação nº 018/2022 para contratação de 
EdiNaldo afoNSo dE oliVEira SErrÃo. Valor: r$ 12.600,00 (doze mil 
e seiscentos reais).
Belém/Pa, 18 de março de 2022.
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
chefe de Gabinete do delegado Geral

Protocolo: 773814
ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo

O Delegado Geral da Polícia Civil do Estado do Pará. Resolve ratificar o 
Termo de inexigibilidade de licitação nº 017/2022 para contratação de 
aNGEla XaViEr BrUcE dE SoUZa. Valor: r$ 4.760,00 (quatro mil sete-
centos e sessenta reais).
Belém/Pa, 18 de março de 2022.
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
chefe de Gabinete do delegado Geral

Protocolo: 773807
ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo

O Delegado Geral da Polícia Civil do Estado do Pará. Resolve ratificar o Termo 
de inexigibilidade de licitação nº 15/2022 para contratação de aNdrEa dE 
SoUZa SENa. Valor: r$ 4.760,00 (quatro mil setecentos e sessenta reais).
Belém/Pa, 18 de março de 2022.
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
chefe de Gabinete do delegado Geral

Protocolo: 773788
ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo

O Delegado Geral da Polícia Civil do Estado do Pará. Resolve ratificar o Termo 
de inexigibilidade de licitação nº 016/2022 para contratação de aNdrEa dE 
SoUZa SENa. Valor: r$ 9.520,00 (nove mil quinhentos e vinte reais).
Belém/Pa, 18 de março de 2022.
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
chefe de Gabinete do delegado Geral

Protocolo: 773798
ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo

O Delegado Geral da Polícia Civil do Estado do Pará. Resolve ratificar o 
Termo de inexigibilidade de licitação nº 07/2022-Pc/Pa para contratação 
de oSiaS PiMENTa MaUÉS.
Valor: r$= 6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais).
Belém (Pa) 18 de março de 2022.
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
o delegado Geral da Polícia Civil do Estado do Pará. Resolve ratificar o 
Termo de inexigibilidade de licitação nº 08/2022-Pc/Pa para contratação 
de roNiValdo PoNTES dE SoUZa,
Valor: r$= 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais).
Belém (Pa) 18 de março de 2022.
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
O Delegado Geral da Polícia Civil do Estado do Pará. Resolve ratificar o 
Termo de inexigibilidade de licitação nº 09/2022-Pc/Pa para contratação 
de roSaNGEla do Socorro SoUZa PErEira SErrÃo.
Valor: r$= 4.760,00 (quatro mil e setecentos e sessenta reais).
Belém (Pa) 18 de março de 2022.
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
O Delegado Geral da Polícia Civil do Estado do Pará. Resolve ratificar o 
Termo de inexigibilidade de licitação nº 10/2022-Pc/Pa para contratação 
de roSaNGEla do Socorro SoUZa PErEira SErrÃo.
Valor: r$= r$=9.520,00 (nove mil, quinhentos e vinte reais).
Belém (Pa) 18 de março de 2022.
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará

Protocolo: 773849
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ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
a chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará.
Resolve ratificar o Termo de Inexigibilidade de Licitação nº 11/2022 para 
contratação do Sr. EdWard SalVador PaSTaNa. Valor: r$ 9.520,00 
(nove mil e quinhentos e vinte reais).
Belém/Pa, 18 de março de 2022.
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
chefe de Gabinete do delegado Geral Pc/Pa.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
a chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará.
Resolve ratificar o Termo de Inexigibilidade de Licitação nº 12/2022 
para contratação do Sr. Eric MarcoS NUNES caValcaNTE. Valor: r$ 
12.000,00 (doze mil reais).
Belém/Pa, 18 de março de 2022.
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
chefe de Gabinete do delegado Geral Pc/Pa.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
a chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará.
Resolve ratificar o Termo de Inexigibilidade de Licitação nº 13/2022 para 
contratação do Sr. EVaNdro MorEira da rocHa araÚJo JÚNior. Valor: 
r$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais).
Belém/Pa, 18 de março de 2022.
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
chefe de Gabinete do delegado Geral Pc/Pa.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
a chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará.
Resolve ratificar o Termo de Inexigibilidade de Licitação nº 14/2022 para 
contratação do Sr. Marco aNToNio SENa cHaGaS. Valor: r$ 4.200,00 
(quatro mil e duzentos reais).
Belém/Pa, 18 de março de 2022.
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
chefe de Gabinete do delegado Geral Pc/Pa

Protocolo: 773829

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 001 /2022-dGPc/drF/sF 
BeLÉM, 17 de MarÇo de 2022.

o delegado Geral da Polícia civil / ordenador da Unidade orçamentária da Polícia 
civil dr. WalTEr rESENdE dE alMEida, no uso de suas atribuições legais.
rESolVE:
i - conceder suprimento de fundos ao servidor lUiZ aNTÔNio fErrEira – 
cPf nº 011.275.767-71, Matrícula nº 5824710, delegado de Polícia, lotado 
na Superintendência regional do araguaia Paraense.
ii – o valor do suprimento de fundos corresponde a quantia de r$ 3.655,00 
(três mil seiscentos e cinquenta e cinco reais), destina-se a atender as despe-
sas eventuais que não possam ocorrer pelo processo normal de pagamento.
iii – a despesa que se refere o item anterior ocorrerá por conta de recursos 
próprios do Estado e terá a seguinte classificação:

cLassiFicaÇÃo VaLor r$

339030 – Material de consumo r$ 3.655,00

iV – o valor referido no item ii, vincula-se aos seguintes prazos:
Para aplicação 30 (trinta) dias, a contar da data de emissão da ordem 
Bancária - oB.
Para prestação de contas 15 (QUiNZE) dias após o prazo de aplicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado Geral / ordenador de despesas

Portaria Nº 002 /2022-dGPc/drF/sF 
BeLÉM, 18 de MarÇo de 2022.

o delegado Geral da Polícia civil / ordenador da Unidade orçamentária da Polícia 
civil dr. WalTEr rESENdE dE alMEida, no uso de suas atribuições legais...
rESolVE:
i - conceder suprimento de fundos a servidora SiMoNE EdoroN MacHa-
do araÚJo – cPf nº 402.180.662-87, Matrícula nº 5835313/1, delegada 
de Polícia civil, lotada na comissão de Processo administrativo disciplinar.
ii – o valor do suprimento de fundos corresponde a quantia de r$ 960,00 
(novecentos e sessenta reais), destina-se a atender as despesas eventuais 
que não possam ocorrer pelo processo normal de pagamento.
iii – a despesa que se refere o item anterior ocorrerá por conta de recursos 
próprios do Estado e terá a seguinte classificação:

cLassiFicaÇÃo VaLor r$

339033 – Passagens e despesas com locomoção r$ 960,00

iV – o valor referido no item ii, vincula-se aos seguintes prazos:
Para aplicação 30 (trinta) dias, a contar da data de emissão da ordem 
Bancária - oB.
Para prestação de contas 15 (QUiNZE) dias após o prazo de aplicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado Geral / ordenador de despesas

Protocolo: 773572

oUtras MatÉrias
.

GoVerNo do estado do ParÁ
PoLÍcia ciViL do estado do ParÁ

eXtrato do editaL N° 001/2022 – Pss/PcPa,
21 de MarÇo de 2022

1º Processo seLetiVo siMPLiFicado Para coNtrataÇÃo 
teMPorÁria

a Polícia civil do Estado do Pará torna pública a realização de Processo Se-
letivo Simplificado - PSS para provimento de vagas em funções temporá-
rias de Nível Médio e Superior, na forma da lei complementar nº. 07, de 25 
de setembro de 1991, alterada pela lei complementar nº. 077, de 28 de 
dezembro de 2011, e regulamentada por meio do decreto n.º 1.741, de 19 
de abril de 2017, alterado pelo decreto nº 261, de 12 de agosto de 2019, 
da lei Estadual nº. 5.810, de 24 de janeiro de 1994 no que couber, e de 
acordo com as disposições estabelecidas neste Edital. as inscrições do PSS 
nº 001/2022-PcPa serão realizadas exclusivamente por meio eletrônico, 
no seguinte endereço: www.sipros.pa.gov.br, no horário de 00h do dia 23 
de março de 2022 às 23h59 do dia 24 de março de 2022. Maiores detalhes 
sobre as vagas oferecidas e outras informações constam no Edital que se 
encontrará disponível a partir do dia 21/03/2022, no endereço eletrônico 
http://sipros.pa.gov.br.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado-Geral de Polícia civil

Protocolo: 773761

.

.

POLÍCIA CIENTÍFICA DO PARÁ

.

.

.

adMissÃo de serVidor
.

Portaria N° 102/22-GaB/dGPcP de 18 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 os termos do Processo n° 2021/342437
coNSidEraNdo os termos da lei complementar n° 077/2011, de 
28.09.91, que autoriza a contratação de pessoal para atender necessidade 
temporária de excepcional interesse público.
r E S o l V E:
contratar por tempo determinado no período de 21.03.2022 a 20.03.2023, 
lEoNardo rodriGUES rESENdE para exercer as funções do cargo de Pe-
rito Médico legista, em caráter de substituição o servidor MiQUEiaS fEi-
ToSa lEiTE não acarretando acréscimo de despesa ao erário, autorizada 
em 21.05.2021 através do Processo Nº 2021/342437.
rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
PolÍcia ciENTÍfica do Pará, 18 de Março de 2022.
celso da Silva Mascarenhas
diretor-Geral

Protocolo: 773706
Portaria N° 103/22-GaB/dGPcP de 18 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 os termos do Processo n° 2021/847882;
coNSidEraNdo os termos da lei complementar n° 07/91, de 28.09.91, 
que autoriza a contratação de pessoal para atender necessidade temporá-
ria de excepcional interesse público.
r E S o l V E:
contratar excepcionalmente por tempo determinado 01 (um) ano os pro-
fissionais abaixo, para exercerem funções nesta Polícia Científica do Pará, 
conforme segue:
Período 21.03.2022 a 20.03.2023
Perito Médico legista
JUliaNNa araÚJo da coSTa lEiTE SilVEira
lEoNardo MaGalHÃES SaNToS
Marcia dUrcila SilVa dE alMEida
rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
PolÍcia ciENTÍfica do Pará, 18 de Março de 2022.
celso da Silva Mascarenhas
diretor-Geral

Protocolo: 773714

.

.

diÁria
.

Portaria N°. 310/ 2022
JacilENE SiQUEira dE araGÃo MaTrÍcUla: 5829704/3
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
cidadE: SaliNoPÓliS - Pa
diária: 04 1/2 (Quatro e meia) PErÍodo: 20/02/2022 a 24/02/2022
oBJETiVo: Participar de ações.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
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Portaria N°. 238/ 2022
HiNToN BarroS cardoSo JÚNior
MaTrÍcUla: 5205255/1
carGo: Médico legista
cidadE: SaliNoPÓliS - Pa
diária: 04 1/2 (Quatro e meia) PErÍodo: 20/02/2022 a 24/02/2022
oBJETiVo: ação conjunta Policia civil.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 1054/ 2021
rEiNaldo XaViEr dE SoUZa
MaTrÍcUla: 56675423
carGo: Gerente
cidadE: MaraBá - Pa
diária: 11 1/2 (onze e meia) PErÍodo: 16/08/2021 a 27/08/2021
oBJETiVo: realizar visita técnica.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 354/ 2022
MUrilo YUri PiNHEiro EllErES
MaTrÍcUla: 5892930
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
cidadE: caSTaNHal - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 13/03/2022 a 14/03/2022
oBJETiVo: auxiliar na necropsia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 773851
Portaria N°. 254/ 2022

adriaNa QUiNTiliaNo dE BriTo
MaTrÍcUla: 5951969
carGo: auxiliar operacional
cidadE: aBaETETUBa - Pa
diária: 06 1/2 (Seis e meia) PErÍodo: 25/02/2022 a 03/03/2022
oBJETiVo: auxiliar períto.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 097/ 2022
carloS fErNaNdo dE MElo loPES
MaTrÍcUla: 5689376/2
carGo: Perito criminal
cidadE: S.caETaNo odiVElaS - Pa
diária: 15 1/2 (Quize e meia) PErÍodo: 10/01/2022 a 25/01/2022
oBJETiVo: realizar perícias.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 363/ 2022
MUrilo YUri PiNHEiro EllErES
MaTrÍcUla: 5892930
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
cidadE: caSTaNHal - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 09/03/2022 a 10/03/2022
oBJETiVo: auxiliar na necrópsia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 404/ 2022
clEBiSoN da SilVa SoUSa
MaTrÍcUla: 5955817/1
carGo: auxiliar operacional
JaSSoNclEr NaSciMENTo PErEira
MaTrÍcUla: 5955867/1
carGo: auxiliar operacional
cidadE: NoVo rEParTiMENTo - Pa
diáriaS: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 17/02/2022 a 18/02/2022
oBJETiVo: conduzir viatura.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 773867
Portaria N°. 402/ 2022

JEffErSoN NUNES PiMENTEl
MaTrÍcUla: 59558761
carGo: auxiliar operacional
cidadE: caSTaNHal - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 20/02/2022 a 21/02/2022
oBJETiVo: conduzir viatura.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 399/ 2022
JaSSoNclEr NaSciMENTo PErEira
MaTrÍcUla: 5955867/1
carGo: auxiliar operacional
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 23/02/2022 a 24/02/2022
oBJETiVo: conduzir viatura.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 405/ 2022
aNa Maria oliVEira do NaSciMENTo
MaTrÍcUla: 57190563/1
carGo: agente administrativo
GilSoN riBEiro MaGalHÃES
MaTrÍcUla: 59489761
carGo: Motorista
cidadE: BElÉM - Pa
diáriaS: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 10/03/2022 a 11/03/2022
oBJETiVo: Translado de material biologico.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 397/ 2022
WElliNGToN dE SoUZa SilVa
MaTrÍcUla: 5963351
carGo: Motorista
cidadE: STa.iZaBEl do Pará - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 24/02/2022
oBJETiVo: conduzir veículo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 773888
Portaria N°. 412/ 2022

alEXaNdrE fErrEira
MaTrÍcUla: 5843430/1
carGo: Perito criminal
cidadE: coNcÓrdia do Pará - Pa
diária: 03 1/2 (Três e meia) PErÍodo: 16/02/2022 a 19/02/2022
oBJETiVo: realizar pericia técnica.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 411/ 2022
alEXaNdrE fErrEira
MaTrÍcUla: 5843430/1
carGo: Perito criminal
cidadE: caPiTÃo PoÇo - Pa
diária: 03 1/2 (Três e meia) PErÍodo: 20/02/2022 a 23/02/2022
oBJETiVo: realizar perícia técnica.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 414/ 2022
ElZEMar MarTiNS riBEiro rodrGUES
MaTrÍcUla: 57225359/1
carGo: Perito criminal
Maria do Socorro coSTa
MaTrÍcUla: 590597/3
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
cidadE: MoSQUEiro - Pa
diáriaS: 01 (Uma) PErÍodo: 22/02/2022
oBJETiVo: coleta de material biologico.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 413/ 2022
diaNa PaTricia SaNToS dE SoUZa BraGa
MaTrÍcUla: 5958375
carGo: Perito criminal
GaBriEllE VirGiNia fErrEira cardoSo
MaTrÍcUla: 5958368
carGo: Perito criminal
MarcElo da SilVa E SilVa
MaTrÍcUla: 57193954/1
carGo: Motorista
cidadE: aNaNiNdEUa - Pa
diáriaS: 01 (Uma) PErÍodo: 04/02/2022
oBJETiVo: Participar de análise períciais.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 773921
Portaria N°. 1720/ 2021

dElSoN BaTiSTa dE liMa JÚNior
MaTrÍcUla: 5463165/1
carGo: Perito criminal
cidadE: SoUrE - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 22/11/2021 a 23/11/2021
oBJETiVo: PEricia TÉcNica.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 1187/ 2021
HiNToN BarroS cardoSo JÚNior
MaTrÍcUla: 5205255/1
carGo: Médico legista
cidadE: SaliNoPÓliS - Pa
diária: 05 1/2 (cinco e meia) PErÍodo: 03/09/2021 a 08/09/2021
oBJETiVo: oPEraÇÃo iNdEPENdÊNcia 2021.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 382/ 2022 de 25
fErNaNdo arTHUr rodriGUES diaS
MaTrÍcUla: 5833450/1
carGo: Perito criminal
cidadE: ParaGoMiNaS - Pa
diária: 14 1/2 (Quatorze) PErÍodo: 01/03/2022 a 15/03/2022
oBJETiVo: ficar a disposição.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 244/ 2022
STaEl rEJaNE SoUSa da SilVa
MaTrÍcUla: 5233070/1
carGo: Perito criminal
cidadE: iTaiTUBa - Pa
diária: 07 1/2 (Sete e meia) PErÍodo: 08/03/2022 a 15/03/2022
oBJETiVo: realizar perícias diversas.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 773977
Portaria N°. 420/ 2022

roSaNa criSTiaNE da SilVa MoNTEiro
MaTrÍcUla: 54187970/1
carGo: Perito criminal
cidadE: aBaETETUBa - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 05/03/2022 a 06/03/2022
oBJETiVo: realizar pericias.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
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Portaria N°. 440/ 2022
PriScilla fErNaNda rEiS
MaTrÍcUla: 5958383
carGo: Perito criminal
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 15/02/2022
oBJETiVo: ficar a disposição.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 456/ 2022
GilSoN riBEiro MaGalHÃES
MaTrÍcUla: 59489761
carGo: Motorista
iZaEl dE carValHo ViaNa
MaTrÍcUla: 5955630/1
carGo: auxiliar operacional
PaBlo Y caSTro
MaTrÍcUla: 5889186/1
carGo: Perito criminal
YUrE dE SoUSa liMa
MaTrÍcUla: 5920444/2
carGo: auxiliar operacional
cidadE: iTUPiraNGa - Pa
diáriaS: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 02/03/2022 a 03/03/2022
oBJETiVo: realizar local de crime.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 456/ 2022
GilSoN riBEiro MaGalHÃES
MaTrÍcUla: 59489761
carGo: Motorista
iZaEl dE carValHo ViaNa
MaTrÍcUla: 5955630/1
carGo: auxiliar operacional
PaBlo Y caSTro
MaTrÍcUla: 5889186/1
carGo: Perito criminal
YUrE dE SoUSa liMa
MaTrÍcUla: 5920444/2
carGo: auxiliar operacional
cidadE: iTUPiraNGa - Pa
diáriaS: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 02/03/2022 a 03/03/2022
oBJETiVo: realizar local de crime.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 773982
Portaria N°. 422/ 2022

JUdYSSoN allaN oliVEira dE BriTo
MaTrÍcUla: 54188476/1
carGo: Perito criminal
cidadE: BraGaNÇa - Pa
diária: 08 1/2 (oito e meia) PErÍodo: 20/02/2022 a 28/02/2022
oBJETiVo: realizar pericia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 425/ 2022
THiaGo fErrEira da SilVa
MaTrÍcUla: 5925331/1
carGo: auxiliar operacional
cidadE: caSTaNHal - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 12/02/2022
oBJETiVo: realizar remoção cadaverica.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 417/ 2022
MaTEUS caValcaNTE dE oliVEira
carGo: auxiliar operacional
cidadE: PacaJá - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 18/02/2022
oBJETiVo: conduzir viatura.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 419/ 2022
adSoM WENdEr dE JESUS SoUSa
MaTrÍcUla: 541872184
carGo: Perito criminal
alaN JUNio SalGado dE oliVEira
MaTrÍcUla: 57216516
carGo: Motorista
VailSoN TEiXEira da SilVa
MaTrÍcUla: 5895912/1
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
cidadE: JUrUTÍ - Pa
diáriaS: 03 1/2 (Três e meia) PErÍodo: 18/02/2022 a 21/02/2022
oBJETiVo: realizar Pericias Veiculares.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 773995

Portaria N°. 415/ 2022
WiSToN aParEcido SilVa doS SaNToS
MaTrÍcUla: 5892889/1
carGo: Motorista
cidadE: TUcUrUÍ - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 20/02/2022 a 21/02/2022
oBJETiVo: conduzir veículo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 395/ 2022
fraNciSco JoSÉ SoUZa SaNToS
MaTrÍcUla: 5832500/1
carGo: Perito criminal
cidadE: rEdENÇÃo - Pa
diária: 05 1/2 (cinco e meia) PErÍodo: 10/03/2022 a 15/03/2022
oBJETiVo: realizar perícia veícular.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 398/ 2022
JoSÉ coElHo SPaNNEr
MaTrÍcUla: 57192970/3
carGo: auxiliar operacional
Valdir riBEiro SilVa
MaTrÍcUla: 54181634/4
carGo: auxiliar operacional
cidadE: SÃo fEliX do XiNGÚ - Pa
diáriaS: 02 1/2 (duas e meia) PErÍodo: 20/02/2022 a 22/02/2022
oBJETiVo: realizar remoção cadaverica.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 410/ 2022
lUcaS alENcar doS SaNToS
MaTrÍcUla: 5922383
carGo: auxiliar operacional
cidadE: caSTaNHal - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 20/01/2022 a 21/01/2022
oBJETiVo: conduzir viatura.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 773992
Portaria N°. 432/ 2022

doUGlaS HENriQUE dUQUE SilVa
MaTrÍcUla: 5958502/1
carGo: Perito criminal
fErNaNdo EfraiM QUEiroZ ViaNa
MaTrÍcUla: 5955594
carGo: auxiliar operacional
GEilSoN dE JESUS SoUSa
MaTrÍcUla: 5955606
carGo: auxiliar operacional
cidadE: MEdicilaNdia - Pa
diáriaS: 01 (Uma) PErÍodo: 04/03/2022
oBJETiVo: realizar perícia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 394/ 2022
fraNciSco JoSÉ SoUZa SaNToS
MaTrÍcUla: 5832500/1
carGo: Perito criminal
cidadE: iTaiTUBa - Pa
diária: 03 1/2 (Três e meia) PErÍodo: 06/03/2022 a 09/03/2022
oBJETiVo: Participar de riSP.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 426/ 2022
ádSoN WENdEr dE JESUS SoUSa TErTUliNo cic: 513.695.832-49
MaTrÍcUla: 54187218/4
carGo: Perito criminal
alaN JUNio SalGado dE oliVEira
MaTrÍcUla: 57216516
carGo: Motorista
VailSoN TEiXEira da SilVa
MaTrÍcUla: 5895912/1
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
cidadE: oriXiMiNá - Pa
diáriaS: 03 1/2 (Três e meia) PErÍodo: 25/02/2022 a 28/02/2022
oBJETiVo: realizar perícia veícular.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 430/ 2022
aNa Maria oliVEira do NaSciMENTo
MaTrÍcUla: 57190563/1
carGo: agente administrativo
GilSoN riBEiro MaGalHÃES
MaTrÍcUla: 59489761
carGo: Motorista
cidadE: BElÉM - Pa
diáriaS: 01 (Uma) PErÍodo: 12/03/2022
oBJETiVo: Translado de material biologico.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 773999
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aLteraÇÃo de FÉrias

Portaria N° 100/22-GaB/dGPcP de 18 de MarÇo de 2022
o dirETor-GEral da PolÍcia ciENTÍfica do Pará, usando das atribuições legais e 
conferidas Pelo decreto Governamental s/n publicado no doE Nº 33.771 de 02.01.2019.
coNSidEraNdo a lei n° 5.810 de 24.01.94, e a lei nº 6.282 de 19.01.00.
r E S o l V E:
EXclUir da PorTaria Nº 035/22 de 26.01.2022-GaB/dGPcP, publicado 
no doE nº 34.845 de 27.01.2022, que trata de férias, o nome do servidor 
Jadir aTaidE doS SaNToS, Perito criminal, matrícula nº 5325013/1.
rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
PolÍcia ciENTÍfica do Pará, 18 de Março de 2022.
cElSo da SilVa MaScarENHaS
diretor-Geral
Polícia Científica do Pará.

Protocolo: 773500

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 01/2022-iNsPeÇÃo/cPcorr/cGd/detraN 
BeLÉM, 07 de FeVereiro de 2022.

o corregedor chefe do departamento de Trânsito do Estado do Pará, no 
uso de suas atribuições, conferidas por lei, e ….
coNSidEraNdo a lei nº 7.594, de 28/12/2011, que dispõe sobre a reor-
ganização do departamento de Trânsito do Estado do Pará - dETraN, e dá 
outras providências, prevê em seu art. 7º que a corregedoria, diretamente 
subordinada ao diretor-Geral, compete realizar correições permanentes ou 
extraordinárias, bem como apurar as irregularidades e fazer recomenda-
ções ao diretor-Geral.
coNSidEraNdo a PorTaria Nº 2683/2017-dG/cG/dETraN, de 21 
DE AGOSTO DE 2017 DIÁRIO OFICIAL Nº 33441 ν 37 que regulamenta 
o procedimento de correição e inspeção nas unidades que compõem a 
estrutura do departamento de Trânsito do Estado do Pará, dispõe em seu 
art. 4º que o corregedor por meio das correições e inspeções deve aferir 
a regularidade, a economicidade, a eficiência, a eficácia e a efetividade 
da execução do trabalho desenvolvido pelas unidades que integram a 
estrutura organizacional do dETraN;
coNSidEraNdo a PorTaria Nº 017/2022-cGd/diVErSaS/dETraN, 
de 28 de janeiro de 2022, que estabelece o Plano anual de correição 
e inspeção, referente ao ano de 2022, nas unidades que compõem a 
estrutura organizacional do dETraN;
r E S o l V E:
i – iNSTaUrar procedimentos de correição na ciretran de Marabá e inspe-
ção nas ciretran’s de itupiranga, rondon do Pará, São Geraldo do araguaia 
e Eldorado dos carajás, no período de 14/03 a 12/04/2022;
ii – delegar os trabalhos aos servidores fraNciMEirE SalViaNo caM-
PoS, coordenadora de Procedimentos disciplinares, lÍVia MariHá ValÉ-
ria SoUZa da SilVa, auxiliar de Trânsito, e ViViaN rocHa da SilVa, 
assistente de Trânsito, para execução do trabalho de inspeção e as provi-
dências para o pleno cumprimento do presente ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
MarlENilSoN lUiZ PiNHEiro MiraNda
corregedor chefe – dETraN/Pa
PorTaria Nº 032/2019-dG/cGP

Protocolo: 773741
Portaria Nº 046/2022-dG/GaB/cGd 

BeLÉM, 26 de JaNeiro de 2022.
a diretora Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará, no uso 
de suas atribuições, conferidas por lei, e ….
CONSIDERANDO a Portaria 2.432/2015, publicada no Diário Oficial do Estado 
nº 32.956, de 24 de agosto de 2015, que estabeleceu uma série de medidas 
administrativas, inclusive a medida cautelar de bloqueio de prontuários de 
condutores, após a deflagração da Operação Galezia da Polícia Civil do Estado 
do Pará, que investigou fraudes em processo de emissão de cNH;
coNSidEraNdo art. 263, §1º da lei 9.503/1997, que obriga esta autarquia 
oportunizar aos candidatos o devido processo legal, com contraditório e ampla 
defesa, na hipótese de constatação de fraudes na emissão de cNH;
CONSIDERANDO a Portaria 1.422/2016, publicada no Diário Oficial do Es-
tado nº 33.143, de 08 de junho de 2016, que estabeleceu o rito do proces-
so administrativo previsto pelo artigo citado;
coNSidEraNdo que o candidato abaixo, conforme provado na instrução, 
em processo individual, deixou de se submeter às fases exigidas pelo art. 
147 da lei 9.503/97 e pelo art. 3º da resolução 168 do coNTraN, além do 
que não conseguiu comprovar a efetiva residência nos diversos municípios, 
conforme exige art. 140 da lei citada, por onde transladou o processo de 

primeira habilitação;
CONSIDERANDO o Edital de notificação 03/2017, publicado no DOE 
33.423, de 25/07/2017, que oportunizou recurso aos candidatos que obti-
veram seu pleito indeferido;
coNSidEraNdo o Parecer nº 141/2018-corregedoria Geral, que con-
cluiu como satisfeitas as exigências impostas pelo art. 263, §1º da lei 
9503/1997;
r E S o l V E:
art. 1º caNcElar o registro nacional dos condutores listados abaixo, pelas 
razões acima expostas;
art. 2º determinar ao rENacH que adote as providências de cancelamen-
to, inclusive junto aos demais órgãos de trânsito, na hipótese de o condu-
tor não esteja mais na base do Estado do Pará.
 

ord coNdUtor cPF rN

1 ildEToN GoMES da SilVa 006.812.473-20 6407383210

2 irlEi Garcia 194.793.101-63 5933608118

3 JoSÉ EdilSoN dE aBrEU BorGES 315.041.078-96 6428672234

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
rENaTa MirElla dE SoUZa coElHo
diretora Geral – dETraN/Pa

Protocolo: 773744
Portaria Nº 697/2022-dG/dHcrV/cHc/GccFc

a diretora Geral do dEParTaMENTo dE TrÂNSiTo do ESTado do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, e
coNSidEraNdo o disposto no art. 22, incisos i, ii e X, da lei 9.503, de 
23 de setembro de 1997, que instituiu o código de Trânsito Brasileiro, e 
suas alterações;
coNSidEraNdo o que estabelecem as resoluções coNTraN nº 789/2020 
e as Portarias do dETraN/Pa 506/2014;
coNSidEraNdo o requerimento nº 2021/953440, apresentado pela 
empresa aUTo EScola alPHa EirEli, inscrita no cNPJ sob o nº 
41.157.337/0001-94, nome de fantasia alPHa, junto a esta autarquia.
coNSidEraNdo que as exigências legais foram atendidas mediante a apre-
sentação da documentação necessária ao credenciamento do referido cfc;
rESolVE:
art. 1º crEdENciar a empresa aUTo EScola alPHa EirEli, inscrita no 
cNPJ sob o nº 41.157.337/0001-94, nome de fantasia alPHa (claSSifi-
caÇÃo a/B), com estabelecimento na r BarÃo do rio BraNco, Nº 2370, 
Bairro: cENTro, cEP: 68.270-000, com atuação na
região de Trânsito de SaNTarÉM/Pa, no município de oriXiMiNá/Pa, em 
tudo observada a legislação em vigor.
art. 2º o credenciamento a que se refere o artigo anterior, terá validade de 
36 meses a contar da publicação desta Portaria.
art. 3º fica atribuído ao cfc o número de registro 2822254 neste dETraN/Pa.
art. 4º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Belém, 03 de março de 2022
renata Mirella freitas Guimarães de Souza coelho
diretora Geral

Protocolo: 773502
Portaria Nº 53/2022-cGd/siNd.iNVestiGatiVa 

BeLÉM, 14 de MarÇo de 2022.
o corregedor chefe do departamento de Trânsito do Estado do Pará, no 
uso de suas atribuições conferidas por lei, e...
coNSidEraNdo os termos da Portaria n°1861/2017-dG/cG/dETraN, de 
07.06.2017, publicada no Diário Oficial do Estado de 22.06.2017, que de-
legou poderes ao corregedor chefe para instauração de Processo de Sindi-
cância investigativa ou acusatória e/ou e Processo disciplinar;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 05/2022 – Sind. investiga-
tiva, de 14.03.2022, subscrito pela Presidente da comissão, por meio do 
qual solicita e justifica a necessidade de prorrogação do prazo para a con-
clusão do Processo de Sindicância investigativa nº 2021/841176;
r E S o l V E:
i – ProrroGar, por 30 dias, o prazo do processo de Sindicância 
investigativa instaurado pela PorTaria Nº 01/2022-SiNd.iVESTiGaTiVa, 
de 01 de fevereiro de 2022, publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.852, 
de 02 de fevereiro de 2022, para dar continuidade e a devida conclusão dos 
trabalhos, a partir de 18 de março de 2022.
ii – ENcaMiNHar à coordenadoria de Procedimentos disciplinares e à co-
ordenadoria de Gestão de Pessoas para que adotem as providências para o 
pleno cumprimento do presente ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Marlenilson luiz Pinheiro Miranda
corregedor chefe – dETraN/Pa
Portaria 032/2019-dG/cGP

Protocolo: 773598
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sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 875/2022-daF/cGP, BeLÉM, eM 14/03/2022.
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 2022/280473;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
antonio francisco de Souza Jambo, matrícula nº 55590240 /3, no cargo de 
Gerente, lotado na cirETraN de almeirim.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
1.500,00 (UM MIL E QUINHENTOS REAIS) e destina-se a fim de compra de 
passagens em viagem para o municipio de Monte dourado.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339033-r$-1.500,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: No período de 04 à 15/04/2022.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro.

Portaria Nº 879/2022-daF/cGP, BeLÉM, eM 03/03/2022.
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 2022/287532;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos a servidora 
Hellem Tayla da Silva Moura, matrícula nº 80845554 /1, no cargo de assis-
tente de Trânsito, lotado na dTo/cEd.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
3.000,00 (TrÊS Mil rEaiS) e destina-se a suprir a despesas emergenciais 
que possa ocorrer nos municipios de Xinguará, Santana do araguaia, Santa 
Maria das Barreiras, cumarú do Norte e Pau darc’.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$-1.000,00
3339036-r$-1.000,00
3339039-r$-1.000,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: No período de 24/03 à 21/04/2022.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro.

Portaria Nº 881/2022-daF/cGP, BeLÉM, eM 15/03/2022.
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 2022/287742;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
José Maria da Silva fernandes, matrícula nº 3267016 /1, no cargo de adM, 
lotado na dGcrV/cHc.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
3.000,00 (TrÊS Mil rEaiS) e destina-se a suprir a despesas emergenciais 
que possa ocorrer nos municipios de Xinguará, Santana do araguaia, Santa 
Maria das Barreiras, cumarú do Norte e Pau darc’.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$-1.000,00
3339036-r$-1.000,00
3339039-r$-1.000,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: No período de 24/03 à 21/04/2022.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro.

Portaria Nº 882/2022-daF/cGP, BeLÉM, eM 15/03/2022.
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 2022/105966;

rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
antonio francisco de Souza Jambo, matrícula nº 55590240 /3, no cargo de 
Gerente, lotado na cirETraN de almeirim.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
4.000,00 (QUaTro Mil rEaiS) e destina-se a suprir a despesas emergen-
ciais que possa ocorrer no municipio de almeirim/Monte dourado.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$-1.000,00
3339036-r$-3.000,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: 30 dias a contar da data do recebimento.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro.

Portaria Nº 883/2022-daF/cGP, BeLÉM, eM 15/03/2022.
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 2022/201749;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
Wilmar Gomes freire filho, matrícula nº 5932004/2, no cargo de Gerente, 
lotado na cirETraN de Santarém.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
3.000,00 (TrÊS Mil rEaiS) e destina-se a suprir a despesas emergenciais 
que possa ocorrer na cirETraN de Santarém.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$-1.000,00
3339036-r$-1.000,00
3339039-r$-1.000,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: 30 dias a contar da data do recebimento.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro.

Protocolo: 773782
Portaria Nº 843/2022-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 Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/263560;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
antonio carlos da cunha figueiredo, matrícula nº 57202223/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
600,00 (SEiScENToS rEaiS) e destina-se a suprir a despesas emergen-
ciais e de pronto pagamento decorrente das atividades diárias de fiscaliza-
ção de trânsito desenvolvidas no municipio de Mojú.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$-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 31/03 à 25/04/2022
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 846/2022-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 Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/262978;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
Bruno lucas de freitas, matrícula nº 57201366/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
600,00 (SEiScENToS rEaiS) e destina-se suprir despesas emegenciais e 
de pronto pagamento decorrente as atividades diárias de fiscalização de 
trânsito desenvolvidas no municipio de iagarpé-Miri.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$-400,00
3339036-r$-200,00
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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 24/03 à 18/04/2022
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 853/2022-daF/cGP, de 14/03/2022
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 2022/263918;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
lindon Júlio Santiago dos Santos, matrícula nº 57202003/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
1.000,00 (UM Mil rEaiS) e destina-se a suprir a despesas de transporte 
no municipio de Goianésia do Pará.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$-600,00
3339036-r$-400,00
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 31/03 à 22/04/2022.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 859/2022-daF/cGP, de 14/03/2022
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 2022/271571;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
francisco das chagas da Silva de oliveira, matrícula nº 57203897/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
100,00 (cEM rEaiS) e destina-se a suprir a despesas de transporte no 
municipio de São Miguel do Guamá.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339033-r$-100,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: No período de 21/03 à 14/04/2022.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 860/2022-daF/cGP, de 14/03/2022
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 2022/263857;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
Noélio Tavares raiol Junior, matrícula nº 54196638/3.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
2.000,00 (doiS Mil rEaiS) e destina-se a comprar material de informática 
que será ultilizado durante a substituição de rack e equipamentos de rede 
lógica nas localidades de redenção, Eldorado de carajás e Marabá.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$-2.000,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: No período de 23/03 à 18/04/2022.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 773605

diÁria
.

Portaria Nº 870/2022-daF/cGP, BeLÉM, 14/03/2022.
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 2022/266448;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de cinco e meia (05 e 1/2) diárias ao servi-
dor abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de Pa-
rauapebas para o municipío de Eldorado dos carajás no período de 17/03 à 
22/03/2022, a fim de participar da banca itinerante de habilitação 2º e 3º 
fase, no referido municipio.

nome matricula

cid Stilianidi Garcia 55587426/2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 865/2022-daF/cGP, BeLÉM, 14/03/2022.
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 2022/251330;
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 os municipíos de capanema – 25/03 à 29/03/2022, Bragança – 01/04 
à 05/04/2022, Salinópolis – 08/04 à 12/04/2022, a fim de realizar vistoria 
técnica nas cirETraNS dos referidos municipios.

nome matricula

igor Tancredi de araújo 5945735 /1

Marcus Vinícius ramillo filho 5945733 /3

Edson alves Barbosa 57176551 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 836/2022-daF/cGP, BeLÉM, 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 2022/269650;
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 Município 
de Belém para os municípios de TailÂNdia – 21/03 à 24/03/2022, TUcU-
rUÍ – 25/03 à 01/04/2022, NoVo rEParTiMENTo – 02/04 à 05/04/2022, 
MEDICILÂNDIA – 06/04 à 15/04/2022, a fim de realizar troca de extinto-
res e treinamento de combate a sinistros nas cirETraNS dos referidos 
municípios.
 

nome matricula

Vandonelson Huill de albuquerque laranjeira 5590434/1

Márcio dos Santos campelo 54192539/1

aldeilson ribeiro Parente 5916892/2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 835/2022-daF/cGP, BeLÉM, 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 2022/264325;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de vinte e dois e meia (22 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município 
deTucuruí para o município de Marabá no período de 31/03 à 22/04/2022, 
a fim de desempenhar suas atividades funcionais, em operação de fisca-
lização de trânsito, em cumprimento a programação da dTo, no referido 
municipio, e no cumprimento do Oficio nº 043/2020-DIRTEC/SETRAN.

nome matricula
Eliana ramos da Silva 57203584 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
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Portaria Nº 833/2022-daF/cGP, BeLÉM, 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 2022/269618;
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 Mu-
nicípio de Belém para os municípios de caNaÃ doS caraJáS – 21/03 
à 24/03/2022, cUrioNÓPoliS – 02/04 à 05/04/2022, Eldorado doS 
caraJáS – 06/04 à 14/04/2022, SÃo GEraldo do araGUaia – 06/04 
à 15/04/2022, a fim de realizar acompanhamento à empresa C & S nas 
ciETraNS dos referidos municípios.
 

nome matricula
Paulo Wagner alfaia de Menezes 5608686/1
deison carmo alves dos Santos 57189317/1

Willian rogério Nascimento Brandão 5913070/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 773769
Portaria Nº 857/2022-daF/cGP, de 14/03/2022

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 2022/202403;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de vinte e quatro e meia (24 e 1/2) diárias a 
servidora abaixo especificada, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para o município de ourilândia do Norte no período de 21/03 à 
14/04/2022, a fim de realizar serviços administrativos.

nome matricula
Sandra Maria Pereira flores 3168743/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 773655
Portaria Nº 797/2022-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 2022/241749;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de vinte e nove e meia (29 e 1/2) diárias 
aos servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Mu-
nicípio de Belém para os municípios de Santana do araguaia – 14/03 à 
17/03/2022, conceição do araguaia – 18/03 à 20/03/2022, , redenção 
– 21/03 à 24/03/2022 , floresta do araguaia – 25/03 à 27/03/2022 , rio 
Maria – 28/03 à 30/03/2022 , São félix do Xingu – 31/03 à 02/04/2022 , 
Tucumã – 03/04 à 05/04/2022 , ourilândia do Norte – 06/04 à 08/04/2022 
, Xinguara – 09/04 à 12/04/2022 a fim de realizar serviços de Vistoria Pre-
dial, credenciamento e renovação nos cfc’s e capacitadoras.

nome matricula

olGa SaNToS TorrES dE aSSiS 3263592/1

maria lUciEirE MiraNda liMa 3266923/1

lUÍSa loBaTo da SilVa 57198055 /1

cristovão repolho vieira 57195077/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 816/2022-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 2022/231647;

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 
Belém para os municípios de Bonito – 14 à 18/03/2022, Tracuateua – 19 e 
20/03/2022, Bragança – 21 à 25/03/2022, augusto correa/Belém – 26 à 
29/03/2022, a fim de realizar levantamento para projeto de sinalização nos 
municipios acima citados, pertencentes aos lote da região de integração do 
rio caeté, referente ao contrato administrativo nº 042/2020.

nome matricula

José luiz Tavares da Silva 3261638 /1

raimundo Euclides de carvalho 3262219 /1

Marcelo Pinto da costa Mendes 57189949 /1

Warlenton Nazareno de Melo Brito 80845570 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 828/2022-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 2022/207762;
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo a concessão de diária ao servidor Valdir dE SoUSa 
MoUra JÚNior na PorTaria Nº 680/2022, publicada no dia 10/03/2022 
doE 34.887, referente ao deslocamento do Municipio de Belém para 
os municipios de Santarém – 08/03 à 12/03/2022, Belterra – 13/03 à 
16/03/2022, Mojuí dos campos – 17/03 à 21/03/2022, Monte alegre – 
22/03 à 26/03/2022, Óbidos – 27/03 à 01/04/2022, Santarém/Belém – 
02/04 à 05/04/2022, a fim de organizar e divulgar o Curso de Capacitação 
para Gestores Municipais de Trânsito.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 829/2022-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 2022/263147;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de quinze e meia (15 e 1/2) diárias aos servido-
res abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Itai-
tuba para o município de Placas no período de 29/03 à 13/04/2022, a fim 
de desempenhar suas atividades funcionais, em operação de fiscalização 
de Trânsito, em cumprimento a programação da dTo.

nome matricula
antonio carlos almeida Santos 57214204 /2

Valdir amadeu da Silva 5827485 /2
Vonildo Soares dos Santos 57227326 /1

Willian cândido félix 57224024 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 830/2022-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 2022/268974;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de QUaTorZE E MEia (14 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município 
de Belém para os municípios de SALINÓPOLIS – 20/03 à 03/04/2022, a fim 
de promover suporte à equipe de fiscalização de trânsito.

nome matricula
Maria Sueli damasceno do Nascimento 3265803/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 773604
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secretaria de estado
de adMiNistraÇÃo 
PeNiteNciÁria

.

..

Portaria
.

Portaria Nº 0331/2022-cGP/seaP Belém, 14 de março de 2022.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, assegu-
rando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 199 
da lei 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei n°8.972/2020;
rESolVE:
art. 1º - determinar a instauração de Sindicância administrativa investi-
gativa Nº 6825/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar o suposto abandono 
de posto do servidor J.S.M. (M.f.6403406-1), lotado na central de Tria-
gem Masculina de Marabá, no dia 24/12/2021, conforme ofício interno n° 
302/2021-SEc/USMM/SEaP/Pa, datado de 29/12/2021;
art. 2 º - designar aNdrÉ SilVa dE oliVEira (M.f. 42811)– Presidente, Eli-
ZaBETH MalcHEr VilHENa, (M.f. 5464285) - Membro e adriaNa fErraZ do 
Prado MaUÉS, (M.f. 57201800) – Membro, para conduzirem as investigações;
art. 3º - determinar a comissão sindicante que apresente relatório conclu-
sivo ao final da investigação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 773967
Portaria Nº 0333/2022-cGP/seaP Belém, 11 de março de 2022.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, asse-
gurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art.110 ao art. 124, 
§1°todos da lei nº 8.972/2020;
rESolVE:
art. 1º - determinar a instauração de Processo administrativa disciplinar Nº 
6827/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar responsabilidade administrativa e funcio-
nal do servidor T.f.S. (M.f.: 5953038), agente Prisional, lotado na cadeia Pública de 
Marabá – cPM, por supostamente, ter agido em desconformidade com os princípios 
éticos e morais, leis e regulamentos desta Secretaria, em fato fora de serviço, ao 
tentar extorquir e proferir ameaças à nacional no dia 22/02/2022 em Marabá. o ser-
vidor infringiu, em tese, o art. 177, Vi c/c art. 190, iV e Xiii da lei 5.810/1994-rJU, 
conforme Boletim de ocorrências n°00202/2022.100350-1, datado de 24/02/2022;
art. 2º – constituir comissão composta pelos servidores BrUNo coSTa 
PiNHEiro dE SoUSa, (M.f. 55585599) –Presidente; EliZaBETH MalcHEr 
VilHENa, (M.f. 5464285)– Membro; JaYMErSoN carloS PErEira Mar-
QUES, (M.f. 57218644) – Membro, para conduzirem as investigações.
art. 3º – deliberar que os membros da comissão tenham dedicação exclu-
siva, podendo se reportar diretamente aos departamentos desta Secretaria 
e aos demais órgãos da administração Pública para as diligências necessá-
rias à instrução do feito.
art. 4º – determinar à referida comissão que obedeça ao estatuído no ar-
tigo 201, parágrafo único, da lei nº 5.810/1994-rJU, assim como, deverá 
a mesma apresentar Relatório Conclusivo ao final da apuração.
art. 5º - comunicar à diretoria de Gestão de Pessoas para registro no 
assentamento funcional.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 773965
Portaria Nº 0344/2022-cGP/seaP Belém, 11 de março de 2022.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, assegu-
rando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 199 
da lei 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei n°8.972/2020;
rESolVE:
art. 1º - determinar a instauração de Sindicância administrativa inves-
tigativa nº 6834/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar o óbito do interno 
MaYcoN roBErTo loBaTo BarBoSa (iNfoPEN 64947) ocorrido em 
25/12/2018, na colônia Penal agrícola de Santa izabel – cPaSi, conforme 
e-mail enviado em 07/03/2022 pela consultoria Jurídica/SEaP;
art. 2 º - designar aNdrÉ SilVa dE oliVEira (M.f. 42811)– Presiden-
te, EliZaBETH MalcHEr VilHENa, (M.f. 5464285) - Membro e adriaNa 
fErraZ do Prado MaUÉS, (M.f. 57201800) – Membro, para conduzirem 
as investigações;
art. 3º - determinar a comissão sindicante que apresente relatório conclu-
sivo ao final da investigação.
Art. 3º - Oficiar à CONJUR/SEAP enviando cópia desta PORTARIA de instauração.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 773951
Portaria Nº 0345/2022-cGP/seaP Belém, 14 de março de 2022.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, assegu-
rando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 199 
da lei 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei n°8.972/2020;

rESolVE:
art. 1º - determinar a instauração de Sindicância administrativa investigativa 
Nº 6835/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar suposta agressão ao interno 
aNToNio carloS doS SaNToS fraNco (iNfoPEN 131587), custodiado na 
USMM, conforme ofício 276/2022/MP/4° oJMaB datado de 03/03/2022;
art. 2 º - designar aNdrÉ SilVa dE oliVEira (M.f. 42811)– Presiden-
te, EliZaBETH MalcHEr VilHENa, (M.f. 5464285) - Membro e adriaNa 
fErraZ do Prado MaUÉS, (M.f. 57201800) – Membro, para conduzirem 
as investigações;
art. 3º - determinar a comissão sindicante que apresente relatório conclu-
sivo ao final da investigação.
Art. 4º - Classificar o presente processo como de tramitação prioritária, nos 
termos da PorTaria nº 420/2014 – cGP/SEaP.
art. 5º - comunicar a 4° Promotoria de Justiça de Marabá, enviando cópia 
desta PorTaria de instauração.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 773953
Portaria Nº 0348/2022-cGP/seaP Belém, 14 de março de 2022.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, assegu-
rando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 199 
da lei 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei n°8.972/2020;
rESolVE:
art. 1º - determinar a instauração de Sindicância administrativa investigativa 
Nº 6838/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar suposta insubordinação dos Po-
liciais Penais l.B.S. (M.f.5950067)  e r.r.c.N.(M.f 5953991), lotados na cen-
tral de Triagem Masculina de Marabá-cTMM, devidamente convocados para o 
cumprimento do plantão do dia 25/12/2021, no entanto, não compareceram, 
conforme ofício interno n°305/2021 datado de 29/12/2021;
art. 2 º - designar aNdrÉ SilVa dE oliVEira (M.f. 42811)– Presidente, Eli-
ZaBETH MalcHEr VilHENa, (M.f. 5464285) - Membro e adriaNa fErraZ do 
Prado MaUÉS, (M.f. 57201800) – Membro, para conduzirem as investigações;
art. 3º - determinar a comissão sindicante que apresente relatório conclu-
sivo ao final da investigação.
art. 4º - comunicar a comissão de Estágio Probatório, enviando cópia dos 
autos e desta PorTaria de instauração;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 773945
Portaria Nº 0336/2022-cGP/seaP Belém, 11 de março de 2022. 
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, asse-
gurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art.110 ao art. 124, 
§1°todos da lei nº 8.972/2020;
rESolVE:
art. 1º - determinar a instauração de Sindicância administrativa disciplinar 
Nº 6830/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar responsabilidade administra-
tiva e funcional do servidor M.M.S. (M.f.: 572166998), Policial Penal e 
E.S.S. (M.F.5954265), Policial Penal, referente as suas faltas injustificadas 
em serviço no centro de Triagem Masculino de abaetetuba. os servidores 
infringiram, em tese, o art. 177, i, Vi e V c/c art. 189 da lei 5.810/1994-
rJU, conforme ofício interno n° 067/2022-cTMaBT/crraB/SEaP/Pa, data-
do de 03/02/2022;
art. 2º – constituir comissão composta pelos servidores rodriGo coSTa 
PiNHEiro dE SoUSa, (M.f. 54196889)–Presidente; EliZaBETH MalcHEr 
VilHENa, (M.f. 5464285)– Membro; JaYMErSoN carloS PErEira Mar-
QUES, (M.f. 57218644) – Membro, para conduzirem as investigações.
art. 3º – deliberar que os membros da comissão tenham dedicação exclu-
siva, podendo se reportar diretamente aos departamentos desta Secretaria 
e aos demais órgãos da administração Pública para as diligências necessá-
rias à instrução do feito.
art. 4º – determinar à referida comissão que obedeça ao estatuído no ar-
tigo 201, parágrafo único, da lei nº 5.810/1994-rJU, assim como, deverá 
a mesma apresentar Relatório Conclusivo ao final da apuração.
art. 5º - comunicar à diretoria de Gestão de Pessoas para registro no as-
sentamento funcional e a comissão de Estágio Probatório.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 773960
PorTaria Nº 0335/2022-cGP/SEaP Belém, 11 de março de 
2022. oNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar 
ciência de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata 
dos fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, 
assegurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art.110 ao art. 124, 
§1°todos da lei nº 8.972/2020;
rESolVE:
art. 1º - determinar a instauração de Processo administrativa disciplinar 
Nº 6829/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar responsabilidade administra-
tiva e funcional do servidor J.S.B. (M.f.: 5954033), Policial Penal, lotado 
na Cadeia Pública de Marabá-CPM, por supostamente, ter falsificado o Re-
latório de Jornada Extraordinária, bem como, falsificado a assinatura de 
servidores, com intuito de benefício próprio. o servidor infringiu, em tese, 
o art. 177, Vi c/c art.178, V e art. 190, iV e Xiii, da lei 5.810/1994-rJU, 
conforme livro de ocorrências da cadeia Pública de Marabá-cPM dos dias 
23,24 e 25 de fevereiro de 2022;
art. 2º – constituir comissão composta pelos servidores rodriGo coS-
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Ta PiNHEiro dE SoUSa, (M.f. 54196889) – Presidente; EliZaBETH Mal-
cHEr VilHENa, (M.f. 5464285)– Membro; JaYMErSoN carloS PErEira 
MarQUES, (M.f. 57218644) – Membro, para conduzirem as investigações.
art. 3º – deliberar que os membros da comissão tenham dedicação exclu-
siva, podendo se reportar diretamente aos departamentos desta Secretaria 
e aos demais órgãos da administração Pública para as diligências necessá-
rias à instrução do feito.
art. 4º – determinar à referida comissão que obedeça ao estatuído no ar-
tigo 201, parágrafo único, da lei nº 5.810/1994-rJU, assim como, deverá 
a mesma apresentar Relatório Conclusivo ao final da apuração.
art. 5º - comunicar à diretoria de Gestão de Pessoas para registro no as-
sentamento e a comissão de Estágio Probatório.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 773962
Portaria Nº 0334/2022-cGP/seaP Belém, 11 de março de 2022.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, assegu-
rando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 199 
da lei 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei n°8.972/2020;
rESolVE:
art. 1º - determinar a instauração de Sindicância administrativa inves-
tigativa Nº 6828/2022-cGP/SEaP, objetivando esclarecer a identidade 
do segundo Policial Penal, não identificado no Boletim de Ocorrências n° 
00202/2022.100350-1, datado de 24/02/2022, registrado na delegacia de 
Marabá, que supostamente, cometeu infração disciplinar;
art. 2 º - designar BrUNo coSTa PiNHEiro dE SoUSa, (M.f. 55585599)–
Presidente – Presidente, EliZaBETH MalcHEr VilHENa, (M.f. 5464285) 
- Membro e adriaNa fErraZ do Prado MaUÉS, (M.f. 57201800) – Mem-
bro, para conduzirem as investigações;
art. 3º - determinar a comissão sindicante que apresente relatório conclu-
sivo ao final da investigação..
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 773963
Portaria Nº 0343/2022-cGP/seaP Belém, 11 de março de 2022.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, assegu-
rando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 199 
da lei 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei n°8.972/2020;
rESolVE:
art. 1º - determinar a instauração de Sindicância administrativa inves-
tigativa nº 6833/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar a evasão do in-
terno EliZaNGElo lEaNdro dE PaUla (iNfoPEN 102565), do Presídio 
Estadual Metropolitano i, no dia 08/01/2018, conforme Mandado de in-
timação dos autos 2001282-04.2021.8.14.0401, encaminhado via PaE 
n°2021/1236118 em 04/03/2022;
art. 2 º - designar aNdrÉ SilVa dE oliVEira (M.f. 42811)– Presiden-
te, EliZaBETH MalcHEr VilHENa, (M.f. 5464285) - Membro e adriaNa 
fErraZ do Prado MaUÉS, (M.f. 57201800) – Membro, para conduzirem 
as investigações;
art. 3º - determinar a comissão sindicante que apresente relatório conclu-
sivo ao final da investigação.
Art. 4º - Oficiar a Vara de Execução Criminal encaminhando cópia desta 
PorTaria de instauração.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 773957
Portaria Nº 0350/2022-cGP/seaP Belém, 14 de março de 2022.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, assegu-
rando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 199 
da lei 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei n°8.972/2020;
rESolVE:
art. 1º - determinar a instauração de Sindicância administrativa investi-
gativa Nº 6840/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar suposta agressão ao 
interno faBricio oliVEira doS SaNToS (iNfoPEN 141560), custodiado 
na USMM, no dia 28/12/2021, conforme ofício 280/2022/MP/4° PJMaB, 
datado de 03/03/2022;
art. 2 º - designar aNdrÉ SilVa dE oliVEira (M.f. 42811)– Presidente, Eli-
ZaBETH MalcHEr VilHENa, (M.f. 5464285) - Membro e adriaNa fErraZ do 
Prado MaUÉS, (M.f. 57201800) – Membro, para conduzirem as investigações;
art. 3º - determinar a comissão sindicante que apresente relatório conclu-
sivo ao final da investigação.
Art. 4º - Classificar o presente processo como de tramitação prioritária, nos 
termos da PorTaria nº 420/2014 – cGP/SEaP.
art. 5º - comunicar a 4° Promotoria de Justiça de Marabá, enviando cópia 
desta PorTaria de instauração.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 773948

Portaria Nº 0349/2022-cGP/seaP Belém, 14 de março de 2022.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, assegu-
rando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 199 
da lei 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei n°8.972/2020;
rESolVE:
art. 1º - determinar a instauração de Sindicância administrativa investigativa 
Nº 6839/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar suposto envolvimento de moto-
rista desta SEaP/Pa em acidente de trânsito ocorrido no dia 12/02/2022, con-
forme Termo de denúncia n° 015/2022-cGP/SEaP, datado de 24/02/2022;
art. 2 º - designar aNdrÉ SilVa dE oliVEira (M.f. 42811)– Presidente, Eli-
ZaBETH MalcHEr VilHENa, (M.f. 5464285) - Membro e adriaNa fErraZ do 
Prado MaUÉS, (M.f. 57201800) – Membro, para conduzirem as investigações;
art. 3º - determinar a comissão sindicante que apresente relatório conclu-
sivo ao final da investigação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 773950
Portaria Nº 0394/2022-cGP/seaP Belém (Pa), 16 de março de 2022.
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os autos da Sindicância administrativa investigativa nº 
6403/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar suposto uso indevido de viatura 
no centro de recuperação feminino de Santarém, conforme denúncia en-
caminhado via e-mail, no dia 26/09/2021;
coNSidEraNdo que a comissão Sindicante, após análise criteriosa e im-
parcial dos autos, diante da ausência de indícios de autoria e materia-
lidade, pugnou pelo arquivamento com fulcro no art. 201, i, da lei n° 
5.810/1994-rJU c/c art. 105, §4° da lei n° 8.972.2020;
rESolVE:
art. 1º - acaTar, o relatório conclusivo e dETErMiNar o arQUiVa-
MENTo, do presente feito, com fulcro, por analogia, no art. 201, i, da lei 
5.810/1994- rJU c/c art. 105, §4° da lei n° 8.972.2020.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 773935
Portaria Nº 0346/2022-cGP/seaP Belém, 14 de março de 2022.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, assegu-
rando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 199 
da lei 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei n°8.972/2020;
rESolVE:
art. 1º - determinar a instauração de Sindicância administrativa investigativa Nº 
6836/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar o óbito do interno aNToNio TEiXEira 
ViEira corrEira JUNior (iNfoPEN 195469), em 06/03/2022, quando custo-
diado no centro de recuperação Masculino de Vitória do Xingu-crMVX;
art. 2 º - designar aNdrÉ SilVa dE oliVEira (M.f. 42811)– Presidente, Eli-
ZaBETH MalcHEr VilHENa, (M.f. 5464285) - Membro e adriaNa fErraZ do 
Prado MaUÉS, (M.f. 57201800) – Membro, para conduzirem as investigações;
art. 3º - determinar a comissão sindicante que apresente relatório conclu-
sivo ao final da investigação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 773938
Portaria Nº 0347/2022-cGP/seaP Belém, 14 de março de 2022.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, assegu-
rando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 199 
da lei 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei n°8.972/2020;
rESolVE:
art. 1º - determinar a instauração de Sindicância administrativa investi-
gativa Nº 6837/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar suposto excesso com 
tiros de elastômeros por quebra de procedimento dos internos raiMUdo 
aNToNio SaNToS coSTa (iNfoPEN 337110), em 25/08/2021, WilliaM 
daNiEl fErrEira da SilVa(iNfoPEN 181275), em 30/08/2021, aracil-
do SaNToS da SilVa(iNfoPEN 348237) e MaYKo SoUZa GoMES(iN-
foPEN 329805), em 25/10/2021, THiaGo VicTor da coNcEiÇÃo(iN-
foPEN 348354), em 07/12/2021, custodiados no centro de recuperação 
Masculino de Vitória do Xingu-crMVX; conforme cópia dos livros de ocor-
rências dos dias 25/08/2021, 30/08/2021, 25/10/2021, 07/12/2021;
art. 2 º - designar aNdrÉ SilVa dE oliVEira (M.f. 42811) – Presidente, Eli-
ZaBETH MalcHEr VilHENa, (M.f. 5464285) - Membro e adriaNa fErraZ do 
Prado MaUÉS, (M.f. 57201800) – Membro, para conduzirem as investigações;
art. 3º - determinar a comissão sindicante que apresente relatório conclu-
sivo ao final da investigação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 773943
Portaria Nº 078/2022 – GaB/seaP/Pa
BElÉM/Pa, 18 dE MarÇo dE 2022.
Dispõe sobre a regulamentação do especificidades e fluxo de procedimen-
tos necessários para a concessão do auxílio moradia firmado, por meio do 
Termo de cooperação Técnica e financeira nº 016/2020, entre a Secretaria 
de Estado de administração Penitenciária do Pará – SEaP/Pa e a compa-
nhia de Habitação do Estado do Pará – coHaB.
o SEcrETário dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária do Pará, no uso 
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de suas atribuições, que lhe conferem o inciso ii do artigo 138 da constituição do 
Estado do Pará, bem como pela lei nº 8.937, de 02 de dezembro de 2019 e
coNSidEraNdo o inciso ii, do artigo 3º, da lei nº 8.937, de 02 de dezem-
bro de 2019, que aponta como uma das diretrizes do Sistema Estadual de 
administração Penitenciária do Estado do Pará, a execução de atividades 
voltadas para a administração prisional e identificação penitenciária;
coNSidEraNdo que no dia 09 de fevereiro de 2021, fora celebrado o Ter-
mo de cooperação Técnica e financeira nº 016/2020, entre a Secretaria de 
Estado de administração Penitenciária do Pará – SEaP/Pa e a companhia 
de Habitação do Estado do Pará – COHAB, para fins específicos;
coNSidEraNdo que o Termo de cooperação Técnica e financeira nº 
016/2020, tem como justificativa a conjuntura de constantes casos con-
cretos de atentados à vida do servidor que opera em custódia direta de 
pessoas privadas de liberdade da SEaP/Pa;
CONSIDERANDO que o referido Termo fora instrumentalizado para fins es-
pecíficos de proteção emergencial e temporária ao servidor alvo de atenta-
dos ou ameaças tateáveis;
coNSidEraNdo a necessidade da regulamentação, indicação das especi-
ficidades e fluxo de procedimentos necessários para a concessão do auxílio 
ao servidor da Secretária de Estado de administração Penitenciária – SEaP;
r E S o l V E
art. 1º - regulamentar, no âmbito da Secretaria de Estado de administra-
ção Penitenciária do Pará, as condições e procedimentos necessários para a 
concessão de auxílio-moradia instituído pelo Termo de cooperação Técnico 
e financeiro nº 016/2020, celebrado entre a Secretaria de Estado de ad-
ministração Penitenciária do Pará – SEaP/Pa e a companhia de Habitação 
do Estado do Pará – coHaB.
art. 2º - o auxílio-moradia, instituído pelo Termo de cooperação nº 
016/2020 mencionado no artigo 1º deste ato normativo, será concedido ao 
servidor da SEaP/Pa, independentemente do vínculo, que, em decorrência 
de seu exercício laboral, esteja em condição de ameaça ou tenha sido víti-
ma de atentado contra a sua integridade física.
Parágrafo único: a assessoria de Segurança institucional deverá fazer a análise fática 
e investigações administrativas necessárias para a produção de conhecimento.
art. 3º - Será concedido para até 100 (cem) servidores da SEaP/Pa, pelo 
período de 12 meses, auxílio-moradia no valor mensal de r$ 523,45 (qui-
nhentos e vinte e três reais e quarenta e cinco centavos), conforme cele-
brado no Termo de cooperação Técnica e financeira nº 016/2020.
art. 4º - a direção da unidade prisional, em posse das informações de ame-
aças ou atentado contra a integridade física do servidor, deverá:
i – disponibilizar ao servidor, transporte e escolta até a delegacia de Homi-
cídio de agentes Públicos – dHaP/dH/dPE/Pc-Pa, da divisão de Homicídios 
da Polícia civil do Estado do Pará, localizada na avenida José Bonifácio, 
nº 185, Bairro de Fátima, Belém/PA, para fins de registro de boletim de 
ocorrência policial.
ii- Esclarecer ao servidor que para ter acesso ao auxílio Moradia, ele deve-
rá obrigatoriamente manifestar seu interesse, de forma expressa, assinan-
do a declaração de Solicitação para inclusão no processo e continuidade do 
fluxo. Caso não seja de seu interesse o pleito, deverá assinar a Declaração 
de desistência, encaminhando à coordenadoria de assistência e Valoriza-
ção do Servidor - caVS.
iii- após o registro do respectivo Boletim de ocorrência –B.o, elaborar 
relatório circunstanciado dos fatos e encaminhar, por intermédio de ofício 
interno, juntamente com o expediente emitido da polícia civil, à diretoria 
de administração Penitenciária – daP/SEaP.
IV- Tratando-se de outras categorias profissionais o relatório circunstanciado 
deverá ser conduzido a sua direção imediata para a devida ciência e 
providência do andamento do fluxo a que se referem os incisos I a IV do 
art. 4º desta PorTaria.
Parágrafo único: a direção de Unidade Prisional do interior do Estado deverá 
encaminhar o servidor à delegacia de Polícia da respectiva localidade, e ado-
tar as medidas necessárias ao fluxo de que tratam os incisos I a IV do art. 4º.
art. 5º - a diretoria de administração Penitenciária – daP/SEaP, recebendo 
o ofício interno acerca da suposta ameaça, deverá:
I – Analisar previamente os fatos, para verificação da existência de indícios 
mínimos de ameaça.
ii – Elaborar manifestação acerca da análise prévia, apresentando a con-
sistência identificada no caso.
iii – remeter à assessoria de Segurança institucional – aSi
art. 6° - a aSi deverá:
i – Empreender diligências de segurança para coletar as informações ne-
cessárias com o objetivo de elucidação dos fatos.
ii – Elaborar relatório de análise de riscos (rar) acerca do caso concreto, con-
tendo observações que entender pertinente, bem como apontamentos e suges-
tões de possíveis medidas que os demais setores da SEaP/Pa podem adotar.
iii – Encaminhar os expedientes e o respectivo rar para a coordenadoria 
de assistência e Valorização do Servidor – caVS-dGP/SEaP.
iV – Manter, quando sempre que necessário, contato com a delegacia de 
Homicídios de agentes Públicos – dHaP/dH/dPE/Pc-Pa, em condição co-
laborativa, para atualização de informações que possam identificar os au-
tores das ameaças.
Parágrafo único: após as devidas investigações da aSi, se restar compro-
vada a má fé de servidor (a) supostamente ameaçado (a), os autos deve-
rão ser encaminhados para a Corregedoria-Geral Penitenciária, para fins de 
conhecimento e apuração.
art. 7º - a coordenadoria de assistência e Valorização do Servidor – caVS/
dGP/SEaP, munida dos documentos necessários acerca da ameaça ao ser-
vidor, deverá, para fins de concessão do auxílio-moradia considerar:
1. Vulnerabilidade social [situação de risco (social), composição familiar, 
saúde, renda líquida, moradia e situação habitacional com aluguel-imóvel];
i – realizar o atendimento social ao servidor, por intermédio de entrevista 
social e visita em domicílio;

ii – Elaborar parecer social do caso, considerando os critérios sociais que 
identificar com a entrevista social (presencial), bem como, a classificação 
de risco e condição social do servidor;
iii – coletar documentos, além dos emitidos pela SEaP, sempre que en-
tenderem pertinentes;
iV – Elaborar relatório social conclusivo do referido caso.
Parágrafo único: deverá ser igualmente levado em consideração pela 
CAVS/DGP/SEAP, para fins de avaliação social e conclusão do relatório so-
cial, e a consequente concessão do auxílio-moradia, os motivos de consta-
tação da veracidade da situação de risco, que poderão ser:
1. Por motivos de alta vulnerabilidade do local que o servidor reside, bem 
como o respectivo déficit habitacional;
2. Por motivos de ameaça a sua integridade física e mental, bem como de 
seus familiares;
3. Por motivos de atentados sofridos no âmbito do exercício laboral e externo 
a ele, em sua residência ou no decurso da sua residência para o trabalho;
art. 8 – o servidor deverá atender aos seguintes critérios sociais:
i - renda familiar de até quatro salários mínimos;
ii - Não possuir mais de um imóvel;
iii - Ter família constituída com no mínimo dois integrantes;
iV – É vedada a acumulação do auxílio Moradia em membros da mesma 
família que vivam sob o mesmo teto;
V – o auxílio Moradia deverá ser acessado pelo órgão de origem do servidor 
não havendo vantagens/gratificações de outras instituições de mesma natureza;
Vi- apresentar maior pontuação nos Escores sociais elencados no inciso i do art. 5°;
VII-É vedada a utilização do Auxílio Moradia para financiamento de imóvel;
Viii- cabe ao Serviço Social da caVS acompanhar o servidor durante o 
contemplo do auxílio-moradia sendo vedada a renovação, exceto nos casos 
avaliados pelo Serviço Social.
art. 9º - o servidor ameaçado deverá apresentar documentação necessá-
ria em atendimento social com prazo definido e aclarado pelo Técnico em 
Gestão Penitenciária (assistente Social) para que seja devidamente enca-
minhado a COHAB para fins de concessão e abertura de processo - proto-
colado via PaE (Processo administrativo Eletrônico), ao auxílio-moradia. a 
documentação obrigatória para composição do processo será:
I-Documento Oficial com foto (Cédula de identidade; Identidade Funcional);
ii- Boletim de ocorrência Policial;
iii- ofício da Unidade e/ou setor de lotação juntamente com relatório cir-
cunstanciado sobre o caso;
iV- ofício e relatório circunstanciado da diretoria de administração Peni-
tenciária-daP;
V- ofício e relatório de análise de riscos (rar) acerca do caso concreto 
emitido pela assessoria de Segurança institucional-aSi;
Vi- relatório circunstanciado da corregedoria nos casos exigidos compro-
vada a má fé de servidor (a) supostamente ameaçado conforme parágrafo 
único do artigo 6°;
Vii-declaração de Solicitação assinada pelo servidor para acesso ao 
auxílio-Moradia conforme anexo i dessa PorTaria;
art. 10º – Para ter acesso ao auxílio moradia, o servidor não poderá ter 
pendências administrativas que, após regularmente intimado, não realizou 
a devida prestação de contas de despesas da qual foi favorecido pela 
administração pública em decorrência do exercício do cargo/função, e que 
tenha sido objeto de regular apuração administrativa.
Parágrafo único – considera-se hipótese de pendência administrativa para 
fins desta PORTARIA, a não realização do adequado balanço financeiro de 
diárias com o devido órgão/setor qualificado, a não prestação de contas 
quando do recebimento de suprimento de fundos, o não pagamento de 
multa de trânsito de veículo oficial quando devidamente comprovado ser o 
real condutor, dentre outras situações análogas.
art. 11º - a coHaB, recebendo os documentos do servidor e relatório so-
cial da caVS, realizará análise e posterior pagamento do auxílio-moradia, 
por meio de ordem bancária emitida pela própria companhia Habitacional.
art. 12º – Havendo comprovada irregularidade no uso do auxílio-Moradia, 
o servidor contemplado terá o benefício cancelado.
art. 13º fica autorizada a criação de comissão com poderes para decidir 
preliminarmente sobre a contemplação do auxílio-Moradia, nos casos de 
maior urgência, uma vez que em face de iminente perigo o fluxo normal de 
andamento dos processos pode tornar ineficaz a concessão do benefício ou 
ocasionar a perda do objeto.
art. 14- o setor responsável para informações acerca do auxílio-moradia 
será a coordenadoria de assistência e Valorização do Servidor – caVS, por 
meio do telefone (91) 3239-4219/ (91) 98897-1118 ou pelo e-mail: cavs.
seappa@gmail.com.
art. 15° - revoga-se a PorTaria 205/2021-GaB/SEaP/Pa, sobre a 
regulamentação do especificidades e fluxo de procedimentos necessários 
para a concessão do auxílio moradia.
art. 16° - Esta PorTaria passa a vigorar da data da sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia,
rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária do Pará
anexo i
decLaraÇÃo de iNteresse - aUXÍLio-Moradia
E u , _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
__________________, rG_________________________
matrícula_______________,cargo________________________,unidade 
penitenciária _________________________declaro interesse em solicitar 
o auxílio-Moradia, com fulcro na PorTaria Nº 078/2022-GaB/SEaP/
Pa e o Termo de cooperação Técnica e financeira nº 016/2020, entre a 
Secretaria de Estado de administração Penitenciária do Pará – SEaP/Pa e a 
companhia de Habitação do Estado do Pará – coHaB.
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Belém-Pa, _______de ____________________________de__________.
________________________________________________
assinatura do Servidor 
anexo ii
decLaraÇÃo de desistÊNcia - aUXÍLio-Moradia
Eu,_________________________________________________
____________________________________________________
______, rG__________________matrícula_______________,-
cargo_______________________________,unidade penitenciária 
____________________ declaro para os devidos fins que não possuo inte-
resse em participar da seleção para acesso ao auxílio-Moradia disponibilizado, 
com fulcro na PorTaria Nº 078/2022-GaB/SEaP/Pa e o Termo de coope-
ração Técnica e financeira nº 016/2020, entre a Secretaria de Estado de 
administração Penitenciária do Pará – SEaP/Pa e a companhia de Habitação 
do Estado do Pará – COHAB . Desse modo, fica sob minha inteira responsa-
bilidade permanecer no imóvel onde resido ou em outro pelo qual eu optar.
Belém-Pa, ________de ______________   ______________
de__________.
_________________________________________
assinatura do Servidor

Protocolo: 773898

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria nº 262/2022 de 18/03/2022.
Suprido: ariel Galdez Matos Silva
Matrícula: 5955949
cargo: assistente administrativo
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

978338 0101000000 33.90.39 r$ 370,00

ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Protocolo: 773609

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 621/2022 – 258031 – ctM iV
objetivo: coNdUZir iNTErNoS, a fiM dE ParTiciPar dE SESSÃo do 
TriBUNal do JÚri Na coMarca dE SÃo JoÃo do araGUaia
fundamento legal: arT. 145 da lEi 5.810/94
origem: SaNTa iZaBEl
destino: SÃo JoÃo do araGUaia
Servidor (es): EliSaNdro alErSoN BarBoSa BraNdÃo, MaT.5949514, 
Policia PENal, raPHaEl PaTricK dUarTE SENa dE oliVEira, 
MaT.5949461, Policia PENal-rodriGo da SilVa frEiTaS, MaT. 
5932698, Policia PENal.
Período: 14 a 16/03/2022 - diária(s): 2 1/ 2 (dUaS E MEia)
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 773793
Portaria Nº 614/2022 – 298339 – crPP iii
objetivo: coNdUZir iNTErNoS, a caraTÉr dE TraNSfErENcia Para a 
coMarca dE TUcUrUi
fundamento legal: arT. 145 da lEi 5.810/94
origem: SaNTa iZaBEl
destino: TUcUrUi
Servidor (es): EdValBErTo oTaVio da SilVa SaNToS, MaT.5954105, Po-
licia PENal, JoSE SaBiNo faro BarroS JUNior, MaT.5954105, Policia 
PENal-WElliNGToN raMoS doS SaNToS, MaT. 5949928. Policia PENal.
Período: 12 a 13/03/2022 - diária(s): 1 1/ 2 (UMa E MEia)
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 773791

.

.

FÉrias
.

iNterrUPÇÃo de FÉrias
Portaria nº 716/22/dGP/seaP, de 18/03/22
iNTErroMPEr nos termos do art.74, §2º, da lei nº 5.810/94, a contar de 
19/03/22, as férias do servidor MarcoS rENaN da foNSEca BarroS, 
matrícula nº 5954312, concedidas através da PorTaria nº 107/22-dGP.
SEaP, de 31/01/22, publicada no doE nº 34.854, de 03/02/22.
o período remanescente terá início a partir de 04/04/2022 a 15/04/2022.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 773582
Portaria nº 708/22/dGP/seaP, de 16/03/22
coNcEdEr 30 (TriNTa) dias de fÉriaS, de acordo com o art. 74 da lei nº 
5.810/94, ao servidor WilKEr PErEira ViaNa, no período de 01/04/2022 
a 30/04/2022, referente ao exercício de 2021.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 773483

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria N°. 709/2022/dGP/seaP, Belém-Pa 17 de março de 2022.
dESiGNar a servidora THiara dE oliVEira PErEira, Matrícula nº. 
5916503, para responder pela direção no PrESidio ESTadUal METroPo-
liTaNo ii – PEM ii, no período de 01 de fevereiro de 2022 a 02 de março 
de 2022, em substituição do titular EdValdo dE araUJo SoUZa, Matrícu-
la nº. 54181867, que estava de férias regulamentares.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 773484
LiceNÇa GaLa
Portaria nº 717/2022 – dGP/seaP Belém/Pa, 18 de MarÇo de 2022.
Nome: Maria dE faTiMa doS SaNToS PiMENTEl, Matrícula nº 5835682/1; 
cargo: agente de PorTaria.
assunto: licença Gala.
Período: 18/02/2022 a 25/02/2022.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas.

Protocolo: 773643

.

.

secretaria de estado
de cULtUra

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria nº 126 de 17.03.2022
Processo nº 2022/280980
Servidor: allan Pinheiro de carvalho
Matrícula: 57188175-4
cargo: diretor do departamento de Música
objeto: designado como fiscal da prestação de serviço a esta Secretaria 
de Estado de Cultura-SECULT realizada pela profissional LUCIETE BASTOS 
dE araÚJo, contratada para apresentação Musical no evento “Tempero 
de Origem”, que acontecerá no dia 27 de março de 2022, as 19:00 h. no 
Teatro Estação Gasômetro.

Protocolo: 773486

.

.

errata
.

Portaria nº 1137, de 29.12.1993,  
publicada no Diário Oficial do Estado nº 27727, de 27.05.1994, que 
concedeu ao servidor  EliaS ViEGaS HoSaNa, matrícula nº 0031119/020, 
ocupante do cargo de aGENTE dE PorTaria, 03(três) meses de licença 
Especial correspondente ao quinquênio de 09.02.88 a 09.03.93 no período 
de 03.02.94 a 02.05.94.
oNde se LÊ:
quinquênio de 09.02.88 a 09.03.93
Leia-se:
quinquênio de 09.02.88 a 08.02.93

Protocolo: 773523

.

.

coNtrato
.

coNtrato: 011/2022.secULt
Processo Nº: 2021/816694
oBJETo: o objeto do presente contrato é a aquisição de coPoS E ca-
NECAS REUTILIZÁVEIS, conforme especificações e quantitativos estabe-
lecidos no Termo de referência, anexo do Edital. Este Termo de contrato 
vincula-se ao Pregão nº 05/2021, por Sistema de registro de Preços nº 
11/2021 e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.
 Valor ToTal: r$ 13.700,00 (treze mil e setecentos reais).
daTa dE aSSiNaTUra: 18/03/2022
ViGÊNcia do coNTraTo: 18/03/2022 a 17/03/2023
oriGEM: Pregão nº 05/2021, por Sistema de registro de Preços nº 11/2021.
orÇaMENTo: Projeto atividade: 8338 fonte de recurso: 0101000000 (re-
cursos ordinários) Natureza da despesa: 339030 – MaTErial dE coNSU-
Mo PTrES: 158338 Pi: 412cTo8338c aÇÃo: 231148 fUNcioNal Pro-
GraMáTica: 13.122.1297-8338.
SErVidor rESPoNSáVEl: WEldoN diEGo da SilVa cardoSo - MaTrÍ-
cUla 8042961/1.
coNTraTado: BlENd Br coMErcio dE arTiGoS ProMocioNaiS E SEr-
ViÇoS dE TraNSPorTE EirElli - cNPJ: 10.414.625/0001-53
ENdErEÇo: rua 03 Quadra B chácara 94 lotes 04/09 loja 110 – Setor 
Habitacional Vicente Pires, cidade de Brasília/df.
ordENador: BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira

Protocolo: 773766



diário oficial Nº 34.899   67Segunda-feira, 21 DE MARÇO DE 2022

coNtrato: 012/2022.secULt
Processo Nº: 2022/247970
oBJETo: o presente contrato tem por objeto a contratação de Empresa de 
engenharia para EXEcUÇÃo dE SErViÇoS dE coNSErVaÇÃo, coM for-
NEciMENTo dE TodoS oS MaTEriaiS, EQUiPaMENToS E MÃo-dE-oBra, 
rElacioNadoS À rEforMa doMEMorial da coNSciÊNcia NEGra, ad-
ministrados pela Secretaria de Estado de cultura, que será prestado nas 
condições estabelecidas no Projeto Básico e demais documentos técnicos 
que se encontram anexos ao instrumento convocatório do certame que 
deu origem a este instrumento contratual. Este contrato vincula-se ao 
processo administrativo 2022/247970-SECULT, identificado no preâmbulo 
acima, e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.
 Valor ToTal: r$ 3.513.383,89 (três milhões e quinhentos e treze mil e 
trezentos e oitenta e três reais e oitenta e nove centavos).
daTa dE aSSiNaTUra: 18/03/2022
ViGÊNcia do coNTraTo: 18/03/2022 a 17/03/2023
oriGEM: coNcorrÊNcia Nº 026/2022– cSl/SEcid-Ma
orÇaMENTo: Projeto atividade: 7591 fonte de recurso: 
010100000/0301000000(recursos ordinários) Natureza da despesa: 
449051 – oBraS E iNSTalaÇÕES PTrES: 157591 Pi: 103MEMcUlNG 
aÇÃo: 273849 fUNcioNal ProGraMáTica: 13.391.1503-7590.
SErVidor rESPoNSáVEl: rodolfo crUZ BriTo, matrícula nº 5946489-2
coNTraTado: QUaliTEcH ENGENHaria lTda - cNPJ nº 69.388.361/0001-53
ENdErEÇo: Estrada do Sítio Grande, n. 1.000, loja 11, Sítio Grande, cEP 
65.130-000, Paço do lumiar/Ma.
ordENador: Ursula Vidal Santiago de Mendonça

Protocolo: 773900

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 131/22, de 17.03.2022
fundamento legal: art. 145, da lei nº 5.810, de 24.01.1994
Servidor: lucas Nassar Sousa
cargo: diretor do deptº. de Pesquisa, Experimentação, Promoção e cultu-
ra Matrícula: 55588186/3
Quantidade de diárias: 1 e 1/2 (uma e meia)
origem: BElÉM/Pa
destino: ParaUaPEBaS/Pa
Período: 23 a 24.03.2022
objetivo: Participar de agenda de Governo, no referido munícipio.
ordenador: Bruno chagas da Silva rodrigues ferreira/Secretário adjunto 
da Secretaria de Estado de cultura.

Protocolo: 773551
Portaria Nº 128/22, de 17.03.2022
fundamento legal: art. 145, da lei nº 5.810, de 24.01.1994
Servidor: Vivianne Miranda Maciel da Silva
cargo: chefe de Gabinete
Matrícula: 5945713-1
Quantidade de diárias: 1 e 1/2 (uma e meia)
origem: BElÉM/Pa
destino: caraJáS/Pa
Período: 23 a 24.03.2022
objetivo:Participar de agenda de Governo, no referido munícipio.
ordenador: Bruno chagas da Silva rodrigues ferreira/Secretário adjunto 
da Secretaria de Estado de cultura.

Protocolo: 773522
Portaria Nº 130/22, de 17.03.2022
Processo: 2022/314204
Servidor: iego alexssander rocha alexandre.
Quantidade de diárias: 1 (uma) e 1/2 (meia).
origem: Belém/Pa
destino: carajás/Pa
Período: 23 a 24.03.2022
Objetivo: A fim de fazer a cobertura jornalística de agenda de Governo 
desta SEcUlT/Pa.
ordenador: Úrsula Vidal Santiago de Mendonça/Secretária de Estado de 
cultura/SEcUlT

Protocolo: 773969

.

.

oUtras MatÉrias
.

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne00364
Processo Nº 2022/280980
Valor: 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais)
daTa da EMiSSÃo: 14/03/2022
OBJETO: Contratação de profissional qualificada nos termos do Edital de 
credenciamento 005/2020/SEcUlT, para apresentação musical no dia 27/
março/2022, no Teatro Estação Gasômetro, no evento Tempero de origem, 
voltado a valorização da gastronomia da nossa cultura alimentar, realizado 
pela SEcUlT em conjunto com UNaMa, aBraSEl, SEBraE, SETUr, SEcoM.
oriGEM: Edital de credenciamento 005/2020/SEcUlT, inexigibilidade de 
licitação nº 017/2020.
orÇaMENTo: Projeto atividade: 8849 fonte de recurso: 0301000000 (re-
cursos ordinários) Natureza da despesa: 339039 - oUTroS SErViÇoS dE 
TErcEiroS - PESSoa JUrÍdica PTrES: 158849 Pi: 1030008849c aÇÃo: 
274532 fUNcioNal ProGraMáTica: 13.392.1503-8849.
SErVidor iNdicado coMo fiScal: allaN PiNHEiro dE carValHo – 
Matrícula 57188175/4
coNTraTada: lUciETE BaSToS dE araUJo 93381573772 - cNPJ Nº 

33.227.167-0001/49
ENdErEÇo: aVENida GoVErNador JoSÉ MalcHEr, 2277, aPT 802, Na-
ZarÉ, cEP: 66060-230, BElÉM, Pará.
ordENador: Bruno chagas da Silva rodrigues ferreira

Protocolo: 773553
traNsFerir UsUFrUto de FÉrias
Portaria Nº 125/22 de 17.03.2022
Servidor: João Januário furtado Guedes
Matrícula: 3255123/2
cargo: diretor do Museu da imagem e do Som
Período anterior: 04.04.2022 a 03.05.2022, 30 (trinta) dias
Novo período: 26.07.2022 a 24.08.2022, 30 (trinta) dias
Período aquisitivo: 01.01.2021 a 31.12.2021

Protocolo: 773981
traNsFerir UsUFrUto FÉrias
Portaria Nº 132/22 de 18.03.2022
Servidor: luís fernando de oliveira alves
Matrícula: 57194906-1
cargo: assistente de informática
Período anterior: 16.03.2022 a 14.04.2022, 30 (trinta) dias
Novo período: 22.04.2022 a 21.05.2022, 30 (trinta) dias
Período aquisitivo: 28.02.2021 a 27.02.2022.

Protocolo: 774002
traNsFerir UsUFrUto de FÉrias
Portaria Nº 088/22 de 07.03.2022
Servidor: iego alexssander rocha alexandre
Matrícula: 5945722/2
cargo: assessor
Período anterior: 07.03.2022 a 05.04.2022, 30 (trinta) dias
Novo período: a ser informado posteriormente, 30 (trinta) dias
Período aquisitivo: 06.03.2021 a 05.03.2022.

Protocolo: 773994

.

.

FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 172 de 17 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/ 171003.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “carNaVal 
Para TodoS “ referente à iN 100/2022 - fcP, fiscal Titular, o(a) servi-
dor(a) Jair NaZarENo rodriGUES liMa, matrícula nº: 5960437/1, car-
go: coordenador, Setor/local de Trabalho: dic, e como fiscal Substituto, 
o(a) servidor(a) SaNdra Maria NaSciMENTo dE aNdradE, matrícula nº: 
5935624/2, cargo: assessora, 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: 773675
Portaria Nº 175 de 18 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 2022/141383.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “BrilHo 
MUSICAL” referente à IN 102/2022 - FCP, Fiscal Titular, o(a) servidor(a) 
Jair NaZarENo rodriGUES liMa, matrícula nº:5960437/1, cargo:co-
ordenador, Setor/local de Trabalho: dic , e como fiscal Substituto, o(a) 
servidor(a) SaNdra Maria NaSciMENTo dE aNdradE, matrícula nº: 
5935624, cargo: assessora, Setor/local de Trabalho: GaPrES.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 773720
Portaria Nº 173 de 18 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 2022/308093.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “BaNZEi-
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RO CULTURAL VIRTUAL EDIÇÃO CONCÓRDIA DO PARÁ” referente à iN 
101/2022 - fcP, fiscal Titular, o(a) servidor(a) SaNdra Maria NaSciMEN-
To dE aNdradE, matrícula nº: 5935624, cargo: assessora, Setor/local 
de Trabalho: GaPrES., e como fiscal Substituto, o(a) servidor(a) MarcElo 
doS SaNToS carMo, matrícula nº: 5888124, cargo: Téc. Gestão cultural, 
Setor/local de Trabalho: dic.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 773567

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 102/2022
Pae: 2022/141383
Objeto: PROJETO “BRILHO MUSICAL” no qual os artistas MINISTÉRIO PRO-
MiSE, lÍdia GoNÇalVES, daNiEl MaTToS, HElcio E MariNa, que se 
apresentarão em formato digital – liVE, no município de Belém/Pa, no dia 
18/03/2022, no canal oficial do youtube da produtora.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 143/2022 – ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 21 dEMP 
00623; fonte recurso: 0301; Elemento de despesa: 339039; ação: 231274
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido TrYcE PaNToJa ProdUÇÕES E EVENToS, inscrita no cNPJ: 
26.247.4210001- 05
Valor Total: r$60.000,00 (sessenta mil reais)
data: 18/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
TErMo dE raTificaÇÃo dE iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo Nº 102/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 102/2022, com 
fundamento no art. 26 da Lei 8.666/93, com suas posteriores modificações.
Data de Ratificação: 18/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 773721
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 099/2022
Pae: 2022/141550
Objeto: PROJETO “VENUS” no qual os artistas CANTO DO NORTE, DAVID 
diNiZ, diEGo do caVaco, EdEr SB, farofa BlacK, MaNGa rEGGaE, 
ToM WEiS  se apresentarão em formato digital – liVE e gravações de 
vídeos nos dias 17/03/2022, no município de Belém/PA, no canal oficial do 
youtube da produtora.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 142/2022 – ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 21 dEMP 
00625; fonte recurso: 0301; Elemento de despesa: 339039; ação: 231274.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido: SoUSa ProdUÇÕES, inscrita no cNPJ: 34.730.677/0001-05
Valor Total: r$ 100.000,00
data: 17/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
TErMo dE raTificaÇÃo dE iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo Nº 099/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 099/2022, com 
fundamento no art. 26 da Lei 8.666/93, com suas posteriores modificações.
Data de Ratificação: 17/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 773673
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 100/2022
Pae: 2022/1471003
Objeto: PROJETO “CARNAVAL PARA TODOS” no qual os artistas ADILSON DIAS, 
BErTaZo BaNd, daNiEl MaTToS, doUGlaS aMoriM, HElcio E MariNa, KarTEl 
rocK, que se apresentarão em formato digital – liVE, no município de Belém/Pa, no 
dia 17/03/2022 das 09h às 14h, no canal oficial do youtube da produtora
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 139/2022 – ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22EMEN00063; 
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: TrYcE PaNToJa ProdUÇÕES E EVENToS, inscrita no cNPJ: 
26.247.4210001- 05
Valor Total: r$ 90.000,00
data: 17/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
TErMo dE raTificaÇÃo dE iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo Nº 100/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 100/2022, com 
fundamento no art. 26 da Lei 8.666/93, com suas posteriores modificações.
Data de Ratificação: 17/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 773674

eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 101/2022
Pae: 2022/308093
objeto: ProJETo “BaNZEiro cUlTUral VirTUal EdiÇÃo coNcÓrdia do 
PARÁ” no qual os artistas KARLIELSON VAQUEIRO, CINTHYA MELLO, ANTO-
Nio MarcoS, GEMEoS do forro, EliSEU rodriGUES, rodolfo oliVEi-
ra, lENNoN forroZEir E lEoZiNHo forroZEiro, que se apresentarão 
em formato digital – liVE, no município de concórdia do Pará/Pa, no dia 
19/03/2022, das 18h às 00h, no canal oficial do youtube da produtora
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 144/2021– ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8421; Plano interno: EMENda 
00041; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339039; ação: 233267
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, inscrito no cNPJ 28.041.982/0001-89 e rB ProdU-
ÇÕES E EVENToS, inscrito no cNPJ 32.796.118/0001-64Valor Total: r$ 90.000,00
data: 18/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
TErMo dE raTificaÇÃo dE iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo Nº 101/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 101/2022, com 
fundamento no art. 26 da Lei 8.666/93, com suas posteriores modificações.
Data de Ratificação: 18/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 773568
.

diÁria
.

Portaria Nº 141 - cGP/FcP de 15 de MarÇo de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado do Pará, no uso de suas atribui-
ções legaispelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, nos termos da 
lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, alterada pela lei nº 6.576, de 03 de 
setembro de 2003, alterada pela lei Nº 8.096, de 1º janeiro de 2015, e pelo 
decreto do Governador do Estado do Pará, publicado no doE nº 34.488 de 
10 de fevereiro de 2021. considerando a lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 
1994 e ainda o processo Nº 2022/299256– dli/fcP, datado de 14/03/2022.
rESolVE:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores abaixo 
mencionados, a fim de compor a equipe que fará a divulgação dos editais da FCP 
e acompanhar o Workshop: adesão, implementação e fortalecimento dos Sistemas 
Municipais de cultura, que acontecerão nos municípios de Juruti e Santarém.

NoMe MatrÍcULa carGo PerÍodo diÁ-
ria

daVid PaSSiNHo MoNTES 57200796/1 aSSiSTENTE 
cUlTUral

24 a 30/03/2022 6 ½

roSEMarY fErrEira dE aNdra-
dE SoUSa 54194668/ 2 TEcNico EM GES-

Tao cUlTUral

SEMiaS dE SoUZa araUJo 57193524/1 TEcNico GESTao 
cUlTUral

Marcia aNGEliN SErTao 5890937/ 1 TEcNico adM 
fiNaNÇaS

daNilo BraccHi 5897404/ 2 TEcNico EM GES-
Tao cUlTUral

cElia do Socorro TriNdadE 
PiNTo 55590199/ 3 TEcNico GESTao 

cUlTUral

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 773779
Portaria Nº 174 - cGP/FcP de 18 de MarÇo de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado do Pará, no uso de suas atri-
buições legais pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, nos termos 
da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, alterada pela lei nº 6.576, de 03 
de setembro de 2003, alterada pela lei Nº 8.096, de 1º janeiro de 2015, 
e pelo decreto do Governador do Estado do Pará, publicado no doE nº 
34.488 de 10 de fevereiro de 2021.
coNSidEraNdo a lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994 e ainda o pro-
cesso nº 2022/318655– diretoria de leitura e informação - dli, datado 
de 17/03/2022.
rESolVE:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo mencionados, que se deslocarão com a finalidade de desenvolver o 
PROGRAMA VIVA CULTURA 2022, realizando oficinas de qualificação para 
agentes e patrocício das iniciativas culturais para os mais diversos segui-
mentos, incluindo a participação de várias instituições e de fazedores de 
cultura e de toda a sociedade, a ocorrer no município de cametá/Pa.

NoMe MatrÍcULa carGo PerÍodo diÁ-
ria

JoSE dE riBaMar VirGoliNo 
BarroSo 5161738/7 TEcNico EM GESTao 

cUlTUral
20 a 

28/03/2022 8,5

lUaNa NEGrao dE MoUra 57193500/1 aSSiSTENTE adMiNiS-
TraTiVo

20 a 
28/03/2022 8,5

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 773949
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.

oUtras MatÉrias
.

ForMaLiZar distrato
coNtrato: 060/1992
ato: distrato de coNtrato de serVidor teMPorÁrio
Motivo: diSTraTo a PEdido – a coNTar dE 01/11/1995 – Processo nº 
2021/1368999
SErVidor TEMPorario: EdNa doS SaNToS oliVEira
MaTricUla: 05286247/015 – carGo: aUXiliar TÉcNico
ordENador
GUilHErME rElVaS d’ oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 773584
..

secretaria de estado
de coMUNicaÇÃo

.

.

errata
.

errata da Portaria Nº 212 de 16 de MarÇo de 2022, PUBLica-
do No doe Nº 34.896 de 17 de MarÇo de 2022.
onde se Lê: aliNE KEllEN MoNTEiro PaSSoS.
Leia-se: aliNNE KEllEN MoNTEiro PaSSoS.
Vera lúcia alves de oliveira
Secretária de Estado de comunicação

Protocolo: 773993
.

diÁria
.

Portaria nº 220 de 16 de março de 2022.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a Secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais e
conforme Proc. nº2022/268994/SEcoM.
rESolVE:
i- conceder a servidora relacionada; 7½ (sete diárias e meia), que se deslocará 
para os municípios de oriximiná, Terra Santa e Santarém/Pa, no período de 20 
a 27 de março de 2022, para coordenar as oficinas de Publicidade e Propaganda 
promovidas pela diretoria de comunicação Popular e comunitária/SEcoM.
NoME: adriana Barreto albuquerque Pinto
MaTricUla: 5911926
registre-se, publique-se e cumpra-se.
VEra lUcia alVES dE oliVEira
Secretária de Estado de comunicação
Portaria nº 204 de 11 de março de 2022.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a Secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. nº2022/268813/SEcoM.
rESolVE:
I- Conceder ao oficineiro relacionado; 4 ½ (quatro diárias e meia), que 
estará nos municípios de oriximiná e Terra Santa/Pa, entre os dias 20 e 24 
de março de 2022, para ministrar a oficina de Publicidade e Propaganda 
promovida pela diretoria de comunicação Popular e comunitária/SEcoM.
NoME: EZEQUiaS fErrEira NaSciMENTo
cPf: 921.403.272-68
registre-se, publique-se e cumpra-se.
VEra lUcia alVES dE oliVEira
Secretária de Estado de comunicação
Portaria nº 203 de 11 de março de 2022.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a Secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. nº2022/287565/SEcoM.
rESolVE:
i- conceder ao colaborador eventual relacionado; 5 ½ (cinco diárias e 
meia), que estará no município de abaetetuba/Pa, entre os dias 21 e 26 
de março de 2022, para ministrar a oficina de Audiovisual promovida pela 
diretoria de comunicação Popular e comunitária/SEcoM.
NoME: rafaEl fErrEira
cPf: 101.550.367-50
registre-se, publique-se e cumpra-se.
VEra lUcia alVES dE oliVEira
Secretária de Estado de comunicação
Portaria nº 202 de 11 de março de 2022.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a Secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. nº2022/287755/SEcoM.
rESolVE: 
i- conceder ao colaborador eventual relacionado; 5 ½ (cinco diárias e 
meia), que estará no município de abaetetuba/Pa, entre os dias 21 e 26 
de março de 2022, para ministrar a oficina de Produção Cultural promovida 
pela diretoria de comunicação Popular e comunitária/SEcoM.
NoME: daNilo PoNTES BaraTa PErES
cPf: 009.060.902-61
registre-se, publique-se e cumpra-se.
VEra lUcia alVES dE oliVEira
Secretária de Estado de comunicação

Protocolo: 773516

Portaria nº 222 de 18 de março de 2022.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a Secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. nº2022/316790/SEcoM.
rESolVE:
i- conceder ao servidor relacionado; ½ (meia diária), que se deslocará 
para município de Santo antônio do tauá no dia 18 de março de 2022, para 
conduzir a equipe que fará a cobertura jornalística.
NoME: Wagner Gomes Pantoja
MaTricUla: 5964491
registre-se, publique-se e cumpra-se.
VEra lUcia alVES dE oliVEira
Secretária de Estado de comunicação
Portaria nº 221 de 18 de março de 2022.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a Secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. nº2022/316623/SEcoM.
rESolVE:
i- conceder ao servidor relacionado; ½ (meia diária), que se deslocará 
para município de Santo antônio do tauá no dia 18 de março de 2022, para 
conduzir a equipe que fará a cobertura jornalística.
NoME: Wanderil do rosário de Souza Maia
MaTricUla: 5953109
registre-se, publique-se e cumpra-se.
VEra lUcia alVES dE oliVEira
Secretária de Estado de comunicação

Protocolo: 773961
1º terMo aditiVo ao coNtrato
coNtrato: 05/2021
daTa dE aSSiNaTUra: 08/03/2022.
ViGÊNcia: 08/03/2022 a 07/03/2023.
OBJETO: O Presente Termo Aditivo tem como finalidade o aditamento do 
contrato nº 05/2021, que trata da contratação de empresa especializada 
na prestação de serviços de acesso a sinais de TV digital por assinatura
EXErcÍcio: 2022
Programa de Trabalho: 24.722.1508.8236 – Produção e difusão da informação.
Natureza de despesa: 339039 – outros serviços de terceiros -PJ 
fonte de recurso: 0101 – recursos ordinários
coNTraTada: NfS MoNTEiro SolUÇÕES TEcH lTda.
cNPJ: 34.008.992/0001-15
ENdErEÇo: Pass. José leal Martins, nº 585, bairro: Marco, cEP: 66095-
280, Belém-Pa.
VEra lÚcia alVES dE oliVEira.
Secretária de Estado de comunicação. 
coNtrato
exercício:2022
Objeto : Contratação  de Instrutor Oficineiro , para Ministração de Oficina 
de Publicidade e Propaganda.
daTa da aSSiNaTUra:14/03/2022.
ViGÊNcia: 14 à 18/03/2022.
Valor: 1.800,00(Hum mil e oitocentos reais)
coNTraTo: 02/2022
fUNcioNal ProGaMaTica: 24.722.1508.8236 - Produção e difusão da informação.
ElEMENTo dE dESPESa: 339036 - outros Serviços de Terceiros - Pessoa física
fonte: 0101 - recursos ordinários
24.122.1297.8338 - operacionalização das ações administrativas
ElEMENTo dE dESPESa: 339047 - obrigações Tributárias e contributivas
foNTE: 0101 - recursos ordinários
coNTraTado: EVElYN criSTiNa fErrEira aQUiNo
ENdErEÇo: av. Tavares Bastos - res. arte cristal 836 ( Torre a apto. 
1304) - Marambaia - Belém-Pa - cEP: 66.615-005
Belém, 21  de março de 2022.
VEra lÚcia alVES dE oliVEira.
Secretária de Estado de comunicação.
coNtrato
exercício: 2022
Objeto: Contratação  de Instrutor  Oficineiro, para Ministração de  Oficina 
de Produção Textual.
daTa da aSSiNaTUra: 11/03/2022.
ViGÊNcia: 11 à 13/03/2022.
Valor: 1.080,00(hum mil e oitenta reais)
coNTraTo: 05/2022
fUNcioNal ProGaMaTica: 24.722.1508.8236 - Produção e difusão da informação.
ElEMENTo dE dESPESa: 339036 - outros Serviços de Terceiros - Pessoa fisica
fonte: 0101 - recursos ordinários
24.122.1297.8338 - operacionalização das ações administrativas
ElEMENTo dE dESPESa: 339047 - obrigações Tributárias e contributivas
foNTE: 0101 - recursos ordinários
coNTraTado: caMila dE aNdradE SiMÕES
ENdErEÇo: rua Municipalidade Nº 1508, apto. 1006 - Belém-Pa - cEP: 
66.050-350
Belém, 21 de março de 2022.
VEra lÚcia alVES dE oliVEira.
Secretaria de Estado de comunicação.

Protocolo: 774048
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FUNDAÇÃO PARAENSE DE RADIODIFUSÃO

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 84/2022, de 17 de MarÇo de 2022.
o Presidente da fundação Paraense de radiodifusão–fUNTElPa, no uso das atri-
buições que lhe foram conferidas pelo decreto Governamental de 18 de Janeiro 
de 2019 e de acordo com a lei nº. 7.215, de 03 de novembro de 2008;
coNSidEraNdo os termos do ofÍcio nº 33/2022-GaB-fUNTElPa, de 16
de março de 2022, contido nos autos do Processo nº 2022/310405, de 16
de março de 2022;
r E S o l V E:
i – EXoNErar PaMEla liVia GoMES, matricula 5950413/2, do cargo em comis-
são de aSSiSTENTE i, lotada na coordENaÇÃo dE JorNaliSMo da radio.
ii – NoMEar PaMEla liVia GoMES, matrícula 5950413/2 para exercer 
o cargo em comissão de aSSiSTENTE ii e EliaS doS SaNToS caSTro, 
matrícula 5959477/1 para exercer o cargo em comissão de aSSiSTENTE i.
iii – a contar de 01 de abril de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente

Protocolo: 773478
..

diÁria
.

Portaria Nº 85/2022, de 17 de MarÇo de 2022
o Presidente da fundação Paraense de radiodifusão – fUNTElPa, no uso das 
atribuições que lhes foram conferidas pelo decreto Governamental de 18 de 
Janeiro de 2019 e de acordo com a lei n.º 7.215 de 03 de novembro de 2008;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 06/2022 da GTra/fUNTEl-
Pa, de 16/03/2022, de solicitação de diárias, contidos nos autos do Proces-
so n.º 2022/313808, de 16/03/2022;
r E S o l V E:
coNcEdEr 3 e ½ (três e meia) diária(s) ao servidor ElioENai aNdradE 
da lUZ, matrícula nº 55588141/1, ocupante do cargo de MoToriSTa, 
para custear despesas com viagem ao(s) Município(s) de ipixuna do Pará/
capanema/Primavera/Salinas, no período de 22 à 25/03/2022, com o ob-
jetivo de conduzir equipe técnica da rtv desta funtelpa, para realizar suas 
atividades nos municípios acima descritos.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente

Protocolo: 773474
..

secretaria de estado
de edUcaÇÃo

.

.

Portaria
.

Portaria de redes. Nº336/2022-GaB/siNd. 
Belém, 18 de março de 2022.
o oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo os termos do Memo. nº 286/2022-GaB/SiNd, de 
16/03/2022, lavrado pela comissão Sindicante, instaurada nos termos da 
PorTaria nº 32/2018-GaB/SiNd de 13/04/2018, publicada no doE, edição 
nº 33.598 de 16/04/2018, prorrogada pela PorTaria nº 52/2018-GaB/
SiNd de 15/06/2018, publicada no doE, edição nº 33.639 de 18/06/2018;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, 
o Processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de 
realização de procedimentos necessários na busca da verdade real dos 
fatos, indispensáveis, para formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 201 § único da lei 
Estadual nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 30 (trinta) dias, o 
prazo para a conclusão dos trabalhos da comissão Sindicante, de que trata 
a PORTARIA acima referida, a contar da data subsequente ao termo final 
do último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Sindicante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
Matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc

Portaria de redes. Nº337/2022-GaB/siNd. 
Belém, 18 de março de 2022.
o oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo os termos do Memo. nº 287/2022-GaB/SiNd, de 
16/03/2022, lavrado pela comissão Sindicante, instaurada nos termos da 
PorTaria nº 46/2019-GaB/SiNd de 10/09/2019, publicada no doE, edição 
nº 33.978 de 12/09/2019, prorrogada pela PorTaria nº 48/2019-GaB/
SiNd de 23/10/2019, publicada no doE, edição nº 34.018 de 24/10/2019;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, 
o Processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de 
realização de procedimentos necessários na busca da verdade real dos 
fatos, indispensáveis, para formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 201 § único da lei 
Estadual nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 30 (trinta) dias, o 
prazo para a conclusão dos trabalhos da comissão Sindicante, de que trata 
a PorTaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final 
do último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Sindicante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
Matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
Portaria de redes. Nº 338/2022-GaB/Pad.  
Belém, 18 de março de 2022.
o oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo  os termos do Memorando nº 02/2022-NdE/SEdUc, 
de 15/03/2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo 
disciplinar, instaurado nos termos da PorTaria nº 125/2018-GaB/Pad 
de 11/05/2018, publicada no doE n° 33.617 de 15/05/2018, prorrogado 
pela PorTaria nº 330/2018-GaB/Pad de 18/12/2018, publicada no doE 
nº 33.768 de 27/12/2018, requerendo o prosseguimento dos trabalhos 
processuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
PORTARIA acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
Port. de redes/sUBst. Nº 339/2022-GaB/Pad. 
Belém, 18 de março de 2022.
o oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo a PorTaria nº 173/2020-GaB/Pad de 24/11/2020, 
publicado no doE edição nº 34.412 de 25/11/2020;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 310/2022, de 17 de março 
de 2022, da comissão Processante;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199 da lei Estadual nº 5.810/94-rJU.
r E S o l V E:
i - rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
PORTARIA acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii - dESiGNar a servidora alciNETE do Socorro liMa da coSTa, Mat. 
nº 57211696-1, na condição de presidente do Processo administrativo 
disciplinar nº 173/2020-GaB/Pad de 24/11/2020, publicado no doE edição 
nº 34.412 de 25/11/2020, em substituição à servidora TaNia dE NaZarÉ 
PaMPloNa SEaBra, matrícula nº 5618460-3 e iNclUir a servidora 
SaYoNara caMarGo foNTaNa, Mat. nº 773573-2, na composição de tal 
colegiado, na condição de membro;
iii - coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
iV – revogam-se as disposições em contrário;
V – Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
Portaria de sUBst. Nº 340/2022-GaB/Pad. 
Belém, 18 de março de 2022.
o oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo os termos do despacho, datado em 14 de março de 2022;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199 da lei Estadual nº 5.810/94-rJU.
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r E S o l V E:
i – SUBSTiTUir os servidores MoiSES BraGa do NaSciMENTo, 
matrícula nº 57225430-1 e THiaGo MElo friaES, Mat. nº 57212475-
1, pelos servidores alciNETE do Socorro liMa da coSTa, matrícula 
nº 57211696-1 e fEliPE TEiXEira rEZENdE, Mat. nº 54197224-2, para 
atuar no Processo administrativo disciplinar nº 485/2017-GaB/Pad de 
09/11/2017, publicado no doE n° 33.496 de 13/11/2017, na qualidade de 
Presidente e membro, nesta ordem;
ii – revogam-se as disposições em contrário;
iii – Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
Portaria de sUBst. Nº 341/2022-GaB/Pad. 
Belém, 18 de março de 2022.
o oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo os termos do despacho, datado em 14 de março de 2022;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199 da lei Estadual nº 5.810/94-rJU.
r E S o l V E:
i – SUBSTiTUir os servidores rEJaNE MarÍlia Sá dE oliVEira, 
matrícula nº 57208584-1 e THiaGo MElo friaES, Mat. nº 57212475-
1, pelos servidores alciNETE do Socorro liMa da coSTa, matrícula 
nº 57211696-1 e fEliPE TEiXEira rEZENdE, Mat. nº 54197224-2, para 
atuar no Processo administrativo disciplinar nº 155/2019-GaB/Pad de 
05/07/2019, publicado no doE n° 33.914 de 08/07/2019, na qualidade de 
Presidente e membro, nesta ordem;
ii – revogam-se as disposições em contrário;
iii – Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
Portaria de redes. Nº 342/2022-GaB/Pad.  
Belém, 18 de março de 2022.
o oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo  os termos do Memorando nº 02/2022-NdE/SEdUc, 
de 17/03/2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo 
disciplinar, instaurado nos termos da PorTaria nº 463/2017-GaB/Pad 
de 26/10/2017, publicada no doE n° 33.488 de 30/10/2017, prorrogado 
pela PorTaria nº 68/2018-GaB/Pad de 21/02/2018, publicada no doE 
nº 33.564 de 23/02/2018, requerendo o prosseguimento dos trabalhos 
processuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
PORTARIA acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc

Protocolo: 773759
Portaria Nº 334/2022-GaB/Pad Belém, 17 de março de 2022.
o oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo os fatos denunciados nos autos do Processo administra-
tivo Eletrônico nº 2021/1041747 e as demais infrações conexas que emer-
girem no decorrer dos trabalhos;
coNSidEraNdo a Manifestação nº 2004/2021 exarada pela consultora 
Jurídica - aSJUr/SEdUc/Pa;
coNSidEraNdo o disposto no art. 191-a, da lei nº 9.230, de 24 de março de 2021;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994;
r E S o l V E:
i – dETErMiNar a instauração de ProcESSo adMiNiSTraTiVo diSciPli-
Nar SiMPlificado em desfavor do servidor J.r.S., Mat. nº 54186888-2, pelo 
cometimento, em tese, de falta funcional constante de abandono de cargo, 
de acordo com o previsto nos arts. 178, iV c/c 190, ii, da lei nº 5.810/94;
ii – coNSTiTUir comissão composta pelos servidores NEYrE alEXaNdrE 
BarroS MacHado, Mat. nº 57176508-2 e roSaliNa oliVEira MUNiZ, 
Mat. n° 5890701-1, para sob a Presidência do primeiro, apurarem no prazo 
inicial de 30 (trinta) dias, o qual poderá ser prorrogado até 15 (quinze) dias 
por conveniência e necessidade da administração Pública;
iii – dEliBErar que a comissão Processante terá dedicação exclusiva aos 
trabalhos apuratórios e, poderá reportar-se diretamente à autoridade e 
Órgãos da administração Pública ou proceder às diligências necessárias à 
instrução processual;
iV – dETErMiNar que os setores competentes adotem as providências de 
estilo, para o pleno cumprimento do presente ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
Matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc

Portaria Nº 335/2022-GaB/siNd. Belém, 16 de março de 2022.
o oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo os fatos denunciados nos autos do Processo administrati-
vo Eletrônico nº 2020/964380 e as demais infrações conexas que emergi-
rem no decorrer dos trabalhos;
coNSidEraNdo os termos da Manifestação nº 248/2022 exarada pela 
consultora Jurídica do Estado - aSJUr/SEdUc/Pa;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
r E S o l V E:
i – dETErMiNar a instauração de SiNdicÂNcia iNVESTiGaTÓria para 
apurar denúncias constantes nos autos do Processo acima referenciado;
ii – coNSTiTUir comissão composta pelas servidoras iZaBEl BarroS 
BraGa, Mat. nº 772135-1 e TElMa lUcia da SilVa MorEira, Mat. nº 
5890577-1, para, sob a presidência da primeira, apurarem no prazo inicial 
de 30 (trinta) dias, o qual poderá ser prorrogado por igual período por 
conveniência e necessidade da administração Pública;
iii – dEliBErar que a comissão Sindicante terá dedicação exclusiva aos 
trabalhos apuratórios e, ainda, poderá reportar-se diretamente a autorida-
des e Órgãos da administração Pública ou proceder às diligências indispen-
sáveis à instrução processual;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
Matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
Port. de redes/sUBst. Nº 343/2022-GaB/Pad. 
Belém, 18 de março de 2022.
o oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo a PorTaria nº 114/2018-GaB/Pad de 07/05/2018, 
publicado no doE edição nº 33.614 de 10/05/2018;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 308/2022, de 17 de março 
de 2022, da comissão Processante;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199 da lei Estadual nº 5.810/94-rJU.
r E S o l V E:
i - rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
PORTARIA acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii - dESiGNar a servidora alciNETE do Socorro liMa da coSTa, Mat. 
nº 57211696-1, na condição de presidente do Processo administrativo 
disciplinar nº 114/2018-GaB/Pad de 07/05/2018, publicado no doE edição 
nº 33.614 de 10/05/2018, em substituição à servidora TaNia dE NaZarÉ 
PaMPloNa SEaBra, matrícula nº 5618460-3 e iNclUir a servidora 
SaYoNara caMarGo foNTaNa, Mat. nº 773573-2, na composição de tal 
colegiado, na condição de membro;
iii - coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
iV – revogam-se as disposições em contrário;
V – Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc

Protocolo: 773718
.

diÁria
.

Portaria de diarias No. 52380/2022
oBJETiVo: conduzir o diretor da drTi para realizar serviços de inspeção de cHEcK 
liST na EEEfM Prof. Basilio de carvalho, localizada no Município de abaetetuba.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / aBaETETUBa / 25/03/2022 - 25/03/2022 Nº diárias: 0
aBaETETUBa / BElEM / 25/03/2022 - 25/03/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: liNdoMar alcidES dE SoUZa liMa
MaTrÍcUla: 5065933
cPf: 30079209220
carGo/fUNÇÃo:
MoToriSTa / aTiV aPoio oPErac
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 773727
Portaria de diarias No. 52405/2022
oBJETiVo: cobertura Jornalística da entrega da Escola Estadual de Ensino 
fundamental e Médio Nilo de oliveira, no município de igarapé-açu.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / iGaraPE-acU / 18/03/2022 - 18/03/2022 Nº diárias: 0
iGaraPE-acU / BElEM / 18/03/2022 - 18/03/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: EValdo JoSE SilVa dE frEiTaS JUNior
MaTrÍcUla: 5957660
cPf: 01602741255
carGo/fUNÇÃo:
aSSESSor coM.Social / aSSESSoraMENTo
ordENador: TrYcia GoMES MoUra carrEira cPf: 59383003200

Protocolo: 773570
Portaria de diarias No. 52404/2022
OBJETIVO: Cobertura Fotográfica da entrega da Escola Estadual de Ensino 
fundamental e Médio Nilo de oliveira, no município de igarapé-açu.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / iGaraPE-acU / 18/03/2022 - 18/03/2022 Nº diárias: 0
iGaraPE-acU / BElEM / 18/03/2022 - 18/03/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: raiMUNdo JoSE coSTa PoNTES
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MaTrÍcUla: 761079
cPf: 22842578287
carGo/fUNÇÃo:
SErVENTE rEf. i / aTiV aPoio oPErac
ordENador: TrYcia GoMES MoUra carrEira cPf: 59383003200

Protocolo: 773565
Portaria de diarias No. 52312/2022
oBJETiVo: instruir o Processo administrativo disciplinar instaurado 
através das PorTarias nºs 401/218-GaB/Pad e 72/2019 -GaB/Pad.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / oUrEM / 22/03/2022 - 23/03/2022 Nº diárias: 1
oUrEM / Sao MiGUEl do GUaMa / 23/03/2022 - 25/03/2022 Nº diárias: 2
Sao MiGUEl do GUaMa / BElEM / 25/03/2022 - 25/03/2022 Nº diá-
rias: 0.5
NoME: aMElia daS GracaS caNTao SiMoES
MaTrÍcUla: 57229140
cPf: 39907252204
carGo/fUNÇÃo:
ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE ii / ESPEcialiSTa
ordENador: TrYcia GoMES MoUra carrEira cPf: 59383003200

Protocolo: 773603
Portaria de diarias No. 52311/2022
oBJETiVo: instruir o Processo administrativo disciplinar instaurado 
através das PorTarias nºs 401/218-GaB/Pad e 72/2019 -GaB/Pad.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / oUrEM / 22/03/2022 - 23/03/2022 Nº diárias: 1
oUrEM / Sao MiGUEl do GUaMa / 23/03/2022 - 25/03/2022 Nº diárias: 2
Sao MiGUEl do GUaMa / BElEM / 25/03/2022 - 25/03/2022 Nº diá-
rias: 0.5
NoME: JoaNilcE carNEiro PErEira
MaTrÍcUla: 454745
cPf: 12746860244
carGo/fUNÇÃo:
aGENTE adMiNiSTraTiVo / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: TrYcia GoMES MoUra carrEira cPf: 59383003200

Protocolo: 773607
Portaria de diarias No. 52352/2022
oBJETiVo: conduzir equipe técnica que realizará reunião com a Semed 
escola sede para tratar da reforma da Escola Estadual irma carla Giussani.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
caSTaNHal / Sao MiGUEl do GUaMa / 25/03/2022 - 25/03/2022 Nº diárias: 0
Sao MiGUEl do GUaMa / caSTaNHal / 25/03/2022 - 25/03/2022 Nº 
diárias: 0.5
NoME: JoSE adEMar NEVES rodriGUES
MaTrÍcUla: 57217666
cPf: 12215058234
carGo/fUNÇÃo:
MoToriSTa / aTiV aPoio oPErac
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 773944
Portaria de diarias No. 52337/2022
oBJETiVo: conduzir equipe técnica que representará a Secretaria de Estado de 
Educação no ii Encontro da EJa Médio campo augusto correa (PaE 2022/176482) .
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / aUGUSTo corrEa / 24/03/2022 - 25/03/2022 Nº diárias: 1
aUGUSTo corrEa / BElEM / 25/03/2022 - 25/03/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: SaNdoVal SilVa oliVEira
MaTrÍcUla: 761109
cPf: 14839300259
carGo/fUNÇÃo:
SErVENTE rEf. i / aTiV aPoio oPErac
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 773933
Portaria de diarias No. 52263/2022
oBJETiVo: Participação como representante da Secretaria de Estado de Edu-
cação no ii Encontro da EJa campo de augusto corrêa (PaE 2022/176482) .
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / aUGUSTo corrEa / 24/03/2022 - 25/03/2022 Nº diárias: 1
aUGUSTo corrEa / BElEM / 25/03/2022 - 25/03/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: cElia rEGiNa da cUNHa SoUSa
MaTrÍcUla: 761176
cPf: 27025357200
carGo/fUNÇÃo:
EScr. daTiloG. rEf.iii / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: rEGiNa lUcia dE SoUZa PaNToJa cPf: 08826870268

Protocolo: 773918
..

oUtras MatÉrias
.

coMissÃo de toMada de coNtas esPeciaL
editaL de coNVocaÇÃo Nº 05
a SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo/SEdUc, com sede nesta cidade 
à rodovia augusto Montenegro S/Nº KM 10, no uso de suas atribuições 
legais, de acordo com as disposições da resolução Normativa 18.784/16 e 
18.858/16, convoca os (as) servidores (as) abaixo relacionados (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 paga-
mento de pessoal:

Processo servidor (a) Matricula
2021/483625 francisco Sanae antunes Moreira 57204637
2019/259449 ana Maria Matos do Monte 38404601

clEidE Maria aMoriM dE oliVEira MarTiNS
Secretária adjunta de Gestão de Pessoas

Protocolo: 773679

LiceNÇa esPeciaL
Portaria nº.1806/2022 de 16/03/2022
Nome:EdiMEirE PaSTori dE MaGalHaES TaVErrNad
Matrícula:57219899/1cargo:Professor
lotação:divisão de legislação e Enquadramento/Belém
Período:04/04/22 a 03/05/22
Triênios:11/08/15 a 10/08/18
Portaria nº. 1808/2022 de 16/03/2022
Nome:raMiro afoNSo frEirE SilVa
Matrícula: 5379768/2cargo:Professor
lotação:depto. Educ. de ativ.fisicas/Belém
Período:01/04/22 a 30/05/22
Triênios:18/05/04 a 17/05/07
Portaria nº1809./2022 de 16/03/2022
Nome:adSoN WENdEr dE JESUS SoUSa TErTUliNo
Matrícula:54187218/2cargo:Professor
lotação:centro de Educ.de Jovens e adultos/Santarem
Período:01/04/22 a 30/05/22
Triênios:07/02/14 a 06/02/17
Portaria nº. 1810/2022 de 16/03/2022
Nome:raiMUNda SilVa doS SaNToS
Matrícula:57215023/1cargo:Merendeira
lotação:EEEfM rio Tapajos/Santarem
Período:01/04/22 a 30/05/22
Triênios:20/02/12 a 19/02/15
Portaria nº.1811/2022 de 16/03/2022
Nome:lEoNardo dE oliVEira crUZ
Matrícula: 57188941/1cargo:Professor
lotação:div. de legialação e Enquadramento/Belém
Período:26/04/22 a 24/06/22
Triênios:01/08/07 a 31/07/10
Portaria nº.1812/2022 de 16/03/2022
Nome:Maria do Socorro dE SoUSa MElo
Matrícula: 57211991/1cargo:Merendeira
lotação:EE Severiano Ben. de Souza/Santa Maria doPará
Período:09/04/22 a 07/06/22
Triênios:06/02/12 a 05/02/15
Portaria nº. 1841/2022 de 17/03/2022
Nome:carMEM raMoS PErEira
Matrícula:57197242/2cargo:Professor
lotação:EE alvaro adolfo da Silveira/Santarem
Período:08/03/22 a 06/05/22 – 07/05/22 a 05/07/22
Triênios:30/09/08 a 29/09/11 – 30/09/11 a 29/09/14
LiceNÇa MaterNidade
Portaria nº.:1828/2022 de 17/03/2022
conceder licença Maternidade, a EliZaNdra NaSciMENTo VENTUra, Ma-
tricula Nº 5936351/1, Professor, lotada na EE retiro Grande/cachoeira do 
arari, no período de 27/12/2021 a 24/06/2022.
LiceNÇa PaterNidade
Portaria nº.:1825/2022 de 17/03/2022
conceder licença Paternidade, a MaNUEl doMiNGoS oliVEira da 
cUNHa, Matricula Nº 54186674/2, Professor, lotado na EE anexo São feli-
pe/Santarem, no período de 02/03/2022 a 21/03/2022.
Portaria nº.:1813/2022 de 16/032022
conceder  l i cença Patern idade a  irENoVaN rodriGUES PE-
rEira filHo, matr icu la  nº 57214678/1,  ass is t .  admin istra-
t ivo,  lotada na EEEM. o pequeno Pr inc ipe/Marabá,  no per ío-
do de 14/12/2021 a 02/01/2022.
aProVaÇÃo escaLa de Ferias
Portaria nº.:014/2022 de 14/03/2022
Nome: raiMUNda NEUZa coSTa ViNENTE
Matrícula:246905/1 Período:01/07/22 à 30/07/22 Exercício:2022
Unidade:EEEM Pe Jose Nicolino de Souza/oriximina
Portaria nº.:1306/2022 de 08/03/2022
Nome: GUTEMBErG rodriGUES dE MElo
Matrícula:8080576/2 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2021
Unidade:EE Veread Gonçalo duarte/Belém
Portaria nº.:1307/2022 de 08/03/2022
Nome: JEroNiMo JoSE Baia fErrEira
Matrícula:5777941/2 Período:01/07/22 à 14/08/22Exercício:2021
Unidade:EEEM Magalhaes Barata/Belém
Portaria nº.:1308/2022 de 08/03/2022
Nome: Maria ZiUla SilVa diNiZ
Matrícula:752100/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEM Magalhaes Barata/Belém
Portaria nº.:1309/2022 de 08/03/2022
Nome: GEorGE lUciaNo dUarTE lUcaS
Matrícula:3266648/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEf Nuremberg Borja de Brito filho/Belém
Portaria nº.:1310/2022 de 08/03/2022
Nome: criSTiaNE PaTricia BriTo caBral
Matrícula:57212811/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEf Nuremberg Borja de Brito filho/Belém
Portaria nº.:1311/2022 de 08/03/2022
Nome: aNToNia Maria roSa doS aNJoS
Matrícula:57213117/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEf Nuremberg Borja de Brito filho/Belém
Portaria nº.:1312/2022 de 08/03/2022
Nome: iVoNE Socorro do NaSciMENTo
Matrícula:343919/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEf Nuremberg Borja de Brito filho/Belém
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Portaria nº.:1313/2022 de 08/03/2022
Nome: liNdalVa QUEiroZ MaGNo
Matrícula:758515/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEf Nuremberg Borja de Brito filho/Belém
Portaria nº.:1314/2022 de 08/03/2022
Nome: Maria aUXiliadora frEiTaS dE SoUZa
Matrícula:343838/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEf Nuremberg Borja de Brito filho/Belém
Portaria nº.:1315/2022 de 08/03/2022
Nome: NoElY alBErTo coSTa
Matrícula:5900517/1 Período:01/07/22 à 14/08/22Exercício:2022
Unidade:EEEf Nuremberg Borja de Brito filho/Belém
Portaria nº.:1316/2022 de 08/03/2022
Nome: aNa criSTiNa PiNHEiro coSTa MEdEiroS
Matrícula: 5941187/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEf Nuremberg Borja de Brito filho/Belém
Portaria nº.:1317/2022 de 08/03/2022
Nome: dENiZE corrEa BriTo
Matrícula:5941603/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEf Nuremberg Borja de Brito filho/Belém
Portaria nº.:1318/2022 de 08/03/2022
Nome: JoZiaS da SilVa BaraTa
Matrícula:5942737/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEf Nuremberg Borja de Brito filho/Belém
Portaria nº.:1319/2022 de 08/03/2022
Nome: MarTa dE NaZarE oliVEira MElo
Matrícula:5941169/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEf Nuremberg Borja de Brito filho/Belém
Portaria nº.:1320/2022 de 08/03/2022
Nome: Maria alicE riBEiro da SilVa
Matrícula:627739/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE Veread Gonçalo duarte/Belém
Portaria nº.:1321/2022 de 08/03/2022
Nome: claUdoMir TEoToNio do ESPiriTo SaNTo
Matrícula:760781/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2020
Unidade:EE Veread Gonçalo duarte/Belém
Portaria nº.:1322/2022 de 08/03/2022
Nome: laUra lUcia dE SENa PiNHEiro
Matrícula:5841739/2 Período:01/07/22 à 14/08/22Exercício:2022
Unidade:EE Veread Gonçalo duarte/Belém
Portaria nº.:1323/2022 de 08/03/2022
Nome: dJair aNdradE doS SaNToS
Matrícula:6320996/1 Período:01/07/22 à 14/08/22Exercício:2021
Unidade:EE Mario Barbosa/Belém
Portaria nº.:1324/2022 de 08/03/2022
Nome: MariZa PErEira diaS
Matrícula:627682/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2021
Unidade:EE Mario Barbosa/Belém
Portaria nº.:1325/2022 de 08/03/2022
Nome: NElMa doS SaNToS MENdES
Matrícula:5899803/1 Período:01/07/22 à 14/08/22Exercício:2022
Unidade:EE Mario Barbosa/Belém
Portaria nº.:1326/2022 de 08/03/2022
Nome: Marcia MariaNa MoNTEiro BarBoSa
Matrícula:5889627/1 Período:01/07/22 à 14/08/22Exercício:2022
Unidade:EE Veread Gonçalo duarte/Belém
Portaria nº.:1327/2022 de 08/03/2022
Nome: GEorGETE PacHEco da coSTa
Matrícula:467391/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE Veread Gonçalo duarte/Belém
Portaria nº.:1328/2022 de 08/03/2022
Nome: roSEMarY EVariSTo MariNHo
Matrícula:57212526/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEf Monsenhor azevedo/Belém
Portaria nº.:1329/2022 de 08/03/2022
Nome: Maria raiMUNda SilVa MarQUES
Matrícula:377805/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEf Monsenhor azevedo/Belém
Portaria nº.:1659/2022 de 14/03/2022
Nome:olGa fErrEira NaSciMENTo
Matrícula:57224159/1Período:02/05/22 à 11/05/22Exercício:2022
Unidade:diretoria de recursos Humanos/Belém
Portaria nº.:1658/2022 de 14/03/2022
Nome:liliaNE HolaNda dE SoUZa
Matrícula:5941605/1Período:02/05/22 à 31/05/22Exercício:2021
Unidade:EEEfM.c. Educ. Prof.dom aristides Pirovano/Marituba
Portaria nº.:1657/2022 de 14/03/2022
Nome:faBio BaTiSTa da coSTa
Matrícula:57224203/1Período:02/05/22 à 20/05/22Exercício:2022
Unidade:divisão de registro e Mov. de Pessoal/Belém
Portaria nº.:1656/2022 de 14/03/2022
Nome:lEoNicE fErrEira MaZZiNGHY
Matrícula:57211523/1Período:02/05/22 à 31/05/22Exercício:2022
Unidade:assessoria de Planejamento/Belém
Portaria nº.:1330/2022 de 08/03/2022
Nome:Maria roSElENE WaNZElEr loPES
Matrícula:377953/1Período:01/07/22 à 14/08/22Exercício:2022
Unidade:EEEf. Monsenhor azevedo/Belém
Portaria nº.:1331/2022 de 08/03/2022
Nome:WaldirENE caldEira coSTa
Matrícula:57212679/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEf. Monsenhor azevedo/Belém

Portaria nº.:1332/2022 de 08/03/2022
Nome:fraNciSca coElHo riBEiro
Matrícula:572023254/1Período:01/07/22 à 14/08/22Exercício:2021
Unidade:EE.Mateus do carmo/Belém
Portaria nº.:1333/2022 de 08/03/2022
Nome:lEila cElia carValHo oliVEira
Matrícula:57216134/1Período:01/07/22 à 14/08/22Exercício:2022
Unidade:EE.Mateus do carmo/Belém
Portaria nº.:1334/2022 de 08/03/2022
Nome:Maria aUXiliadora GoMES fErNaNdES
Matrícula:5517346/2Período:01/07/22 à 14/08/22Exercício:2022
Unidade:EE.Mateus do carmo/Belém
Portaria nº.:1335/2022 de 08/03/2022
Nome:Maria ZElia doS SaNToS
Matrícula:778354/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE.Mateus do carmo/Belém
Portaria nº.:1336/2022 de 08/03/2022
Nome:MoiSES MarTiNS VirGoliNo
Matrícula:540498/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE.Mateus do carmo/Belém
Portaria nº.:1337/2022 de 08/03/2022
Nome:raiMUNda cEliNa da SilVa lira
Matrícula:343943/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE.Mateus do carmo/Belém
Portaria nº.:1338/2022 de 08/03/2022
Nome:TaNia Mara riBEiro TElES
Matrícula:5942744/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE.Mateus do carmo/Belém
Portaria nº.:1339/2022 de 08/03/2022
Nome:WiliSBErTo MESSiaS firMiaNo dE SoUZa
Matrícula:57214072/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE.Mateus do carmo/Belém
 Portaria nº.:03/2022 de 15/03/2022
Nome:lUciENE fiGUEirEdo diaS oliVEira
Matrícula:5900186/1 Período:02/05 à 15/06/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM Profª Edda de Sousa Gonçalves/Soure
Portaria nº.:0392022 de 28/02/2022
Nome:EliElMa da SilVa caMPoS
Matrícula:57208368/1 Período:16/05 à 29/06/22Exercício:2021
Unidade:cEEM francisco Nobre de almeida/Monte alegre
Portaria nº.:142/2022 de 15/03/2022
Nome:NEUZa dE NaZarÉ da lUZ SoarES
Matrícula:8400964/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.dom Mario de Miranda Vilas Boas/Bujaru
Portaria nº.:143/2022 de 16/03/2022
Nome:EdilENE alVES corrEa
Matrícula:57215274/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:11ª UrE/Stª izabel do Pará
Portaria nº.:144/2022 de 16/03/2022
Nome:Maria aElMa dE alMEida caValcaNTE
Matrícula:5899303/2 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:11ª UrE/Stª izabel do Pará
Portaria nº.:145/2022 de 16/03/2022
Nome:adailSoN MaciEl MoraES
Matrícula:5943839/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:11ª UrE/Stª izabel do Pará
Portaria nº.:146/2022 de 16/03/2022
Nome:Maria MiraNEidE SaMPaio
Matrícula:361828/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:11ª UrE/Stª izabel do Pará
Portaria nº.:147/2022 de 16/03/2022
Nome:PaTricia SaNToS BarroS
Matrícula:57215229/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:11ª UrE/Stª izabel do Pará
Portaria nº.:148/2022 de 16/03/2022
Nome:raiMUNda laUra da SilVa alVES
Matrícula:5655552/1 Período:01/07 à 14/08/22Exercício:2022
Unidade:11ª UrE/Stª izabel do Pará
Portaria nº.:149/2022 de 16/03/2022
Nome:rUTH rEGiNa JacQUES da SilVa
Matrícula:360708/2 Período:01/07 à 14/08/22Exercício:2022
Unidade:11ª UrE/Stª izabel do Pará
Portaria nº.:150/2022 de 16/03/2022
Nome:TaNia MarQUES dE aSSiS SilVa
Matrícula:5941666/1 Período:01/06 à 30/06/22Exercício:2022
Unidade:11ª UrE/Stª izabel do Pará
Portaria nº.:151/2022 de 16/03/2022
Nome:oSMalia BorGES da SilVa
Matrícula:5901618/1 Período:12/07 à 25/08/22Exercício:2022
Unidade:11ª UrE/Stª izabel do Pará
Portaria nº.:034/2022 de 16/03/2022
Nome:JoElSoN GoMES corrEa
Matrícula:57210718/1 Período:15/14 à 14/05/22Exercício:2019
Unidade:EE Manoel lobato/Primavera
Portaria nº.:1824/2022 de 17/03/2022
Nome:WalTEr JoSÉ MarQUES
Matrícula:5900016/1 Período:01/07 à 14/08/22Exercício:2022
Unidade:EE dr Padua costa Sede/Sta Barbara
Portaria nº.:1822/2022 de 17/03/2022
Nome:caroliNa dE caSSia TEiXEira BUNa
Matrícula:57212512/1 Período:14/03 à 12/04/22Exercício:2022
Unidade:diretoria de Ensino/Belém
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Portaria nº.:1823/2022 de 17/03/2022
Nome:SilVio fErrEira riBEiro JUNior
Matrícula:5891279/1 Período:01/05 à 30/05/22Exercício:2021
Unidade:deptº de inspenção e documentação Escolar/Belém
Portaria nº.:1829/2022 de 17/03/2022
Nome:SUElY diaS dE MoraES
Matrícula:472131/1 Período:15/04 à 14/05/22Exercício:2022
Unidade:diretoria de assistência ao Estudante/Belém
Portaria nº.:1175/2022 de 03/03/2022
Nome:roSiValdo SilVa rodriGUES
Matrícula:602124/1 Período:01/04 à 30/04/22Exercício:2021
Unidade:EEEfM.São francisco Xavier/abaetetuba
Portaria nº.:1113/2022 de 08/03/2022
Nome:liliaN dE liMa PErEira
Matrícula:5901659/1 Período:17/07 à 30/08/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.São francisco Xavier/abaetetuba
Portaria nº.:1114/2022 de 08/03/2022
Nome:NilZaNa da SilVa coSTa
Matrícula:572124478/1Período:02/07 à 31/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM Terezinha de Jesus ferreira lima/abaetetuba
Portaria nº.:1171/2022 de 11/03/2022
Nome:aNa SaBriNa PaiVa SENa
Matrícula:5953199/1 Período:02/05 à 31/05/22Exercício:2021
Unidade:EEEfM.Benvinda de araujo Pontes/abaetetuba
Portaria nº.:1170/2022 de 11/03/2022
Nome:aNa SaBriNa PaiVa SENa
Matrícula:5953199/1 Período:01/04 à 30/04/22Exercício:2020
Unidade:EEEfM.Benvinda de araujo Pontes/abaetetuba
Portaria nº.:1049/2022 de 17/02/2022
Nome:lEila PiMENTEl doS SaNToS
Matrícula:5891955/1 Período:13/07 à 11/08/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM Esmerina Bou-Habib/abaetetuba
Portaria nº.:1176/2022 de 03/03/2022
Nome:MarilEidE riBEiro loBaTo
Matrícula:601993/1 Período:01/04 à 15/05/22Exercício:2021
Unidade:EE anexo Profº Basilio de carvalho/abaetetuba
Portaria nº.:1114/2022 de 08/03/2022
Nome:MiGUEl dE SoUZa liMa
Matrícula:606766/1 Período:02/07 à 31/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Benvinda de araujo Pontes/abaetetuba
Portaria nº.:1557/2022 de 11/03/2022
Nome:lariNa GaBriEla liMa doS rEiS fEiToSa
Matrícula:57208955/1 Período:16/05 à 29/06/22Exercício:2021
Unidade:EE Brasília/icoaraci
Portaria nº.:1510/2022 de 10/03/2022
Nome:aldiNo MUllEr da SilVa aracaTY
Matrícula:57214032/1 Período:02/05 à 31/05/22Exercício:2021
Unidade:EE Pinto Marques/Belém
PorTaria nº.:15112022 de 10/03/2022
Nome:iraidE BorGES da SilVa fErraZ
Matrícula:239704/1 Período:02/05 à 31/05/22Exercício:2022
Unidade:EE Pinto Marques/Belém
Portaria nº.:1512/2022 de 10/03/2022
Nome:Marcia criSTiNa TaVarES lEÃo
Matrícula:5194342/3 Período:25/02 à 11/03/22Exercício:2021
Unidade:UT José alvares de azevedo/Belém
Portaria nº.:1513/2022 de 10/03/2022
Nome:iracEMa PaNToJa da SilVa
Matrícula:5043026/5 Período:23/05 à 06/07/22Exercício:2021
Unidade:EE Profº camilo Salgado/Belém
Portaria nº.:1114/2021 de 08/03/2022
Nome:PaUlo JoEl da SilVa PaNToJa
Matrícula:57212417/1 Período:02/07 à 31/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Terezinha de Jesus ferreira lima/abaetetuba
Portaria nº.:1115/2022 de 08/03/2022
Nome:roNaldo MacHado rodriGUES
Matrícula:660078/1 Período:02/07 à 31/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Terezinha de Jesus ferreira lima/abaetetuba
Portaria nº.:1109/2022 de 08/03/2022
Nome:iZaBEl do Socorro VilHENa GoMES
Matrícula:5901628/1 Período:18/07 à 31/08/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Terezinha de Jesus ferreira lima/abaetetuba
Portaria nº.:1112/2022 de 0803/2022
Nome: Maria dE JESUS MarTiNS cardoSo
Matrícula: 57214721/2Período:02/07 à 31/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Terezinha de Jesus ferreira lima/abaetetuba
Portaria nº.:1108/2022 de 08/03/2022
Nome:Horacio fErrEira cardoSo
Matrícula: 5286824/2Período:20/07 à 15/08/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Terezinha de Jesus ferreira lima/abaetetuba
Portaria Nº.:1116/2022 de 08/03/2022
Nome:lUcEli doS SaNToS rEGo do ValE
Matrícula:5062888/1Período:01/07 à 14/08/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Terezinha de Jesus ferreira lima/abaetetuba
Portaria nº.:1105/2022 de 08/03/2022
Nome:aNa criSTiNa MoNTEiro SilVa
Matrícula:5110327/1 Período:02/07 à 31/07/22Exercício:2022

Unidade:EEEfM.Terezinha de Jesus ferreira lima/abaetetuba.
Portaria nº.:1106/2022 de 08/03/2022
Nome:aNGElENa rodriGUES cariPUNa
Matrícula:57224063/1 Período:02/07 à 31/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Terezinha de Jesus ferreira lima/abaetetuba
Portaria nº.:1104/2022 de 21/02/2022
Nome:aNa criSTiNa da SilVa coSTa
Matrícula:5901621/1 Período:17/07 à 30/08/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Terezinha de Jesus ferreira lima/abaetetuba
Portaria nº.:1172/2022 de 11/03/2022
Nome:JoÃo fraNciSco SoUSa da SilVa
Matrícula:55586716/1Período:02/05 à 15/06/22Exercício:2021
Unidade:EE Profº Basilio de carvalho/abaetetuba
Portaria nº.:1044/2022 de11/03/2022
Nome:MarcilEidE BiTENcoUrT da SilVa MarTiNS
Matrícula:5889888/1 Período:02/05 à 16/06/22Exercício:2022
Unidade:EE Profº Basilio de carvalho/abaetetuba
Portaria nº.:1053/2022 de 17/02/2022
Nome:Maria da coNcEiÇÃo doS SaNToS dE SENa
Matrícula:6330576/1 Período:16/07 à 29/08/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Esmerina Bou-Habib/abaetetuba
Portaria nº.:068/2022 de 11/03/2022
Nome:EdWard PaNToJa da coSTa
Matrícula:204692/1 Período:01/06 à 30/06/22Exercício:2021
Unidade:EE Enedina Sampaio Melo/igarapé-Miri
Portaria nº.:1113/2022 de 08/03/2022
Nome:Maria do Socorro fErrEira XaViEr
Matrícula:5891962/1 Período:14/07 à 12/08/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Terezinha de Jesus ferreira lima/abaetetuba.
Portaria nº.:070/2022 de 15/03/2022
Nome:GlaUcia ViEira fEiToSa
Matrícula:57214718/1 Período:02/05 à 31/05/22Exercício:2022
Unidade:EE conego Batista campos Sede Vinc/Barcarena
Portaria nº.:1173/2022 de 03/03/2022
Nome:Maria da coNcEiÇÃo loUriNHo rodriGUES
Matrícula:5899970/1Período:01/04 à 15/05/22Exercício:2021
Unidade:EE Profº Basilio de carvalho/abaetetuba
retiFicar
Portaria Nº.:1805/2022 de 16/03/2022
considerando o parecer Jurídico nº 1559/2018, constante no Proces-
so nº 1167452/2017.
retif icar na PorTaria nº 9084-2017 de 01/08/2017, que con-
c e d e u  9 0  d i a s  d e  l i c e n ç a  E s p e c i a l ,  o  q u i n q u ê -
nio de 11/08/2012 a 10/08/2017 para os Triênio de 11/08/2012 a  
10/08/2015 (60) dias e de 11/08/2015 a 10/08/2018 (30) dias, nos perí-
odos de 14/08/2017 a 12/10/2017 (60)  
dias e de 13/10/2017 a 11/11/2017 (30) dias, a servidora EdiMEirE PaS-
Tori dE   MaGalHÃES TaVErNd, matricula 57219899/1, Professor,  
lotada na Divisão de Legisl. e Enquadramento/Belém, para fins de regula-
rização funcional
Portaria Nº.:1807/2022 de 16/03/2022
retif icar na PorTaria nº 8100-1999 de 22/06/1999, que con-
c e d e u  1 2 0  d i a s  d e  l i c e n ç a  E s p e c i a l ,  o  o s  T r i ê -
n i o s  d e  0 1 / 0 6 / 1 9 9 2  a  3 1 / 0 5 / 1 9 9 5  e  d e  0 1 / 0 6 / 1 9 9 5 
a  3 1 / 0 5 / 1 9 9 8  p a r a  o s  T r i ê -
n i o  1 8 / 0 5 / 1 9 9 8  a  1 7 / 0 5 / 2 0 0 1  e  d e  1 8 / 0 5 / 2 0 0 1  a  
1 7 / 0 5 / 2 0 0 4 ,  n o s  p e r í o -
dos de 02/08/1999 a 30/09/1999 e de 01/10/1999 a 29/11/1999, ao ser-
vidor raMiro afoNSo frEirE SilVa,,  
matricula 5379768/2, Professor, lotado na depto Educacional de ativ. fisi-
cas/ Belém, para fins de regularização funcional

Protocolo: 773930
termo aditivo: 1
contrato: 082/2021
objeto do contrato: contratação de empresa para conclusão da construção 
de cobertura quadra pequena, padrão fNdE, na EEEfM rodrigues Pinagé, 
em Belém, no Estado do Pará.
objeto do aditivo: alterar da cláusula décima Terceira – da Vigência do con-
trato original, prorrogando a vigência do contrato por mais 90 (noventa) dias.
rdc nº 003/2021 – Nlic/SEdUc
Partes:
contratante: Secretaria de Estado de Educação. cNPJ. nº 05.054.937/0001-
63, com sede na rod. augusto Montenegro, Km 10, s/n, cEP.: 66.820-000, 
Tenoné, Belém/Pa. 
contratada: Engevel construções e Serviços Eireli, inscrita no cNPJ sob 
o nº 02.100.753/0001-02, com sede a av. rômulo Maiorana, nº 700, Ed. 
Torre Vitta Office, Sala 1608, Bairro; Marco, CEP: 66.093-605, Belém/PA. 
data de assinatura: 29/12/2021
Vigência: 30/12/2021 a 30/03/2022
termo aditivo: 1
contrato: 076/2020
objeto do contrato: reconstrução da EEEM. dr. Gaspar Vianna, com 12 
salas de aula, localizada no município de Marabá/Pa.
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objeto do aditivo: alterar da cláusula décima Quarta – da Vigência do 
contrato original, prorrogando a vigência do contrato por mais 270 (du-
zentos e setenta) dias
c.P. nº 001/2020 – Nlic/SEdUc
Partes:
contratante: Secretaria de Estado de Educação. cNPJ. nº 05.054.937/0001-
63, com sede na rod. augusto Montenegro, Km 10, s/n, cEP.: 66.820-000, 
Tenoné, Belém/Pa. 
contratada: impercon Eireli, com cNPJ/Mf. Nº 04.356.184/00001-88, com sede 
na Psg São Pedro, nº 2, Sala 2, cEP: 67.113-320, coqueiro, ananindeua/Pa.
data de assinatura: 21/01/2022
Vigência: 22/01/2022 a 19/10/2022
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/ Secretária de Estado de Educação
contrato: 003/2022
objeto do contrato: aquisição de veículos de transporte escolar diário de es-
tudantes, denominado de Ônibus rural Escolar (orE) e Ônibus Urbano Es-
colar acessível (oNUrEa), em atendimento às entidades educacionais das 
redes públicas de ensino nos Estados, distrito federal e Municípios, conforme 
condições e quantidades e exigências estabelecidas no Termo de referência.
Pregão Eletrônico fNdE nº 06/2021, para registro de Preços
Valor Total: r$ 7.947.500,00

item descrição Qtd. Valor Unitário Valor total

1 Ônibus rural Escolar – orE 3 25 r$ 317.900,00 r$ 7.947.500,00

dotação orçamentária:
fonte de recurso: 0106009448 – Produto: 3008 - funcional Programática: 
16101.12 122.1509. – Projeto atividade: 7607 – Natureza de despesa: 4490.52.
fonte de recurso: 0102 – Produto: 3008 - funcional Programática: 16101.12 
122.1509. – Projeto atividade: 7607 – Natureza de despesa: 4490.52.
fonte de recurso: 0106009448 – Produto: 3008 - funcional Programática: 
16101.12 122.1509. – Projeto atividade: 7607 – Natureza de despesa: 4490.52.
fonte de recurso: 0102 – Produto: 3008 - funcional Programática: 16101.12 
122.1509. – Projeto atividade: 7607 – Natureza de despesa: 4490.52.
Partes:
contratante: Secretaria de Estado de Educação/cNPJ. 05.054.937/0001-
63, com sede na rod. augusto Montenegro – Km 10, s/n, cEP.: 66.820-
000, Tenoné, Belém/Pa.
contratada: Man latim america industria e comercio de Veiculos ltda. 
cNPJ. 06.020.318/0001-10, com sede à rua Volkswagen, nº 291, 7º, 8º, 
e 9º andares, Jabaquara, São Paulo/SP.
data de assinatura: 23/02/2022
Vigência: 23/02/2022 a 30/11/2022
foro: Belém
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/Secretária de Estado e Educação

Protocolo: 774050
..

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Nº. da LicitaÇÃo e o aNo: 08/2022
ModaLidade: PreGÃo eLetrÔNico
claSSificaÇÃo: - outros
oBJETo: aquisição de material permanente e de consumo para atender as 
aulas práticas do ensino, extensão e pesquisa do curso de fisioterapia do 
campus de Tucuruí da Universidade do Estado do Pará-UEPa.
ENTrEGa do EdiTal: o Edital encontra-se acessível nos sites: www.gov.br/com-
pras/pt-br/, www.compraspara.pa.gov.br e www.uepa.br, a partir do dia 21/03/2022.
rESPoNSáVEl PElo cErTaME
NoME: diego Quaresma
aBErTUra
local: UaSG 925611 - https://www.gov.br/compras/pt-br/
daTa: 31/03/2022
Hora: 09h
orÇaMENTo
ProGraMa dE TraBalHo: 74201.12.364.1506.7602 e 
74201.12.364.1506.8870
foNTE E oriGEM do rEcUrSo: 0102
NaTUrEZa da dESPESa: 449052 e 339030
ordENador rESPoNSáVEl:
NoME: clay anderson Nunes chagas

Protocolo: 773537
aViso de LicitaÇÃo
Nº. da LicitaÇÃo e o aNo: 07/2022
ModaLidade: PreGÃo eLetrÔNico
claSSificaÇÃo: - outros
oBJETo: aquisição de material de consumo para o desenvolvimento das 
aulas práticas dos alunos do curso de Educação física da Universidade do 
Estado do Pará – UEPa.

ENTrEGa do EdiTal: o Edital encontra-se acessível nos sites: www.gov.
br/compras/pt-br/, www.compraspara.pa.gov.br e www.uepa.br, a partir 
do dia 21/03/2022.
rESPoNSáVEl PElo cErTaME
NoME: raphael alex ferreira
aBErTUra
local: UaSG 925611 - https://www.gov.br/compras/pt-br/
daTa: 31/03/2022
Hora: 10h
orÇaMENTo
ProGraMa dE TraBalHo: 74201.12.364.1506.8870
foNTE E oriGEM do rEcUrSo: 0102
NaTUrEZa da dESPESa: 339030
ordENador rESPoNSáVEl:
NoME: clay anderson Nunes chagas

Protocolo: 773533

.

.

oUtras MatÉrias
.

editaL Nº30/2022-UePa
Processo seLetiVo esPeciaL 2021 (ProseL esP UePa 2021)
coNVocaÇÃo de caNdidatos Para MatrÍcULa eM VaGas re-
MaNesceNtes (rePescaGeM) - 2ª cHaMada sUBseQUeNte
o reitor da Universidade do Estado do Pará - UEPa, com base nas normas 
do Edital nº 081/2021 - UEPa, do Processo Seletivo Especial 2021 (Pro-
SEL ESP UEPA 2021), e  obedecendo a ordem de classificação para as 
chamadas subsequentes do referido Processo, convoca os candidatos para 
matrícula no dia 23 de março de 2022, das 9h às 17h.
o edital na íntegra, está disponível no site www.uepa.br
Belém, 18 de março de 2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 773549
eXtrato do editaL Nº 28/2022-UePa
Processo seLetiVo 2022 Para o ProGraMa de PÓs-GradUaÇÃo 
eM ciÊNcias aMBieNtais eM NÍVeL de Mestrado acadÊMico
tUrMa eXtra eM ParaUaPeBas-Pa
a Universidade do Estado do Pará (UEPa) torna público que, no período de 
21/03 a 04/04/2022, estarão abertas as inscrições para o Processo Sele-
tivo para o Programa de Pós-Graduação em ciências ambientais (PPGca), 
em nível de Mestrado acadêmico, Turma Extra em Parauapebas-Pa.
o edital, na íntegra, está disponível na Secretaria do PPGca e/ou nos si-
tes www.uepa.br e/ou https://paginas.uepa.br/pcambientais/processose-
letivo.html e as informações poderão ser obtidas por meio dos contatos 
a seguir. Telefone: (91) 3131-1914, e-mail: pcambientais@hotmail.com.
Belém, 18 de março de 2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 773547

.

.

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

.

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria N° 240/2022 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o Processo n° 2022/314053
rESolVE:
coNcEdEr Suprimento de fundos no valor de r$ 8.000,00(oiTo Mil rE-
aiS), em favor do (a) servidor (a), JESUS aNToNio da coSTa, cPf nº 
250.976.872 - 72, Matrícula nº 3210499/1; para atender despesas com 
Solicitação de Suprimento de fundo com objetivo de atender despesas de 
Material de consumo. 
43.101- 08.122.1297.8338 f 0101 189.517
dESPESa: 339030 r$ 8.000,00
fixar o prazo de 60 (sessenta) dias para aplicação das despesas e 15 (quin-
ze) dias para prestação de contas, contados a partir da expedição da or-
dem bancária.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
17 de Março de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/

Protocolo: 773631
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diÁria
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Portaria Nº 239/2022 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTENcia Social,TraBalHo,EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019,Publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019
considerando o Processo nº 2022/ 259260
rESolVE:
autorizar o pagamento de 01 e ½ (UMa e meia) diárias Para cada SEr-
Vidor ciTado aBaiXo:
Maria cÉlia dErEci doS SaNToS fariaS,3202461/1,aSSiSTENTE So-
cial,GUilHErME diaS MarQUES,3220680/1.aGENTE dE PorTaria,rE-
GiNa iNÊS BarroS BarBoSa dE alMEida,5945935/1 GErENTE que se 
deslocaram para o município de igarapé-açu/Pa no período de 18/03 a 
19/03/2022 com objetivo de Enfrentamento ao Sub registro civil. Wil-
SoN GUErrEiro dE HolaNda,3216640/1,MoToriSTa coM oBJETiVo dE 
conduzir com equipe Técnica da drccP/SEaSTEr.
Classificação Orçamentária:
87.101 – 08.422.1505.8806 f: 0139002241 254.778 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
17 de março 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 241/2022 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTENcia Social,TraBalHo,EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019,Publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019
considerando o Processo nº 2022/ 286371
rESolVE:
autorizar o pagamento de 01 e ½ (UMa e meia) diárias Para cada SEr-
Vidor ciTado aBaiXo:
SilVaNa TEiXEira da SilVa,5946584/1,GErENTE,GaBriEla dE BarroS
raMoS,54192779/1,aSSiSTENTE Social,GilBErTo BarrETo dE oliVEi-
ra,3206270,arQUiTETo E aMaNda SaNToS da SilVa, 5918436/3,TÈc-
Nico dE EdificaÇÕES, que se deslocaram para o município de ananin-
deua/Pa no período de 30/03 a 31/03/2022 com objetivo de implemen-
tação de Serviços Integrados à Pessoas com Deficiência. HERIVALDO DOS 
aNJoS BriTo 5937534/2,MoToriSTa coM oBJETiVo dE conduzir Equipe 
do Programa sua casa
Classificação Orçamentária:
87.101 – 08.242.1505.8861 f: 0139002241 269.049 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
17 de março 2022
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1

Protocolo: 773628
..

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO 
SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 281 de 17 de março de 2022
a fundação de atendimento Socioeducativo do Pará - no uso das suas atri-
buições que lhe são conferidas conforme artigo 138, parágrafo único, V, da 
constituição do Estado do Pará;
considerando a resolução nº 18.784/16 do Tribunal de contas do Estado 
do Pará, em que aprova a instrução normativa que dispõe sobre a instau-
ração, a organização e o encaminhamento ao tribunal de contas do Estado 
do Pará dos processos de Toma de contas Especial;
considerando que a tomada de contas possui rito próprio que conforme 
disposto no artigo 9 da resolução nº 18.784/16 do tribunal de contas do 
Estado do Pará, deverá ser procedida por servidores públicos efetivos que 
não estejam envolvidos com os fatos a serem apurados;
considerando a não comprovação de prestação e contas referente ao con-
vênio 019/2004 - SIAFI n• 505304, cujo objetivo era a construção de uni-
dade de atendimento a adolescente em conflito com a lei, Cujo valor global 
do presente convênio importa r$-2.688.285,44 (por extenso também) 
correspondente a parcela a parcela não aprovada do convênio.
rESolVE:
art. 1. constitui comissão de tomada de contas especial no âmbito da 
Fundação de Atendimento socioeducativo do Pará - FASEPA, que ficará 
responsável pela evidenciação e quantificação do dano ao erário, quando 
houver, bem como a apuração da responsabilidade e identificação dos res-
ponsáveis, a individualização de condutas conforme se exigirem na tomada 
de contas especial.
art. 2. a comissão será composta pelos seguintes servidores:
i – roseane Maria lima Gomes matrícula 5956171/2, lotação daS

ii- Paulo José carvalho de almeida, matrícula 57206208/6, lotação cci
iii – Marcelino ladislau da Silva matrícula 3225984/1, lotação cci
iV – Neusa Pereira da Silva matrícula 3192253/1, lotação cci
V- ana lúcia do carmo matrícula 54182042/2, lotação GPc
Vi - alexandre Barroso Saldanha, 55588457/3 lotação GPc
art. 3. Estabelece o prazo de 60(sessenta) dias para realização dos traba-
lhos e emissão do respectivo relatório;
art. 4. Está PorTaria entra em vigor na data de sua publicação;
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
fUNdaÇÃo dE aTENdiMENTo SocioEdUcaTiVo do Pará
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 773731
Portaria Nº. 254 de 14 de MarÇo de 2022
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo dE aTENdiMENTo SocioEdUcaTiVo do 
Pará, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo decreto Gover-
namental de 30 de abril de 2021, publicado no doE 34.571 de 03 de maio 
de 2021, e considerando o disposto no artigo 199 da lei 5.810, de 24 de 
Janeiro de 1994.
 considerando os princípios da legalidade, da impessoalidade, da Morali-
dade, da Publicidade e da Eficiência, Insculpidos no artigo 37, caput, da 
constituição federal/88.
considerando ser poder – dever da administração Pública a apuração de 
irregularidades no Serviço público, conforme prescrito nos artigos 199 e 
200, da lei Estadual nº. 5810/94.
considerando o Processo administrativo disciplinar - Pad nº. 08/2021 – 
Processo nº. 2018/493047, considerando ainda o julgamento que deter-
minou o arquivamento do Processo, fundamentado no art.  201 da lei nº. 
5.810/94.
r E S o l V E:
acaTar o relatório conclusivo para determinar o arQUiVaMENTo dos 
autos do Pad nº 08/2021 através da PorTaria nº 516/2021 – datada 
de 15.07.2021, publicada no doE 34.643 de 19.07.2021, pela prescrição 
da penalidade de suspensão com fulcro no art. 198 ii da lei 5.810/94 e 
pela restituição do valor devido de r$472,50(quatrocentos e setenta e dois 
reais e cinquenta centavos) pelo ex-servidor ailton da Silva Sousa e não 
haver estipulação de prazo para apresentação de relatório de viagem com 
base no art. 12,ii da orientação Normativa nº 001/2008-aGE.
lUiZ cElSo da SilVa
Presidente da faSEPa
Portaria Nº. 256 de 16 de MarÇo de 2022
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo dE aTENdiMENTo SocioEdUcaTiVo do 
Pará, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo decreto Gover-
namental de 30 de abril de 2021, publicado no doE 34.571 de 03 de maio 
de 2021, e considerando o disposto no artigo 199 da lei 5.810, de 24 de 
Janeiro de 1994.
considerando os princípios da legalidade, da impessoalidade, da Morali-
dade, da Publicidade e da Eficiência, Insculpidos no artigo 37, caput, da 
constituição federal/88.
considerando ser poder – dever da administração Pública a apuração de 
irregularidades no Serviço público, conforme prescrito nos artigos 199 e 
200, da lei Estadual nº. 5810/94.
considerando a Sindicância investigativa nº. 06/2021 – Processo nº. 
2019/192018, considerando ainda o julgamento que determinou o arqui-
vamento do Processo, fundamentado no art.  201 da lei nº. 5.810/94.
r E S o l V E:
acaTar o relatório conclusivo para determinar o arQUiVaMENTo dos au-
tos da Sindicância nº 06/2021, pela ausência de elementos comprobatórios 
capazes de configurar conduta irregular.
lUiZ cElSo da SilVa
Presidente da faSEPa
Portaria Nº. 258 de 15 de MarÇo de 2022
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo dE aTENdiMENTo SocioEdUcaTiVo do 
Pará, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo decreto Gover-
namental de 30 de abril de 2021, publicado no doE 34.571 de 03 de maio 
de 2021, e considerando o disposto no artigo 199 da lei 5.810, de 24 de 
Janeiro de 1994.
considerando os princípios da legalidade, da impessoalidade, da Morali-
dade, da Publicidade e da Eficiência, Insculpidos no artigo 37, caput, da 
constituição federal/88.
considerando ser poder – dever da administração Pública a apuração de 
irregularidades no Serviço público, conforme prescrito nos artigos 199 e 
200, da lei Estadual nº. 5810/94.
considerando o Pad nº. 12/2021 – Processo nº. 2021/774624, conside-
rando ainda o julgamento que determinou o arquivamento do Processo, 
fundamentado no art.  201 da lei nº. 5.810/94.
r E S o l V E:
acaTar o relatório conclusivo para determinar o arQUiVaMENTo dos 
autos do Pad Nº 12/2021, através da PorTaria nº 550/2021, datada de 
26/07/2021, publicada no doE nº 34.651 de 24.07.2021, pela ausência de 
elementos comprobatórios capazes de configurar conduta irregular.
lUiZ cElSo da SilVa
Presidente da faSEPa
Portaria Nº. 259 de 16 de MarÇo de 2022
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo dE aTENdiMENTo SocioEdUcaTiVodo 
Pará, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo decreto Gover-
namental de 30 de abril de 2021, publicado no doE 34.571 de 03 de maio 
de 2021, e considerando o disposto no artigo 199 da lei 5.810, de 24 de 
Janeiro de 1994.
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considerando os princípios da legalidade, da impessoalidade, da Moralidade, da Pu-
blicidade e da Eficiência, Insculpidos no artigo 37, caput, da Constituição Federal/88.
considerando ser poder – dever da administração Pública a apuração de 
irregularidades no Serviço público, conforme prescrito nos artigos 199 e 
200, da lei Estadual nº. 5810/94.
considerando o Pad nº. 15/2021 – Processo nº. 2019/422945, conside-
rando ainda o julgamento que determinou o arquivamento do Processo, 
fundamentado no art.  201 da lei nº. 5.810/94.
r E S o l V E:
acaTar o relatório conclusivo para determinar o arQUiVaMENTo dos 
autos do Pad Nº 15/2021, com fundamentos no art. 201, inciso i, lei 
5.810/94 através da PorTaria nº 706/2021, datada de 22.09.2021, 
publicada no doE nº 34.714 de 27.09.2021, pela ausência de elementos 
comprobatórios capazes de configurar conduta irregular.
lUiZ cElSo da SilVa
Presidente da faSEPa

Protocolo: 773832
Portaria Nº 0280/2022-GP de 15/03/2022
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo dE aTENdiMENTo SocioEdUcaTiVo do Pará, 
no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo decreto Governamental de 
30 de abril de 2021, publicado no doE 34571 de 03 de maio de 2021;
considerando tratar-se da manutenção de contratos de temporários com 
amparo legal e sem acréscimo de despesas ao erário, conforme autoriza-
ção expedida pela Casa Civil nos termos do “parágrafo único” do Art. 11 do 
decreto 1230 de 16/02/2015;
considerando que tratam-se de prorrogações em caráter excepcional, con-
forme autorizado  através do Processo 2021/1481634;
r E S o l V E:
ProrroGar, até 31/03/2023 os contratos administrativos de Servidores 
Temporários dos anos de 2016/2017/2018, nos termos e prazo da lei 
complementar nº 07 de 25 de Setembro de 1991, alterada pela lei 
complementar Estadual nº 131 de 16 de abril de 2020; que teve alterado 
o art. 3° pela lei complementar nº 140 de 16 de dezembro de 2021, 
conforme relacionados no anexo desta PorTaria.
rEGiSTrE-SE, dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
fUNdaÇÃo dE aTENdiMENTo SocioEdUcaTiVo do Pará
EM: 15/03/2022
lUiZ cElSo da SilVa
cPf: 005.970.042-42
Presidente da faSEPa
aNeXo Portaria Nº 0280/2022-GP de 15/03/2022

nº Identificação do Servidor cargo ocupado Matrí-
cula Vínc. admis-

são

01 JaNETE rodriGUES lEao auxiliar de Enfer-
magem 5943256 1 26.06.18

02 ElTiaNE daS cHaGaS coSTa agente adminis-
trativo 5934145 1 04.07.17

03 faBiola alMEida liMa agente de artes 
Práticas 5933218 1 01.04.17

04 darlEN WilSoN fErrEira SilVa agente de artes 
Práticas 5941114 1 04.04.18

05 lUiS dE caSTro colarES agente de artes 
Práticas 5939029 1 20.12.17

06 oSWaldo TEllES da coSTa NETo agente de artes 
Práticas 5911557 2 04.04.18

07 MEriaN PiNHEiro SilVa agente de artes 
Práticas 5918499 2 25.06.18

08 riTa dE faTiMa da crUZ SilVa agente de artes 
Práticas 57216217 3 18.04.18

09 aNdrE lUiS liMa caValcaNTE agente de artes 
Práticas 5938317 1 21.11.17

10 raiMUNdo carloS araUJo SiQUEira agente de artes 
Práticas 5911097 2 01.04.17

11 raiMUNdo lUciValdo SilVa criSTo agente de artes 
Práticas 5938429 1 21.11.17

Protocolo: 773518
Portaria Nº 268/2022-GaB/Pres.BeLÉM, 18 de março de 2022.
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo dE aTENdiMENTo SocioEdUcaTiVo do 
Pará no uso das atribuições legais conferidas pelo decreto Governamen-
tal 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 
Memº 105/2019-SEca cJM de 16 de setembro de 2019, Parecer jurídico 
nº 365/2019-ProJUr, despacho da aSPad de 16/03/2022 e autorizo para 
instauração do procedimento expedido pelo PrESidENTE da faSEPa de 
16/03/2022.r E S o l V E: art. 1º. dETErMiNar com fulcro no art. 199, 
a instauração do PAD nº 08/2022 (Processo nº 2019/501183), a fim de 
apurar suposta agressão perpetrada por servidores, em desfavor a socioe-
ducando, fatos ocorridos nos dias 06 e 11 de setembro de 2019 no interior 
do centro Juvenil Masculino – cJM; art. 2º. dESiGNar com base no art. 
205 que os servidores SaNdra Maria doS SaNToS MEdEiroS - MaT. 
3222543/2; PaUla daNiElE BaSToS liNS - MaT. 5896647/1; flaVio aU-
GUSTo MoraES do carMo– MaT. 54197129/1, lotados neste Órgão, sob 
a Presidência do primeiro, procedam às apurações dos fatos suscitados; 
art. 3º. coNcEdEr com base no art. 208, o prazo de 60 (sessenta) dias 
para que a comissão Processante conclua a apuração e apresente rela-
tório conclusivo; 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.

Portaria Nº 269/2022-GaB/Pres.BeLÉM, 18 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 Memº 
491/2019-adM UaSE aNaNiNdEUa de 27 de dezembro de 2019, Parecer 
jurídico nº 015/2020-ProJUr, despacho da aSPad de 16/03/2022 e 
autorizo para instauração do procedimento expedido pelo PrESidENTE da 
faSEPa de 16/03/2022. r E S o l V E: art. 1º. dETErMiNar com fulcro 
no art. 199, a instauração do Pad nº 09/2022 (Processo nº 2019/650900), 
a fim de apurar tentativa de fuga, facilitação de entrada de serra e 
aparelho celular e suposto pagamento de propina a servidor; art. 2º. 
dESiGNar com base no art. 205 que as servidoras PEdro PaUlo coElHo 
dE alMEida - MaTrÍcUla Nº 3206459/2; MarcilENE do Socorro 
PaZ MoraES - MaT. 54197126/1; KaTia MilENE BarBoSa da SilVa - 
MaTrÍcUla Nº 54180675/2, lotados neste Órgão, sob a Presidência do 
primeiro, procedam às apurações dos fatos suscitados; art. 3º. coNcEdEr 
com base no art. 208, o prazo de 60 (sessenta) dias para que a comissão 
Processante conclua a apuração e apresente relatório conclusivo; 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.
Portaria Nº 270/2022-GaB/Pres.BeLÉM, 18 de março de 2022.
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo dE aTENdiMENTo SocioEdUcaTiVo do 
Pará no uso das atribuições legais conferidas pelo decreto Governamen-
tal de 30.04.2021, publicado no doE nº 34.571 de 03.05.2021 a con-
tar de 30.04.2021 e pelos dispositivos da lei nº 5.810/94.considerando o 
Memº 123/2019-SEca cJM de 18 de novembro de 2019, Parecer jurídico 
nº 383/2019-ProJUr, despacho da aSPad de 16/03/2022 e autorizo para 
instauração do procedimento expedido pelo PrESidENTE da faSEPa de 
16/03/2022.r E S o l V E: art. 1º. dETErMiNar com fulcro no art. 199, a 
instauração do PAD nº 10/2022 (Processo nº 2019/570304), a fim de apurar 
suposta agressão por servidor em desfavor a socioeducando no plantão notur-
no do dia 28/10/2019 no interior do centro Juvenil Masculino – cJM;art. 2º. 
dESiGNar com base no art. 205 que os servidores ValdENicE MoraiS Gar-
cia – MaT. 55586439/1; MEirE ElEN GoMES caETaNo - MaT. 57195164/1; 
JaQUEliNE coUTiNHo MarTiNS – MaT. 55586393/1, lotados neste Órgão, 
sob a Presidência da primeira, procedam às apurações do fato suscitado;art. 
3º. coNcEdEr com base no art. 208, o prazo de 60 (sessenta) dias para que 
a comissão Processante conclua a apuração e apresente relatório conclusi-
vo;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.
Portaria Nº 271/2022-GaB/Pres.BeLÉM, 18 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 Memº 
078/2019-SEca cESEM c/c Memº 081/2019-SEca cESEM, ambos de 08 de 
julho de 2019, Parecer jurídico nº 263/2019-ProJUr, despacho da aSPad 
de 16/03/2022 e autorizo para instauração do procedimento expedido pelo 
PrESidENTE da faSEPa de 16/03/2022.r E S o l V E:art. 1º. dETErMi-
Nar com fulcro no art. 199, a instauração da SiNdicÂNcia PUNiTiVa nº 
10/2022 (Processo nº 2019/395560 e 2019/395492), a fim de apurar fuga 
de dois socioeducandos no dia 27/01/2019 do interior do centro Socioedu-
cativo Masculino – cESEM;art. 2º. dESiGNar com base no art. 205 que as 
servidoras PaUla daNiElE BaSToS liNS - MaT. 5896647/1; SaNdra Ma-
ria doS SaNToS MEdEiroS - MaT. 3222543/2; flaVio aUGUSTo Mora-
ES do carMo – MaT. 54197129/1, lotados neste Órgão, sob a Presidência 
do primeiro, procedam às apurações do fato suscitado;art. 3º. coNcEdEr 
com base no art. 201, o prazo de 30 (trinta) dias para que a comissão Pro-
cessante conclua a apuração e apresente relatório conclusivo;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
Portaria Nº 272/2022-GaB/Pres.BeLÉM, 18 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 Memº 
130/2019-GZET de 04 de julho de 2019, Parecer jurídico nº 230/2019-Pro-
JUr, despacho da aSPad de 16/03/2022 e autorizo para instauração do 
procedimento expedido pelo PrESidENTE da faSEPa de 16/03/2022.r E 
S o l V E:art. 1º. dETErMiNar com fulcro no art. 199, a instauração da 
SINDICÂNCIA PUNITIVA nº 11/2022 (Processo nº 2019/316274), a fim 
de apurar suposto furto de pneus do veículo de placa PcB 6537 e os steps 
dos veículos PcB 9237 e da Van de placa PHK 3446;art. 2º. dESiGNar 
com base no art. 205 que as servidoras PEdro PaUlo coElHo dE alMEi-
da - MaTrÍcUla Nº 3206459/2; MarcilENE do Socorro PaZ MoraES 
-  MaT. 54197126/1; KaTia MilENE BarBoSa da SilVa - MaTrÍcUla Nº 
54180675/2, lotados neste Órgão, sob a Presidência do primeiro, proce-
dam às apurações dos fatos suscitados;art. 3º. coNcEdEr com base no 
art. 201, o prazo de 30 (trinta) dias para que a comissão Processante 
conclua a apuração e apresente relatório conclusivo;art. 4º. Esta PorTa-
RIA 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 273/2022-GaB/Pres.BeLÉM, 18 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 Memº 
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112/2019-SEca UaSE aNaNiNdEUa de 27 de junho de 2019, Parecer jurí-
dico nº 210/2019-ProJUr, despacho da aSPad de 16/03/2022 e autorizo 
para instauração do procedimento expedido pelo PrESidENTE da faSEPa 
de 16/03/2022. r E S o l V E:art. 1º. dETErMiNar com fulcro no art. 
199, a instauração da SiNdicÂNcia PUNiTiVa nº 12/2022 (Processo nº 
2019/319128), a fim de apurar fuga de três socioeducandos do interior 
da Uase ananindeua no dia 25/05/2019, bem como a possível facilitação 
de servidores;art. 2º. dESiGNar com base no art. 205 que as servidoras 
JaQUEliNE coUTiNHo MarTiNS – MaT. 55586393/1; MEirE ElEN Go-
MES caETaNo – MaT. 57195164/1;ValdENicE MoraiS Garcia – MaT. 
55586439/1, lotados neste Órgão, sob a Presidência da primeira, proce-
dam às apurações dos fatos suscitados;art. 3º. coNcEdEr com base no 
art. 201, o prazo de 30 (trinta) dias para que a comissão Processante 
conclua a apuração e apresente relatório conclusivo;art. 4º. Esta PorTa-
RIA 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 274/2022-GaB/Pres.BeLÉM, 18 de março de 2022.
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo dE aTENdiMENTo SocioEdUcaTiVo do 
Pará no uso das atribuições legais conferidas pelo decreto Governamen-
tal de 30.04.2021, publicado no doE nº 34.571 de 03.05.2021 a con-
tar de 30.04.2021 e pelos dispositivos da lei nº 5.810/94.considerando 
o Memº 348/2019-adM cJM de 26 de agosto de 2019, Parecer jurídico 
nº 288/2019-ProJUr, despacho da aSPad de 16/03/2022 e autorizo 
para instauração do procedimento expedido pelo PrESidENTE da faSE-
Pa de 16/03/2022.r E S o l V E:art. 1º. dETErMiNar com fulcro no 
art. 199, a instauração da SiNdicÂNcia PUNiTiVa nº 13/2022 (Processo 
nº 2019/408124), a fim de apurar suposto furto de material permanente 
(02 ventiladores e 01 exaustor) do interior do centro Juvenil Masculino 
– cJM;art. 2º. dESiGNar com base no art. 205 que as servidoras arlE-
NE BriTo dE MoraES MaT. 54195579/1; Maria irUNdiNa GUiMarÃES 
doS rEiS alVES - MaT. 57200288/1;SUElEN liMa doS SaNToS– MaT. 
54197608/1, lotados neste Órgão, sob a Presidência da primeira, proce-
dam às apurações dos fatos suscitados;art. 3º. coNcEdEr com base no 
art. 201, o prazo de 30 (trinta) dias para que a comissão Processante 
conclua a apuração e apresente relatório conclusivo;art. 4º. Esta PorTa-
RIA 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 275/2022-GaB/Pres.BeLÉM, 18 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 Memº 
850/2019-SEc. adM. BENEVidES de 24 de setembro de 2019, Parecer 
jurídico nº 324/2019-ProJUr, despacho da aSPad de 16/03/2022 e au-
torizo para instauração do procedimento expedido pelo PrESidENTE da 
faSEPa de 16/03/2022.r E S o l V E:art. 1º. dETErMiNar com fulcro no 
art. 199, a instauração da SiNdicÂNcia PUNiTiVa nº 14/2022 (Processo 
nº 2019/467898), a fim de apurar fuga do socioeducando durante consulta 
na unidade básica de saúde, e suposta facilitação de servidor que o acom-
panhava;art. 2º. dESiGNar com base no art. 205 que as servidoras fla-
Vio aUGUSTo MoraES do carMo– MaT. 54197129/1; PaUla daNiElE 
BaSToS liNS - MaT. 5896647/1; JaQUEliNE coUTiNHo MarTiNS– MaT. 
55586393/1, lotados neste Órgão, sob a Presidência do primeiro, proce-
dam às apurações dos fatos suscitados;art. 3º. coNcEdEr com base no 
art. 201, o prazo de 30 (trinta) dias para que a comissão Processante 
conclua a apuração e apresente relatório conclusivo;art. 4º. Esta PorTa-
RIA 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 276/2022-GaB/Pres.BeLÉM, 18 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 Memº 
363/2019-SEca BENEVidES de 17 de outubro de 2019, Parecer jurídico 
nº 340/2019-ProJUr, despacho da aSPad de 16/03/2022 e autorizo para 
instauração do procedimento expedido pelo PrESidENTE da faSEPa de 
16/03/2022.r E S o l V E:art. 1º. dETErMiNar com fulcro no art. 199, 
a instauração da SiNdicÂNcia iNVESTiGaTiVa nº 15/2022 (Processo nº 
2019/508900), a fim de apurar suposta agressão perpetrada por servido-
res em desfavor a socioeducando no interior do centro Socioeducativo de 
Benevides - cESEB;art. 2º. dESiGNar com base no art. 205 que as servi-
doras arlENE BriTo dE MoraES – MaT. 54195579/1; SUElEN liMa doS 
SaNToS – MaT. 54197608/1; Maria irUNdiNa GUiMarÃES doS rEiS 
alVES - MaT. 57200288/1, lotados neste Órgão, sob a Presidência da pri-
meira, procedam às apurações do fato suscitado;art. 3º. coNcEdEr com 
base no art. 201, o prazo de 30 (trinta) dias para que a comissão Proces-
sante conclua a apuração e apresente relatório conclusivo;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.
Portaria Nº 277/2022-GaB/Pres.BeLÉM, 18 de março de 2022.
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo dE aTENdiMENTo SocioEdUcaTiVo do 
Pará no uso das atribuições legais conferidas pelo decreto Governamen-
tal de 30.04.2021, publicado no doE nº 34.571 de 03.05.2021 a con-
tar de 30.04.2021 e pelos dispositivos da lei nº 5.810/94.considerando 
o Memº 108/2019-SEca cESEM de 25 de outubro de 2019, Parecer ju-
rídico nº 359/2019-ProJUr, despacho da aSPad de 16/03/2022 e au-
torizo para instauração do procedimento expedido pelo PrESidENTE da 

faSEPa de 16/03/2022.r E S o l V E:art. 1º. dETErMiNar com fulcro 
no art. 199, a instauração da SiNdicÂNcia PUNiTiVa nº 16/2022 (Pro-
cesso nº 2019/541149), a fim de apurar fuga do socioeducando no dia 
21/10/2019 do interior do centro Socioeducativo Masculino – cESEM;art. 
2º. dESiGNar com base no art. 205 que as servidoras MEirE ElEN Go-
MES caETaNo - MaT. 57195164/1; KaTia MilENE BarBoSa da SilVa - 
MaT. 54180675/2; Maria irUNdiNa GUiMarÃES doS rEiS alVES - MaT. 
57200288/1, lotados neste Órgão, sob a Presidência da primeira, proce-
dam às apurações do fato suscitado;art. 3º. coNcEdEr com base no art. 
201, o prazo de 30 (trinta) dias para que a comissão Processante conclua 
a apuração e apresente relatório conclusivo;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: 773509
Portaria Nº 0267/2022-GP de 15/03/2022
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo dE aTENdiMENTo SocioEdUcaTiVo do 
Pará, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo decreto Go-
vernamental de 30 de abril de 2021, publicado no doE 34571 de 03 de 
maio de 2021;
considerando tratar-se da manutenção de contratos de temporários com 
amparo legal e sem acréscimo de despesas ao erário, conforme autoriza-
ção expedida pela Casa Civil nos termos do “parágrafo único” do Art. 11 do 
decreto 1230 de 16/02/2015;
considerando que tratam-se de prorrogações em caráter excepcional, con-
forme autorizado através do Processo 2022/40518;
r E S o l V E:
ProrroGar, até 31/03/2023 os contratos administrativos de Servidores 
Temporários do ano de 2020, nos termos e prazo da lei complementar nº 
07 de 25 de Setembro de 1991, alterada pela lei complementar Estadual 
nº 131 de 16 de abril de 2020; que teve alterado o art. 3° pela lei 
complementar nº 140 de 16 de dezembro de 2021, conforme relacionados 
no anexo desta PorTaria.
rEGiSTrE-SE, dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
fUNdaÇÃo dE aTENdiMENTo SocioEdUcaTiVo do Pará
EM: 15/03/2022
lUiZ cElSo da SilVa
cPf: 005.970.042-42
Presidente da faSEPa
aNeXo Portaria Nº 0267/2022-GP de 15/03/2022

nº Identificação do Servidor cargo ocupado Matrícula Vínc. admissão
01 adiMilSoN BarrETo aSSUNÇao Monitor 5905599 3 29.01.2020
02 alEX lEiTE SilVa Monitor 5891030 3 29.01.2020

03 alEXaNdrE cESar dE MoraES 
liMa Monitor 57220709 3 29.01.2020

04 aliNE dE NaZarE SilVa doS 
SaNToS Monitor 5953976 1 29.01.2020

05 aNdErSoN coElHo da SilVa Monitor 5954691 1 29.01.2020

06 aNToNio ricardo dE BriTo 
JUNior Monitor 5924985 2 29.01.2020

07 ariNElSoN loBo da PaiXao Monitor 5953972 1 29.01.2020
08 BEJaMiTo caMPElo BriTo Monitor 5901929 3 29.01.2020

09 BENEdiTo do Socorro doS 
SaNToS SilVa Monitor 5911591 2 29.01.2020

10 BENEdiTo MoraiS da SilVa Monitor 5633699 3 29.01.2020
11 BoaVENTUra NEriS doS SaNToS assistente Social 5925007 3 29.01.2020

12 BrUNo WalliSoN oliVEira 
coSTa Monitor 5953973 1 29.01.2020

13 carloS alEXaNdrE fErrEira 
coSTa Monitor 5920253 2 29.01.2020

14 carloS SalUSTiaNo dE SoUZa 
riBEiro JUNior

agente de artes 
Práticas 5954205 1 29.01.2020

15 claUdio JoSE da SilVa Ma-
GalHaES Monitor 57204761 6 29.01.2020

16 clErVErlEi dE frEiTaS 
fErrEira Monitor 5954074 1 29.01.2020

17 criSTiaNE cardoSo TEiXEira 
JaNaHU Monitor 5954018 1 29.01.2020

18 dENilSoN dE SoUZa craVo Monitor 54188806 2 29.01.2020
19 EliaS cUNHa alcaNTara Monitor 54180727 2 29.01.2020
20 EVaNdro fraNco ValENTE Monitor 5892812 3 29.01.2020
21 EXPEdiTo carValHo da SilVa Monitor 57221327 4 29.01.2020
22 faBiaNo rodriGUES Monitor 5920236 2 29.01.2020
23 fEliPE GoMES MoUrao Monitor 57226259 2 29.01.2020

24 fErNaNdo lUciaNo QUEiroZ 
E SilVa Monitor 57209219 4 29.01.2020

25 fraNciNaldo BarBoSa doS 
SaNToS

agente de artes 
Práticas 5850487 2 29.01.2020

26 fraNciSca BErNadETE NaSci-
MENTo dE araUJo Pedagogo 5953963 1 29.01.2020

27 GUSTaVo NUNES SiQUEira Motorista 5903291 3 29.01.2020
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28 HEllEN criSTiNa coSTa SilVa agente de artes 
Práticas 5923988 2 29.01.2020

29 JardElSoN SoarES BarBoSa Monitor 5953977 1 29.01.2020
30 JorGE ElY loBaTo PoMPEU Monitor 54191087 3 29.01.2020
31 JorGE lUiZ BarBoSa PirES Motorista 5905458 3 29.01.2020
32 JoSE iriNEU TaVarES TEiXEira Monitor 57211936 3 29.01.2020

33 JoSE Maria liMa do NaSci-
MENTo Monitor 5414059 4 29.01.2020

34 JoSE ricardo MarQUES doS 
SaNToS Monitor 5918712 2 29.01.2020

35 JUBErE oliVEira JaNaHU Monitor 5954005 1 29.01.2020
36 liGia Maria SoUZa caMPoS Monitor 5954082 1 29.01.2020

37 lUciaNa PErEira dE oliVEira 
TaVarES MoUrao Tecnico Social 55590155 4 29.01.2020

38 lUcio JorGE cHaGaS do carMo Monitor 5893713 4 29.01.2020

39 lUiZ do Socorro BaTiSTa dE 
fiGUEirEdo Monitor 5954001 1 29.01.2020

40 MarcElo loPES frEiTaS Monitor 5904663 2 29.01.2020

41 Marcio TriNdadE doS SaNToS agente de artes 
Práticas 5954209 1 29.01.2020

42 MarcoS aNdrE PaiVa dE SoUZa Monitor 5879698 5 29.01.2020

43 Maria adalZiSa TENorio dE 
fariaS Monitor 5392470 4 29.01.2020

44 Maria roSa EUlalia doS SaN-
ToS SErrao

agente de artes 
Práticas 5059283 5 29.01.2020

45 Maria roSEli da SilVa SaNToS auxiliar de Enfermagem 5918075 2 29.01.2020

46 MaUro dE JESUS PErEira loPES Monitor 57221302 4 29.01.2020

47 MaXiMiliaNo MESQUiTa MoUra Monitor 5918578 2 29.01.2020

48 MoiSES doS SaNToS fErrEira Monitor 5907483 3 29.01.2020

49 MoiSES SaMir PENicHE 
SiQUEira Monitor 57231884 4 29.01.2020

50 olaVo alMEida BiTTENcoUrT 
MoNTEiro agente de PorTaria 57222750 3 29.01.2020

51 oliVia do Socorro frEiTaS 
oliVEira Monitor 5423341 2 29.01.2020

52 oZiMar SaNToS da SilVa Monitor 57221303 3 29.01.2020

53 PaUlo roBErTo TorrES dE 
SoUZa Monitor 5954027 1 29.01.2020

54 raiMUNdo EVEraM rodriGUES Motorista 5954012 1 29.01.2020

55 raiMUNdo HENriQUE coElHo 
da SilVa Monitor 5907596 2 29.01.2020

56 rEGEaNE fErrEira dE frEiTaS agente de artes 
Práticas 5953998 1 29.01.2020

57 rEGiNa HElENa PErEira 
cardoSo

agente de artes 
Práticas 5954202 1 29.01.2020

58 rEGiNa lUcia liMa BarroS agente de artes 
Práticas 5913284 2 29.01.2020

59 rEGiValdo NaSciMENTo PiNHo Monitor 5954338 1 29.01.2020
60 rEiNaldo TaVarES BraNdao Monitor 5920970 2 29.01.2020

61 rENaN aUGUSTo SoUZa dE 
caSTro Monitor 5921558 3 29.01.2020

62 riTHiclEia KEila arliNdo 
GoMES Monitor 5953964 1 29.01.2020

63 rodriGo aBraNTES SaNTaNa Monitor 57217284 3 29.01.2020
64 roMEro SaNToS dE SaNTaNa Monitor 5905552 3 29.01.2020
65 SEirliS PErEira da SilVa Monitor 5953993 1 29.01.2020

66 SHirlEY carla NaSciMENTo agente de artes 
Práticas 57229327 4 29.01.2020

67 THiaGo NEVES MarTiNS Monitor 5905562 4 29.01.2020
68 WaldclEY caBral SaNToS Monitor 5905038 3 29.01.2020
69 WENdEl loBo riBEiro Monitor 57207125 4 29.01.2020
70 WENdErSoN diaS dE SoUZa Monitor 5908150 3 29.01.2020

Protocolo: 773514

.

.

coNtrato
.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 07/2022. iNeXiGiBiLidade de 
LicitaÇÃo N° 01/2022 Processo Nº 2022/165130. ParEcEr 
JUridico N°42/2022. objeto: o presente contrato tem como objeto a 
aquisição de curso da Nova lei de licitações e contratos administrati-
vos (lei nº 14.133/2021) para atender as necessidades da sede admi-
nistrativa da fasepa. o valor global para o fornecimento ora contratado 
importa em r$ 14.925,06 (quatorze mil, novecentos e vinte e cinco reais 
e seis centavos). assinatura: 18 de Março de 2022; Vigência: 18/03/2022 

a 17/03/2023; Gestão/Unidade: 680201. fonte: 0101. Programa de Tra-
balho: 08.122.1297.8338. Elemento de despesa: 339039. contratado: 
ViaNNa dE carValHo cUrSoS E aUlaS – ME, estabelecida sua sede 
na rua Juracy Magalhães, nº 16, 2º andar, sala 201, centro, conceição 
do Jacuípe – Ba, cEP: 44.2450-0000, cNPJ/Mf nº 13.292.261-0001-74. 
ordenador: lUiZ cElSo da SilVa /Presidente da faSEPa.

Protocolo: 773555

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

segundo termo aditivo ao contrato n°06/2020; data da assina-
tura: 18 de Março de 2022; Vigência: 23/03/2022 a 22/03/2023. Jus-
tificativa: Tem como objeto a prorrogação da Cláusula Segunda que trata 
da vigência e cláusula Quarta que trata do Valor, referentes ao Primeiro 
Termo aditivo ao contrato administrativo nº 06/2020. o valor global para 
o período aditado é de r$ 129.600,00 (cento e vinte e nove mil e seiscen-
tos reais) de acordo com o serviço prestado. contratado: SiNdicaTo daS 
EMPrESaS dE TraNSPorTES dE PaSSaGEiroS dE BElÉM - SETraNSBEl, 
pessoa jurídica de direito privado, inscrito no cNPJ 04.750.006/0001-37. 
ordenador: lUiZ cElSo da SilVa/ Presidente da faSEPa.

Protocolo: 773488

.

.

diÁria
.

Portaria nº 119, de 17 de março de 2022.
Processo nº 310242/2022.
oBJETiVo: realizar visita institucional e domiciliar aos familiares de adoles-
cente, custodiada no CSEF, conforme justificado nos termos do processo.
oriGEM: aNaNiNdEUa/Pa - dESTiNo: MoJU/Pa.
PErÍodo: 31/03/2022 a 31/03/2022. – (0,5) diária
SErVidorES: aliNE SaBriNa PaZ dE araÚJo dE SoUSa, aSSiSTENTE 
Social, Matricula 5956691/1, e JorGE lUiZ BarBoSa PirES, MoToriS-
Ta, Matricula 5905458/4.
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 773508
Portaria nº 117, de 17 de março de 2022.
Processo nº 299319/2022.
oBJETiVo: realizar visita institucional e domiciliar aos familiares de adoles-
cente, custodiado na UASE/BNV, conforme justificado nos termos do processo.
oriGEM: BENEVidES/Pa - dESTiNo: QUErÊNcia/MT.
PErÍodo: 28/03/2022 a 01/04/2022. – (4,5) diáriaS
SErVidorES: adriaNa carrEira MElo PESSoa, PSicÓloGo, Matricula 
5891040/4, e Naiara criSTiNa PaZ HENriQUE, aSSiSTENTE Social, 
Matricula 70096693/2.
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 773504
Portaria nº 118, de 17 de março de 2022.
Processo nº 88762/2022.
oBJETiVo: Entregar adolescente, custodiado no ciaM/MrB, aos familiares 
em cumprimento de determinação judicial, conforme os termos do processo.
oriGEM: MaraBá/Pa - dESTiNo: SaNTaNa do araGUaia/Pa.
PErÍodo: 24/01/2022 a 25/01/2022. – (1,5) diária
SErVidorES: iTaMar MoraES, PEdaGoGo, Matricula 5935122/2.
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 773506

.

.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria N°282/2022-GP/GeMPs de 18 de março 2022
EXclUir da PorTaria nº220/2022,publicada no doE34882 de 
07/03/2022,a servidora  abaixo relacionada,por motivo de necessidade de 
trabalho no período

NoMe aQUisit  iNicio FiM
ivana Passos de Melo antunes costa 20/21 11/04/2022 10/05/2022

ordenador responsável: luiz celso da Silva.
Protocolo: 773625

.

.

oUtras MatÉrias
.

desPacHo de HoMoLoGaÇÃo
(Processo nº 2022/1330577)
o Presidente da fundação de atendimento Socioeducativo do Pará, no uso 
de suas atribuições legais e considerando os fatos corroborados nos autos 
do processo em epígrafe, bem como as disposições do Edital de Pregão 
Eletrônico nº 003/2022 – faSEPa, que tem por objeto a contratação de 
empresa atinente ao fornecimento parcelado de GáS liQUEfEiTo dE PE-
TrÓlEo (GlP), acondicionado em botijões de 13kg, bem como consideran-
do a manifestação da comissão de controle interno, resolve:
i – HoMoloGar, nos termos do art. 13, inciso V do decreto Estadual nº 
534/2020, o cancelamento dos itens 01, 02, 03 e 04;
ii – determinar à comissão Permanente de licitação a adoção dos pro-
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cedimentos necessários para a publicação deste termo de homologação;
iii – Encaminhar à diretoria administrativa e financeira para reanálise do 
processo no que couber. rEGiSTrE-SE, cUMPra-SE e PUBliQUE-SE.
Belém, 17 de março de 2022.
lUiZ cElSo da SilVa
Presidente da faSEPa

Protocolo: 773809

.

.

secretaria de estado de JUstiÇa 
e direitos HUMaNos

.

.

.

diÁria
.

Portaria N° 137 de 18 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 2022/275847.
r E S o l V E:
coNcEdEr dUaS E MEia diárias, em favor dos servidores desta SEJUdH, 
abaixo identificados, para Capacitação em Direitos Humanos e Direitos das 
Juventudes no município de capanema/Pa, no período de 22 a 24/03/2022. 

NoMe carGo MatricULa
aNToNio EUclidES do NaSciMENTo MoToriSTa 5898164/1

JEaNETE da SilVa GoMES aSSiSTENTE Social 54188359-3
flaVio MorEira dE PaUla GErENTE 5956831/1

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, 18 dE MarÇo dE 2022
JoSÉ fraNciSco dE JESUS PaNToJa PErEira
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 773812
Portaria N° 127 de 16 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 2022/294450.
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em favor dos servidores desta SEJUdH, abaixo identi-
ficados, para realização de caravana de cidadania e direitos humanos, nos 
municípios de São caetano de odivelas, igarapé açú, Salinópolis, ourém e 
São Miguel do Guamá/Pa, no período de 17/03 a 11/04/2022.

NoMe carGo MatricULa diÁrias
GiSEllE BorGES SilVa raMoS coordenadora 57201701 11,5

lUcidÉa da SilVa MarTiNS assistente administrativo 3154092-1 18,5
aNa claUdia TEiXEira SaNTiaGo assessor 5958833/1 25,5

aNa Maria da roSa PiMENTEl Papiloscopista 5157510-1 25,5
aNdrEliNo dE SoUZa fialHo Motorista 57176410/1 25,5

aNGÉlica criSTiNa orTiZ ElMES-
caNY Gerente 54185870/3 25,5

carloS da SilVa PENa Papiloscopista 700541 25,5
EdailToN dE oliVEira caSTro assistente administrativo 5050405/5 25,5

fErNaNda MarcEllE dE alMEida Papiloscopista 01001114 25,5
GErlaNdo KliNGEr aMaral SaNTaNa coordenador 5903782/6 25,5
iGor alESSaNdro TEiXEira Prado Papiloscopista 99292667 25,5

Márcio JErÔNiMo da SilVa fotografo 57202807/1 25,5
JociMar SiQUEira da SilVa assistente administrativo 32395/1 25,5

MaUro BarBoSa dE liMa assistente administrativo 3255158/1 25,5
laNNa TEiXEira SilVa assistente administrativo 128629-3 25,5

rENaTa dE fáTiMa MoraES BorGES assistente administrativo 08094286-1 25,5
roBErTo carloS VUlcÃo GaMa assistente administrativo 5227801 25,5

JoSÉ EdValdo do carMo oliVEira Papiloscopista 5145813 25,5
lidiaNE loBaTo do aMaral assessora Parlamentar 21389 25,5

roBErTa VaScoNcEloS da cUNHa Gerente 5958698/1 25,5
allENE lÚcia PiNHo araÚJo assistente administrativo 57216174 25,5

CONCEDER diárias, em favor do Colaborador Eventual, abaixo identifica-
do, para ara realização de caravana de cidadania e direitos humanos, nos 
municípios de São caetano de odivelas, igarapé açú, Salinópolis, ourém e 
São Miguel do Guamá/Pa, no período de 17/03 a 11/04/2022.

NoMe carGo diÁrias
PaUla NaZarÉ cardoSo dE SoUSa BarBoSa colaborador Eventual 25,5

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, 16 dE Mar-
Ço dE 2022
JoSÉ fraNciSco dE JESUS PaNToJa PErEira
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 773712
Portaria N° 124, de 16 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 2022/277614.
r E S o l V E:
coNcEdEr TrÊS E MEia diárias, em favor dos servidores desta SEJUdH, 
abaixo identificados, para participação no evento em Alusão ao Dia do Con-
sumidor – 2022, no âmbito da caravana da cidadania e direitos Humanos 
na região do rio caeté - capanema/Pa , no período de 21 a 24/03/2022. 

NoMe carGo MatricULa

Soraia MEliSSa failacHE SoarES TÉcNica EM GESTÃo 
PÚBlica 57202778/1

iVaNEidE BESSa caMPoS TÉcNica EM GESTÃo 
PÚBlica 57202321/1

Karla MarTiNS diaS BarBoSa coordENadora 57202596/4

Maria lÚcia dE caSTro NUNES daTilÓGrafo 00519211

dEYVid HENriQUE MarQUES dE liMa GErENTE 5939635/3

JoNaS SalViaNo da SilVEira MoToriSTa 57216173/1

criSTiaNE Maia do ESPiriTo SaNTo TÉcNica EM GESTÃo 
PÚBlica 57202664/2

carloS EdUardo da coSTa BENiGNo GErENTE 5960172/1

aNTÔNio SoarES filHo GErENTE 5958686/1

cláUdio daS MErcÊS cordEiro dE caSTro MoToriSTa 05061288/4

coNcEdEr TrÊS E MEia diárias, em favor dos colaboradores Eventuais, 
abaixo identificados, para participação no evento em Alusão ao Dia do Con-
sumidor – 2022, no âmbito da caravana da cidadania e direitos Humanos 
na região do rio caeté – capanema/Pa , no periodo de 21 a 24/03/2022.

NoMe carGo

alEXaNdrE ViNiciUS caMPoS daMaScENo colaBorador EVENTUal

GEoVaNa NaTália BarBoSa rEiS colaBorador EVENTUal

Maria do Socorro SoUSa dE PiNHo colaBorador EVENTUal

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, 16 dE Mar-
Ço dE 2022
JoSÉ fraNciSco dE JESUS PaNToJa PErEira
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 773646

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 120/2022-GGP/seJUdH Belém (Pa), 15 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 2022/303654.
rESolVE:
coNcEdEr 30 (quinze) dias de férias regulamentares ao servidor deste 
órgão, conforme descrito abaixo: 

MatrÍcULa serVidor eXercÍcio PerÍodo

5922321/1 Sabrina Natachi SouzaVir-
golino 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: 773939
Portaria Nº 132/2022-GGP/seJUdH Belém (Pa), 17 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 2022/320599.
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rESolVE:
coNcEdEr 30 (quinze) dias de férias regulamentares ao servidor deste 
órgão, conforme descrito abaixo: 

MatrÍcULa serVidor eXercÍcio PerÍodo

392871/1 José francisco de Jesus Pantoja 
Pereira 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: 773984

.

.

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto ecoNÔMico, 
MiNeraÇÃo e eNerGia

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 23/2022 – GGa/sedeMe Belém-Pa, 17 de março de 2022.
a Secretária adjunta de Gestão administrativa, no uso de suas atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto Estadual de 31/03/2021, publicado no 
doE Nº 34.541 de 05/04/2021 e PorTaria 003/2021 – GS/SEdEME de 
15/04/2021, publicado no doE Nº 34.554 de 16/04/2021, considerando o 
art.14, parágrafo único, da lei n°7.570, de 22 de Novembro de 2011, e 
art. 23 da lei n° 8.404, de 13 de outubro de 2016;
considerando o disposto no decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013,
rESolVE:
art. 1º - dESiGNar o servidor claÚdio JorGE MarTiNS oliVEira, ma-
tricula nº 5946880/2, para exercer o encargo de fiscal do contrato nº 
02/2022 – SEDEME, firmado pela SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 
EcoNÔMico, MiNEraÇÃo E ENErGia com a r. fiGUEirÓ PErEira & cia 
lTda – EPP, cNPJ: 09.241.070/0001- 06, tem como objeto a contratação 
de pessoa jurídica especializada fornecimento de aparelhos de ar condicio-
nado, juntamente com a instalação, conforme condições e especificações 
estabelecidas no Termo de Referência, a fim de atendimento às necessida-
des desta SEdEME devendo anotar em registro próprio as falhas detecta-
das e comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, 
exijam medidas corretivas por parte da contratada, conforme o artigo nº 
67 da lei 8.666/93, a partir de 17 de março de 2022.
art. 2º - designar o servidor ViValdo SENa dE aBrEU, matricula nº 
5946199/1, para, na ausência do titular, exercer o encargo de substituto.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Belém, 17 de março de 2022.
aNadElia diViNa SaNToS
Secretária adjunta de Gestão administrativa
SEdEME

Protocolo: 773875
Portaria Nº 24/2022 – GGa/sedeMe Belém-Pa, 18 de março de 2022
a Secretária adjunta de Gestão administrativa, no uso de suas atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto Estadual de 31/03/2021, publicado no 
doE Nº 34.541 de 05/04/2021 e PorTaria 003/2021 – GS/SEdEME de 
15/04/2021, publicado no doE Nº 34.554 de 16/04/2021, considerando o 
art.14, parágrafo único, da lei n°7.570, de 22 de Novembro de 2011, e 
art. 23 da lei n° 8.404, de 13 de outubro de 2016;
considerando o disposto no decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013,
rESolVE:
art. 1º - dESiGNar o servidor claÚdio JorGE MarTiNS oliVEira, matri-
cula nº 5946880/2, para exercer o encargo de fiscal do contrato 03/2022 
– SEDEME, firmado pela SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMI-
co, MiNEraÇÃo E ENErGia - SEdEME com a 3E SErVicoS E coMErcio 
dE aliMENToS EirEli, cNPJ: 33.734.346/0001-72, tem como objeto a 
contratação de pessoa jurídica especializada fornecimento  de açúcar (tri-
turado e fino) e Café (torrado e moído), conforme condições e especifi-
cações estabelecidas no Termo de Referência, a fim de atendimento às 
necessidades desta SEdEME devendo anotar em registro próprio as falhas 
detectadas e comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu 
critério, exijam medidas corretivas por parte da contratada, conforme o 
artigo nº 67 da lei 8.666/93, a partir de 18 de março de 2022.
art. 2º - dESiGNar o servidor ViValdo SENa dE aBrEU, matricula nº 
5946199/1, para, na ausência do titular, exercer o encargo de substituto.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Belém, 18 de março de 2022.
aNadElia diViNa SaNToS
Secretária adjunta de Gestão administrativa
SEdEME

Protocolo: 773876

.

.

coNtrato
.

contrato: 02
exercício: 2022
Classificação do objeto: Outros
objeto: contratação de pessoa jurídica especializada fornecimento de aparelhos de 
ar condicionado, juntamente com a instalação, pelo período de 12(doze) meses.
Valor Total: r$ 55.855,00 (cinquenta e cinco mil, oitocentos e cin-
quenta e cinco reais.)

data assinatura: 17/03/2022.
Vigência:17/03/2022 a 17/03/2023.
adESÃo a aTa dE rEGiSTro dE PrEÇoS SEPlad 016/2021, referente ao 
Processo: 2022/102214
orçamento:
funcional programática: 24101.22.122.1297.8338
Projeto atividade: operacionalização das ações administrativas
Natureza de despesa: 449052 - Equipamentos e Material Permanente
Natureza de despesa: 339039 - outros serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica.
fonte: 0301
origem do recurso: Estadual
contratado: r. fiGUEirÓ PErEira & cia lTda – EPP
Endereço: rua Professor Nelson ribeiro, nº 51, bairro do Telégrafo, Belém/
Pa, cEP: 66.050-420.
 fone: (91) 3351-9994
ordenador(a)  : anadelia divina Santos

Protocolo: 773868
contrato: 03
exercício: 2022
Classificação do objeto: Outros
objeto: contratação de empresa especializada no fornecimento de açúcar 
(triturado e fino) e Café (torrado e moído), pelo período de 12 (doze) meses.
Valor Total: r$ 15.990,00 (quinze mil, e novecentos e noventa reais.)
data assinatura: 18/03/2022.
Vigência:18/03/2022 a 18/03/2023.
coTaÇÃo ElETrÔNica 04/2022, referente ao Processo: 2022/171294
orçamento:
funcional programática: 24101. 22.122.1297-8338
Projeto atividade: operacionalização das ações administrativas
Natureza de despesa: 339030 -  Material de consumo
fonte: 0101
origem do recurso: Estadual
contratado: 3E SErVicoS E coMErcio dE aliMENToS EirEli
Endereço: rua avenida Bl.10, nº 07 – Sala 02, Passagem Nazaré, Bairro 
Brasília (outeiro), cEP. 66.845-840. Belém/Pa.
fone: (91) 9 9171-4896
ordenador(a)  : anadelia divina Santos

Protocolo: 773871

.

.

diÁria
.

Portaria N° 109/2022 daF/sedeMe  BeLÉM, de 18 de MarÇo de 2022.
Nome: carloS aUGUSTo dE PaiVa lEdo/ Matrícula: n° 57195771/2/
cargo: SEcrETário adJUNTo dE ESTado/origem: Belém-Pa/destino: 
Parauapebas-Pa/Período: 23/03/2022 a 25/03/2022/diárias:2,5 (duas e 
meia)/objetivo: representar o Secretário Titular desta SEdEME no início 
das atividades da BPG Metals.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 773920
..

COMPANHIA DE GÁS DO PARÁ

.

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

eXtrato de disPeNsa de LicitaÇÃo
companhia de Gás do Pará – Gás do Pará - Processo administrativo 
nº 004/2022.
contratado: Sol informática ltda. - cNPJ nº 34.624.379/0004-75.
objeto: aquisição 6 Notebook’s.
Modalidade: contratação direta Por dispensa de licitação com base no art. 
29, ii, da lei 13.303/16.
data de autorização: 10 de março de 2022.
Valor Global: r$ 25.500,00 (vinte e cinco mil e quinhentos reais).
dotação orçamentária: Próprio.
fonte de recurso: Próprio.
ordenador responsável: diretora Presidente cláudia Bitar.
foro: Belém/Pa.
Tipo: aquisição para entrega imediata de uma só vez após autorização de 
fornecimento.

Protocolo: 773678
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..

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO DO PARÁ

.

.

.

errata
.

errata da disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 001/2022, PUBLicada No 
doe Nº 34.860 de 09/02/2022, pg. 70 sob o ProtocoLo 758403.
onde se lê: “dETErMiNar que sejam contratadas as empresas So-
lUTi – Soluções em Negócios inteligentes S/a., inscrita no cNPJ nº 
09.461.647/0001-95 e fENacoN – instituto fenacon, inscrita no cNPJ nº 
11.825.802/0001-57.”
Leia-se: “DETERMINAR que sejam contratadas a Imprensa Oficial do Es-
tado - ioEPa/Pa, inscrita no cNPJ nº 04.835.476/0001-01 e fENacoN - 
Instituto Fenacon, inscrito no CNPJ nº 11.825.802/0001-57.”
lutfala de castro Bitar - Presidente | codEc.

Protocolo: 773532

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
NÚMero da disPeNsa: 001/2022.
daTaS da diSPENSa E raTificaÇÃo: 04/02/2022 e 18/03/2022.
NoTa dE EMPENHo dE dESPESa: 2022NE00159. / NÚMEro Prd: 
242022022000075.
OBJETO: Aquisição de 3 (três) Certificados Digitais para Pessoa Física do 
tipo e-CPF A3, gerado e armazenado em dispositivo criptográfico (mídia 
cartão), com validade de 36 (trinta e seis meses).
coNTraTada: fENacoN - instituto fenacon, inscrita no cNPJ nº 
11.825.802/0001-57, localizada na Quadra QS 3, nº 1701, areal (águas 
claras), Brasília (df), cEP nº 71953-000.
f.P.: 700201.22.122.1297.8338. foNTE: 0261000000. ElEMENTo dE 
dESPESa: 339040.
Valor ToTal: r$ 905,25 (novecentos e cinco reais e vinte e cinco centavos).
fUNdaMENTo lEGal: artigo 29, ii da lei N° 13.303/16 e regulamento 
interno de licitações e contratos da codEc/Pa;
JUSTificaTiVa: anexa nos autos do Processo 2022/47653.
ordENador: lUTfala dE caSTro BiTar - PrESidENTE | codEc.

Protocolo: 773557
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
NÚMero da disPeNsa: 001/2022.
daTaS da diSPENSa E raTificaÇÃo: 04/02/2022 e 18/03/2022.
NoTa dE EMPENHo dE dESPESa: 2022NE00160. / NÚMEro Prd: 
242022022000077.
OBJETO: Aquisição de 01 (um) Certificado Digital para Pessoa Jurídica, do 
tipo e-cNPJ a1, com validade de 12 (doze meses).
CONTRATADA: Imprensa Oficial do Estado - IOEPA/PA, inscrita no CNPJ 
nº 04.835.476/0001-01, localizada na Tv. do chaco, nº 2271, Belém (Pa), 
cEP nº 66.093-410.
f.P.: 700201.22.122.1297.8338. foNTE: 0261000000. ElEMENTo dE 
dESPESa: 339140.
Valor ToTal: r$ 200,00 (duzentos reais).
fUNdaMENTo lEGal: artigo 29, ii da lei N° 13.303/16 e regulamento 
interno de licitações e contratos da codEc/Pa;
JUSTificaTiVa: anexa nos autos do Processo 2022/47653.
ordENador: lUTfala dE caSTro BiTar - PrESidENTE | codEc.

Protocolo: 773559
.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de ratiFicaÇÃo À disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 001/2022
À vista dos elementos contidos no Processo nº 2022/47653 devidamen-
te justificado, CONSIDERANDO que o PARECER JURÍDICO Nº 009/2022, 
prevê a diSPENSa em conformidade ao disposto no art. 29, ii da lei nº 
13.303/16 e regulamento interno de licitações e contratos - codEc/Pa, 
raTifico a dispensa de licitação nº 001/2022, na forma abaixo:
NÚMEro da diSPENSa: 001/2022.
daTa da diSPENSa: 04/02/2022.
daTa da raTificaÇÃo: 18/03/2022.
OBJETO: Aquisição de 01 (um) Certificado Digital para Pessoa Jurídica, do 
tipo e-CNPJ A1 e 3 (três) Certificados Digitais para Pessoa Física do tipo e-
CPF A3, gerado e armazenado em dispositivo criptográfico (mídia cartão), 
homologado pela icP-Brasil, com validade de 12 (doze meses) para mídia 
a1 e 36 (trinta e seis meses) para mídia a3, que garanta autenticidade, 
confidencialidade e integridade nas operações realizadas por meio de tal 
mecanismo, lhe sendo atribuída validade jurídica.
CONTRATADAS: 1- Imprensa Oficial do Estado - IOEPA/PA, inscrita no CNPJ 
nº 04.835.476/0001-01, localizada na Tv. do chaco, nº 2271, Belém (Pa), 
cEP nº 66.093-410 // 2- fENacoN - instituto fenacon, inscrita no cNPJ nº 
11.825.802/0001-57, localizada na Quadra QS 3, nº 1701, areal (águas 
claras), Brasília (df), cEP nº 71953-000.
NoTaS dE EMPENHo: 1- 2022NE00160 // 2- 2022NE00159.

Valor GloBal: 1- r$ 200,00 (duzentos reais) // 2- r$ 905,25 (novecen-
tos e cinco reais e vinte e cinco centavos).
fUNcioNal ProGraMáTica: 700201.22.122.1297.8338 - operacionali-
zação das ações administrativas.
ElEMENTo dE dESPESa: 1- 339140 - Serv. de Tecnologia da informação e 
comunicação - P.J (operação intra orçamentária) // 2- 339040 - Serv. de 
Tecnologia da informação e comunicação - P.J.
foNTE: 0261000000.
fUNdaMENTo lEGal: art. 29 - ii, da lei nº 13.303/16 e regulamento 
interno de licitações e contratos da codEc/Pa.
JUSTificaTiVa: anexa nos autos do Processo administrativo nº 
2022/47653.

Protocolo: 773536

.

.

INSTITUTO DE METROLOGIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

diÁria
.

Portaria nº 31/2022, GaB/iMetroPara/iNMetro, 
18 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: Santarém.
Objetivo: acompanhar equipe de fiscalização em campo
Servidores: BrENda ESTEfaNY SilVa GaViNHo/ Matrícula: 502 – Valor: 
r$ 2.255,11.
Período: 09/12 a 12/12/2021 – 9,5 diárias de exercícios anteriores.
ordenadora: rafaela Barata chaves.

Protocolo: 773839

.

.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria Nº 060/2022 de 17.03.2022. 
art. 1º coNcEdEr às servidoras Karla da coSTa diaS rEGo, matricula 
5890673/1, Marciria do Socorro TaVarES TaVarES, matricula 
5923707/2, Maria do Socorro PorTo liMa TorrES, matricula 
2022206/1, Nadia HElENa BoTiNEllY do aMaral E SilVa, matricula 
2022290/1, 6,5 (seis e meia) diárias no valor de r$ 3.291,73 ( Três mil, 
duzentos e noventa e um reais e setenta e três centavos), para participarem 
do cUrSo dE EXTENSÃo EM orGaNiZaÇÃo dE EVENToS, na cidade de 
Brasília/df, no período de 27/03/2022 a 02/04/2022, conforme processo 
nº 2022/170065. cilENE MorEira SaBiNo dE oliVEira – Presidente.

Protocolo: 773525
..

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto UrBaNo
e oBras PÚBLicas

.

.

.

errata
.

errata
Na matéria, protocolo nº 741989, publicada no doe nº 34.797, de 
15/12/2021, referente ao termo de cooperação nº 25/2021.
oNde se LÊ: Vigência: 13/12/2021 a 13/12/2021
Leia-se Vigência: 13/12/2021 a 13/12/2022
ordenador: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 773958
errata
Na matéria, protocolo nº 741971, publicada no doe nº 34.797, de 
15/12/2021, referente ao termo de cooperação nº 26/2021.
oNde se LÊ: Vigência: 13/12/2021 a 13/12/2021
Leia-se Vigência: 13/12/2021 a 13/12/2022
ordenador: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 773954
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.

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato Nº 23/2022 – cPi Nº 19/2021
ParTES:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
M PaMPloNa coNSTrUÇÕES EirEli EPP- cNPJ:19.578.735/0001-25
oBJETo: Execução dos Serviços referente a implantação de Núcleos ope-
racionais nos Municípios do Estado do Pará, no Âmbito do Projeto Municí-
pios Sustentáveis do caf.
ViGÊNcia: 21/03/2022 a 21/01/2024
Valor: r$ 985.233,50
NoTa dE EMPENHo: Nº 2022NE00389
doTaÇÃo orÇaMENTária: Programa de Trabalho: 55201. 
23.722.1508.7669
Nd: 449030/449040/449052, fonte:  0131/ 0331
foro: Belém
daTa da aSSiNaTUra: 18/03/2022
ordENador rESPoNSáVEl:
Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas
ENdErEÇo da coNTraTada:
Avenida Senador Lemos, 2343 Sala 08, Telegrafo sem fio, na cidade de 
Belém-Pa, cEP 66113003, TElEfoNE: (91) 99902-6661

Protocolo: 773836

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

1º terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo Nº 56/2021 – 
cP Nº 09/2021
Partes:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
consórcio Tapajós – cNPJ 42.879.168/0001-69
objeto do contrato: construção do centro de convenções de Santarém, no 
município de Santarém, neste Estado.
Justificativa: Replanilhamento de serviços com reflexo financeiro, cfe. Art. 
65, § 1º da lei no 8.666/93.
Valor da supressão: r$ 1.853,28
Valor do acréscimo: r$ 3.898.872,15
Valor aditado: r$ 3.897.018,87
data da assinatura: 18/03/2022
ordenador responsável: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 773925

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

aViso de iNterPosiÇÃo de recUrso adMiNtratiVo Na coN-
corrÊNcia PÚBLica iNterNacioNaL Nº 29/2021–cPL/sedoP.
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para ElaBoraÇÃo dE 
ProJETo BáSico, ProJETo EXEcUTiVo, ESTUdo dE iMPacTo aMBiENTal 
E rElaTÓrio dE iMPacTo SoBrE o MEio aMBiENTE – Eia/riMa Para a 
iMPlaNTaÇÃo E oPEraÇÃo do cENTro dE GESTÃo iNTEGrada dE rESÍ-
dUoS SÓlidoS UrBaNoS rEGioNaliZado - cGirS - do coNciSSS – caS-
TaNHal - Pa, conforme Planilhas, Termo de referência em anexo.
a Secretaria de Estado e desenvolvimento Urbano e obras Públicas – SE-
doP, através da comissão Permanente de licitação, torna Público que hou-
ve interposição de recurso administrativo contra o resultado do julgamento 
da fase de HaBiliTaÇÃo, apresentado por essa cPl na referida licitação.
os autos do processo encontram-se à disposição dos interessados para que 
possam impugnar ou alegar, no prazo de 05 (cinco) dias uteis nos termos 
do art. 109, da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações. Maiores infor-
mações poderão ser obtidas junto a comissão Permanente de licitação.
os recursos estarão disponíveis através do site da SEdoP no link: www.
sedop.pa.gov.br/licitações-0 e no e-mail: cpl@sedop.pa.gov.br.
Belém-Pa, 18 de março de 2022.
leandro de aguiar alves.
Presidente da comissão Permanente de licitação.

Protocolo: 773630
.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

4° terMo aditiVo ao coNVÊNio 20/2018
Partes:
- Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – 
cNPJ 03.137.985/0001-90
- Prefeitura Municipal de rondon do Pará/Pa – cNPJ 04.780.953/0001-70
objeto do convênio: realização de Etapas Técnicas vinculada ao processo 
de implementação do Sistema de Gestão integrada de resíduos sólidos, no 
município de rondon do Pará, neste Estado.
Justificativa: Prorrogação de Prazo
Vigência: 16/03/2022 a 16/03/2023
data da assinatura: 16/03/2022
ordenador responsável:
Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 773845

1° terMo aditiVo ao coNVÊNio Nº 05/2021
Partes:
- Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – 
cNPJ 03.137.985/0001-90
- Prefeitura Municipal de ananindeua – cNPJ 05.058.441/0001-68
objeto do convênio: Execução dos Serviços de drenagem de águas Plu-
viais, Terraplenagem, Pavimentação asfáltica e Sinalização Viária em Vias 
do Bairro águas Brancas, no município de ananindeua, neste estado.
Justificativa: Prorrogação de Prazo
Vigência: 23/04/2022 à 23/04/2023
data da assinatura: 18/03/2022
ordenador responsável:
Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 773910
4° terMo aditiVo ao coNVÊNio 21/2018
Partes:
-Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
-Prefeitura Municipal de Brasil Novo– cNPJ 34.887.950/0001-90
objeto do convênio: Para a realização de etapas técnicas vinculadas ao pro-
cesso de implementação do Sistema de Gestão integrada de resíduos Sólidos.
Justificativa: prorrogação de prazo
Vigência: 16/03/2022 a 16/03/2023
data da assinatura: 16/03/2022
ordenador responsável: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 773913
1º terMo aditiVo ao coNVÊNio Nº 002/2020
Partes:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
Prefeitura Municipal de Santarém – cNPJ 05.182.233/0001-76
objeto: conclusão do Hospital Materno infantil, no município de Santarém, 
neste Estado.
Justificativa: Prorrogação de prazo
Vigência: 20/03/2022 a 20/03/2023
data da assinatura: 18/03/2022
ordenador responsável: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 773887
5° terMo aditiVo ao coNVÊNio 12/2018
Partes:
- Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – 
cNPJ 03.137.985/0001-90
- Prefeitura Municipal de acará – cNPJ 05.196.548/0001-72
objeto do convênio: Execução de obra de revitalização da praça da biblia e 
construção da praça de alimentação, no municipio de acará-Pa
Justificativa: Prorrogação de Prazo
Vigência: 20/03/2022 à 16/09/2022
data da assinatura: 18/03/2022
ordenador responsável:
Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 773893
.

diÁria
.

Portaria Nº 0238/2022, de 17 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 a lei Estadual nº. 7.087, de 16/01/2008/coNcidadES/
Pa e o regimento interno do coNcidadES/Pa e PPa/aÇÃo 8463; e
coNSidEraNdo, o Processo nº 2022/267034, de 07/03/2022;
rESolVE:
i – aUToriZar os colaboradores Eventuais a viajarem para a cidade de 
Belém/Pa, no período citado abaixo, com objetivo de participar da 20º 
reunião ordinária do coNcidadES/Pa, a ser realizada no auditório da 
Imprensa Oficial do Estado do Pará - IOEPA.
ii – coNcEdEr de acordo com as bases legais vigentes diárias aos colabo-
radores Eventuais abaixo, que se deslocarão conforme item i.
coLaBoradores eVeNtUais:

NoMe MUNicÍPio cPF
totaL 

de 
diÁrias

PerÍodo

antônia felícia da costa Barcarena 213.441.402-
20 3,5 25 a 

28/04/2022

reginaldo Gomes dos Santos abaetetuba 198.390.302-
72 3,5 25 a 

28/04/2022

Maria luzia Barreto cardoso Barcarena 225.753.082-
91 3,5 25 a 

28/04/2022

Eliete costa Gatinho Baião 674.983.022-
68 3,5 25 a 

28/04/2022

antônio luís ferreira Paes cametá 128.418.202-
97 3,5 25 a 

28/04/2022
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NoMe MUNicÍPio cPF
totaL 

de 
diÁrias

PerÍodo

Maria da conceição de Souza 
Menezes capanema 254.961.312-

00 3,5 25 a 
28/04/2022

Mauro de oliveira Menezes capanema 180.500.262-
72 3,5 25 a 

28/04/2022

rosimar Vieira de Sousa capanema 380.521.562-
20 3,5 25 a 

28/04/2022

João de deus ferreira abaetetuba 033.326.082-
15 3,5 25 a 

28/04/2022
José fernando Soares 

Santiago castanhal 428.101.592-
20 3,5 25 a 

28/04/2022

ayrton José favacho curuçá 352.988.712-
91 3,5 25 a 

28/04/2022

João Pereira Sousa Marabá 279.381.742-
20 4,5 25 a 

29/04/2022
Maria ivone de araújo 

Melgaço Óbidos 518.129.082-
53 4,5 25 a 

29/04/2022
franz Helcias de castro 

corrêa oriximiná 251.996.842-
72 4,5 25 a 

29/04/2022

Jofre rego Soares oriximiná 182.069.212-
49 4,5 25 a 

29/04/2022

Sebastião Vicente Sales redenção 235.211.042-
49 4,5 25 a 

29/04/2022
Pedro Paulo duarte de 

oliveira Salvaterra 256.230.442-
04 3,5 25 a 

28/04/2022

Marilene rodrigues rocha Santarém 439.636.412-
15 4,5 25 a 

29/04/2022

Paulo Sérgio da cruz Neves castanhal 145.222.092-
15 3,5 25 a 

28/04/2022

raimundo Benedito Nazário inhangapí 254.550.952-
34 3,5 25 a 

28/04/2022

Senhorinha ferreira Gil Tucuruí 597.000.332-
87 4,5 25 a 

29/04/2022
Sebastião amaral da Silva 

Júnior concórdia do Pará 223.379.622-
53 3,5 25 a 

28/04/2022
Márcio José da Silva oliveira 

Baia ipixuna 826.880.012-
72 3,5 25 a 

28/04/2022

Mauro ferreira andrade castanhal 488.891.482-
68 3,5 25 a 

28/04/2022

registre-se, Publique-se e cumpra-se;
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 773748
Portaria Nº. 0236/2022, de 17 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 2022/296277, de 14/03/2022 
– difiS/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diária ao servidor 
abaixo relacionado:
NoME: Paulo francinette Marques, Matrícula nº. 6661/1; cargo/função: 
Técnico em Gestão de infraestrutura- Engenheiro civil.
OBJETIVO: Proceder fiscalização de obras no Município de Santarém, CT nº 
102/2021- reforma e ampliação do Estádio colosso do Tapajós.
dESTiNo: Santarém/Pa.
diáriaS: 2,5 (duas e meia).
PErÍodo: 30/03 a 01/04/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 773740
Portaria Nº. 0241/2022, de 17 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 2022/320698, de 17/03/2022 
– GaB/SEdoP;

r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diária ao servidor 
abaixo relacionado:
NoME: Benedito ruy Santos cabral, Matrícula n°. 5946678/1; cargo/fun-
ção: Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas.
oBJETiVo: acompanhar o Excelentíssimo Senhor Governador no ato da inauguração 
do Sistema de abastecimento de água, no Município de Santo antônio do Tauá/Pa.
dESTiNo: Santo antônio do Tauá/Pa.
diária: 0,5 (meia).
daTa: 18/03/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 773736
Portaria Nº. 0242/2022, de 17 de MarÇo de 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE dESENVolViMENTo UrBaNo E oBraS PÚ-
BlicaS, no uso de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/
ccG de 01/01/2019, publicado no doE nº. 33.771, de 02/01/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/320851 de 17/03/2022 
– GaB/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: andréia rocha de almeida, Matrícula n°. 5946403/1; cargo/fun-
ção: assessor ii.
oBJETiVo: acompanhar o Sr. Secretário no ato da inauguração do Sistema 
de abastecimento de água, no Município de Santo antônio do Tauá/Pa.
NoME: almir Nelson araújo de oliveira, Matrícula nº. 3211339/1; cargo/
função: Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com o Sr. Secretário Benedito ruy Santos 
cabral, ao referido Município.
dESTiNo: Santo antônio do Tauá/Pa.
diária: 0,5 (meia).
daTa: 18/03/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Eng.º civil BENEdiTo rUY SaNToS caBral/crEa 8430d Pa
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas.

Protocolo: 773737
.

FÉrias
.

Portaria Nº. 0234/2022, de 17 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 art. 74 da lei nº 5.810 de 24 de janeiro de 1994 e;
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2022/308557 de 16/03/2022 
– coPc/SEdoP.
r E S o l V E:
i - TraNSfErir, por necessidade de serviço, 30 (trinta) dias de férias 
do servidor GEraldo NUNES dE liMa, matrícula nº. 5495/1, ocupante 
do cargo de assistente administrativo; para o período de 18/04/2022 
a 17/05/2022 concedidas através da PorTaria nº. 0204/2022, de 
11/03/2022, publicada no doE nº. 34.893, de 15/03/2022, referente ao 
período aquisitivo 02/01/2021 a 01/01/2022.
ii – Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação;
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 773753
..

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ

.

.

coNtrato
.

contrato nº 84/2021.
objeto: Prestação de serviços arranjo de pagamentos relacionados às 
transações de pagamentos instantâneos – PiX, por meio de Qr code está-
tico e dinâmico e cobrança Escritural (Boleto).
Valor Global: Valores por tarifas.
Vigência: 12 (doze) meses.
data da assinatura: 17/03/2022.
contratada: BaNco do BraSil Sa. cNPJ: 00.000.000/4445-88.
ordenador: José antônio de angelis.

Protocolo: 773477



diário oficial Nº 34.899   85Segunda-feira, 21 DE MARÇO DE 2022

..

AGÊNCIA DE TRANSPORTE 
METROPOLITANO

.

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo de LicitaÇÃo
o diretor da aGÊNcia dE TraNSPorTE METroPoliTaNo, no uso das 
atribuições legais que lhe são conferidas e considerando os termos do 
Processo licitatório realizado na modalidade Pregão Eletrônico sob o n.º 
001/2022-aGTraN, tendo como objeto a contratação de Serviços continu-
ados, com dedicação exclusiva de mão de obra, de vigilância Patrimonial 
armada 24 horas, compreendendo o fornecimento de uniformes e a dis-
ponibilização de todas as ferramentas e equipamentos de proteção indivi-
duais necessários à sua execução, conforme especificações e quantitativos 
constantes no edital e seus anexos, o qual declarou vencedora a empresa 
BElÉM rio lTda, resolve adJUdicar e HoMoloGar o referido certame.
Belém (Pa), 18 de março de 2022.
Eduardo de castro ribeiro Júnior
diretor Geral

Protocolo: 773545

..

secretaria de estado de 
ciÊNcia, tecNoLoGia e edUcaÇÃo 
sUPerior, ProFissioNaL e 
tecNoLÓGica

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 163 de 18 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 decreto nº 795 de 29/05/2020, publicado no doE nº 
34.240, de 01 de junho de 2020, que dispõe em seu art. 3º, § 3º sobre a 
cessão de servidores no âmbito dos demais Poderes da União, dos Estados, 
do distrito federal e dos Municípios;
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/1434385;
r E S o l V E:
i - cEdEr a servidora WalQUiria carrEra BErNardo riBEiro, iden-
tidade funcional nº 5900563/1, ocupante do cargo de Técnico em Gestão 
Pública – Estatística, para o TriBUNal rEGioNal ElEiToral do Pará, 
pelo período de 02 (dois) anos, com ônus para o órgão cedente, mediante 
reembolso pelo órgão cessionário, conforme art. 8º do citado decreto.
ii - Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
 Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profis-
sional e Tecnológica, em 18 de março de 2022.
carloS EdilSoN dE alMEida MaNEScHY
Secretário de Estado

Protocolo: 773494

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 167 de 18 de MarÇo de 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pela PorTaria nº 703/2020 de 30.03.2020, 
publicada no doE nº 34.163 de 31.03.2020,coNSidEraNdo o que dispõe 
o art. 81 da lei nº. 5.810, de 24 de janeiro de 1994, PaE 2022/298267 e 
laudo Médico nº 85414 de 28.01.2022;
rESolVE:
ProrroGar licença-saúde da servidora VEra lUcia doS rEiS MoNTEi-
ro, identidade funcional nº 5055830/4, ocupante do cargo, aGENTE ad-
MiNiSTraTiVo, 180 (cento e oitenta dias) dias (06) meses de licença para 
Tratamento de Saúde, no período de 13/12/2021 a 10/06/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de ciência, Tecnologia e Educação Superior Profissio-
nal e Tecnológica, em 18 de Março de 2022.

Protocolo: 773834

.

errata
.

errata do eXtrato de aPostiLaMeNto Nº 01 do coNtrato Nº 
023/2021- sectet / FUNdaÇÃo de ciÊNcia, tecNoLoGia, iNo-
VaÇÃo e deseNVoLViMeNto sUsteNtÁVeL GUaMÁ
Protocolo nº: 772570
Processo nº2021/188412
onde se lê:

eLeMeNto de desPesa
 

FoNte

335041
 

0124008794

Leia-se:

eLeMeNto de desPesa
 

FoNte

339039
 

0324008794

ordenadora responsável: carlos Edison almeida Maneschy. Secretário de Estado
Protocolo: 773505

.

diÁria
.

Portaria Nº 166 de 18 de MarÇo de 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela PorTaria nº 703/2020 de 30.03.2020, publicada 
no doE nº 34.163 de 31.03.2020.
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo o processo nº 2022/319049.
r E S o l V E:
i – autorizar o servidor MaX rUSSUEl lEiTE dE SoUSa, identidade fun-
cional nº 54195916/1, ocupante do cargo de Motorista, lotado na diretoria 
de administração e finanças – daf, a viajar ao município de Jacundá-Pa, 
no período de 21 a 22/03/2022, a fim de conduzir os colaboradores even-
tuais em visita técnica, no referido município.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 01 e 1/2 (uma e 
meia) diária ao servidor acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 18 de março de 2022.
adEJard Gaia crUZ
diretor de administração e finanças

Protocolo: 773725
Portaria Nº 165 de 18 de MarÇo de 2022
o SEcrETário dE ESTado dE ciÊNcia, TEcNoloGia E EdUcaÇÃo SU-
PErior ProfiSSioNal E TEcNolÓGica, coM BaSE No dEcrETo dE 
01.01.2019, publicado no doE Nº 33.771, de 02.01.2019.  coNSidEraN-
do os termos do Processo nº 2022/307254.
r E S o l V E:
i – autorizar a servidora EdilZa JoaNa oliVEira foNTES, identidade fun-
cional nº 57176393/3, ocupante do cargo de Secretária adjunta, lotada na 
SEcad, 02 e 1/2 (duas e meia) diária, com viagem aos municípios de altami-
ra-Pa, Vitoria do Xingu-Pa e Pacajá-Pa, pelo período de 21.03 a 23.03.2022, 
com o objetivo de fazer visita técnica para implantação dos cursos de Zootec-
nia e Engenharia florestal/Ufra pelo programa forMa Pará.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 02 e ½ (duas e 
meia) diárias à servidora acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 18 de março de 2022.
carloS EdilSoN dE alMEida MaNEScHY
Secretário de Estado

Protocolo: 773708

..

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO
A ESTUDOS E PESQUISAS

.

.

Portaria
.

Portaria N° 086/2022 – GaBiNete, de 18 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 art. 7, da lei complementar Estadual n. 061, de 24 de julho de 
2007, e alterações posteriores.
coNSidEraNdo os termos da resolução n° 18.784/2016 e demais norma-
tivos aplicáveis do Tribunal de contas do Estado do Pará – TcE/Pa;
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coNSidEraNdo em especial o cumprimento dos princípios da legalidade e 
eficiência, e ainda do zelo na gestão da coisa pública;
rESolVE:
i - dETErMiNar que a documentação completa referente as Tomadas de 
contas Especial, instauradas no âmbito da faPESPa, seja encaminhada  
pela diretoria de operações Técnicas ao Tribunal de contas do Estado do 
Pará-TcE/Pa, observando o prazo disciplinado na resolução n.18.784/2016.
ii – Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do diretor-Presidente, em 18 de Março de 2022.
Marcel do Nascimento Botelho
diretor-Presidente

Protocolo: 773941
..

diÁria
.

Portaria N° 047/2022 – dirad/FaPesPa, de 18 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 056/2022 - GaBiNETE/faPESPa, de 18 
de Março de 2022,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/324195;
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/abaetetuba-Pa/Belém-Pa.
PErÍodo: 11/04/2022 a 13/04/2022
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), 18 de Março de 2022.
JUraNdir SEBaSTiÃo TaVarES SidriM
diretor administrativo

Protocolo: 773777
.

torNar seM eFeito
.

Portaria N° 046/2021 – dirad/FaPesPa, de 18 de Março de 2022.
o dirETor adMiNiSTraTiVo, no uso das atribuições que lhe foram 
conferidas pela PorTaria nº 158/2020– GaBiNETE/faPESPa, publicada 
no doE nº 34.322 de 25.08.2020, e,
coNSidEraNdo o Memorando 043/2022 - GaBiNETE/faPESPa, de 11 de 
Março,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/291345;
r E S o l V E:
Tornar sem efeito a PorTaria N° 032/2022, publicada no d.o.E. n.º 
34.893 de 15/03/2022, conforme a seguir discriminado:
NoME: JUliaNa cardoSo SaldaNHa
carGo: TEcNico EM GESTÃo dE dESENVolViMENTo ciENcia TEcNoloGia.
MaTricUla: - 57190481/2
TraJETo: Belém-Pa/abaetetuba-Pa/Belém-Pa
PErÍodo: 11/04/2022 a 13/04/2022
QUaNTidadE: 2 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), 18 de Março de 2022.
JUraNdir SEBaSTiÃo TaVarES SidriM
diretor administrativo

Protocolo: 773595
..

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

Nº do terMo aditiVo: 1º - Nº do coNtrato: 009/2021 - Modali-
dadE dE liciTaÇÃo: Pregão Eletrônico nº 001/2021 e seus anexos - Par-
TES: ProdEPa e f-TrEZE TEcNoloGia EirEli - oBJETo E JUSTificaTi-
caTiVa do adiTaMENTo: Prorrogar o Prazo de Vigência; e do preço e da 
dotação orçamentária - Valor (r$): 257.199,72 - daTa da aSSiNaTUra: 
18/03/2022 - ViGÊNcia do adiTaMENTo: 19/03/2022 a 18/03/2023 - do-
TaÇÃo orÇaMENTária: 23.126.1508.8238 - 339040 - foNTE dE rEcUr-
So:  0261 – recursos Próprios  - 0101 – recursos do Tesouro - ordENador 
rESPoNSáVEl: MarcoS aNToNio BraNdao da coSTa - ENdErEÇo do 
coNTraTado E cEP – fortaleza - ceará, rua Padre Valdevino, n º 526 – sala 
05, 09 e 10, bairro: Joaquim Tavora, cEP: 60.135-040

Protocolo: 773398

Nº do terMo aditiVo: 3º - Nº do coNtrato: 009/2016 - Mo-
dalidadE dE liciTaÇÃo: dispensa de licitação n.° 005/2016 - ParTES: 
ProdEPa - coNdoMiNio do Edificio Solar da TaTiaNa - oBJETo E 
JUSTificaTicaTiVa do adiTaMENTo: Prorrogação de Prazo de Vigência;  
– Preço e da dotação orçamentária; e clausula resolutiva - Valor (r$): 
14.400,00 - daTa da aSSiNaTUra: 10/03/2022 - ViGÊNcia : 11/03/2022 
a 10/03/2023- doTaÇÃo orÇaMENTária: 23.122.1297.8338 – 339039 
- foNTE dE rEcUrSo:  0261 – fonte – recurso Próprio - Presidente da 
ProdEPa, em Exercício : GUSTaVo BEZErra da coSTa - ENdErEÇo do 
coNTraTado E cEP : avenida Beira Mar, s/n, Praia do farol, Bairro Mos-
queiro, cEP 66.910-150 -2267 - Belém – Pará.

Protocolo: 773432
.

oUtras MatÉrias
.

acordo de cooPeraÇÃo tÉcNica Nº 001/2022
ParTES: ProdEPa e  liNHaS dE MacaPá TraNSMiSSora dE ENErGia S.a 
- lMTE - oBJETo: apoio técnico de administrativo por parte da ProdEPa, no 
sentido de acompanhar o andamento da construção de uma edícula em Vila 
camburão no município de alenquer - daTa da aSSiNaTUra: 10/03/2022 
- Valor do acordo: NÃo HoUVE - ViGÊNcia: 10/03/2022 a 09/09/2022 - 
ordenador de despesa – MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa.

Protocolo: 764153
..

secretaria de estado
de esPorte e LaZer

.

.

aPostiLaMeNto
.

eXtrato
aPostiLaMeNto Nº 01/2022-seeL
coNtrato Nº 02/2017-seeL
Processo Nº 2017/20339
ParTES: ESTado do Pará/SEcrETaria dE ESTado dE ESPorTE E laZEr 
E iMPrENSa oficial do ESTado do Pará.
 oBJETo do aPoSTilaMENTo: o objeto do presente termo de apostila-
mento consiste no acréscimo do valor contratual em 25%, no valor de r$ 
5.625,00 (cinco mil seiscentos e vinte e cinco reais)
ParaGráfo ÚNico – o valor global do contrato nº 02/2017 passará de r$ 
22.500,00 (vinte dois mil e quinhentos) para r$ 28.125,00 (vinte e oito mil 
cento e vinte e cinco reais)
doTaÇÃo orÇaMENTária:
funcional Programática: 08101.27.131.1508.8233c fonte de recursos: 
0101000000 Elemento de despesa: 339139 ação: 254023 Pi: 4120008233c
Valor: r$ 5.625,00 (cinco mil seiscentos e vinte e cinco reais)
fUNdaMENTo lEGal do aPoSTilaMENTo: art. 65 - § 8 da lei federal n° 8.666/93
daTa do aPoSTilaMENTo: 14/02/2022
NiVaN SETUBal NoroNHa - SEcrETário dE ESTado dE ESPorTE E laZEr

Protocolo: 773770
..

secretaria de estado
de tUrisMo

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 171/GePs/setUr de 18 de MarÇo de 2022
dESiGNaÇÃo dE fiScal dE TErMo dE cooPEraÇÃo TÉcNica
coNSidEraNdo o decreto nº. 870, de 04/10/2013 e a PorTaria conjunta 
nº. 658/SEAD, de 01/09/2014, que tratam da fiscalização dos contratos 
na administração pública; coNSidEraNdo os termos do Processo Nº 
2021/1305882.rESolVE: i – dESiGNar o servidor allYSoN EUGÊNio NEri 
dE oliVEira, matrícula: 57203859/1, ocupante do cargo de coordenador 
de Segmentação e Produtos Turísticos, como fiscal do Termo de cooperação 
Técnica nº 03/2022, celebrado entre a Secretaria de Estado de Turismo – 
SETUr e a Prefeitura Municipal de altamira que tem como objeto estabelecer 
parceria para a viabilização de cooperação técnica visando ao desenvolvimento 
de projetos e atualização de documentos técnicos, assim como acompanhar 
a execução de ações, de acordo com as áreas de atuação das instituições 
participes. ordENador: aNdErSoN oliVEira caValcaNTE.

Protocolo: 773622
.

diÁria
.

Portaria 170/GePs/setUr de 18 de MarÇo de 2022
coNSidEraNdo os termos do processo 2022/265161. rESolVE: conce-
der 2 e 1/2 (duas e meia) diárias à servidora caroliNa NaSciMENTo 
aBdoN, mat. 5948412/2, chefe de Gabinete. oBJ: acompanhar o Secre-
tário a 15ª reunião Extraordinária do fornatur e da programação especial 
da Empresa Estadual de Turismo do amazonas-amazonastur. dESTiNo: 
Manaus/aM. PErÍodo: 30/03 a 01.04.202. ordENador: aNdErSoN oli-
VEira caValcaNTE.

Protocolo: 773617
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Portaria Nº 169/GePs/setUr de 18 de MarÇo de 2022
coNSidEraNdo os termos do processo nº 2022/292293; rESolVE: con-
ceder 03 e ½ (três e meia) diárias ao servidor JacHoNS Valdo da Sil-
Va TaVarES, Mat. 54188798/ 5, Ger. de Turismo de Negócios, Eventos e 
incentivos. oBJ: Participar por determinação superior da 36ª edição da 
UGarT, feira de Expositores. dESTiNo: Porto alegre/ rS. PErÍodo: 24 a 
27/03/2022. ordENador: aNdErSoN oliVEira caValcaNTE

Protocolo: 773614

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 112/GePs/setUr de 17 de MarÇo de 2022
coNSidEraNdo a programação de férias desta SETUr para ano de 2022; rESol-
VE: conceder férias regulamentares aos servidores conforme abaixo descrito:

NoMe MatricULa carGo eXercÍcio PerÍodo 
de FÉrias

Karina Karla Schiochet 
coelho 54196759/1

Tec. de 
Planejamento 
e Gestão em 

Turismo

2021/2022 15/04/2022 a 
14/05/2022

israel antônio Sequeira 
Pegado 57175614/1

Tec. de 
Planejamento 
e Gestão em 

Turismo

2021/2022 18/04/2022 a 
02/05/2022

laelia da Silva Borges 54194471/2

Tec. de 
Planejamento 
e Gestão em 

Turismo

2020/2021 18/04/2022 a 
30/04/2022

Washington Berg Sena 
correa 57175956/6 coordenador 2021/2022 25/04/2022 a 

24/05/2022

ordENador: aNdErSoN oliVEira caValcaNTE.
Protocolo: 773650

.

oUtras MatÉrias
.

aViso de cHaMaMeNto PÚBLico Nº 001/2022
a Secretaria de Estado de Turismo do Pará – SETUr/Pa torna público o 
Edital de Chamamento Público nº 001/2022, que tem por finalidade/objeto 
a seleção de Municípios Paraenses para firmar parcerias por meio de Termo 
de convênio, para execução de projetos para ações de fomento e apoio 
a eventos geradores de fluxo turístico nos municípios do Estado de Pará 
e apoio a ações de promoção realizadas fora do território estadual, nos 
termos da lei federal 13.019/2014 e do decreto Estadual 1.835/2017, de 
5 de setembro de 2017. as condições e especificações para atendimento 
do chamamento, bem como a forma de apresentação de propostas pelos 
interessados, estão disponíveis no edital que pode ser acessado no site 
www.setur.pa.gov.br. os interessados em participar da seleção deverão en-
tregar os envelopes de proposta e documentos, no período de 21 de março 
de 2022 a 29 de abril de 2022, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, 
horário de Brasília, diretamente ao Setor de Protocolo, localizado no edi-
fício sede da Secretaria de Estado de Turismo - SETUr, situada à avenida 
Gentil Bittencourt, n.º 43, Bairro: Batista campos, Belém – Pa. dúvidas e 
esclarecimentos deverão ser encaminhadas unicamente d para e-mail que 
consta no edital de acordo com as previsões editalícias.

Protocolo: 773862

.

.

deFeNsoria PÚBLica
.

.

.

diÁria
.

Portaria 202/2022 - da,18/03/2022.  
conceder 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), diária(s) aos Servidores carla laKiSS 
iGNacio, matrícula 54191154, cargo aNaliSTa dE dEfENSoria PÚBlica 
a, JoSE Maria doS SaNToS lEiTE, matrícula 57211801, cargo MoToriSTa, 
objetivo rEaliZar aTENdiMENTo TÉcNico aoS adolEScENTES 
cUSTodiadoS EM UNidadE SocioEdUcaTiVa - cESEf / cEfiP / 
aNaNiNdEUa. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, 
para deslocar-se de BElEM a BENEVidES, período 01/02/2022 e 02/02/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 773833
Portaria 196/2022 - da,18/03/2022.  
conceder 1 + 1\2, diária(s) à Servidora NaTalia SaNToS raMoa 
fariaS, matrícula 59638891, cargo aSSESSora dE coMUNicaÇÃo, 
objetivo ViSTa iNSTiTUcioNal À dEfENSoria PÚBlica dE BraGaNÇa 
E ParTiciPaÇÃo Na aÇÃo do BalcÃo dE dirEiToS. fundamento legal 
lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de BElEM a 
BraGaNÇa, período 18/02/2022 a 19/02/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 773772

Portaria 195/2022 - da,17/03/2022.  
conceder 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), diária(s) aos Servidores 
carla laKiSS iGNacio, matrícula 54191154, cargo aNaliSTa dE 
dEfENSoria PÚBlica a, JoSE Maria doS SaNToS lEiTE, matrícula 
57211801, cargo MoToriSTa, objetivo rEaliZar aTENdiMENTo TÉcNico 
aoS adolEScENTES cUSTodiadoS EM UNidadE SocioEdUcaTiVa - 
ciaM/aNaNiNdEUa. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 
266/2021, para deslocar-se de BElEM a aNaNiNdEUa, período 15/02/2022, 
17/02/2022 a 18/02/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 773768
Portaria 194/2022 - da,17/03/2022.  
conceder 1/2 (MEia), diária(s) aos Servidores PEdro VicTor NUNES dE 
QUEiroZ, matrícula 57223908, cargo TÉcNico dE dEfENSoria PÚBlica a, 
WaGNEr roMUlo PiNHo dE SoUZa, matrícula 5891519, cargo TÉcNico dE 
dEfENSoria PÚBlica a, MarcElo fUrTado PaNToJa, matrícula 5908568, 
cargo aSSESSor ESPEcial i, aNa caroliNa loBo corrEa, matrícula 
5917422, cargo aSSESSora dE coMUNicaÇÃo, NaTalia SaNToS raMoa 
fariaS, matrícula 59638891, cargo aSSESSora dE coMUNicaÇÃo, objetivo 
iNaUGUraÇÃo da dEfENSoria PÚBlica dE aNaNiNdEUa. fundamento 
legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de BElEM 
a aNaNiNdEUa, período 27/01/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 773765
Portaria 201/2022 - da,18/03/2022.  
conceder 1/2 (MEia), diária(s) aos Servidores aNa criSTiNa MorENo 
fUrTado, matrícula 5463870-2, cargo aNaliSTa dE dEfENSoria 
PÚBlica a, JoSE Maria doS SaNToS lEiTE, matrícula 57211801, 
cargo MoToriSTa, objetivo rEaliZar aTENdiMENTo TÉcNico aoS 
adolEScENTES cUSTodiadoS EM UNidadE SocioEdUcaTiVa - UaSE/
BENEVidES. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, 
para deslocar-se de BElEM a BENEVidES, período 07/02/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 773815
Portaria 200/2022- da,18/03/2022.  
conceder 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), diária(s) aos Servidores aNa criSTiNa 
MorENo fUrTado, matrícula 5463870-2, cargo aNaliSTa dE dEfENSoria 
PÚBlica a, JoSE Maria doS SaNToS lEiTE, matrícula 57211801, cargo 
MoToriSTa, objetivo rEaliZar aTENdiMENTo TÉcNico aoS adolEScENTES 
cUSTodiadoS EM UNidadE SocioEdUcaTiVa - UaSE/BENEVidES. fundamento 
legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de BElEM a 
BENEVidES, período 21/01/2022, 24/01/2022 e 28/01/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 773811
Portaria 199/2022 - da,18/03/2022.  
conceder 2 + 1\2, diária(s) à Servidora NaTalia SaNToS raMoa fariaS, 
matrícula 59638891, cargo aSSESSora dE coMUNicaÇÃo, objetivo 
aSSESSoroU o dEfENSor PÚBlico-GEral, Na 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: 773803
Portaria 197/2022 - da,18/03/2022.  
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao Servidor raiMUNdo NoNaTo fErrEira 
JaNaU, matrícula 32052151, cargo MoToriSTa, objetivo coNdUZir 
dEfENSor PÚBlico EM ViSiTa carcErária Na cENTral dE TriaGEM 
METroPoliTaNa iii – cTM iii. fundamento legal lei nº 5810/94 e 
resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de BElEM a SaNTa iZaBEl 
do Pará, período 08/02/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 773789
Portaria 198/2022 - da,18/03/2022.  
conceder 1/2 (MEia), diária(s) à defensora UrSUla diNi MaScarENHaS, 
matrícula 57231661-1, objetivo rEaliZar ViSiTa carcErária Na 
cENTral dE TriaGEM METroPoliTaNa iii – cTM iii. fundamento legal 
lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de BElEM a 
SaNTa iZaBEl do Pará, período 08/02/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 773801
.

oUtras MatÉrias
.

editaL Nº 02/2022 – csdP
dar ciência aos defensores Públicos do Estado do Pará da análise das ins-
crições para eleição dos 08 (oito) representantes das respectivas classes 
que integrarão o conselho Superior da defensoria Pública.
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, dá ciência aos Defensores 
Públicos do Estado do Pará, que após análise das inscrições, deliberou:
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dEfErir as inscrições dos (as) candidatos (as) abaixo relacionados (as) 
para concorrerem às eleições do Egrégio conselho Superior da defensoria 
Pública do Estado, para o biênio 2022/2024:
claSSE ESPEcial
alEXaNdrE MarTiNS BaSToS
Maria dE BElÉM BaTiSTa PErEira
claSSE fiNal
arTHUr corrEa da SilVa NETo
dYEGo aZEVEdo Maia
claSSE iNTErMEdiária
adoNai oliVEira BaTiSTa
faBiaNo dE liMa NarciSo
JacQUEliNE BaSToS loUrEiro
ViNiciUS TolEdo aUGUSTo
WalBErT PaNToJa dE BriTo
claSSE iNicial
BEaTriZ fErrEira doS rEiS
lUiS MarcElo MacEdo dE SoUZa
rodriGo SoUZa da SilVa
SaMUEl oliVEira riBEiro
iNdEfErir a inscrição do candidato alESSaNdro oliVEira da SilVa, defensor 
Público da classe final, para concorrer às eleições como representante da CLASSE 
ESPEcial no Egrégio conselho Superior da defensoria Pública do Estado, para 
o biênio 2022/2024, com fundamento no art. 2°, §§ 1º e 2º da resolução cSdP 
nº 297, de 07 de janeiro de 2022, publicada no Diário Oficial do Estado de 15 de 
fevereiro de 2022, no sentido de que os candidatos poderão concorrer dentro da 
respectiva classe a que pertencem, não podendo a mesma ser preenchida por 
membro de categoria diversa, ainda que haja vaga. o defensor Público alES-
SaNdro oliVEira da SilVa, consoante certidões da Gerência de Gestão de 
Pessoas e da Corregedoria desta Instituição, é Defensor Público da classe final e 
inscreveu-se para concorrer às vagas da classe especial.
coMiSSÃo ElEiToral, em Belém/Pa, aos 17 dias de março de 2022.
faBio PirES NaMEKaTa
Presidente da comissão
adriaNa MarTiNS JorGE JoÃo
Membro
aNa MariNa MoNTEiro ValENTE do coUTo
Secretária

Protocolo: 773785
editaL Nº 02/2022 – dPG
dar ciência aos defensores Públicos do Estado do Pará da análise da ins-
crição para eleição do cargo de defensor Público-Geral do Estado do Pará.
a coMiSSÃo ElEiToral, no uso das atribuições conferidas pelos arts. 1º e 
13, § 3º da resolução/cSdP-Pa nº 296, de 07 de janeiro de 2022, publica-
da no Diário Oficial do Estado de 15 de fevereiro de 2022 e, dá ciência aos 
defensores Públicos do Estado do Pará que deliberou pelo dEfEriMENTo 
da inscrição do candidato JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo para 
concorrer à eleição para formação da lista tríplice, para escolha do cargo de 
defensor Público Geral do Estado para o biênio 2022/2024.
coMiSSÃo ElEiToral, em Belém/Pa, aos 17 dias de março de 2022.
faBio PirES NaMEKaTa
Presidente da comissão
adriaNa MarTiNS JorGE JoÃo
Membro
aNa MariNa MoNTEiro ValENTE do coUTo
Secretária

Protocolo: 773781
deFeNsoria PÚBLica do estado do ParÁ
V coNcUrso PÚBLico Para o ProViMeNto de VaGas e a For-
MaÇÃo de cadastro de reserVa No carGo de deFeNsor PÚ-
BLico sUBstitUto do estado do ParÁ
editaL Nº 12 – dPe/Pa, de 18 de MarÇo de 2022
o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado do Pará (dPE/Pa), em cum-
primento à decisão liminar nos autos do Mandado de Segurança cível nº 
0802996-05.2022.8.14.0000, em andamento no Tribunal de Justiça do Es-
tado do Pará, torna pública a suspensão do concurso público para o provi-
mento de vagas e a formação de cadastro de reserva no cargo de defensor 
Público Substituto do Estado do Pará, regido pelo Edital nº 1 – dPE/Pa, de 
12 de agosto de 2021, e suas alterações.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 774049
..

JUdiciÁrio
.

..

triBUNaL de JUstiÇa
do estado do ParÁ

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

eXtrato do terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 011/2022 –  
o TriBUNal dE JUSTiÇa do ESTado do Pará – TJPa, neste ato 
representado por sua Secretária de administração, dEBora MoraES 
GoMES, designada pela PorTaria nº. 450/2021-GP de 1º de fevereiro de 
2021, publicada no diário de Justiça do dia 02 fevereiro de 2021, no uso de 
suas atribuições, resolve homologar em favor do BaNco do ESTado do 
Pará S/a - BaNPará, inscrito no cNPJ nº. 04.913.711/0001-08, com sede 

na a av. Presidente Vargas nº. 251, centro, Belém/Pa, fone: (91) 3348-
3209, E-mail: gab.presi@banparanet.com.br, a inexigibilidade de licitação, 
fundamentada no artigo 25, caput, da lei n° 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, bem como as leis Estaduais nº 8.312/2015 e nº 6.750/2005 
para a contratação direta do BaNco do ESTado do Pará S/a – BaNPará 
para o Gerenciamento do Sistema de conta Única de depósito Judicial do 
Poder Judiciário do Estado do Pará, visando a administração de contas, com 
recursos dos depósitos judiciais de precatórios e aplicações financeiras no 
âmbito do Poder Judiciário Estadual, bem como a administração das contas 
de Pagamentos de Precatórios, com recursos das transferências das contas 
acima especificadas, e aquelas referentes aos levantamentos autorizados 
judicialmente, que são efetuados nos caixas das diversas agências do ora 
contratado, com vigência de 24 meses, nos termos da instrução constante 
no Pa-Pro-2021/02373// Belém, 18 de março de 2022.// responsável 
pela assinatura: dÉBora MoraES GoMES -Secretária de administração.

Protocolo: 773973

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de aPLicaÇÃo de PeNaLidade Nº 004/2022 – tJPa//  
o TriBUNal dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, órgão do Poder Judiciário, 
com sede na avenida almirante Barroso, nº 3089, bairro do Souza, na 
cidade de Belém, Estado do Pará, cEP 66.613-710, com inscrição no 
cNPJ/Mf sob o nº 04.567.897/0001-90, neste ato representado por sua 
Secretária de administração, em obediência à PorTaria nº 451/2020-GP 
que delegou à titular da Secretaria de administração, nos termos do artigo 
21 da lei Estadual nº 8.972/2020, a aplicação das penalidades previstas 
nos artigos 86 e 87da lei nº 8.666/1993 e 7º da lei nº 10.520/2002, 
no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no que se refere ao 
pedido de sanção realizado no processo Pa-Pro-2020/02665.03, assim 
decidiu: “acolHo o parecer da assessoria Jurídica desta Secretaria de 
administração e dEcido aPlicar a SaNÇÃo dE adVErTÊNcia E MUlTa 
no valor de r$ 22.306,76 (vinte e dois mil, trezentos e seis reais e setenta 
e seis centavos), à empresa Eficácia ProJEToS E coNSUlToria lTda, 
por descumprimento das obrigações contidas na ata de registro de Preços 
nº 028/2020, com base nos documentos e manifestações acostados aos 
autos, e por tudo o que foi observado no referido parecer, cuja motivação 
e fundamentação integra este ato decisório..”// Belém, 11 de março de 
2022. // débora Moraes Gomes – Secretária de administração do TJPa.

Protocolo: 773530
..

triBUNais de coNtas
.

..

triBUNaL de coNtas dos 
MUNicÍPios do estado do ParÁ

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
ModaLidade: Pregão eletrônico nº 003/2022/tcM-Pa, tiPo: Menor 
Preço Por Lote
oBJETo: aquisição e instalação de equipamento de áudio e vídeo para 
compor modernização do auditório alacid Nunes do TcM-Pa.
daTa dE aBErTUra da SESSÃo: às 08:00h do dia 01/04/2022 no site: 
www.licitacoes-e.com.br.
acESSo ao EdiTal: sites: www.tcm.pa.gov.br ou www.licitacoes-e.com.br.
Belém, 21 de março de 2022.
lEoNardo rafaEl fErNaNdES
Pregoeiro.

Protocolo: 773653

.

.

triBUNaL de coNtas
do estado do ParÁ

.

.

aPoseNtadoria
.

Portaria Nº 38.183, de10 de MarÇo de 2022.*
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
r E S o l V E:
aPoSENTar, voluntariamente por tempo de contribuição a servidora Elio-
NETE MarTiNS dE SoUZa, no cargo de analista auxiliar de controle Ex-
terno TcE-cTi-404, classe d, Nível 04, matrícula nº 0179699, a partir de 
16-03-2022, de acordo com os art. 3º, incisos i, ii, iii e parágrafo único, 
arts. 2º e 5º da Emenda constitucional nº 47/2005; combinado com o 
artigo 2º EcE nº 77/2019 e com os artigos 131, parágrafo 1º, inciso Xii da 
lei nº 5.810/94, com proventos integrais, com base no artigo 54-B, inciso 
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Vi da lcE nº 039/2002, tendo em vista o que consta do expediente nº 
000389/2022, com provento mensal de r$ 10.232,46 (dez mil, duzentos e 
trinta e dois reais e quarenta e seis centavos).
roSa EGidia criSPiNo calHEiroS loPES
Presidente em exercício
*republicada por ter saído com incorreção no d.o.E nº 34.893, de 
15/03/2022.

Protocolo: 773724
..

aPostiLaMeNto
.

terMo de aPostiLaMeNto
com fundamento no art. 65, §8º da lei nº 8.666/93 e para atender à soli-
citação da diretoria de finanças
destacada no documento nº 119 dos autos, realiza-se o presente TErMo 
dE aPoSTilaMENTo,
cujo objeto é a inclusão da natureza da despesa na dotação orçamentária, 
conforme abaixo especificada,
no contrato nº 03/2021, firmado com a empresa Sodexo Pass do Brasil:
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:
33.90.39 – outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Belém, 18 de março de 2022.
Max Ney de Parijós
Secretário de administração
Em exercício

Protocolo: 773797

.

.

oUtras MatÉrias
.

coMUNicaÇÃo de aUdiÊNcia – doe Nº 051/2022
de ordem do Excelentíssimo conselheiro relator, fErNaNdo dE caSTro 
riBEiro, em cumprimento ao disposto no art. 215 do regimento interno 
do Tribunal de contas do Estado do Pará, comunico o Senhor fErNaNdo 
alBErTo caBral da crUZ, (cPf ***.709.592-**), Prefeito à época, para 
que, no prazo de quinze (15) dias a partir desta publicação, apresente 
razões de justificativas nos autos do Processo n° 509404/2013, que trata 
da Tomada de contas instaurada na PrEfEiTUra MUNiciPal dE cUrUÇá, 
referente ao convênio SEcUlT Nº 144/2009, o qual poderá ser consultado 
mediante acesso ao “PORTAL DO JURISDICIONADO” do TCE-PA, no ende-
reço eletrônico: https://portaljurisdicionado.tce.pa.gov.br.
informo, por oportuno, que a resposta a esta comunicação de audiência 
será recebida, EXclUSiVaMENTE, por meio do referido PorTal.
caso necessite de ajuda para realizar o cadastro no PorTal do JUriSdi-
cioNado ligar para 3210-0824 ou 3210-0570.
JoSÉ TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral
coMUNicaÇÃo de aUdiÊNcia doe - Nº 052/2022
de ordem do Excelentíssimo conselheiro relator, fErNaNdo dE caSTro 
riBEiro, em cumprimento ao disposto no art. 215 do regimento interno 
do Tribunal de contas do Estado do Pará, comunico o Senhor SUliVaN 
fErrEira SaNTa BrÍGida, (cPf ***.057.692-**), Presidente à época, 
para que, no prazo de quinze (15) dias a partir desta publicação, apresente 
razões de justificativas nos autos do Processo n° 515145/2013, que trata 
da Tomada de contas instaurada no iNSTiTUTo Para forMaÇÃo Poli-
Tica, SiNdical, aMBiENTal E ProfiSSioNal da aMaZoNia, referente 
ao convênio fcPTN Nº 019/2009, o qual poderá ser consultado mediante 
acesso ao “PORTAL DO JURISDICIONADO” do TCE-PA, no endereço eletrô-
nico: https://portaljurisdicionado.tce.pa.gov.br/default.
informo, por oportuno, que a resposta a esta comunicação de audiência 
será recebida, EXclUSiVaMENTE, por meio do referido PorTal.
caso necessite de ajuda para realizar o cadastro no PorTal do JUriSdi-
cioNado ligar para 3210-0824 ou 3210-0570.
JoSÉ TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral
citaÇÃo doe - Nº 031/2022
de ordem do Excelentíssimo conselheiro relator, fErNaNdo dE caSTro 
riBEiro, em cumprimento ao disposto no art. 216 do regimento inter-
no do Tribunal de contas do Estado do Pará, cito através do presente, o 
iNSTiTUTo Para forMaÇÃo PoliTica, SiNdical, aMBiENTal E ProfiS-
SioNal da aMaZoNia (cNPJ: 05.251.388/0001-17), na pessoa de seu 
representante legal, para que, no prazo de quinze (15) dias a partir desta 
publicação, apresente defesa nos autos do Processo n°. 515145/2013, que 
trata da Tomada de contas instaurada nesse instituto, referente ao con-
vênio fcPTN Nº 019/2009, o qual poderá ser consultado mediante acesso 
ao “PORTAL DO JURISDICIONADO” do TCE-PA, no endereço eletrônico: 
https://portaljurisdicionado.tce.pa.gov.br/default.
informo, por oportuno, que a resposta a esta citação será recebida, EX-
clUSiVaMENTE, por meio do referido PorTal.
caso necessite de ajuda para realizar o cadastro no PorTal do JUriSdi-
cioNado ligar para 3210-0824 ou 3210-0570.
JoSÉ TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral
citaÇÃo doe - Nº 032/2022
de ordem do Excelentíssimo conselheiro relator, fErNaNdo dE caSTro 
riBEiro, em cumprimento ao disposto no art. 216 do regimento interno 
do Tribunal de contas do Estado do Pará, cito através do presente, a aS-
SociaÇÃo cENTro coMUNiTário NaTal (cNPJ: 10.245.678/0001-98), 
na pessoa de seu representante legal, para que, no prazo de quinze (15) 
dias a partir desta publicação, apresente defesa nos autos do Processo 

n°. 514834/2013, que trata da Tomada de contas instaurada nessa asso-
ciação, referente ao convênio SEEl Nº 008/2010, o qual poderá ser con-
sultado mediante acesso ao “PORTAL DO JURISDICIONADO” do TCE-PA, 
no endereço eletrônico: https://portaljurisdicionado.tce.pa.gov.br/default.
informo, por oportuno, que a resposta a esta citação será recebida, EX-
clUSiVaMENTE, por meio do referido PorTal.
caso necessite de ajuda para realizar o cadastro no PorTal do JUriSdi-
cioNado ligar para 3210-0824 ou 3210-0570.
JoSÉ TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral

Protocolo: 773539

.

.

MiNistÉrio PÚBLico
.

.

.

MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas do estado do ParÁ

.

.

.

FÉrias
.

Portaria N° 112/2022/MPc/Pa
o Procurador-Geral de contas, no uso de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo o requerimento de férias do servidor caio aNdErSoN da 
SilVa daNTaS, datado de 14/03/2022 (Protocolo PaE nº 2022/295152), 
e os termos da resolução nº 010/2020-MPc/Pa-colégio, de 21/08/2020;
rESolVE:
art. 1º conceder ao servidor caio aNdErSoN da SilVa daNTaS, ocupan-
te do cargo em comissão de Secretário, matrícula nº 200221, 12 (doze) 
dias das férias relativas ao período aquisitivo 01/07/2020 a 30/06/2021, 
para o período de 04 a 15/07/2022.
art. 2º Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 17 de março de 2022.
PaTricK BEZErra MESQUiTa
Procurador-Geral de contas

Protocolo: 773838
..

MiNistÉrio PÚBLico
do estado do ParÁ

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 1259/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais, e 
considerando os termos do requerimento protocolizado no “SIP” sob o nº 
2806/2022, em 24/2/2022,
r E S o l V E:
i - diSPENSar, a pedido, a contar de 25/2/2022, o Promotor de Justiça 
EdUardo JoSÉ falESi do NaSciMENTo da função de coordenador da região 
administrativa 02 - região Metropolitana de Belém ii, designado pela PorTaria 
nº 0370/2022-MP/PGJ, de 3/2/2022, publicada no d.o.E. de 4/2/2022.
ii - loUVar a colaboração, a competência, a dedicação e a lealdade com 
que o doutor Eduardo José falesi do Nascimento se houve no desempenho 
das atribuições da referida função.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
Belém, 18 de março de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 773776

.

.

coNtrato
.

Nº. do contrato: 041/2022-MP/Pa
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico n.º 029/2021-MP/Pa.
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa 
officE coMErcio E SErViÇoS EirElli - cNPJ nº 19.234.161/0001-78
objeto: serviços continuados de limpeza e conservação, com fornecimento de 
mão de obra uniformizada, material de limpeza e equipamentos nos imóveis 
do Ministério Público do Estado do Pará, para atender o iTEM 12 – XiNGUara
data da assinatura: 16/03/2022.
Vigência: 21/03/2022 a 21/03/2023
Valor Global: r$ 49.699,68 (Quarenta e nove mil seiscentos e sessenta e 
nove reais e sessenta e oito centavos)
dotação orçamentária:
fUNcioNal ProGraMáTica: 12101.03.091.1494. 8758 - Promoção e de-
fesa dos direitos
constitucionais
NaTUrEZa da dESPESa: 339037 – locação de mão-de-obra



90  diário oficial Nº 34.899 Segunda-feira, 21 DE MARÇO DE 2022

fonte: 0101 – recursos ordinários
fonte: 0301 – recursos ordinários
foro: Belém.
ordenador responsável: dr. cESar NadEr BEcHara MaTTar JUNior – 
Procurador Geral de Justiça

Protocolo: 772559

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1088/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 112335/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: EdiNEi GoNcalVES doS rEiS
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-iii
MaTrÍcUla: 999.940
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: castanhal - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa, São Miguel do Guamá/Pa
PErÍodo(S): 17/03/2022 - 17/03/2022, 24/03/2022 - 24/03/2022, 
28/03/2022 - 28/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
a PJ ione Missae da Silva Nakamura até os municípios de Belém e São 
Miguel do Guamá/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 11 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1090/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 112652/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: HElio rodriGUES lEMoS
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-iii
MaTrÍcUla: 999.1182
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: castanhal - Pa
dESTiNo(S): Tomé-açu/Pa
PErÍodo(S): 21/03/2022 - 22/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor Edson Gomes de aguiar Silva até a PJ de Tomé-açú/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 11 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1096/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 112755/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: EdEr GoMES dE SoUZa
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-iii
MaTrÍcUla: 999.1311
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Marabá - Pa
dESTiNo(S): São Geraldo do araguaia/Pa, Jacundá/Pa, Goianésia do Pará/Pa
PErÍodo(S): 13/03/2022 - 18/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 5 e 1/2 (cinco e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir o 
PJ Erick ricardo de Souza fernandes até o município de Goianésia do Pará/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 11 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1110/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 112559/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JErffSoN lEMoS TorTola

carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZado dE aPoio TEcNico-oPE-
racioNal JUdicial E EXTraJUdicial do iNTErior
MaTrÍcUla: 999.1189
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Marabá - Pa
dESTiNo(S): Palestina do Pará/Pa
PErÍodo(S): 24/03/2022 - 24/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: fiscalização/vistoria em obra - realizar vistoria técnica de 
Engenharia civil.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 15 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1111/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 112605/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: ioNa SilVa dE SoUSa NUNES
carGo/fUNÇÃo: 2o Promotor de Justiça da infância e Juventude de Belém
MaTrÍcUla: 999.459
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): fortaleza/cE
PErÍodo(S): 23/03/2022 - 28/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 (tres) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário (anexar programação) - Participar 
do “XXIV Congresso Nacional do Ministério Público”, que será realizado na 
cidade de fortaleza/cE.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 15 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1112/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 112571/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: dircEU SaNToS SilVa
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-i
MaTrÍcUla: 999.1490
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: redenção - Pa
dESTiNo(S): água azul do Norte/Pa, Sapucaia/Pa, Xinguara/Pa
PErÍodo(S): 21/03/2022 - 25/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
a servidora Elcimar Barbosa dos Santos até os municípios de agua azul do 
Norte, Sapucaia e Xinguara/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 15 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1113/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 112539/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: rUBENS fErNaNdES rocHa
carGo/fUNÇÃo: cHEfE do SErVico dE alMoXarifado - MP.fG-3
MaTrÍcUla: 999.1448
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): foz do iguaçu/Pr
PErÍodo(S): 28/03/2022 - 02/04/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 5 e 1/2 (cinco e meia) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário (anexar programação) - Participar do “17º 
Congresso Brasileiro de Pregoeiros” a ser realizado na cidade de Foz do Iguaçu/PR.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 15 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS



diário oficial Nº 34.899   91Segunda-feira, 21 DE MARÇO DE 2022

Portaria Nº 1114/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 112529/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: alEXaNdrE doS SaNToS coSTa
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS dE MaNUTENcao - aoS-B-i
MaTrÍcUla: 999.1659
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): castanhal/Pa
PErÍodo(S): 16/03/2022 - 18/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar serviços de ma-
nutenção na PJ de castanhal/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 15 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1115/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 112491/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSE criSTiaNo dE oliVEira
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZ aPoio TEc-oPEr JUd EXTraJ iNTE
MaTrÍcUla: 999.3120
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: redenção - Pa
dESTiNo(S): água azul do Norte/Pa, Sapucaia/Pa, Xinguara/Pa
PErÍodo(S): 21/03/2022 - 25/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 15 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1116/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento 
no âmbito do expediente nº 112338/2022 conforme abaixo relacionado: 
NoME: HElio rodriGUES lEMoS
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-iii
MaTrÍcUla: 999.1182
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: castanhal - Pa
dESTiNo(S): Vigia/Pa, colares/Pa, igarapé-açu/Pa
PErÍodo(S): 25/02/2022 - 25/02/2022, 07/03/2022 - 08/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - condu-
zir o servidor Edson Gomes de aguiar Silva até as PJ´s de Vigia, colares, 
igarapé-açú/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 15 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1117/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 112283/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: MoNica do Socorro THoMPSoN dE MoraiS
carGo/fUNÇÃo: TEcNico - aSSiSTENTE Social - aTc-a-i
MaTrÍcUla: 999.3430
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Marabá - Pa
dESTiNo(S): Nova ipixuna/Pa
PErÍodo(S): 17/03/2022 - 17/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: Elaboração de relatório psicosocial - realizar visita domiciliar 
no município de Nova ipixuna/Pa, com intuito de buscar informações acer-
ca da demanda (pessoa idosa).
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior

dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 15 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1119/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 112266/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: Marco aNToNio aQUiNo dE oliVEira
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-c-V
MaTrÍcUla: 999.120
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Bragança/Pa
PErÍodo(S): 10/03/2022 - 11/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
a servidora Maylor costa ledo até o município de Bragança/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 15 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1141/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 112750/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: rENaTo MiraNda BraGa
carGo/fUNÇÃo: TEcNico EM iNforMaTica - aai-a-iV
MaTrÍcUla: 999.1837
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: capanema - Pa
dESTiNo(S): Santa luzia do Pará/Pa
PErÍodo(S): 29/03/2022 - 29/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
FINALIDADE: Reparos em bens móveis/imóveis - Realizar configuração da 
rede de computadores, visando implantar pasta compartilhadas entre os 
equipamentos na PJ de Santa luzia do Pará/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 16 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1142/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/
PGJ, de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento 
no âmbito do expediente nº 112632/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: GilBErTo TElES da coSTa foNSEca
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-ii
MaTrÍcUla: 999.1354
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): castanhal/Pa
PErÍodo(S): 15/03/2022 - 15/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - con-
duzir a servidora Soraia Marriba Soares Knez até o município de cas-
tanhal/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 16 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1143/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/
PGJ, de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 112627/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: EricSoN NaSciMENTo da SilVa
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-a-iii
MaTrÍcUla: 999.1131
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: capanema - Pa
dESTiNo(S): São Miguel do Guamá/Pa, Salinópolis/Pa, Santa luzia do 
Pará/Pa, cachoeira do Piriá/Pa, Viseu/Pa
PErÍodo(S): 18/03/2022 - 18/03/2022, 24/03/2022 - 25/03/2022, 
29/03/2022 - 01/04/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor José aremilton alves de oliveira até os referidos municípios.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 16 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
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Portaria Nº 1144/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 112472/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: PaUlo SErGio doS SaNToS coSTa
carGo/fUNÇÃo: dirETor dE dEParTaMENTo
MaTrÍcUla: 999.533
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): foz do iguaçu/Pr
PErÍodo(S): 28/03/2022 - 02/04/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 5 e 1/2 (cinco e meia) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário (anexar programação) - Participar 
do “17º Congresso Brasileiro de Pregoeiros” a ser realizado na cidade de 
foz do iguaçu/Pr
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 16 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1179/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 113302/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSE orlaNdo SENa do roSario
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZ aPoio TEc-oPEr JUd E EXTraJUd
MaTrÍcUla: 999.2732
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Santarém/Pa
PErÍodo(S): 22/03/2022 - 24/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 16 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1180/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 113269/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: fraNK roBErTo liMa MaToS
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor MiliTar iii - cPc-MP-GM iii
MaTrÍcUla: 999.3269
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Mãe do rio/Pa, aurora do Pará/Pa, ipixuna do Pará/Pa, Para-
gominas/Pa, Ulianópolis/Pa, dom Eliseu/Pa, Tomé-açu/Pa
PErÍodo(S): 23/03/2022 - 25/03/2022, 28/03/2022 - 30/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 5 (cinco) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 16 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1194/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 113259/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: oliVia roBErTa NoGUEira dE oliVEira
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de Senador José Porfírio
MaTrÍcUla: 999.2694
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Senador José Porfírio - Pa
dESTiNo(S): altamira/Pa, fortaleza/cE
PErÍodo(S): 22/03/2022 - 26/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 (tres) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário (anexar programação) - Participar 
do “XXIV Congresso Nacional do Ministério Público”, que será realizado na 
cidade de fortaleza/cE.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior

dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 17 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1195/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 113245/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: GWidYoN diaS NaSciMENTo
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (Soldado) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3426
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: concórdia do Pará - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa, Tomé-açu/Pa
PErÍodo(S): 05/11/2021 - 05/11/2021, 07/11/2021 - 07/11/2021, 10/11/2021 
- 10/11/2021, 16/11/2021 - 16/11/2021, 18/11/2021 - 18/11/2021, 22/11/2021 
- 22/11/2021, 26/11/2021 - 26/11/2021, 29/11/2021 - 29/11/2021, 03/12/2021 
- 03/12/2021, 06/12/2021 - 06/12/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 5 (cinco) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 17 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1196/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 113140/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: daNiEl BraGa BoNa
carGo/fUNÇÃo: 2o Promotor de Justiça do Meio ambiente, Patrimônio 
cultural, Habitação, Urbanismo, consumidor, fundações e Entidades de 
interesse Social de ananindeua
MaTrÍcUla: 999.2344
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Santarém/Pa
PErÍodo(S): 06/04/2022 - 08/04/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário (anexar programação) - Partici-
par, na qualidade de membro auxiliar do centro de apoio operacional de 
defesa do Patrimônio Público e de combate à Sonegação fiscal, do encer-
ramento do seminário “Jucepa Itinerante por todo o Pará”, para compor o 
Painel iii, na qualidade de painelista e visita às PJ´s de Santarém da área 
da improbidade para divulgação do projeto royalties.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior ri-
cardo dE araUJo MoUra Belem
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 17 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1197/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 113050/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: liliaN rEGiNa fUrTado BraGa
carGo/fUNÇÃo: 13o Promotor de Justiça de Santarém
MaTrÍcUla: 999.292
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Santarém - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa, oriximiná/Pa
PErÍodo(S): 23/03/2022 - 26/03/2022, 30/03/2022 - 02/04/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 7 (sete) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário (anexar programação) - Partici-
par, na qualidade de coordenadora do NiErac, do seminário promovido 
pelo CEAF “O Papel das Políticas Públicas Afirmativas no Estado Democrá-
tico de Direito”, a ser realizado em Belém, bem como da visita de pros-
pecção como pesquisadora do GEdHa/MPPa, em Barcarena, e também do 
“i fórum de Mulheres do Baixo amazonas; Tudo nelas é de amar! em 
oriximiná/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
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dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 17 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1198/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 113039/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: PaTricia carValHo MEdrado aSSMaNN
carGo/fUNÇÃo: 1o Promotor de Justiça de Breves
MaTrÍcUla: 999.2356
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Breves - Pa
dESTiNo(S): São Sebastião da Boa Vista/Pa
PErÍodo(S): 04/04/2022 - 13/04/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 7 (sete) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 17 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1199/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 113036/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aNa Maria MaGalHaES dE carValHo
carGo/fUNÇÃo: coordenador do Grupo de atuação Especial no combate 
ao crime organizado (GaEco)
MaTrÍcUla: 999.838
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Santarém/Pa, oriximiná/Pa
PErÍodo(S): 30/03/2022 - 01/04/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário (anexar programação) - Partici-
par, na qualidade de coordenadora do Grupo de atuação Especial no com-
bate ao crime organizado, do “i fórum de Mulheres do Baixo amazonas: 
Tudo Nela é de se Amar”, que acontecerá no município de Oriximiná/PA.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 17 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1200/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 113027/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: PEdro GlEUciaNio fariaS MorEira
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-B-iii
MaTrÍcUla: 999.916
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): rio Branco/ac
PErÍodo(S): 11/04/2022 - 14/04/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 17 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1201/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 113020/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: SErGio doS SaNToS aQUiNo
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS GEraiS - aoG-B-i
MaTrÍcUla: 999.1515
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa

dESTiNo(S): igarapé-Miri/Pa
PErÍodo(S): 22/03/2022 - 25/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 17 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1202/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 113019/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: criSPiM riBEiro dE alMEida filHo
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-B-iii
MaTrÍcUla: 999.1275
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): igarapé-Miri/Pa
PErÍodo(S): 22/03/2022 - 25/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 17 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1203/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 112869/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aNa Maria HElfEr
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZ aPoio TEc-oPEr JUd E EXTraJUd
MaTrÍcUla: 999.2765
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): São João de Pirabas/Pa
PErÍodo(S): 23/03/2022 - 23/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - realizar vistorias nas Unidades 
Básicas de Saúde do Bairro do alegre, bem como na Unidade Básica de Saúde 
do Bairro da Piracema, ambos no município de São João de Pirabas/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 17 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1204/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 112810/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: HElio rodriGUES lEMoS
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-iii
MaTrÍcUla: 999.1182
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: castanhal - Pa
dESTiNo(S): São domingos do capim/Pa
PErÍodo(S): 21/02/2022 - 21/02/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor franciorlis freitas Viana até o município de São domingos do 
capim/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 17 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1205/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 112803/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSE PaiXao BoTElHo JUNior
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-a-i
MaTrÍcUla: 999.3043
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: ipixuna do Pará - Pa
dESTiNo(S): Paragominas/Pa
PErÍodo(S): 14/03/2022 - 15/03/2022



94  diário oficial Nº 34.899 Segunda-feira, 21 DE MARÇO DE 2022

QUaNTidadE dE diáriaS: 1 (um) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário (anexar programação) - Participar 
da “Oficina Pré-correição – Projeto: Dinamizando a Orientação Funcional” 
a ser realizada em Paragominas/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 17 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Protocolo: 773796

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 0125/2022-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-
adMiNiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no d.o.E. de 
15/01/2018, em seu artigo 2º, alínea f,
coNSidEraNdo o disposto no art. 208 da lei Estadual nº 5.810/1994;
coNSidEraNdo o término da vigência da PorTaria nº 3557/2020-
MP/PGJ, de 14/12/2020, publicada no d.o.E. de 18/12/2020, a qual 
constituiu a comissão Permanente de Processo administrativo disciplinar e 
Sindicância - cPPadS para o exercício 2021,
CONSIDERANDO os termos do expediente protocolizado no “SIP” sob o nº 
3392/2022, em 07/03/2022,
r E S o l V E:
dESiGNar a comissão Permanente de Processo administrativo disciplinar e 
Sindicância, instituída por meio da PorTaria nº 812/2022-MP/PGJ, datada de 
03/03/2022 e publicada no d.o.E. de 07/03/2022, composta pelos servidores 
estáveis, carloS ViNiciUS rEiS doS SaNToS (Presidente), JoEl carloS 
dE oliVEira aSSUNÇÃo e rodriGo roSa dE SoUZa (Membros), para 
atuar na apuração dos procedimentos listados abaixo, com a devolução dos 
prazos e a convalidação de todos os atos já praticados anteriormente.

ProcediMeNto Portaria de 
iNstaUraÇÃo ProtocoLo

- 562/2019-MP/SUB-Ta 37213/2019

Pad nº 02 70/2020-MP/SUB-Ta 6982/2020

Pad nº 03 95/2020-MP/SUB-Ta 17463/2020

Pad nº 06 391/2020-MP/SUB-Ta 16449/2020

SiNVE nº 08 384/2020-MP/SUB-Ta 15934/2020

SiNVE nº 03 24/2021-MP/SUB-Ta 01/2021

Pad nº 01 25/2021-MP/SUB-Ta 23696/2020

Pad nº 02 26/2021-MP/SUB-Ta 24519/2020

Pad nº 04 163/2021-MP/SUB-Ta 6497/2021

Pad nº 07 415/2021-MP/SUB-Ta 42002/2017

SiNVE nº 06 418/2021-MP/SUB-Ta 9185/2021

SiNVE nº 01 29/2022-MP/SUB-Ta 17916/2021

SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMiNiSTraTiVa.
Belém, 15 de março de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa

Protocolo: 773808
Portaria Nº 1217/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais, e 
considerando os termos do ofício nº 063/2022-MP/1ªPJM, de 25/2/2022, 
protocolizado no “SIP” sob o nº 2888/2022, em 25/2/2022,
r E S o l V E:
aUToriZar o Promotor de Justiça GilBErTo ValENTE MarTiNS, sem 
ônus para o Ministério Público do Estado do Pará, a se deslocar desta ca-
pital a Brasília-DF, no período de 8 a 9/3/2022, a fim de tratar de assunto 
de interesse pessoal.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
Belém, 17 de março de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Portaria Nº 1218/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais, e 
considerando os termos do ofício nº 061/2022-MP/cao cPc, de 3/3/2022, 
protocolizado no “SIP” sob o nº 3014/2022, em 3/3/2022,
r E S o l V E:
aUToriZar a Promotora de Justiça ÂNGEla Maria BaliEiro QUEiroZ, 
coordenadora do centro de apoio operacional cível, Processual e do cida-
dão - cao cPc, a se deslocar desta capital a Vitória-ES, no período de 26 
a 28/4/2022, a fim de participar do XX Congresso Brasileiro do Ministério 
Público de Meio ambiente.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
Belém, 17 de março de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 773778
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ eXtrato de Portaria
 a 2ª Promotora de Justiça da infância e Juventude de Belém, com funda-
mento no artigo 54, Vi e §3º da lei complementar nº 057/06 e nos artigos 
8º, ii e 9º da resolução 174, de 04 de junho de 2017, torna pública a 
instauração do Procedimento administrativo nº 000227-117/2022, que se 
encontra à disposição na 2ª Promotoria de Justiça da infância e Juventude 
de Belém, situada na rua Ângelo custódio n° 85, bairro cidade Velha, Be-
lém/Pa, cEP 66.023-090; Telefone: (91) 3198-2754.
PorTaria nº 001/2022-M P/2ªPJiJ
requerido: MUNicÍPio dE BElÉM.
assunto: instaurar Procedimento administrativo, em razão da necessidade 
de acompanhamento pela 2ª Promotora de Justiça da infância e Juventude 
de Belém do Plano de atuação do biênio 2022/2023, que tem como ob-
jetivo atuar no fortalecimento da rede de atendimento voltado ao público 
infanto-juvenil em situação de vulnerabilidade no espaço de rua no muni-
cípio de Belém.
ProMoTora dE JUSTiÇa – ioNá SilVa dE SoUSa NUNES

Protocolo: 773464
eXtrato da iNstaUraÇÃo do ProcediMeNto PreParatÓrio 
Nº 000874-151/2021
a ProMoTora dE JUSTiÇa dE aTriBUiÇÕES GEraiS dE BElÉM – EM 
aTUaÇÃo coNJUNTa coM a 1ª ProMoToria dE JUSTiÇa dE dEfESa do 
PaTriMoNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNiSTraTiVa dE BElÉM, 
dra. adriaNa PaSSoS fErrEira, torna pública a instauração do Proce-
dimento Preparatório nº 000874-151/2021, 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 09/2022 – data da instauração: 14/03/2022.
objeto: Supostas irregularidades relacionadas ao Pregão Eletrônico nº 
010/2021 (Processo nº 2021/237580), realizado pela defensoria Pública 
do Estado do Pará.
Promotora de Justiça: adriaNa PaSSoS fErrEira.
Promotoria de Justiça: 1ª Promotoria de Justiça de defesa do Patrimônio 
Público e da Moralidade administrativa de Belém.

Protocolo: 773467
eXtrato da iNstaUraÇÃo do ProcediMeNto PreParatÓrio 
Nº 000495-151/2021
a ProMoTora dE JUSTiÇa dE aTriBUiÇÕES GEraiS dE BElÉM – EM 
aTUaÇÃo coNJUNTa coM a 1ª ProMoToria dE JUSTiÇa dE dEfESa do 
PaTriMoNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNiSTraTiVa dE BElÉM, 
dra. adriaNa PaSSoS fErrEira, torna pública a instauração do Proce-
dimento Preparatório nº 000495-151/2021, 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 10/2022 – data da instauração: 14/03/2022.
objeto: apurar possível irregularidade no âmbito da fundação Paraense 
de radiodifusão (fUNTElPa), em relação à contratação sem licitação ou 
favorecimento à Empresa cl2 arquitetura e Engenharia ltda EPP, eventu-
almente, vinculada às condutas do sócio-diretor carlos Henrique Menezes 
lobo, de Hilbert Hil carreira do Nascimento, Presidente da fUNTElPa, de 
adelaide oliveira de lima Pontes, jornalista, ex-Presidente da fUNTElPa, 
de fabrício Vasconcelos oliveira, Procurador autárquico e fundacional da 
fUNTElPa e larissa das Graças freitas Sales, Procuradora autárquica e 
fundacional da fUNTElPa.
Promotora de Justiça: adriaNa PaSSoS fErrEira.
Promotoria de Justiça: 1ª Promotoria de Justiça de defesa do Patrimônio 
Público e da Moralidade administrativa de Belém.

Protocolo: 773468
eXtrato da Portaria Nº 11/2022-8ª PJ aGrÁria
a 8ª Promotoria de Justiça agrária da região de castanhal, com funda-
mento nos arts. 8°, incisos 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 
001546-121/2021 que encontra-se a disposição na Promotoria agrária de 
castanhal, situada na av. Maximino Porpino 1204, Bairro centro, castanhal 
– Pará, fone (91) 3412-6100.
PorTaria Nº 11/2022-8ª PJ aGrária
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Polo ativo: aMPracM aSSoc. MoradorES E aGroEXTraTiViSTa coM. 
cHico MENdES / GErlaNY dE fáTiMa TriNdadE dE oliVEira
Polo Passivo: JoÃo crUZ
Assunto:.A fim de apurar suposta conflito em área da Comunidade Chico 
Mendes em Mosqueiro.
ioNE MiSSaE da SilVa NaKaMUra, Promotora de Justiça

Protocolo: 773471
eXtrato da Portaria Nº 10/2022-8ª PJ aGrÁria
a 8ª Promotoria de Justiça agrária da região de castanhal, com funda-
mento nos arts. 8°, incisos 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 
004813-040/2021 que encontra-se a disposição na Promotoria agrária de 
castanhal, situada na av. Maximino Porpino 1204, Bairro centro, castanhal 
– Pará, fone (91) 3412-6100.
PorTaria Nº 10/2022-8ª PJ aGrária
Polo ativo: Território Quilombola rosário e Mangal
Polo Passivo: Joelson carlos Barbosa
Assunto:.A fim de apurar suposta invasão (grilagem de terra e venda de 
lotes), degradação ambiental e conflito no Território Quilombola rosário e 
Mangabal, localizado no município de Salvaterra Pa.
ioNE MiSSaE da SilVa NaKaMUra, Promotora de Justiça

Protocolo: 773487
eXtrato de Portaria Nº 010/2022-MP/PJ de aveiro
a Promotoria de Justiça de aveiro, com fundamento no art.54, Vi e §3º da 
lei complementar nº 057/06 e no art.4º.inc.Vi da rESolUÇÃo Nº23-c-
NMP, de 17/09/07, torna pública a instauração do Procedimento adminis-
trativo sob o SiMP nº 000275-052/2021, que se encontra à disposição na 
Promotoria de Justiça de aveiro, instalada na Promotoria de Justiça de 
itaituba situada na av. Nova de Santana nº 384- centro, cEP. 68180- 030 
- itaituba – Pará - fone: (93) 3518-2123/3518-3099.
PorTaria nº 010/2022-MP/PJ de aveiro
 interessados: Promotoria de Justiça de aveiro/ a.B.P.d.S e a.l.d.S.P
assunto: instaura Procedimento administrativo para acompanhar os aten-
dimentos a serem realizados pelo crEaS e conselho Tutelar de aveiro 
envolvendo as menores a.B.P.d.S e a.l.d.S.P e sua família.
Mariana Sousa cavaleiro de Macêdo dantas - Promotora de Justiça

Protocolo: 773499
extrato da Portaria Nº 02/2022-MPPa/PJaLM
 o Promotor de Justiça de almeirim, com fundamento no art. 54, Vi e § 
3° da lei complementar n° 57/06, art. 4°, Vi da resolução 23-cNMP, de 
17/09/07 e no art. 24, § 2°, i e ii da resolução 07/2019-cPJ, torna pública 
a instauração de Procedimento administrativo SiMP nº 000147-152/2022-
MP/PJalM que se encontra a disposição na Promotoria de Justiça de al-
meirim situada na rodovia almeirim Panaicá, n° 668, Bairro centro; cEP 
68.230-000 ameirim-Pará, fone: (93) 3737-1228.
PorTaria Nº 02/2022-MPPa/PJalM
interessados: Promotoria de Justiça de almeirim, Secretaria Municipal de Saúde.
assunto: acompanhar as ações de controle e prevenção da proliferação do 
coronavírus-coVid 19 no município de almeirim.
ramon furtado Santos- Promotor de Justiça

Protocolo: 773541
extrato da recomendação n. recoMeNdaÇÃo Nº 02/2022-MPPa/stM/7ªPJ
recomendação n.rEcoMENdaÇÃo Nº 02/2022-MPPa/STM/7ªPJ, o MiNiS-
TÉrio PÚBlico ESTado, por intermédio da Promotora de Justiça agrária 
da 2ª região, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, expede 
a presente rEcoMENdaÇÃo lEGal ao iNSTiTUTo dE TErraS doS ES-
Tado do Pará a imediata suspensão dos processos administrativos n° 
2021/650927, 2021/210601 e 2021/650987, até que seja realizada a con-
sulta prévia, livre e informada do e providenciada o georreferenciamento 
do Território Quilombola Erepecuru pelo iTErPa, considerando os títulos 
outorgados pela iNcra e iTErPa e os seus respectivos estudos. fixa-se 
o prazo de 10 (dez) dias, quais providências foram adotadas visando o 
atendimento dos termos da presente rEcoMENdaÇÃo, esclarecendo que 
a omissão de resposta ensejará interpretação negativa de atendimento. a 
omissão na remessa de resposta no prazo estabelecido será considerada 
como recusa ao cumprimento da recomendação, ensejando a adoção das 
medidas legais pertinentes visando a obtenção do resultado pretendido 
com a expedição da presente recomendação, nos termos do art. 11 da 
resolução cNMP nº 164, de 28 de março de 2017.HErENa NEVES MaUÉS 
corrÊa dE MElo, ProMoTora dE JUSTiÇa da 2ª rEGiÃo aGrária. 
Santarém-Pa, 16 de março de 2022.

Protocolo: 773538
eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
Nº da ata de registro de Preços: 013/2022-MP/Pa
Modalidade de Licitação: Pregão eletrônico 006/2022-MP/Pa
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e BoHrEr EQUi-
PaMENToS dE áUdio E VÍdEo EirEli-ME
cNPJ: 22.172.252/0001-30
objeto: registro de Preços para a aquisição de mesa de microfone
data da assinatura: 17/03/2022
Vigência: 21/03/2022 a 21/03/2023
Preço registrado:

iteM esPeciFicaÇÃo Marca/ VaLor 
UNit UNd Qtd VaLor 

totaL

02

Microfone de lapela; conector 
Ta4f (TQG) se integra perfei-
tamente aos sistemas sem fio 
Shure conta com a engenharia 
de precisão lendária Shure para 

durabilidade e performance 
Es-pecificações Resposta de 

freqüência 50 Hz a 20 kHz Padrão 
Polar cardioi-de impedância de 

saída 600 o @ 1 kHz, típico Nível 
de saída de áudio -43,5 dBV / Pa 
relação sinal-ruído 72 dB @ 1 kHz 
SPl máximo 139 dB, 1 kHz (1.000 
o carga) dynamic range 117 dB, 

1 kHz (1.000 o carga) ruído
de saída 22 dB, típico, a-weigh-

ted re-quisitos de alimentação +5 
V dc (no-minal), máxima de 10 
V (bias dc) Po-laridade Pressão 
positiva no diafragma produz 

voltagem positiva no pino 3 em 
relação ao pino cabo 50 (1,3 m)

 

Microfone 
de lapela 

SHUrE cVl
-B/c TQG

r$ 
3.790,00 UNd 020 r$ 

75.800,00

ordenador responsável: dr.cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior – 
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 773528
eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
Nº da ata de registro de Preços: 012/2022-MP/Pa
Modalidade de Licitação: Pregão eletrônico 006/2022-MP/Pa
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e TEcNo TradE 
coM E SErV EQUiPaMENToS ElETroNicoS E SoNoriZaÇÃo lTda
cNPJ: 09.087.468/0001-30
objeto: registro de Preços para a aquisição de mesa de aúdio
data da assinatura: 14/03/2022
Vigência: 21/03/2022 a 21/03/2023
Preço registrado:
 

iTEM ESPEcificaÇÃo Marca/Marca/ Valor 
UNiT UNd QTd Valor 

ToTal

01

MESa áUdio, QUaNTi-
dadE caNaiS 8 UN, TiPo 
ENTrada coNEcTorES 

Xlr E P10, EQUaliZaÇÃo, 
ParaMÉTricaS, TENSÃo, 

aliMENTaÇÃo BiVolT 
V, acESSÓrioS caBo 

aliMENTaÇÃo, caBo USB, 
SofTWarE dE coNTrolE.

SoUNdcrafT /
SX1602fX USB 2.990,00 UNd 06 17.940,00

ordenador responsável: dr.cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior – 
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 773526
extrato da Portaria nº 056/2021-MP/PJJ
o Promotor de Justiça Titular de faro, respondendo cumulativamente pela 
Promotoria de Justiça de Juruti, com fundamento no art. 54 i e V da lei 
complementar nº 057/06, torna pública a instauração do Procedimento 
administrativo nº 001828-092/2019, que se encontra à disposição na Pro-
motoria de Justiça de Juruti, situada na Travessa Boaventura Bentes, s/n, 
fórum da comarca de Juruti, bairro Bom Pastor, cEP 68170-000, Juruti/
Pa, fone: (93) 3536 1797.
PorTaria: 056/2021-MP/PJJ
acompanhado: MUNicÍPio dE JUrUTi / EM aPUraÇÃo
assunto: acoMPaNHar oS dESdoBraMENToS aMBiENTaiS E SociaiS 
rElacioNadoS a ocUPaÇÃo árEa dE ProTEÇÃo aMBiENTal - aPa do 
Jará E a PoSSÍVEl iNcidÊNcia dE criMES aMBiENTaiS PraTicadoS 
PEloS ocUPaNTES
osvaldino lima de Sousa – Promotor de Justiça Titular de faro, responden-
do cumulativamente pela Promotoria de Justiça de Juruti

Protocolo: 773560
extrato da Portaria nº 011/2022 – inquérito civil n° 000174-151/2021
o ProMoTor dE JUSTiÇa do 6º carGo da ProMoToria dE dEfESa do 
PaTriMoNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNiSTraTiVa, dr. aldo dE 
oliVEira BraNdÃo SaifE, torna pública a instauração do inquérito civil n° 
000174-151/2021 que se encontra à disposição na sede do Ministério Público na 
rua João diogo n. 100, bairro da cidade Velha, nesta cidade de Belém do Pará.
PorTaria de instauração: 011/2022-MP/6ªPJdPPMa
Objeto: Apurar especificamente: a suposta acumulação indevida de cargo 
público por parte de raimundo Miranda de carvalho, que possui possível 
vinculação com o Hospital Pronto Socorro Municipal Mario Pinotti (HPSM).
Promotor de Justiça: aldo dE oliVEira BraNdÃo SaifE
Promotoria de Justiça: 6º cargo da Promotoria de Justiça de defesa do 
Patrimônio Público e da Moralidade administrativa de Belém.

Protocolo: 773641
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MUNicÍPios
.
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.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ABAETETUBA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa
eXtratos de coNtratos 
coNtrato Nº 2022/092 

oriGeM: PreGÃo eLetrÔNico srP nº 003/2022
objeto: contratação de empresa especializada em fornecimento de leite 
sem lactose, isento de sacarose, isento glúten e polivitamínico, para aten-
der a demanda de pacientes contemplados sob ordem judicial e programa 
do leite para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde/
fundo Municipal de Saúde de abaetetuba-Pará. contratada: distribuidora 
Hospitalar ramos e Mendonca ltda, cNPJ nº 27.117.540/0001-06. Valor 
Global: r$ r$ 20.410,00 (Vinte mil e quatrocentos e dez reais). Vigência: 
16/03/2022 à 31/12/2022. charles cezar tocantins de souza - secre-
tário de saúde.

coNtrato Nº 2022/093 
oriGeM: PreGÃo eLetrÔNico srP nº 003/2022 

objeto: contratação de empresa especializada em fornecimento de lei-
te sem lactose, isento de sacarose, isento glúten e polivitamínico, para 
atender a demanda de pacientes contemplados sob ordem judicial e pro-
grama do leite para atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
Saúde/fundo Municipal de Saúde de abaetetuba-Pará. contratada: Santa 
luzia distribuidora ltda, cNPJ nº 44.919.742/0001-90. Valor Global: r$ 
71.445,60 (Setenta e um mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e 
sessenta centavos). Vigência: 16/03/2022 à 31/12/2022. charles cezar 
tocantins de souza - secretário Municipal de saúde.

coNtrato Nº 2022/094
oriGeM: PreGÃo eLetrÔNico srP nº 003/2022 

objeto: contratação de empresa especializada em fornecimento de leite 
sem lactose, isento de sacarose, isento glúten e polivitamínico, para atender 
a demanda de pacientes contemplados sob ordem judicial e programa do 
leite para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde/fun-
do Municipal de Saúde de abaetetuba-Pará. contratada: Suprema comér-
cio& distribuição Eireli - Me, cNPJ nº23.159.220/0001-68. Valor Global: e r$ 
387.722,40 (trezentos e oitenta e sete mil, Setecentos e vinte e dois reais e 
quarenta centavos). Vigência: 16/03/2022 à 31/12/2022. charles cezar 
tocantins de souza - secretário Municipal de saúde.

Protocolo: 773975

PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa
aViso de LicitaÇÃo

coNcorrÊNcia PÚBLica Nº 001/2022 
a comissão Permanente de Licitação do Município de abaetetuba/Pa 
torna público que realizará licitação na modalidade concorrência Pública 
001/2022 do Tipo Menor Preço Global cujo objeto é Sistema de registro 
de Preços Para a contratação de Empresa Para Eventual fornecimento 
E aplicação de cbuq (concreto Betuminoso Usinado À Quente), ligantes 
asfálticos, Base E Meio fio com Sarjeta Nas Vias do Município de abae-
tetuba, incluindo Material, Transporte, Equipamentos, ferramentas, Mão 
de obra E demais insumos Necessários, Por Um Período de 12 Meses. o 
certame será realizado no dia 25/04/2022, às 10:00 h, na Sala da cPl na 
Prefeitura Municipal de abaetetuba sito a  rua Siqueira Mendes, nº 1359 
- Bairro: centro - cEP: 68440-000, abaetetuba/Pa. o Edital está à disposi-
ção dos interessados nos endereços eletrônicos: www.abaetetuba.pa.gov.
bre http://geoobras.tcm.pa.gov.br/cidadao. Francineti Maria rodrigues 
carvalho - Prefeita Municipal.

aViso resULtado e HoMoLoGaÇÃo
a Prefeita Municipal de abaetetuba, sra. Francineti Maria rodri-
gues carvalho, no uso de suas atribuições, homologa o resultado de 
Julgamento do Pregão Eletrônico nº 039/2021-cPl/PMa, que tem como 
objeto: registro de preços para contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços de locação com montagem e desmontagem de palco, 
arquibancadas, camarotes, disciplinadores, sonorização, iluminação, ba-
nheiros químicos, tendas, motor gerador, telão show pirotécnico, mesas, 
cadeiras e serviços de transmissão web (streaming), a serem utilizados 
em festividades tradicionais do Município de abaetetuba e em todos os 
seguimentos da administração Municipal, para atender as demandas da 
Prefeitura Municipal de abaetetuba e os fundos Municipais de Educação, 
Saúde e assistência Social do Município de abaetetuba/Pa. após análise 
documental e o julgamento das propostas, dEclara vencedoras do cer-
tame as empresas: G M feitosa Eireli, cNPJ: 41.245.509/0001-81 - itens 
1 - 4 - 8 - 9 - 10 - 43 - 76 - 77 - 78 - 81- 111 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 
-121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 128- 129,  Total: r$1.236.885,00 (um 
milhão, duzentos e trinta e seis mil, oitocentos e oitenta e cinco reais); M. S. 
Servicos de Producoes de Eventos culturais ltda, cNPJ: 07.074.000/0001-
85  - itens 2 - 5 - 12 - 14 - 15 - 20 - 22 - 23 - 39 -40 - 41 - 42 - 44 - 45 - 46 
- 47 - 48 -49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 -57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 
- 65 - 66 -67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 75 - 89 -90 - 91 - 95 - 96 - 97 - 98 
- 99 - 100 -101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107- 108 - 109 - 110 - 135, 

Total: r$5.748.000,00 (cinco milhões, setecentos e quarenta e oito mil reais); 
c. a. Kawashima de oliveira Eireli, cNPJ: 12.632.639/0001-79 - itens 3 - 6 - 
7 - 11 - 13 - 16 - 17 - 18 - 19 -21 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 -31 - 32 
- 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 -63 - 73 - 74 - 79 - 80 - 82 - 83 - 84 -85 - 86 
- 87 - 88 - 112 - 113 - 114 -115 - 127 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134. - Total: 
r$3.088.334,90 (três milhões, oitenta e oito mil, trezentos e trinta e quatro 
reais e noventa centavos). Total Geral do Processo: r$ 10.073.219,90 (dez 
milhões, setenta e três mil, duzentos e dezenove reais e noventa centa-
vos). Francineti Maria rodrigues carvalho - Prefeita.

Protocolo: 773964

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ALTAMIRA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aLtaMira
FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo

aViso de LicitaÇÃo  
PreGÃo eLetroNico srP Nº11/2022

refere-se à registro de Preços para futura e Eventual contratação de servi-
ços de provedor de internet através de estrutura de fibra ótica, através de 
estrutura de rádio e instalação de pontos de internet em regime de como-
dato. Conforme Especificações do Termo de Referência anexo I: ABERTURA. 
31/03/2022, às 09:00 horas (horário local) no site www.licitanet.com.br. os 
interessados poderão obter maiores informações e retirar o edital completo 
pelos sites: www.licitanet.com.br, www.tcm.gov.br, www.altamira.pa.gov.br, 
ou através do e-mail altamiracpl@gmail.com, dás 08:00 às 14:00 horas e 
também poderão ser lidos ou obtidos cópias na divisão de Suprimentos  e 
Serviços da Prefeitura de altamira -  Setor de licitação, situado na rua acesso 
dois nº. 530, Bairro Premem, altamira/Pa, das 08:00 às 12:00 horas.

JosÉ JorGe de Farias-Pregoeiro
Protocolo: 773976

MUNicÍPio de aLtaMira
aViso de LicitaÇÃo toMada de PreÇos Nº 001/2022

objeto coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para SErViÇo dE rEforMa Para 
MaNUTENÇÃo PrEdial dE 16 (dEZESSEiS) UNidadES BáSicaS dE SaÚ-
dE (UBS) MUNiciPaiS E rEadEQUaÇÃo do SETor dE iMaGEM do HoS-
PiTal GEral dE alTaMira - HGa.
data de abertura: 07/04/2022 as 10h
local de abertura: auditório do Setor de Suprimentos e Serviços com en-
dereço: av. acesso dois, 530 Bairro Premem - altamira, Pará. Edital dispo-
nível: Site da Prefeitura - https://altamira.pa.gov.br/ Mural Geobras - TcM/
Pa e retirada no Setor de Suprimentos - departamento de licitação.

tatiaNa de soUZa NasciMeNto GaLVÃo
SEcrETaria MUNiciPal dE SaÚdE

Protocolo: 773978

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE AURORA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aUrora do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 031/2022/PMaP 
objeto: contratação de empresa especializada no fornecimento de veículo 
tipo micro-ônibus transporte sanitário - Tfd, destinado a atender as neces-
sidades da secretaria municipal de saúde de aurora do Pará/Pa. proposta 
n° 11850438000121008, portaria n° 2.167/2021. a sessão pública de Pre-
gão Eletrônico terá início com a divulgação das propostas de preços e etapa 
de lances no dia 01/04/2022, 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: licitacaoaurorapa-
ra@gmail.com, a partir da data da publicação. antonia tassila Farias de 
araújo - Pregoeira/PMaP.

Protocolo: 773983

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARCARENA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BarcareNa
aViso de LicitaÇÃo 

coNcorrÊNcia N° 3-002/2022 
objeto: execução da seguinte obra: pavimentação asfáltica e urbanização 
da av. cônego Batista campos e da TV. Napoleão, Barcarena/Pa. abertura: 
22/04/2022 as 09:00h.o edital encontra-se disponível na sala da cPl, em 
dia de expediente das 08:00 às 17:00h, no prédio da prefeitura, localizado 
na av. cronge da Silveira, n°. 438 - altos - Pc. conego B. campos, bairro 
comercial, cEP: 68.445-000. o edital também poderá ser adquirido, gra-
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tuitamente, no portal da transparência (Governo Transparente - Prefeitura 
Municipal de Barcarena) no seguinte endereço/link:governotransparente.com.
br/transparencia/4382489/consultarlicitacao, ou no portal do jurisdicionado 
do TCM/PA (sistema “Geo-Obras”). Demais informações no departamento de 
licitações e contratos, em dia de expediente das 08:00 às 17:00h, ou através 
do e-mail: licitacao.pmb@barcarena.pa.gov.br, ou ainda pelo telefone: (91) 
99393-6685. thais silva Quaresma - Presidente da cPL.

Protocolo: 773987

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BRASIL NOVO

.

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de BrasiL NoVo

FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo
aViso de HoMoLoGaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 002/2022
o Município de Brasil Novo/FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo, torna 
público a Homologação do procedimento licitatório em epigrafe, objeto: 
Sistema de registro de Preços da administração Pública Municipal para a 
seleção e contratação de empresas do ramo pertinente com o objetivo de 
formar o Sistema de registro de Preços da administração Pública Municipal 
para a seleção e contratação de pessoa jurídica e/ou pessoa física, para 
prestação de Serviços de Transporte Escolar em vias Urbana e rural do 
município de Brasil Novo/Pa, por meio de locação de veículo tipo caminho-
nete ou caminhão, devidamente adaptado, incluindo motorista, durante 
200 (duzentos) dias letivos, empresas: EdUca TraNSPorTES lTda cNPJ/
Mf 13.538.690/0001-89, com o valor total de r$ 107.000,00; arliTo fEr-
rEira NErES 56747748204  cNPJ/Mf 29.410.247/0001-68, com o valor 
total de r$ 78.880,00;  EVaNdro MENEZES doS SaNToS62020870215 
cNPJ/Mf 29.373.145/0001-10, com o valor total de r$ 95.200,00 . Brasil 
Novo/Pa, 11 de fevereiro de 2022.

WedersoN NoiMiNcHe
Secretário Municipal de Educação

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de BrasiL NoVo

FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo
eXtrato de ata de reGistro de PreÇos, 
oriGeM PreGÃo eLetrÔNico Nº 002/2022.

oBJeto: Sistema de registro de Preços da administração Pública Municipal 
para a seleção e contratação de empresas do ramo pertinente com o objeti-
vo de formar o Sistema de registro de Preços da administração Pública Mu-
nicipal para a seleção e contratação de pessoa jurídica e/ou pessoa física, 
para prestação de Serviços de Transporte Escolar em vias Urbana e rural 
do município de Brasil Novo/Pa, por meio de locação de veículo tipo cami-
nhonete ou caminhão, devidamente adaptado, incluindo motorista, duran-
te 200 (duzentos) dias letivos. aTa dE rEGiSTro dE PrEÇoS Nº 028/2021 
- EMPrESa: EdUca TraNSPorTES lTda cNPJ/Mf 13.538.690/0001-89, 
com o valor total de r$ 107.000,00; aTa dE rEGiSTro dE PrEÇoS Nº 
004/2022 - EMPrESa: arliTo fErrEira NErES 56747748204  cNPJ/Mf 
29.410.247/0001-68, com o valor total de r$ 78.880,00; aTa dE rEGiS-
Tro dE PrEÇoS Nº 001-2022 - EMPrESa: EVaNdro MENEZES doS SaN-
ToS62020870215 cNPJ/Mf 29.373.145/0001-10, com o valor total de r$ 
95.200,00; aTa dE rEGiSTro dE PrEÇoS Nº 002-2022 - Validade da ata 
de registro de Preços 12 meses.

WedersoN NoiMiNcHe
Secretário Municipal de Educação

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de BrasiL NoVo

FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo
eXtrato de coNtrato 

PreGÃo eLetrÔNico - srP Nº 002/2022
coNtrataNte - Prefeitura Municipal de Brasil Novo, empresa: EdUca 
TraNSPorTES lTda cNPJ/Mf 13.538.690/0001-89, com o valor total de 
r$ 107.000,00, contrato administrativo nº. 067/2022, EVaNdro MENE-
ZES doS SaNToS62020870215 cNPJ/Mf 29.373.145/0001-10, com o 
valor total de r$ 95.200,00, contrato administrativo nº. 068/2022, ar-
liTo fErrEira NErES 56747748204 cNPJ/Mf 29.410.247/0001-68, 
com o valor total de r$ 78.880,00, contrato administrativo nº. 066/2022 
oBJETo: Sistema de registro de Preços da administração Pública Muni-
cipal para a seleção e contratação de empresas do ramo pertinente com 
o objetivo de formar o Sistema de registro de Preços da administração 
Pública Municipal para a seleção e contratação de pessoa jurídica e/ou 
pessoa física, para prestação de Serviços de Transporte Escolar em vias 
Urbana e rural do município de Brasil Novo/Pa, por meio de locação de 
veículo tipo caminhonete ou caminhão, devidamente adaptado, incluindo 
motorista, durante 200 (duzentos) dias letivos.: foNTE dE rEcUrSoS: 
2030,2043,2035,2036,2037, 3.3.90.33.00 e 3.3.90.39.00, ViGÊNcia doS 
CONTRATOS: o contrato vigorara até o final do ano (exercício fiscal). Assi-
natura do contrato: Brasil Novo/Pa, 21/02/2022 - ordenador de despe-
sas: WedersoN NoiMiNcHe - secretário Municipal de educação.

WedersoN NoiMiNcHe
Secretário Municipal de Educação

Protocolo: 773990

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de BrasiL NoVo

eXtrato de coNtrato 
PreGÃo eLetrÔNico - srP Nº 018/2021

coNtrataNte - Prefeitura Municipal de Brasil Novo, empresa: J. d. dE araU-
Jo EirEli cNPJ/Mf sob o nº 17.503.843/0001-03, contrato administrativo nº. 
100/2022, com o valor total de R$ 333.073,00, OBJETO: Fornecimento de fil-
tros e lubrificantes, para manutenção das atividades da Prefeitura Municipal de 
Brasil Novo: foNTE dE rEcUrSoS: 2002,2052,2015,2016,2107,1031,2063,2
064,2069,2070,2072,2073 e 3.3.90.30.00, ViGÊNcia doS coNTraToS: até 
31/12/2022. assinatura do contrato: Brasil Novo/Pa, 18/03/2022.

Weder MarKes carNeiro
Prefeito Municipal de Brasil Novo

Protocolo: 773997

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BREVES

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BreVes/Pa
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 009/2022-srP 
tipo menor preço unitário. registro de Preços objetivando a contratação de 
Empresa Especializada Para futura e Eventual Prestação dos Serviços de Pu-
blicações de Atos Oficiais Diversos (Extratos de Editais, Contratos, Homologa-
ções, atas de registro, Etc....), Para atendimento das Secretarias Municipais 
de: administração, Saúde, e Educação da Prefeitura de Breves/Pa. abertura: 
31/03/2022, às 10:00hs. o edital e seus anexos encontram-se disponíveis no 
Mural de licitações/TcM/Pa, www.portaldecompraspublicas.com.br ou pelo site 
(www.breves.pa.gov.br). theyd chrystian correa ribeiro - Pregoeiro.

Protocolo: 773998

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMETÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caMetÁ
eXtrato de terMo aditiVo 

esPÉcie: 3º terMo aditiVo ao coNtrato 
adMiNistratiVo Nº 01.tP04/2019-PMc/seMed 

objeto do contrato: Serviços de Empresa especializada na Execução de 
reforma e ampliação da EMEf de livramento. contratada: Eco constru-
ções e Empreendimentos Eireli, cNPJ Nº 02.723.502/0001-76. o objeto 
do termo aditivo é a prorrogação de prazo por 360 dias a partir da data 
de assinatura, 07/01/2022,e o valor global e final dos serviços ora con-
tratados é de r$ 39.582,28 (trinta e nove mil quinhentos e oitenta e dois 
reais e vinte e oito centavos). ordenador: enio de carvalho, secretário 
Municipal de educação.

eXtrato de terMo de FoMeNto 
FoMeNto Nº 01/2022 

objeto: Execução da Programação musical dos eventos culturais do muni-
cípio de cametá, no ano de 2022, por apresentações de bandas musicais. 
Valor: o Município de cametá repassará a associação dos Músicos cametaenses, 
a quantia total de r$ 107.000,00 (cento e sete mil reais). Vigência: a partir da 
data de sua assinatura, em 25/02/2022, até 31/12/2022. ordenador de 
despesas: Victor correa cassiano, Prefeito Municipal.

eXtrato de coNtrato 
disPeNsa Nº 010/2022 - PMc/saae 

objeto: aquisição de conjunto Motobombas Submersas para atender as 
necessidades do Serviço autônomo de água E Esgoto de cametá - SaaE. 
coNTraTo Nº 01.dl.010/2022 - PMc/SaaE. contratante: Prefeitura 
Municipal de cametá/ Serviço autônomo de água E Esgoto de cametá 
- SaaE, cNPJ N° 05.845.227/0001-51. contratado: PiNGo d’áGUa co-
mercio de Material Hidraulico ltda - cNPJ nº 05.847.891/0001-30, Valor 
Total: 49.000,00. Vigência: 17/03/2022 à 17/02/2023. ordenador: rui 
Guilherme Mendes Ferreira, diretor do serviço autônomo de Água 
e esgoto de cametá - saae.

aViso de disPeNsa de LicitaÇÃo 
disPeNsa Nº 010/2022 - PMc/saae 

a Prefeitura Municipal de cametá/ Serviço autônomo de água E Esgoto 
de cametá - SaaE, cNPJ N° 05.845.227/0001-51, com base no art. 75, in-
ciso ii da lei federal 14.133/2021, aUToriZa E raTifica a diSPENSa de 
licitação cujo objeto: aquisição de conjunto Motobombas Submersas para 
atender as necessidades do Serviço autônomo de água E Esgoto de cametá - 
SaaE, em favor da empresa Pingo d’água comercio de Material Hidraulico ltda 
- CNPJ nº 05.847.891/0001-30, Valor Total: R$ 49.000,00. Data da Ratificação: 
17/03/2022. rui Guilherme Mendes Ferreira, ordenador de despesas.

Protocolo: 774000
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..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPANEMA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caPaNeMa
eXtrato de coNtrato 

dispensa nº 7/002-2022. contrato nº 1101001-2022 
dispensa nº 7/2022-002. contratante: Município de capanema/Prefeitura Mu-
nicipal. contratado: Temistocles Soares carvalho, cPf nº 697.028.882-04. 
objeto: locação de imóvel destinado ao funcionamento da creche São João 
Batista atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, lo-
calizado à rua São João Batista, s/n, Bairro São João Batista, capanema/Pa, 
medindo 8,00m metros de frente por 30,00m de comprimento, coberta com 
telhas de barro com instalações elétricas em perfeito funcionamento, ampla 
área externa para descarga interna, onde o contratante/locatário utilizará o 
imóvel, exclusivamente para fim não residencial e destina-se para “Creche 
São João Batista”. Fundamento Legal: Art. 24, inciso X, da Lei Federal nº 
8.666/93. Vigência: 12 (doze) meses. Valor Global: r$21.600,00. data de 
assinatura: 11/01/2022.

aViso de ratiFicaÇÃo 
iNeXiGiBiLidade Nº 010-2022. iNeXiGiBiLidade Nº 6/2022-010. 
objeto: contratação de pessoa jurídica para serviços especializados em con-
sultas de ortopedia para atender a necessidade da Secretaria Municipal de 
Saúde do município de capanema. fundamento legal: art. 25 c/c art. 13, 
inciso ii da lei nº. 8.666/93. Vigência: 05 (cinco) meses. Valor Global: r$ 
88.500,00. Ratificação em: 17/02/2022. Francisco Ferreira Freitas Neto, 
Prefeito.

Protocolo: 774001

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CASTANHAL

.

PreFeitUra MUNiciPaL de castaNHaL/Pa
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 025/2022/FMs 
objeto: contratação de empresa especializada para aquisição de medicamen-
tos controlados para atender as demandas da rede de saúde pública do muni-
cípio de castanhal/Pa. a sessão pública de Pregão Eletrônico terá início com a 
divulgação das propostas de preços e etapa de lances no dia 31/03/2022, às 
09:00 horas. o edital estará disponível nos sites: https://castanhal.cr2trans-
parencia.com.br/categoria/licitacoes/; www.comprasnet.gov.br e no e-mail: 
pregaoeletronico@castanhal.pa.gov.br, a partir da data da publicação.
cleonice da costa trindade - Pregoeira/FMs.

Protocolo: 774003

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE COLARES

.

PreFeitUra MUNiciPaL de coLares
aVisos de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNicosrP Nº 002/2022 - UasG: 980451 
objeto: registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa 
para o serviço de recarga de oxigênio medicinal para atender as necessidades 
da Secretaria Municipal de Saúde de colares/Pa, no Município de colares. 
abertura: 31/03/2022, às 10:00hs, local: www.comprasgovernamentais.gov.
br. aquisição do Edital: Site do compras Governamentais, TcM/Pa e Portal da 
Transparência. Maria Lucimar Barata - Prefeita Municipal.

PreGÃo eLetrÔNicosrP Nº 003/2022 - UasG: 980451 
objeto: registro de Preços para contratação de empresa especializada, para 
fornecimento de recarga gás liquefeito de petróleo apresentado envasado 
em botijões de 13 kg, para atender as necessidades das secretarias, fun-
dos Municipais do Município de colares/Pa no Município de colares. abertura: 
01/04/2022, às 10:00hs, local: www.comprasgovernamentais.gov.br. aquisi-
ção do Edital: Site do compras Governamentais, TcM/Pa e Portal da Transpa-
rência. Maria Lucimar Barata - Prefeita Municipal.

toMada de PreÇo Nº 003/2022 - PMc 
objeto: contratação de Pessoa Jurídica para Prestação de Serviços de obras 
de Engenharia na reforma e ampliação do Prédio da câmara Municipal de 
colares, em consonância com convênio nº 31/2022 celebrado com a Secre-
taria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas - SEdoP e o 
Município de colares, conforme o estabelecido no Projeto Básico. abertura: 
06/04/2022, às 09:00 h. local: Prédio da câmara Municipal de colares. re-
tirada do Edital: Sala da comissão Permanente de licitação - PMc, TcM/Pa 
- GEo-oBraS e site: colares.pa.gov.br/portal-da-transparenciado município 
de colares/Pa. Maria Lucimar Barata - Prefeita

Protocolo: 774004

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CURUÇÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de cUrUÇa
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico srP/Nº 003/2022PMc
Tipo: menor preço por lote, objeto: registro de Preços para a contratação de 
empresa especializada em Pavimentação Asfáltica e Drenagem superficial  em 
diversos vias do Município de Curuça, a serem definidos de acordo com as ne-
cessidades do Município, a serem definidos de acordo com as necessidades./
Sessão Pública: dia 31/03/2022, às 09:30h.informações: Edital disponível: 
https://www.bll.gov.com, https://www. https://www.tcm.pa.gov.br/mural-
de-licitacoes/ JeFFersoN Ferreira de MiraNda -Prefeito Municipal 
de curuça/Pa.

Protocolo: 774005

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE GOIANÉSIA DO PARÁ

.

aViso de reVoGaÇÃo de LicitaÇÃo
a Prefeitura Municipal Goianésia do Pará, torna público a quem possa 
interessar a revogação do PrEGÃo ElETroNico: Nº PE 10/2022-PMGP cujo 
o objeto é registro de preços para eventual aquisição de peças, componentes 
e acessórios novos de veículos leves para manutenção preventiva e corre-
tiva da frota municipal de Goianésia do Pará, com a finalidade de suprir as 
necessidades das secretarias. Motivo: constatação superveniente de erro de 
quantitativo em termo de referência e edital de licitação. Francisco david 
Leite rocha, Prefeito Municipal.

Protocolo: 774006

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE IRITUIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de iritUia Pa
aVisos de LicitaÇÃo 

o Município de irituia/Pa, através da Prefeitura Municipal, por inter-
médio do Setor de licitações, torna público que, fará realizar licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico, Nº 004/2022, tipo menor preço por item, ob-
jeto: aquisição de combustíveis Gasolina comum E diesel S10 Para Uso da 
administração Pública Municipal de irituia/Pa, conforme descrições E Espe-
cificações Apresentadas No Anexo I (Termo De Referência), Por Sistema De 
registro de Preços, Visando aquisições futuras Pela Prefeitura Municipal de 
irituia - Secretarias Municipais, E outros Órgãos Solicitantes Nos Termos da 
lei. data e horário do início da disputa: 10:00 horas do dia 31/03/2022;
Pregão eletrônico, Nº 006/2022, tipo menor preço por item, objeto: aqui-
sição de dois Veículos Novos/Zero Quilômetro Tipo ambulância, Para atendi-
mento da Secretaria Municipal de Saúde de irituia/Pa.data e horário do início 
da disputa: 14:00 horas do dia 31/03/2022. de acordo com o que determi-
na a legislação vigente, a realizar-se no Portal de compras Públicas https://
www.portaldecompraspublicas.com.br. o procedimento licitatório obedecerá 
ao disposto na lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do decreto 
nº 10.024, dE 20 de setembro de 2019, lei nº 8.666/93 e demais legisla-
ção e suas alterações posteriores que lhe foram introduzidas. o Edital e seus 
anexos encontram-se à disposição dos interessados no Portal de compras 
Púbicas https://www.portaldecompraspublicas.com.br, Portal da Prefeitura 
na Url https://www.irituia.pa.gov.br/ e no Mural das licitações do TcM/Pa, 
https://www.tcm.pa.gov.br a partir da publicação deste aviso. informações 
complementares poderão serem solicitadas pelo e-mail: cpl@irituia.pa.gov.br. 
samilly Lima ramos - Pregoeira.

Protocolo: 774007

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE JACUNDÁ

.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 9/2022-015
abertura dia 31/03/2022, às 09:00 horas, no site:www.portaldecom-
praspublicas.com.br, tipo Maior Lance ou oferta, objeto: coNTraTa-
ÇÃo dE iNSTiTUiÇÃo fiNaNcEira Para PrESTaÇÃo dE forMa EXclUSiVa 
doS SErViÇoS rEfErENTES À cENTraliZaÇÃo E ao ProcESSaMENTo dE 
100% (cEM Por cENTo) dE crÉdiToS ProVENiENTES da folHa dE PaGa-
MENTo doS SErVidorES MUNiciPaiS dE JacUNdá - Pa. o edital encontra-
se a disposição na cPl no horário de expediente, das 8:00hs às 12:00 horas, 
em dias úteis e no site http://jacunda.pa.gov.br/portal-da-transparencia.

itonir aparecido tavares-Prefeito
Protocolo: 774008
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE LIMOEIRO DO AJURU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de LiMoeiro do aJUrU
Portaria Nº 04/2022-Gs/seMed, de 14/03/2022

Estabelece o funcionamento dos anos finais do Ensino fundamental na Esco-
la Municipal denominada “Rio Limoeiro”, em Limoeiro do Ajuru/Pa. A Secretá-
ria Municipal de Educação do município de limoeiro do ajuru, Estado do Pará, 
usando das competências que lhes são atribuídas por lei.
resoLVe:
art. 1º - Estabelecer o funcionamento da extensão do Ensino fundamental, 
anos finais - do 6º ao 9º ano, na Escola Municipal de Ensino fundamental 
denominada “Rio Limoeiro”, do Município de Limoeiro do Ajuru, a partir de 
março do ano letivo 2022.
art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na da sua publicação.
art. 3º - revogam-se as disposições em contrário.
art. 4º - registre-se, publique-se, dê-se ciência e cumpra-se. Secretaria Municipal 
de Educação limoeiro do ajuru, 14 de março de 2022. raelma santana Pinheiro 
- secretária Municipal de educação/dec. nº 043/2021 - GP.

Protocolo: 774009

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ

.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo PreseNciaL (srP) Nº 018/2022-ceL/seVoP/PMM 

Processo N° 3.000/2022-PMM - Tipo Menor Preço Por lote. data da 
Sessão: 07/04/2022 - 09h00min (horário local). objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS 
Para EVENTUal aQUiSiÇÃo - rEcarGaS dE carTUcHoS E ToNErS, coM 
ViSTaS a SUPrir aS dEMaNdaS da SEcrETaria MUNiciPal dE EdUcaÇÃo 
- SEMEd E daS UNidadES ViNcUladaS. integra do Edital e informações: Sala 
da cEl/SEVoP/PMM - Prédio da SEVoP, rod. Br 230 - Km 5,5 - Bairro Nova 
Marabá, Marabá, Pará, das 8h às 12h e das 14h às 18h, ou pelo e-mail: sevop.
licitacao@maraba.pa.gov.br, ou no portal do TcM/Pa, ou pelo Portal da Transpa-
rência/Marabá. ass.: adalberto c. raymundo - Pregoeiro-ceL/seVoP.

Protocolo: 774010

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo PreseNciaL (srP) Nº 017/2022-ceL/seVoP/PMM 

Processo N° 5.230/2022-PMM - Tipo Menor Preço Por lote. data da 
Sessão: 04/04/2022 - 09h00min (horário local). objeto: rEGiSTro dE PrE-
Ço Para EVENTUal - aQUiSiÇÃo dE PEÇaS dE VEÍcUloS E dE caMiNHÕES 
Para aTENdEr aS NEcESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE aGri-
cUlTUra. integra do Edital e informações: Sala da cEl/SEVoP/PMM - Prédio 
da SEVoP, rod. Br 230 - Km 5,5 - Bairro Nova Marabá, Marabá, Pará, das 8h 
às 12h e das 14h às 18h, ou pelo e-mail: sevop.licitacao@maraba.pa.gov.br, 
ou no portal do TcM/Pa, ou pelo Portal da Transparência/Marabá. 
ass.: adalberto c. raymundo - Pregoeiro-ceL/seVoP.

Protocolo: 774011

eXtrato coNtrato N° 27/2022/FccM 
Processo Nº 23.514/2021/PMM, PP - SrP n° 015/2021/cEl/fccM - Ven-
cedora: PoNTo iNfo coMEr. E SEr. iNfo. EirElli, cNPJ 08.255.726/0001-
87, perfazendo um valor total de r$ 27.888,00. Vigência: 31/12/2022, assi-
nado: 16/03/2022recurso próprio. Vanda régia américo Gomes- Presi-
dente da Fundação casa da cultura de Marabá.

eXtrato coNtrato N° 28/2022/FccM 
Processo Nº 22.340/2021-PMM, PP - SrP n° 011/2021/cEl/fccM - Ven-
cedora: iBiZa EMPrEEd. coMEr. E SEr. EirElli, cNPJ 18.559.714/0002-80, 
perfazendo um valor total de r$ 28.226,00. Vigência: 31/12/2022, assinado: 
16/03/2022, recurso oriundo do contrato fccM e a empresa ValE. Vanda ré-
gia américo Gomes- Presidente da Fundação casa da cultura de Marabá

eXtrato coNtrato N° 29/2022/FccM 
Processo Nº 22.875/2021-PMM, PP - SrP n° 013/2021/cEl/fccM - Vencedo-
ra: caB NoGUEira coMErcio E rEPrESENTaÇÕES, cNPJ 37.967.870/0001-
444, perfazendo um valor total de r$ 21.838,00. Vigência: 31/12/2022, as-
sinado: 18/03/2022, recurso próprio da fccM. Vanda régia américo Go-
mes- Presidente da Fundação casa da cultura de Marabá

Protocolo: 774012

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
secretaria MUNiciPaL de adMiNistraÇÃo
eXtrato ao coNtrato Nº 170/2022/seMad 

Processo nº 1.475/2022/PMM, autuado na modalidade PrEGÃo PrESEN-
cial (SrP) Nº 004/2022-cEl/SEVoP/PMM, que gerou a ata de registro de 
Preços Nº 032/2022-cEl/SEVoP/PMM, objeto: locação de Veículos para aten-
der as necessidades da Secretaria Municipal de agricultura; Empresa: loBo 
coMÉrcio E locaÇÕES dE VEÍcUloS lTda. - cNPJ nº 11.172.668/0001-
32; Valor r$ 492.000,00 (quatrocentos e noventa e dois mil reais), assinatura 
17/03/2022 Vigência: 31/12/2022. José Nilton de Medeiros, secretário 
de administração.

eXtrato ao coNtrato Nº 171/2022/seMad
Processo nº 1.475/2022/PMM, autuado na modalidade PrEGÃo PrESEN-
cial (SrP) Nº 004/2022-cEl/SEVoP/PMM, que gerou a ata de registro de 
Preços Nº 032/2022-cEl/SEVoP/PMM, objeto: locação de caminhões para 
atender as necessidades da Secretaria Municipal de agricultura; Empresa: 
M r da coSTa coNSTrUTora, SErViÇoS E locaÇÃo EirEli - cNPJ nº 
04.420.090/0001-20; Valor r$ 398.000,00 (trezentos e noventa e oito mil 
reais), assinatura 17/03/2022 Vigência: 31/12/2022. José Nilton de Medei-
ros, secretário de administração.

Protocolo: 774013

coNtrato adMiNistratiVo Nº 241/2022-FMs/PMM
Processo administrativo nº 2.138/2022/PMM autuado na modalidade, 
Pregão Eletrônico (SrP) Nº 011/2022-cPl/PMM. objeto do contrato: aqui-
sição de teste rápido usado no combate ao coronavírus, para atendimen-
to do fundo Municipal de Saúde e unidades vinculadas. Empresa: Gc laB 
diaGNÓSTicoS lTda, inscrita no cNPJ sob nº 20.352.354/0001-02. Valor: 
r$ 157.350,00 (cento e cinquenta e sete mil, trezentos e cinquenta reais). 
dotações orçamentárias: 10 301 0012 2.047 Programa atenção Básica de 
Saúde - PaB, 10 302 0012 2.055 atenção Média e alta complexidade - Mac/
SiH, Elemento de despesas: 3.3.90.30.00 Material de consumo. daTa da 
aSSiNaTUra 18 de março de 2022. LUciaNo LoPes dias - secretário 
Municipal de saúde de Marabá /Pa.

Protocolo: 774014

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
secretaria MUNiciPaL de adMiNistraÇÃo
eXtrato ao coNtrato Nº 173/2022/seMad 

Processo nº 2.280/2022/PMM, autuado na modalidade PrEGÃo Eletrôni-
co Nº 008/2022-cPl/PMM, objeto: aquisição de gêneros alimentícios, água 
Mineral e colchões para utilização de recurso federal decorrente de transfe-
rência obrigatória, para ações de assistência as famílias atingidas pelas cheias 
do rio Tocantins e itacaiunas, conforme cadastro da defesa civil. Empresa: d 
r dE liMa EirEli. cNPJ nº 20.927.716/0001-46; Valor r$ 95.816,00 (noven-
ta e cinco mil, oitocentos e dezesseis reais), assinatura 18/03/2022 Vigência: 
31/12/2022. José Nilton de Medeiros, secretário de administração.

eXtrato ao coNtrato Nº 175/2022/seMad
Processo nº 2.280/2022/PMM, autuado na modalidade PrEGÃo Eletrôni-
co Nº 008/2022-cPl/PMM, objeto: aquisição de gêneros alimentícios, água 
Mineral e colchões para utilização de recurso federal decorrente de transfe-
rência obrigatória, para ações de assistência as famílias atingidas pelas cheias 
do rio Tocantins e itacaiunas, conforme cadastro da defesa civil. Empresa: 
coNfiaNÇa coMÉrcio dE ProdUToS lTda. cNPJ nº 29.000.107/0001-11; 
Valor r$ 188.224,00 (cento e oitenta e oito mil, duzentos e vinte e quatro 
reais), assinatura 18/03/2022 Vigência: 31/12/2022. José Nilton de Medei-
ros, secretário de administração.

Protocolo: 774015

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
serViÇo de saNeaMeNto aMBieNtaL de MaraBÁ - ssaM

eXtrato do coNtrato Nº 036/2022-ssaM
extrato do contrato Nº 036/2022-ssaM. Processo administrativo Nº 
28.407/2021-cEl/SEVoP/PMM. Pregão Presencial (SrP) Nº 082/2021-cEl/
PMM, ata de registro de Preços Nº 028/2022-cEl/SSaM/PMM. referente 
à rEGiSTro dE PrEÇo Para aQUiSiÇÃo dE PEÇaS Para caMiNHÕES E 
coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE Troca 
dE MolaS E loNaS dE frEioS, dESTiNadoS a aTENdEr aS NEcESSida-
DES DO SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE MARABÁ - SSAM, fir-
mado entre o SErViÇo dE SaNEaMENTo aMBiENTal dE MaraBá - SSaM 
e a empresa MV coMl. dE PEÇaS Para aUTo E SErViÇo lTda, cNPJ sob 
o Nº 07.712.240/0001-68, Valor Global: r$ 197.195,24 (cento e noventa 
e sete mil centos e novena e cinco reais e vinte e quatro centavos). Perío-
do de Vigência: o presente contrato terá sua duração diretamente vinculada 
à vigência dos respectivos créditos orçamentários. dotação orçamentária: 
15.452.0020.2.126 - operacionalização dos Serviços Urbanos. Elemento de 
despesa: 3.3.90.39.00 - outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas.

Marabá Pa, 17 de março de 2022.
Múcio eder andalécio

diretor Presidente

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
serViÇo de saNeaMeNto aMBieNtaL de MaraBÁ - ssaM

eXtrato do coNtrato Nº 035/2022-ssaM
eXtrato do coNtrato Nº 035/2022-ssaM

Processo administrativo Nº 28.407/2021-cEl/SEVoP/PMM. Pregão Pre-
sencial (SrP) Nº 082/2021-cEl/PMM, ata de registro de Preços Nº 028/2022-
cEl/SSaM/PMM. referente à rEGiSTro dE PrEÇo Para aQUiSiÇÃo dE 
PEÇaS Para caMiNHÕES E coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para PrESTaÇÃo 
dE SErViÇoS dE Troca dE MolaS E loNaS dE frEioS, dESTiNadoS a 
aTENdEr aS NEcESSidadES do SErViÇo dE SaNEaMENTo aMBiENTal dE 
MARABÁ - SSAM, firmado entre o SERViÇo dE SaNEaMENTo aMBiENTal 
dE MaraBá - SSaM e a empresa MolaS aSa BraNca lTda, cNPJ sob o Nº 
83.658.443/0001-00, Valor Global: r$ 250.613,79 (duzentos e cinquenta mil 
seiscentos e treze reais e setenta e nove centavos). Período de Vigência: o 
presente contrato terá sua duração diretamente vinculada à vigência dos res-
pectivos créditos orçamentários. dotação orçamentária: 15.452.0020.2.126 - 
operacionalização dos Serviços Urbanos. Elemento de despesa: 3.3.90.39.00 
- outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas.

Marabá Pa, 17 de março de 2022.
Múcio eder andalécio

diretor Presidente
Protocolo: 774016
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE MOCAJUBA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de MocaJUBa
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico Nº Pe.03.2022.PMM.sedUrB 
Órgão: Secretaria Municipal de desenvolvimento Urbano e Meio ambiente 
- SEdUrB/Município de Mocajuba. objeto: aquisição de Material Elétrico, 
para atender as demandas de diversas Secretarias pertencentes ao Municí-
pio de Mocajuba/Pa. data, Hora e local de abertura: 04 de abril de 2022 às 
10h00mm, no www.comprasnet.gov.br. Edital e informações: de 2ª a 6ª feira 
(dias úteis), das 08h00mm às 12h00mm, na Sala da divisão de licitação, si-
tuada no mesmo endereço supracitado, onde o Edital poderá ser obtido isento 
de qualquer taxa, mediante apresentação de mídia (cd-r ou dVd-r) virgem, 
pelo interessado que se identificar, através de preenchimento de formulário 
próprio do órgão ou através do Portal da Transparência no site do TcM/Pa. 
rosivaldo de Barros oliveira - secretário Municipal de desenvolvi-
mento Urbano e Meio ambiente.

Protocolo: 774018

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MOJUÍ DOS CAMPOS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de MoJUÍ dos caMPos
secretaria MUNiciPaL de edUcaÇÃo - seMed

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 004/2022-seMed

objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Na locaÇÃo dE VE-
ÍcUloS (TiPo ÔNiBUS) coM MoToriSTa, Para aTENdEr aoS alUNoS dE 
cUrSoS dE GradUaÇÃo E cUrSoS dE caPaciTaÇÃo ProfiSSioNaliZaN-
TE, rESidENTE No MUNiciPio dE MoJUi doS caMPoS. Edital: 18/03/2022 
no endereço eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br ou www.mo-
juidoscampos.pa.gov.br. início de entrega das propostas: 18/03/2022 a partir 
das 09 horas no site www.portaldecompraspublicas.com.br. abertura das pro-
postas:31/03/2022 às 9h30min no site www.portaldecompraspublicas.com.br

Brian Lima dos santos
Pregoeiro Municipal

Protocolo: 774017

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE NOVA IPIXUNA

.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo PreseNciaL - PP 10/2022-PMNi.

o Município de NoVa iPiXUNa - Pa, através da PrEfEiTUra MUNiciPal, 
por intermédio do Pregoeiro, torna público, para conhecimento dos interessa-
dos, que realizará licitação na modalidade: Pregão na forma Presencial, tipo 
Menor Preço, por iTEM, em Sessão Pública Presencial a partir das 10h00min 
(horário de Brasília- df) do dia 01/04/2022, de acordo com o que determina 
a legislação vigente, a realizar-se na sala da comissão de licitação da PrEfEi-
TUra MUNiciPal dE NoVa iPiXUNa. objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa 
Para MaNUTENÇÃo, HoSPEdaGEM E aTUaliZaÇÃo do WEBSiTE/PorTal 
dESTE MUNicÍPio. o Edital e seus anexos encontram-se disponíveis no Por-
tal da Transparência do Município de Nova ipixuna - Pa, Mural de licitações 
- TcM/Pa, e-mail: cpl.pmni@gmail.com, e/ou na Sala da comissão de licita-
ção, na rUa aNTÔNio MarrocoS, N° 01, Bairro: fElicidadE, a partir da 
publicação deste aviso, no horário de expediente.

Protocolo: 774020

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE OURÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de oUrÉM
eXtrato de terMo aditiVo

espécie: 2º Termo aditivo ao contrato 2022-0702-001-cPl/PMo. Vinculado 
ao Pregão Eletrônico Nº 014/2021- PMo - PE-SrP, Partes contratante: Municí-
pio de ourém/Pa, contratada: empresa oechsler E cia ltda, inscrita no cNPJ: 
00.991.423/0001-10. objeto do Termo: realinhamento dos preços registra-
dos em ata de registro de preços para os fornecimentos de combustíveis, 
para abastecer toda frota de veículos e máquinas da Prefeitura Municipal de 
ourém/Pa, junto ao contrato Nº 2022- 0702-001, celebrado entre as partes 
em 07 de fevereiro de 2022, o presente Termo de realinhamento de Preços 

encontra-se amparo legal no artigo 65, inciso II, “d” da Lei nº 8.666/93. Do 
Percentual E Valor: fica concedido um reajusto de 15,00% para o item: 01- 
valor reajustado r$ 7,61;24,9% para o item 03-valor reajustado r$ 6,96; 
e24,9% para o item 04-valor reajustado r$6,92. Permanecem em pleno vi-
goras demais cláusulas e condições ajustadas no contrato nº 2022-0702-001. 
Francisco roberto Uchoa cruz - Prefeito.

Protocolo: 774021

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PACAJÁ

.

MUNicÍPio de PacaJÁ/estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de PacaJÁ

aViso de HoMoLoGaÇÃo 
PreGÃo eLetrÔNico srP N° 004/2022

o Prefeito municipal de Pacajá, Exmo. Sr. aNdrÉ rioS dE rEZENdE, torna 
público o aViSo dE HoMoloGaÇÃo referente ao processo licitatório PrEGÃo 
ElETrÔNico SrP N° 004/2022.
oBJETo: registro de preço para futura e eventual contratação de empresa 
para o fornecimento e instalação de janelas, portas, lousas e placas de vidro 
temperado destinado ao atendimento de demandas da Prefeitura Municipal de 
Pacajá, Secretarias e fundos Municipais de Pacajá-Pa.
eMPresa VeNcedora:
01-coNSTrUTora criSTaliNa lTda cNPJ: 35.748.157/0001-84Subtotal ad-
judicado: r$ 1.098.400,00(um milhão noventa e oito mil e quatrocentos reais).

Pacajá/Pa, 17 de março de 2022.
aNdrÉ rios de reZeNde

PrEfEiTo MUNiciPal
Protocolo: 774022

MUNicÍPio de PacaJÁ /estado do ParÁ
FUNdo MUNiciPaL de saÚde

eXtrato de coNtrato Nº 20220243
oriGeM: arP 002 PreGÃo Nº Pe srP 001/2022

coNTraTaNTE........: fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE coNTraTada(o).....: 
coMErcio dE coMBUSTiVEl PacaJá lTda
cNPJ: 28.644.957/0001-90
OBJETO.......: fornecimento, sob demanda, de combustível e lubrificantes 
para atender as demandas do fundo Municipal de Saúde.
Valor ToTal........: r$ 371.467,90 (trezentos e setenta e um mil, quatrocen-
tos e sessenta e sete reais e noventa centavos).
ProGraMa dE TraBalHo…: Exercício 2021 atividade, 2.051, 2.056, 2.071, 
2.078, 2.081, 2.086 Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo
ViGÊNcia: 16 de março de 2022 a 31 de dezembro de 2022.

cLeide Ferreira cHaVes-PrEGoEira
Protocolo: 774023

MUNicÍPio de PacaJÁ /estado do ParÁ
FUNdo MUNiciPaL de saÚde

eXtrato de coNtrato Nº 20220244
oriGeM: arP 002 PreGÃo Nº Pe srP 001/2022

coNTraTaNTE........: fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE
coNTraTada(o).....: aZEVEdo coMErcio dE coMBUSTiVEiS lTda
cNPJ: 05.368.599/0002-15
oBJETo.......: fornecimento, sob demanda, de combustível para atender as 
demandas do fundo Municipal de Saúde.
Valor ToTal........: r$ 378.500,00 (trezentos e setenta e oito mil, quinhen-
tos reais).
ProGraMa dE TraBalHo…: Exercício 2021 atividade, 2.051, 2.056, 2.071, 
2.081, 2.086 Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo
ViGÊNcia: 16 de março de 2022 a 31 de dezembro de 2022.

cLeide Ferreira cHaVes-PrEGoEira
Protocolo: 774024

MUNicÍPio de PacaJÁ/ estado do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico-srP N° 007/2022.
o MUNicÍPio de PacaJÁ, torna público e para conhecimento dos interes-
sados que fará realizar licitação, na seguinte modalidade e características:
ModalidadE: PrEGÃo ElETrÔNico.
TiPo: MENor PrEÇo Por iTEM.
oBJETo: registro de preço para futura e eventual contratação de empresa 
para prestação de serviço de bomba injetora e retifica destinado ao atendi-
mento de demandas da Secretaria Municipal de obras e serviços urbanos e 
fundo Municipal de Educação da Prefeitura Municipal de Pacajá-Pa.
aBErTUra daS ProPoSTaS E SESSÃo dE diSPUTa: dia 05 de abril de 2022, 
às 09h00Min.
forMaliZaÇÃo dE coNSUlTaS: o referido edital poderá ser obtido junto ao 
Portal da Transparência do Município, no Mural de licitações do TcM/Pa, no 
sítio https://portal.licitanet.com.br/ e na Sala da comissão de licitações do 
Município de Pacajá no horário de expediente ou através de solicitação pelo 
e-mail licitacaopacajápmp@gmail.com
SiSTEMa ElETrÔNico: liciTaNET.

Pacajá/Pa, 18 de março de 2022.
cLeide Ferreira cHaVes-Pregoeira

Protocolo: 774025
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MUNicÍPio de PacaJÁ/ estado do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico-srP N° 008/2022
o MUNicÍPio de PacaJÁ, torna público e para conhecimento dos interes-
sados que fará realizar licitação, na seguinte modalidade e características:
ModalidadE: PrEGÃo ElETrÔNico.
TiPo: MENor PrEÇo Por iTEM.
oBJETo: registro de preço para futura e eventual contratação de empresa 
para o fornecimento de peças e materiais necessários para manutenção de 
veículos destinado ao atendimento de demandas da Secretaria Municipal de 
obras e serviços urbanos da Prefeitura Municipal de Pacajá-Pa.
aBErTUra daS ProPoSTaS E SESSÃo dE diSPUTa: dia 06 de abril de 2022, 
às 09h00Min.
forMaliZaÇÃo dE coNSUlTaS: o referido edital poderá ser obtido junto ao 
Portal da Transparência do Município, no Mural de licitações do TcM/Pa, no 
sítio https://portal.licitanet.com.br/ e na Sala da comissão de licitações do 
Município de Pacajá no horário de expediente ou através de solicitação pelo 
e-mail licitacaopacajápmp@gmail.com
SiSTEMa ElETrÔNico: liciTaNET.

Pacajá/Pa, 18 de março de 2022.
cLeide Ferreira cHaVes

Pregoeira
Protocolo: 774026
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aViso de LicitaÇÃo 
PreGÃo eLetrÔNico n° 9/2021-00096  
coM cota reserVada Para Mes e ePPs 

objeto: aquisição de material hospitalar, mobiliário em geral, equipamen-
to hospitalar, aparelhos e utensílios domésticos e outros materiais de con-
sumo objetivando atender o Hospital Municipal de Paragominas, Emen-
da Parlamentar aprovada pela Parlamentar Elcione Barbalho, Proposta nº 
11536.700000/1210-04. Nova abertura: 01/04/2022 as 09:00 hs. a retirada 
do Edital deverá ser efetuada via internet, no site: www.portaldecompraspu-
blicas.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: 21/03/2022. 
Jorge Pascoa da silva - Pregoeiro. Portaria n° 04/2022-GPP.

aViso de LicitaÇÃo 
PreGÃo eLetrÔNico n° 9/2021-00099  
Para sisteMa de reGistro de PreÇos 

objeto: locação de sistema de som e iluminação, telão de led, gerador de 
energia, banheiros químicos, palco, camarote, camarim e tenda e contratação 
de serviços de ornamentação, audiovisual, segurança, arbitragem, show piro-
técnico e piromusical, para atendimento das ações constantes no calendário 
cultural e esportivo do Município de Paragominas realizadas ou apoiadas pela 
Secretaria Municipal de cultura, Turismo, desporto e lazer. data de abertura: 
01/04/2022 as 09:00 hs. a retirada do Edital deverá ser efetuada via internet, 
no site: www.portaldecompraspublicas.com.br ou de segunda a sexta-feira, 
de 8h as 12h e das 14h as 18h, na sede da PMP, sito na rua do contorno, 
1212 - centro. Pgm: 21/03/2022. diego Guimarães Vieira - Pregoeiro. 
Portaria n° 04/2022-GPP.

aViso de LicitaÇÃo 
PreGÃo PreseNciaL n° 9/2022-00021  

Para sisteMa de reGistro de PreÇos 
objeto: contratação de empresa para serviços de usinagem e fornecimen-
to de cBUQ, para aplicação nos serviços de correção de pavimento (tapa
-buraco/panos) no perímetro Urbano do Município de Paragominas. data de 
abertura: 01/04/2022 as 09:00 hs. a retirada do Edital deverá ser efetuada 
de segunda a sexta-feira, de 8h às 12h e das 14h as 18h, na sede da Prefei-
tura Municipal de Paragominas/Pa, sito na rua do contorno, 1212 - centro. 
Pgm: 21/03/2022. elmaicon souza da conceição - Pregoeiro. Portaria 
n° 04/2022-GPP.
eXtrato - terMo aditiVo nº 001/2022 - 1º (PriMeiro) terMo aditi-
Vo ao coNVÊNio de cooPeraÇÃo tÉcNica e FiNaNceira nº 001/2021 
QUe eNtre si ceLeBraM o MUNicÍPio de ParaGoMiNas e a secreta-
ria de estado de adMiNistraÇÃo PeNiteNciÁria - seaP. 
oBJeto. constitui objeto do presente Termo aditivo, prorrogação do prazo 
de vigência do convênio de cooperação Técnica e financeira nº 001/2021, 
ficando a vigência que era de 18/03/2022 para 31/12/2022. Justificativa: Em 
razão da necessidade da continuidade dos serviços referente a utilização da 
mão de obra carcerária de até 20 (vinte) internos em regime semiaberto e 
05 (cinco) internos em regime aberto, custodiados no centro de recuperação 
regional de Paragominas - crPa, e o prazo de vigência do convênio de co-
operação Técnica e financeira nº 001/2021, que terminaria em 18/03/2022, 
conforme anexo nº 01 (um) do Plano de Trabalho, no qual estipula o paga-
mento de 01 (um) salário mínimo vigente. os recursos repassados pela coN-
cEdENTE, os quais estão devidamente descritos no Plano de Trabalho somam 
a quantia de r$ 380.330,00 (trezentos e oitenta mil, trezentos e trinta reais), 
dada a renovação do Termo, inclui-se novo período acolhendo os valores vi-
gentes. fonte de recurso: Próprio. Paragominas-Pa,16 de Março 2022. JoÃo 
LUcÍdio LoBato Paes - Prefeito Municipal; JarBas VascoNceLos do 
carMo - secretário de estado de administração Penitenciária - seaP/Pa.

Protocolo: 774027
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estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas

terMo de iNdiciaÇÃo
a comissão de Processo administrativo disciplinar, designada pela Portaria nº 
015, de 12 de janeiro de 2022, do Exmº Prefeito deste Município, publicada 
em 21 de janeiro de, tendo ultimada a coleta de provas, decide para o fim 
previsto no artigo 226, da lei Municipal nº 4.231/02 - Estatuto dos Servidores 
Públicos do Município de Parauapebas iNdiciar o servidor adonias ferreira 
lima Sousa, Matrícula, 1685, ocupante do cargo efetivo de Professor, na Se-
cretaria Municipal de Educação – SEMED, devidamente qualificado nos autos, 
pelas razões de fato e de direito a seguir expostas. 
• infrações do artigo 181, no seguinte inciso:
01 - inciso Xi - valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem 
em detrimento da dignidade da função pública;
Conforme ficou provado abaixo:
irregularidade 01 – o servidor adonias ferreira lima Sousa valeu-se do cargo 
para lograr proveito pessoal ou de outrem em detrimento da dignidade da função 
pública, quando durante as atribuições do seu cargo assediou seus alunos, agra-
vando ainda mais pelo fato de serem menores e idade, todos na faixa etária de 
10 a 13 ano de idade, e ainda utilizando se do local de trabalho, especificamente, 
a sala onde ele ministrava sus aulas para importunar sexualmente seus alunos 
menores de idade quando a função do mesmo era dar proteção aos seus alunos 
naquele ambiente, causando transtornos aos profissionais e aos pais e alunos da 
Escola Sandra Maria, local onde à época o servidor servia este Município através 
da Secretaria Municipal de Educação, desviando se de sua conduta profissional 
agindo em confronto com as éticas das instituições.
Vejamos o relato do aluno (menor) f. S. V. perante a autoridade Policial,12 anos 
de idade, folha 44 dos autos do Processo de Sindicância, Portaria 105 de 16 de 
abril de 2018, publicada em 07 de maio de 2018 (anexo deste processo).
Neste relato podemos observar a firmeza nas falas do Aluno (menor) F. S. V. e 
nos relatos dos outros alunos que seguem às folhas 46 a 63, perante a auto-
ridade Policial e nos relatos prestados na escola SaNdra Maria às folhas 08 
a 12 do Processo de Sindicância anexado aos autos deste Processo, podemos 
observar que não há dissonância entre as falas todos foram uníssonos ficando 
claro o desvio de conduta do arguido.
Em face do que restou apurado, a comissão de Processo administrativo dis-
ciplinar determina que a servidor adonias ferreira lima Sousa, seja ciTado 
por edital, tendo em vista que o mesmo se encontra em lugar incerto e não 
sabido, nos termos do artigo 228, da lei Municipal nº 4.231/02, para apresen-
tar defesa escrita pessoalmente, ou por procurador legalmente constituído, no 
prazo de 15 (quinze) dias a partir da última publicação do edital.

Parauapebas-Pa, 15 de março de 2022.
alessandro sousa silva-Presidente

Monalisa odonay rego da silva-Secretária
Wellington José do Nascimento ramos-Membro
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PreFeitUra MUNiciPaL de PLacas
eXtrato de terMo aditiVo 

esPÉcie: 2º Termo aditivo ao contrato nº 20210201. contratante: Prefeitu-
ra Municipal de Placas, cnpj 01.611.858/0001-55. contratado: VS Serviços 
de locação Eireli cnpj 36.908.164/0001-69. objeto do contrato: contrata-
ção de Empresa Para construção do Monumento aos Pioneiros No Município 
de Placas, conforme convênio Nº07/2021 firmado com a Sec. de Estado 
de desenvolvimento Urbano E obras Públicas alteração: alteração: Prorro-
gação do prazo de vigência do contrato original, nos termos do art. 57, in-
ciso i da lei 8.666/93 Vigência 01 de março de 2022 até 28 de junho de 
2022. data de assinatura 21 de fevereiro de 2022 dotação orçamentária: 
1801.154511007.1.031 construção, reforma e adaptação de Prédios. classi-
ficação econômica 4.4.90.51.00 Obras e instalações. ordenador responsá-
vel: Leila raquel Possimoser Prefeita Municipal.
esPÉcie: 2º Termo aditivo ao contrato nº 20210113. contratante: fundo 
Municipal de Saúde cNPJ 12.566.342/0001-52. contratado: Maria da con-
ceição Sousa de Souza cpf Nº532.969.342-00. objeto: locação de imóvel 
Situado Na rua rosa Vermelha, 2278, Na Esquina da al.18, aeroporto Velho, 
cep 68010-200, Santarém - Pará, de Propriedade da Sra. Maria da conceição 
Sousa de Souza: reajuste do valor do contrato original, nos termos do art. 
65, § 8º, da lei nº 8.666/1993, o valor global do contrato nº 20210113 passa 
de r$ 43.230,00 (quarenta e três mil duzentos e trinta reais), considerando 
o valor do contrato, primeiro e segundo termo aditivo de prorrogação de vi-
gência, passa a ser r$ 82.830,00 (oitenta e dois mil oitocentos e trinta reais). 
acréscimo de r$3.630,00 (três mil seiscentos e trinta reais) devido ao rea-
juste. data de assinatura 10 de fevereiro de 2022. ordenador responsável: 
Gilberto Bianor dos santos Paiva.
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esPÉcie: 3º Termo aditivo ao contrato nº 20190010. contratante: fundo 
Municipal de assistencia Social de Placas, cNPJ-Mf, Nº 14.654.055/0001-20, 
Moacyr Martins, cPf 920.931.328-34, objeto do contrato é locação de objeto 
destinado ao funcionamento E desenvolvimento das atividades do centro de 
referência Especializado de assistência Social (crEaS). alteração: Prorrogação 
do prazo de vigência do contrato original, nos termos do art. 57, inciso i da lei 
8.666/93 Vigência 01 de Janeiro de 2022 até 31 de dezembro de 2022 data de 
assinatura 22 de dezembro de 2021, assim o valor contratual sofrerá a partir da 
assinatura do presente termo aditivo em decorrência da prorrogação de prazo. 
assim, o valor do contrato que era de r$ 36.000,00(trinta e seis mil) sofrerá 
acréscimo em valor de r$ 12.000,00(doze mil) que equivale a 12 meses do 
valor de r$ 1.000,00 (mensal). assim o valor total do contrato passa a ser de r$ 
48.000,00 (quarenta e oito mil), o que corresponde ao acréscimo de prazo do 
valor contratual. dotação orçamentária 1419.08.244.0136.2.045.3.3.90.36.00.
1311. ordenador responsável: erika cristina alves de Jesus

eXtrato de coNtrato 
coNtrato Nº: 20220115 

oriGeM: caroNa 001/2022. contratante: fundo Municipal de Educação 
cnpj 28.558.407/0001-58 contratada (o) Thiago de Sousa chaga Eireli. cNPJ 
33.543.829/0001-90. objeto: Prestação de Serviço de locação de Microoni-
bus Para Transportar os alunos Para os Eventos Extra Escolares realizados 
Pela Sec. Mun. de Educação. Valor Total r$ 366.240,00(trezentos e sessenta 
seis mil duzentos e quarenta reais) 17 de fevereiro de 2022 extinguindo-se 
em 31 de dezembro de 2022; data da assinatura: 17 de fevereiro de 2022.

coNtrato Nº: 20220103 
oriGeM: cHaMada PUBLica 001/2022.  contratante: fundo Municipal de 
Educação cNPJ 28.558.407/0001-58 contratada (o) anselmo Burmann, ins-
crito Sob o Nº cpf 206.600.492-87 objeto: aquisição de Gêneros alimentícios 
diretamente da agricultura familiar E do Empreendedor familiar rural Para 
compor a alimentação dos alunos da rede Publica de Ensino do Municipio de 
Placas/Pa. Valor Total r$ 20.292,26(vinte mil duzentos e noventa e dois reais 
e vinte e seis centavos) 11 de fevereiro de 2022 extinguindo-se em 31 de 
dezembro de 2022; data da assinatura: 11 de fevereiro de 2022.

coNtrato Nº: 20220093 
oriGeM: cHaMada PUBLica 001/2022. contratante:fundo Municipal de 
Educação cnpj 28.558.407/0001-58 contratada (o) antonio rabelo da Silva , 
inscrito Sob o Nº cpf 361.941.632-68objeto:  aquisição de Gêneros alimen-
tícios diretamente da agricultura familiar E do Empreendedor familiar rural 
Para compor a alimentação dos alunos da rede Publica de Ensino do Munici-
pio de Placas/Pa. Valor Total r$ 29.007,26(vinte e nove mil sete reais e vinte 
e seis centavos) 11 de fevereiro de 2022 extinguindo-se em 31 de dezembro 
de 2022; data da assinatura: 11 de fevereiro de 2022.

coNtrato Nº: 20220094 
oriGeM: cHaMada PUBLica 001/2022. contratante: fundo Municipal 
de Educação cnpj 28.558.407/0001-58 contratada (o) cleber Viana de oli-
veira, inscrito Sob o Nº cpf 547.180.152-00objeto:  aquisição de Gêneros 
alimentícios diretamente da agricultura familiar E do Empreendedor familiar 
rural Para compor a alimentação dos alunos da rede Publica de Ensino do 
Municipio de Placas/Pa. Valor Total r$ 28.435,26(vinte e oito mil quatrocentos 
e trinta e cinco reais e vinte e seis centavos)11 de fevereiro de 2022 extin-
guindo-se em 31 de dezembro de 2022; assinatura: 11 de fevereiro de 2022.

coNtrato Nº: 20220095 
oriGeM: cHaMada PUBLica 001/2022. contratante: fundo Municipal 
de Educação cnpj 28.558.407/0001-58 contratada (o: cleito Viana de oli-
veira, inscrito Sob o Nº cpf 547.180.402-30objeto:  aquisição de Gêneros 
alimentícios diretamente da agricultura familiar E do Empreendedor familiar 
rural Para compor a alimentação dos alunos da rede Publica de Ensino do 
Municipio de Placas/Pa. Valor  Total de r$ 16.079,78 (dezesseis mil setenta e 
nove reais e setenta e oito centavos) 11 de fevereiro de 2022 extinguindo-se 
em 31 de dezembro de 2022;  data da assinatura: 11 de fevereiro de 2022.

coNtrato Nº: 20220096 
oriGeM: cHaMada PUBLica 001/2022. contratante: fundo Municipal 
de Educação cnpj 28.558.407/0001-58 contratada (o): cleverson Soares da 
Silva, inscrito Sob o Nº cpf 983.265.702-49objeto:  aquisição de Gêneros 
alimentícios diretamente da agricultura familiar E do Empreendedor familiar 
rural Para compor a alimentação dos alunos da rede Publica de Ensino do 
Municipio de Placas/Pa. Valor Total de r$ 28.424,32 (vinte e oito mil quatro-
centos e vinte e quatro reais e trinta e dois centavos) 11 de fevereiro de 2022 
extinguindo-se em 31 de dezembro de 2022; assinatura: 11/02/2022.

coNtrato Nº: 20220097 
oriGeM: cHaMada PUBLica 001/2022. contratante: fundo Municipal 
de Educação cnpj 28.558.407/0001-58 contratada (o): clube de Mães Uni-
das de Placas, inscrita Sob o Nº cnpj 23.040.629/0001-60objeto: aquisição 
de Gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar E do Empreende-
dor familiar rural Para compor a alimentação dos alunos da rede Publica de 
Ensino do Municipio de Placas/Pa. Valor Total de r$ 75.180,00(setenta e cinco 
mil cento e oitenta reais)11 de fevereiro de 2022 extinguindo-se em 31 de 
dezembro de 2022; data da assinatura: 11 de fevereiro de 2022.

coNtrato Nº: 20220098 
oriGeM: cHaMada PUBLica 001/2022.  contratante: fundo Municipal 
de Educação cnpj 28.558.407/0001-58 contratada (o): Gleisse Thelly Siva 
dias, inscrita Sob o Nº cpf 020.920.132-03objeto:  aquisição de Gêneros 
alimentícios diretamente da agricultura familiar E do Empreendedor familiar 
rural Para compor a alimentação dos alunos da rede Publica de Ensino do 
Municipio de Placas/Pa. Valor Total de r$ 14.212,82 (quatorze mil duzentos e 
doze reais e oitenta e dois centavos) 11 de fevereiro de 2022 extinguindo-se 
em 31 de dezembro de 2022; data da assinatura: 11 de fevereiro de 2022.

coNtrato Nº: 20220099 
oriGeM: cHaMada PUBLica 001/2022.  contratante: fundo Municipal 
de Educação cnpj 28.558.407/0001-58 contratada (o): ivan arruda de oli-
veira, inscrita Sob o Nº cpf 018.887.612-02objeto: aquisição de Gêneros 

alimentícios diretamente da agricultura familiar E do Empreendedor familiar 
rural Para compor a alimentação dos alunos da rede Publica de Ensino do 
Municipio de Placas/Pa. Valor Total  de r$ 23.035,43(vinte e três mil trinta e 
cinco reais e quarenta e três centavos) 11 de fevereiro de 2022 extinguindo-
se em 31 de dezembro de 2022;  data da assinatura: 11 de fevereiro de 2022.

coNtrato Nº: 20220100 
oriGeM: cHaMada PUBLica 001/2022.  contratante: fundo Municipal 
de Educação cnpj 28.558.407/0001-58 contratada (o): Jovane Jose Juras-
tih., inscrita No cnpj (Mf) Sob o Nº cpf 442.224.672-00objeto:  aquisição 
de Gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar E do Empre-
endedor familiar rural Para compor a alimentação dos alunos da rede Pu-
blica de Ensino do Municipio de Placas/Pa. Valor Total de r$ 39.995,76(trin-
ta e nove mil novecentos e noventa e cinco mil reais e setenta e seis 
centavos) 11 de fevereiro de 2022 extinguindo-se em 31 de dezembro de 
2022; data da assinatura: 11 de fevereiro de 2022.

coNtrato Nº: 20220101
oriGeM: cHaMada PUBLica 001/2022.  contratante: fundo Municipal 
de Educação cnpj 28.558.407/0001-58 contratada (o): Mailda rosa de abreu, 
inscrita Sob o Nº cpf 815.846.102-63objeto:  aquisição de Gêneros alimentícios 
diretamente da agricultura familiar E do Empreendedor familiar rural Para com-
por a alimentação dos alunos da rede Publica de Ensino do Municipio de Placas/
Pa. Valor Total de r$ 35.965,32 (trinta e cinco mil novecentos e sessenta e cinco 
reais e trinta e dois centavos) 11 de fevereiro de 2022 extinguindo-se em 31 de 
dezembro de 2022; data da assinatura: 11 de fevereiro de 2022.

coNtrato Nº: 20220102 
oriGeM: cHaMada PUBLica 001/2022. contratante: fundo Municipal de 
Educação cnpj 28.558.407/0001-58 contratada (o): Movimento de Mulheres 
de Uruara campo E cidade, inscrita Sob o Nº cnpj 05.741.088/0001-16objeto:  
aquisição de Gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar E do Em-
preendedor familiar rural Para compor a alimentação dos alunos da rede Publi-
ca de Ensino do Municipio de Placas/Pa. Valor Total de r$ 53.700,00(cinquenta 
três mil e setecentos reais) 11 de fevereiro de 2022 extinguindo-se em 31 de 
dezembro de 2022; data da assinatura: 11 de fevereiro de 2022.

coNtrato Nº: 20220091 
oriGeM: PreGÃo eLetroNico 001/2022. contratante: fundo Munici-
pal de Educação cnpj 28.558.407/0001-58 contratada (o)S. aguiar da Sil-
va Eireli., inscrita No cnpj (Mf) Sob o Nº cnpj 05.998.286/0001-60,objeto: 
aquisição de Gêneros alimenticios Para compor a alimentação dos alunos 
da rede Publica de Ensino do Municipio de Placas/Pa.. Valor Total de r$ 
2.916.097,00 (dois milhões, novecentos e dezesseis mil, noventa e sete 
reais). Vigencia: 10 de fevereiro de 2022 extinguindo-se em 31 de dezem-
bro de 2022; assinatura: 10/02/2022

coNtrato Nº: 20220092 
oriGeM: PreGÃo eLetroNico 001/2022. contratante: fundo Muni-
cipal de Educação cnpj 28.558.407/0001-58 contratada (o d & a Souza 
comercial ltda - Me., inscrita No cnpj (Mf) Sob o Nº cnpj10.845.199/
0001-02,objeto:  aquisição de Gêneros alimenticios Para compor a ali-
mentação dos alunos da rede Publica de Ensino do Municipio de Placas/
Pa. Valor  Total  de  r$ 235.200,00 (duzentos e trinta e cinco mil, duzentos 
reais). Vigencia: 10 de fevereiro de 2022 extinguindo-se em 31 de dezem-
bro de 2022;  assinatura: 10 de fevereiro de 2022.

coNtrato Nº: 202200131 
oriGeM: toMada de PreÇo 002/2022. contratante: fundo Municipal 
de Educação cnpj 28.558.407/0001-58 contratada(o) ricarlos Serviços e 
locações,cnpj 22.814.959/0001-01). objeto: construção de Quadra Polies-
portiva no Municipio de Placas/Pa. Valor Total: r$917.862,31 (novecentos e 
dezessete oitocentos e sessenta e dois reais e trinta e um centavos. vigência: 
17 de março de 2022 extinguindo-se em 17 de julho de 2022; assinatura: 
17/03/2022. ana Patricia Galucio de sousa - sec. Municipal de educação

coNtrato Nº: 202200116
oriGeM: disPeNsa 010/2022. contratante: fundo Municipal de assis-
tencia Social, cnpj 14.654.055/0001-20. contratada(o) Vitor Vieira Brandão 
cPf 817.079.165-00. objeto: locação do imóvel situado na rua olavo Bilac, 
nº16, centro, Placas/Pará, cEP 68.138-000, Possui 2 salas, 1 cozinha, 2 quar-
tos, 1 suíte, 1 banheiro social, 1 deposito e varanda, destinado ao funciona-
mento do Serviço de convivência E fortalecimento de Vinculo do Município 
de Placas - Para Valor Total: r$16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais). 
Vigencia: 24 de fEVErEiro de 2022 extinguindo-se em 31 de dezembro de 
2022; data da assinatura: 24 de fevereiro de 2022.

coNtrato Nº: 202200129
oriGeM: cHaMada PUBLica 004/2022 contratante: fundo Municipal 
de assistencia Social, cnpj 14.654.055/0001-20contratada(o) cartório do 
Unico Oficio, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº CNPJ 30.942.364/0001-51. 
objeto: contratação de Serviços cartorários Para realização de casamen-
tos a Serem Efetuados Em Uma ação Global Promovida Pela Secretaria 
Municipal de assistência Social do Município de Placas Pará. Valor Total: 
r$ 20.000,00 (vinte mil reais). Vigencia: 10/03/2022 extinguindo-se em 
31/12/2022; data da assinatura: 10/03/2022. ilzana dos santos Lan-
dim sec. Municipal de assistencia social.

coNtrato Nº: 202200130
oriGeM: cHaMada PUBLica 003/2022 contratante: a Secretaria Muni-
cipal de Saúde de Placas 12.566.342/0001-52. contratada (o) José antonio 
da Silva cPf 171.960.004-04 credenciamento  para  prestação  de  servi-
ços médicos aos Usuários do SUS para atender as necessidades do hospital 
pronto atendimento covid-19 e unidades básicas de saúde. Valor Total: r$ 
275.00,000 (duzentos e setenta e cinco mil reais). Vigencia: 10 de MarÇo 
de 2022 extinguindo-se em 31 de dezembro de 2022; data da assinatura: 10 
de março de 2022. Gilberto Bianor dos santos Paiva - sec. de saude. 

Protocolo: 774028
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta BÁrBara do ParÁ
retiFicaÇÃo  

aViso de LicitaÇÃo
a Prefeitura informa que no dia 14 de março de 2022 na pag. 100, 
edição 34.891, por equívoco foram digitados alguns dados incorretos na 
PrEGÃo ElETrÔNico Nº 0007/2022, para rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTU-
ra E EVENTUal aQUiSiÇÃo dE MaTEriaiS dE EXPEdiENTE, oBJETiVaNdo 
aTENdEr aS NEcESSidadES da PrEfEiTUra MUNiciPal, SEcrETariaS E 
fUNdoS MUNiciPaiS dE SaNTa BárBara do Pará/Pa. onde se Lê: No dia 
25 de Março de 2022 por meio do endereço eletrônico: www.comprasgover-
namentais.gov.br, UaSG: 980369, às 14:00hs.
Leia-se: No dia 25 de Março de 2022 por meio do endereço eletrônico: www.
comprasgovernamentais.gov.br, UaSG: 980369, às 11:00hs.

PrisciLa sPiNdoLa FraNcHi
PrEGoEira MUNiciPal.

Protocolo: 774029

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA IZABEL DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta iZaBeL do ParÁ
aViso de retiFicaÇÃo ao 

aViso de aBertUra das ProPostas -eNVeLoPe “2” 
toMada de PreÇos Nº 001/2022-PMsiP

Retificação referente à publicação do AVISO DE ABERTURA DAS PROPOS-
TAS – ENVELOPE “2” – TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022-PMSIP do dia 
18/03/2022, página 144. objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHa-
ria Para EXEcUTar oS SErViÇoS dE rEforMa do PrÉdio da SEcrETaria 
dE EdUcaÇÃo, No MUNicÍPio dE SaNTa iZaBEl do Pará. oNde se LÊ: o 
local e data de abertura do Envelope “2” será na sala de reunião da Comissão 
Permanente de licitação localizada na av. da república nº 1613, bairro do Tri-
ângulo às 14:00h. Leia-se: O local e data de abertura do Envelope “2” será 
na sala de reunião da comissão Permanente de licitação localizada na av. da 
república nº 1613, bairro do Triângulo, dia 21/03/2022 as 14:00h.

rosinaldo Ferreira de Freitas
PrESidENTE da cPl/PMSiP.

Protocolo: 773699

aViso de reaBertUra de sessÃo
cHaMada PUBLica N°001/2022 PMsiP 

aGricULtUra FaMiLiar
a PreFeitUra MUNiciPaL de saNta iZaBeL do ParÁ, por meio da 
comissão Permanente de licitação, instituída pela portaria nº. 010/2021 de 
01 de junho de 2021 - vem a público convocar a quem for de interesse, 
a participar da sessão pública para o  resultado final da Chamada Publica 
n°001/2022, que tem por objeto: aQUiSiÇÃo dE GÊNEroS aliMENTÍcioS 
da aGricUlTUra faMiliar E EMPrEENdEdor faMiliar rUral, dESTiNa-
doS ao aTENdiMENTo do ProGraMa NacioNal dE aliMENTaÇÃo ESco-
lar (PNaE); a Sessão Pública acontecerá às 14:00 hs, do dia 22 de março de 
2022, na sala de licitações da PMSiP, sito à av. da republica, nº 1613, bairro 
do Triangulo, Santa izabel do Pará.

rosinaldo Ferreira de Freitas
PrESidENTE/PMSiP.

Protocolo: 773922

.

.

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 010/2022, oriunda do Pregão Eletrônico 
nº 019/2022, para contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de 
Hospedagem em Hotel no Município de Santa Maria do Pará/Pa com café da 
Manhã incluso, Para atender as demandas da Prefeitura, Secretárias E fundos 
Municipais de Santa Maria do Pará/Pa. Vencedora: Valdeci apoliano freire 
04454537291- cNPJ: 22.941.399/0001-48. Valor r$ 235.035,50(duzentos 
e trinta e cinco mil e trinta e cinco reais e cinquenta centavos). Vigência: 
18/03/2022 a 18/03/2023. alcir costa da silva - Prefeito Municipal de 
santa Maria do Pará.

Protocolo: 774030

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ

.

aViso de LicitaÇÃo
cHaMada PÚBLica 7/2022-0102001-cP-PMsat-seMed

o Município de santo antônio do tauá, por meio da comissão Perma-
nente de licitação, Torna Público que se encontra à disposição dos interes-
sados, o Edital de cHaMada PÚBlica 7/2022-0102001-cP-PMSaT-SEMEd  
Para aQUiSiÇÃo dE GÊNEroS aliMENTÍcioS da aGricUlTUra faMiliar 
E do EMPrEENdEdor faMiliar rUral, dESTiNado ao aTENdiMENTo do 
ProGraMa NacioNal dE  aliMENTaÇÃo EScolar/PNaE No MUNicÍPio dE 
SaNTo aNTÔNio do TaUá, com fundamento no caput do art. 24 da lei fede-
ral n° 8.666, de 21 de junho de 1993, §1º do art.14 da lei n.º 11.947/2009 
e resolução/cd/fNdE Nº 06, de 08 de maio de 2020 no âmbito do Programa 
Nacional de alimentação Escolar (PNaE), e demais normas que regem a ma-
téria. Período e local para entrega dos envelopes: de 21 de março de 2022 
até 11 de abril de 2022, no horário de 08:00 às 12:00h, na Sala da comissão 
Permanente de licitação do Município de Santo antônio do Tauá, localizada 
na Praça alcides Paranhos, Nº 17, (altos)- centro - Santo antônio do Tauá. a 
abertura dos envelopes da chamada Pública será proferida em sessão pública 
a ser realizada no dia 12 de abril de 2022 às 10h:00min, na Sala da comissão 
Permanente de licitação do Município de Santo antônio do Tauá, localizada na 
Praça alcides Paranhos, Nº 17, (altos)- centro - Santo antônio do Tauá. in-
tegra do Edital e informações disponíveis na Sala da cPl, localizada na Praça 
alcides Paranhos, Nº 17, (altos)- centro - Santo antônio do Tauá ou no Portal 
dos Jurisdicionados do TcM/Pa www.tcm.pa.gov.br .

LoUreNÇo cardoso siLVa
Presidente da cPl-PMSaT

Protocolo: 774031

aViso de LicitaÇÃo
reGistro de PreÇos Para PreGÃo 

eLetrÔNico Nº 9/2022-0701001-Pe-srP-PMsat
a Prefeitura Municipal de santo antônio do tauá, por intermédio da co-
missão Permanente de licitação, torna público que às 10h00min (dez horas) 
do dia 01 (Primeiro) de abril de 2022 (dois mil e vinte e dois), realizará sessão 
pública no procedimento rEGiSTro dE PrEÇoS para PrEGÃo ElETrÔNico 
Nº 9/2022-0701001-PE-SrP-PMSaT, visando o rEGiSTro dE PrEÇoS Para 
EVENTUal E fUTUra coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para 
PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE TraNSPorTE EScolar, doS alUNoS da 
EdUcaÇÃo BáSica da rEdE PÚBlica dE ENSiNo MUNiciPal E ESTadU-
al dE SaNTo aNTÔNio do TaUá,  conforme Termo referência, mediante 
especificações do edital e seus anexos e de acordo com o que determina a 
legislação vigente, a realizar-se através do sítio http://www.portaldecompras-
publicas.com.br.
aBertUra: 01/04/2022 Às 10:00H
o Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala 
da comissão Permanente de licitação, localizada na Praça alcides Paranhos, 
Nº 17, (altos)- centro - Santo antônio do Tauá no horário das 8:00hs ás 
12:00hs, a partir da publicação deste aviso até a data anterior aquela esti-
pulada para sua abertura, bem como poderá ser consultado ou retirado no 
Portal dos Jurisdicionados do Tribunal de contas dos Municípios do Estado do 
Pará - TcM/Pa: www.tcm.pa.gov.br

Maria WaLdeLiria BitteNcoUrt da siLVa cei
Pregoeira

Protocolo: 774032
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo doMiNGos do caPiM
aViso de retiFicaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 00025/2022
o Município de são domingos do capim através da Pregoeira, torna públi-
co a retificação do processo Licitatório do Tipo Menor Preço por item realizada 
no dia 18/03/2022, PáGiNa 145, diário oficial do ESTado Nº 34.897 
(ioEPa), que objetiva o rEGiSTro dE PrEÇo Para SErViÇo dE locaÇÃo 
dE VEÍcUloS lEVES, PESadoS E flUViaiS, EM aTENdiMENTo a dEMaN-
da daS SEcrETariaS dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS E SEcrETaria dE 
SaÚdE do MUNiciPio dE SÃo doMiNGoS do caPiM/Pa. onde se lê: a data 
do recebimento e abertura das propostas e documentos de habilitação será no 
dia 30/03/2022 às 08:00 horas; leia-se: a data do recebimento e abertura das 
propostas e documentos de habilitação será no dia 04/04/2022 às 08:00 horas.

Maria Jose Bastos do aMaraL
PrEGoEira

Protocolo: 774033
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..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO FÉLIX DO XINGU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
eXtrato de coNtrato

contrato n° 20220043 - PrEGÃo ElETrÔNico Nº 075/2021 - SrP - con-
tratante: PrEfEiTUra MUNiciPal dE SÃo fÉliX do XiNGU - contratado: 
ViTor ModaS lTda - objeto: aQUiSiÇÃo dE UNiforMES, aTENdENdo aS 
NEcESSidadES daS SEcrETariaS: SEMaPlaN, SEMaGoV, SEMcUlT, SEM-
fi, SEMoB, SEMaGri, SEMUrB, SEMTUr E SEMEl. Vigência: 24/01/2022 a 
31/12/2022 - Valor Global: r$ 29.227,87 (vinte e nove mil, duzentos e vinte 
e sete reais e oitenta e sete centavos) - data da assinatura: 24/01/2022.

Joao cLeBer de soUsa torres
Prefeito Municipal de São félix do Xingu

Protocolo: 774034

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico 022/2022 - srP - rePetiÇÃo
rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal aQUiSiÇÃo dE rESErVa-
TÓrio METálico, TiPo TaÇa E ciliNdrico, Para aTENdEr a SEcrETaria 
MUNiciPal dE SErViÇoS UrBaNoS. abertura: 04/04/2022 às 09 h30m. 
EdiTal: departamento de licitações na sede da Prefeitura no Endereço: ave-
nida 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: 774035

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ

.

MUNicÍPio de sÃo FraNcisco do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo

UasG 980547 - PreGÃo eLetrÔNico 
Nº 010/2022-Pe-PMsF-edUcaÇÃo

com objeto: fornecimento de recarga de gás de cozinha com 13kg, para 
atender a rede municipal e estadual de ensino, para o exercício de 2022. data 
de abertura: 05/04/2022 as 08h30min, através do www.comprasnet.gov.br. 
o edital estará disponível no www.comprasnet.gov.br, site da Prefeitura e/
ou Portal do TcM/Pa. cHaMada PÚBlica Nº 001/2022-PMSf-EdUcaÇÃo, 
com objeto: aquisição de Gêneros alimentícios da agricultura familiar para a 
alimentação escolar (merenda) destinado a atender aos alunos da Educação 
infantil e Ensino fundamental do Município de São francisco do Pará/Pa. data 
de abertura: 06/04/2022 às 10h00min, no auditório da SEMEd.  os editais 
poderão ser obtidos gratuitamente no departamento de licitações da Prefei-
tura Municipal de São francisco do Pará Pa, situada e localizada na av. Barão 
do rio Branco, s/n, bairro centro, cEP: 68748-000, São francisco do Pará/Pa, 
mediante a entrega de cd roM virgem, de seg. a sex, de 08h às 14h e no site 
da Prefeitura/Portal da transparência e TcM/Pa.

Genilson alessandro souza de Nazaré
Secretário Municipal de Educação

Protocolo: 774036

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOÃO DE PIRABAS

.

  
aViso de LicitaÇÃo

o Município de são João de Pirabas, através da Prefeitura Municipal, 
torna público que realizará Tomada de Preços nº 004/2022, cujo o objeto con-
siste na reforma da Escola Municipal álvaro freitas, incluindo a com constru-
ção de quadra coberta com vestiário, localizada na Vila de Japerica, zona rural 
do município de São João de Pirabas - Pa, incluindo material e mão de obra. 
abertura: 06/04/2022 às 09h00min. o Edital e seus anexos encontram-se à 
disposição dos interessados a partir da publicação deste aviso no Setor de li-
citações e contratos - Prefeitura Municipal de São João de Pirabas, aV. Plácido 
Nascimento, n° 265 - centro - cEP: 68.719-000, São João de Pirabas/Pa, das 
8h às 12h de segunda a sexta-feira, no site www.saojoaodepirabas.pa.gov.
br), ou no Portal dos Jurisdicionados http://www.tcm.pa.gov.br GEo-oBraS. 
informações poderão ser obtidas na sala de licitações desta Prefeitura, em 
horário de expediente, no e-mail licitapmpirabas@outlook.com, ou pelo tele-
fone n° (91) 91-985091600. ordenadora: Kamily Maria Ferreira araújo 
Gomes - Prefeita Municipal.

Protocolo: 774037

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TERRA SANTA

.

MUNicÍPio de terra saNta - Pa
o MUNicÍPio de t.s. rEaliZará No dia 05/04/2022 ÀS 09:00 HrS  T. P. Nº 
00006/2022. oBJETo: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para ElaBoraÇÃo dE 
ProJEToS dE ENGENHaria ciVil, iNclUSiVE Para coNVÊNioS dE oBraS 
ESTadUaiS E fEdEraiS, caBENdo o MoNiToraMENTo doS SiSTEMaS: 
SiMEc, fNS, SiSMoB, PlaTaforMa + BraSil (SicoNV) E SiGa.o rESPEc-
TiVo EdiTal PodE SEr adQUirido No SETor dE liciTaÇÕES da PrEfEi-
TUra dE TErra SaNTa E aTraVÉS do e-mail: licitacaopmts@outlook.com.

Protocolo: 774038

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TOMÉ-AÇU

.

ato eXtrato de recisÃo UNiLateraL
coNtratos Nº 20220514, 20220391 e 20220112 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 9/2021-1706001
o Município de tomé açu, cNPJ: 05.196.530/0001-70, denominado coN-
TraTaNTE; lNT coMÉrcio dE ProdUToS aliMENTicioS EirEli, cNPJ/Mf 
nº 28.546.593/0001-05, denominada coNTraTada. Torna público a resci-
são Unilateral dos contratos nº 20220514, 20220391 e 20220112; PrEGÃo 
ElETrÔNico Nº 9/2021-1706001; cujo objeto: contratação de empresa 
especiali zada no fornecimento de gêneros alimentícios ge ral, para atender as 
neces sidades da administração Pública Municipal.  com fulcro no disposto aos 
arts. 77, 78, inciso ii, 79, inciso i, da lei 8.666/93 e cláusula décima sétima 
dos contratos ori ginários. data do termo de rescisão: 09 de março de 2022

carLos aNtoNio Vieira-Prefeito

Protocolo: 774039
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TUCUMÃ

.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo PreseNciaL srP Nº 9/2022-013PMt 

o Município de tUcUMÃ, através da PrEfEiTUra MUNiciPal, por inter-
médio da comissão de licitação, torna público que fará licitação às 09:00 
horas do dia 05 de abril de 2022, na modalidade PrEGÃo PrESENcial SrP 
Nº 9/2022-013PMT, tipo menor preço por iTEM, cujo rEGiSTro dE PrEÇoS 
Para fUTUra E EVENTUal coNTraTaÇÃo dE EMPrESa do raMo PErTi-
NENTE Para coNfEcÇÕES dE UNiforMES, Para aTENdEr aS dEMaNdaS 
daS SEcrETariaS E fUNdoS MUNiciPaiS do MUNiciPio dE TUcUMÃ-Pa, 
de acordo com o que determina a legislação vigente, a realizar-se na Sala de 
reuniões do departamento de licitações, informações Gerais: o edital está 
disponível na rua do café, S/Nº, Setor Morumbi, Tucumã/Pa, das 07:30hs às 
11:30hs e também pelo e-mail: cpl2021pmt@gmail.com, bem como no site 
do TcM, no endereço www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/. TUcUMÃ - Pa, 
18 de março de 2022. NadieLLY soUsa rocHa - Pregoeira.

Protocolo: 774040
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE URUARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de UrUarÁ
aViso de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo

Modalidade: coNcorrÊNcia PÚBLica Para reGistro de PreÇo 
Nº 3/2022-00001. objeto: registro de Preços para seleção de proposta 
mais vantajosa para futura e eventual para contratação de pessoa Jurídica 
para prestação de manutenção predial preventiva e corretiva e das instala-
ções, nas áreas privativas dos patrimônios públicos da prefeitura de Uruará 
vinculado à Secretaria Municipal de Educação. Vencedor: d&N ENGENHaria 
lTda - EPP, com o valor global de r$ 6.184.545,67 (seis milhões centos e 
oitenta e quatro mil e quinhentos e quarenta e cinco reais, sessenta e sete 
centavos).adjudica e Homologa a licitação na forma da lei nº 8.666/93.

Protocolo: 774041
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PreFeitUra MUNiciPaL de UrUarÁ
aViso de LicitaÇÃo

a Prefeitura Municipal de Uruará Publica tomada de Preço Nº 2/2022-
00001 Processo administrativo Nº 2022001. oBJETo: contratação de 
Empresa Especializada para Pavimentação de Vias Públicas no Município de 
Uruará-Pá, de acordo com o termo de compromisso nº 0265/2017. celebrado 
entre a Prefeitura Municipal de Uruará-Pá e o Ministério do desenvolvimen-
to Regional(MDR), Planilha Orçamentária, Especificações e Normas Técnicas 
constantes do edital e anexos. data da abertura: 07 de abril de 2022. Horário 
09 horas local: Prédio da Prefeitura Municipal de Uruará, localizada na rua 
15 de Novembro, 520, Bairro fluminense o edital encontra-se disponível no 
endereço rua 15 de novembro nº 526, nos dias úteis, no horário das 08 às 12 
horas e portal do TcM/Pa

aViso de LicitaÇÃo
Publica Pregão eletrônico Nº 9/2022-00017 Processo administrativo 
Nº 920220017. oBJETo: contratação de pessoa física ou jurídica para lo-
cação de veículos a serem utilizados no transporte escolar de alunos da rede 
Pública de Ensino do Município de Uruará, conforme exigências estabelecidas 
neste Edital e seus anexos. data da abertura: 01 de abril de 2022. Horário 
09 horas local: www.portaldecompraspublicas.com.br. o edital encontra-se 
disponível no endereço rua 15 de novembro nº 526, nos dias úteis, no horário 
das 08 às 12 horas e portal do TcM/Pa

Protocolo: 774042

.

.

ParticULares
.

aNdrÉ Pereira da siLVa 
inscrito no cPF nº: 956.853.322-20

Proprietário da Fazenda itororó, localizada no município de Prainha/Pa, tor-
na público que recebeu da SEMaS/Pa no dia 24 de fevereiro de 2022, a lar 
n°13739/2022, aUaS nº236/2022 e aU nº4864/2022.

Protocolo: 773946

.

.

eMPresariaL
.

tiM s.a.
cNPJ: 02.421.421/0011-93 

Torna público que protocolou na SEMaS/Pa (Secretaria do Estado de Meio 
ambiente e Sustentabilidade), a licença ambiental de operação para ativi-
dade de telecomunicações, conforme protocolo 2022/0000008560, na data 
de 15/03/2022, localizada na rua Josias Nogueira, s/n° - bairro liberdade 
- Santarém Novo/Pa.

Protocolo: 773923

eXtrato de PUBLicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade
de LicitaÇÃo Nº 001/2022

Partes: iPMr - cNPJ nº 34.670.356/0001-54/ inexigibilidade para contra-
tação da empresa: EMPrESa dE TEcNoloGia E iNforMaÇÕES da PrEVi-
dÊNcia - daTaPrEV S.a., empresa pública constituída nos termos da lei n.º 
6.125, de 04/11/1974, alterada pela MP n.º 2.216-37, de 31/08/2001, com 
Estatuto Social aprovado pela 3ª assembleia Geral Extraordinária, realizada 
em 13 de novembro de 2017 e alterações posteriores, inscrita no cNPJ sob o 
n.º 42.422.253/0001-01, localizada na SaS Quadra 01, Bloco E/f, Brasília/df, 
do ramo de prestação de serviços especializados em SaaS(SoftwareasaSer-
vice) visando a operacionalização da compensação financeira entre o Regime 
Geral de Previdência Social e os regimes próprios de previdência social dos 
servidores públicos da União, dos Estados, do distrito federal e dos Municí-
pios, e entre os regimes próprios, na hipótese de contagem recíproca de tem-
po de contribuição para efeito de aposentadoria, em cumprimento ao estabe-
lecido pelo decreto nº 10.188 de 20 de dezembro de 2019 e Portaria/SEPTr/
MEnº15.829, de 2 de julho de 2020, sendo a única fornecedora em território 
nacional de tais serviços. Vigência: 60 (sessenta) meses. Valor Global: r$ 
36.000,00 (trinta e seis mil reais) ordenador responsável: Wellington 
Gonçalves da silva - Presidente. redenção-Pa, 17/03/2022.

eXtrato de PUBLicaÇÃo de disPeNsa de
LicitaÇÃo Nº 001/2022

Partes: iPMr - cNPJ nº 34.670.356/0001-54/ LUciMar deLFiNo de 
araÚJo 64147371272, cNPJ: 32.693.167/0001-71, com sede na rua co-
mandante Vicente de Paula, nº 62, Setor Bela Vista redenção - Pará, empresa 
no ramo de prestação de serviços especializados em reparação e Manutenção 
de computadores e de Equipamentos Periféricos, representada pela sócia-pro-
prietária Lucimar Delfino de Araújo. Vigência: 01/04/2022 até 31/12/2022. 
Valor Global: r$ 1.000,00 (mil reais) ordenador responsável: Wellington 
Gonçalves da silva - Presidente. redenção-Pa, 17/03/2022.

Protocolo: 773924

a cÂMara MUNiciPaL de rio Maria, 
estado do ParÁ 

em cumprimento às disposições legais, torna público que promoverá li-
ciTaÇÃo Na daTa E Horário ESPEcificado SoB a ModalidadE PrEGÃo 
PrESENcial - SrP, TiPo MENor PrEÇo Por iTEM na Sede da câmara Muni-
cipal de rio Maria/Pa na avenida 22 nº 890 Setor Jardim Maringá destinados a:
edital nº: 006/2022
data de abertura: 05/04/2022
Horário: 09h00min
objeto: registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais 

de construção visando atender as necessidades da câmara Municipal de rio 
Maria - Pará.
reGiMeNto: lei federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, 8.666/93 de 
21 de julho de 1993 com as alterações da lei n.º 8.883/94, e demais altera-
ções posteriores, lei complementar n.º 123/2006.
iNForMaÇÕes: o Edital completo e esclarecimentos poderão ser obtidos junto 
a CPL, das 08h00m às 12h00m, nos dias úteis no endereço acima especificado.

erivan Machado casimiro-PreGoeira
Portaria nº 001/2022

Protocolo: 773926

HiGHLiNe do BrasiL ii iNFraestrUtUra 
de teLecoMUNicaÇÕes s.a. 
cNPJ: 27.902.165/0001-05 

Torna público que recebeu da Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sus-
tentabilidade - SEMaS/Pa, a licença Prévia de nº 1881/2022 e licença de 
instalação de nº 3237/2022 com validade 01/02/2023 para atividade de es-
taÇÃo de rÁdio Base e MicrooNdas - erB (site PadMN003_4G-S-
dcaJ2) Tipologia - 36.01 - Telefonia Móvel celular, localizada na rua Elisio 
da luz, s/n° - Ponto certo (Perpétuo Socorro) - São domingos do capim/Pa.

Protocolo: 773927

aMeta eNGeNHaria Ltda 
inscrita no cNPJ nº 04.101.986/0001-47 

localizada na avenida deoclécio Gurjão, n° 36, Bairro Vila Santa Maria, Be-
nevides - Pa. torna público que está recebendo da SEMMa - SEcrETaria 
MUNiciPal dE MEio aMBiENTE dE GoiaNÉSia /Pa, a licENÇa dE oPEra-
ÇÃo - lo, sob o protocolo de n° 18/2021, licença nº 10/2022 - Validade até 
15/03/2023. Para atividade de canteiro de obra com instalações administra-
tivas outras atividades de apoio (oficina, tancagem, usina de asfalto entre 
outras.)

aMeta eNGeNHaria Ltda
inscrita no cNPJ nº 04.101.986/0001-47

localizada na avenida deoclécio Gurjão, n° 36, Bairro Vila Santa Maria, Be-
nevides - Pa. torna público que está recebendo da SEMMa - SEcrETaria 
MUNiciPal dE MEio aMBiENTE dE oUrÉM/Pa, a licENÇa dE oPEraÇÃo 
- lo, sob o processo de n°040/2022, licença nº 06/2022 - Validade até 
24/02/2023. Para Manejo e Transporte de areia Branca Gerada da lavagem 
do Seixo, Visando a atender uma condicionante do Prad que foi apresentado 
a está Secretária.

Protocolo: 773928

a aLcoa WorLd aLUMiNa BrasiL Ltda.
cNPJ 06.167.730/0005-91 

Torna público que recebeu da SEMaS/Pa a aSV nº 4943/2022, com validade 
até 02/03/2025, processo n° 2017/25653, Esta licença aUToriZa a Supres-
são Vegetal de 6.292,00 hectares de floresta primária em área de avanço de 
lavra do Platô capiranga, Mauari e Guaraná, dentro das poligonais outorgadas 
pela agência Nacional de Mineração em conformidade com o Parecer Técni-
co nº 54918/GEMNa/GMiNa/dla/SaGra/2021 de 03/03/2022, localizada na 
Mina de Juruti, zona rural, Município de Juruti, Estado do Pará.

Protocolo: 773929

aMaraL costa MediciNa 
diaGNÓstica s/e Ltda, 04.572.038/0005-13

Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente de Be-
lém - SEMMa, a licença ambiental de operação n° 046/2022 para laborató-
rios clínicos com validade até 09/02/2026, localizada à rod. Br 316, KM 01, 
Shopping castanheira-SubSl lJ302,castanheira, Belém/Pa, cep 66.630-505.

Protocolo: 773911

aMaraL costa MediciNa 
diaGNÓstica s/e Ltda, 04.572.038/0004-32

Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente de Be-
lém - SEMMa, a licença ambiental de operação n° 047/2022 para labora-
tórios clínicos com validade até 09/02/2026, localizada à Tv. Padre Eutíquio, 
n° 1078, Shopping Pátio Belém-lJ SS 08, Batista campos, Belém/Pa, cep 
66.023-710.

Protocolo: 773912
tiM s.a. 

cNPJ: 02.421.421/0011-93
Torna público que protocolou na SEMaS/Pa (Secretaria do Estado de Meio 
ambiente e Sustentabilidade), a licença ambiental de operação para ativida-
de de telecomunicações, conforme protocolo 2022/0000008272, na data de 
14/03/2022, situado na Travessa Padre Vitório, s/n° - esquina com a rua 7ª 
- São domingos do capim/Pa.

Protocolo: 773919

aMaraL costa MediciNa 
diaGNÓstica s/e Ltda, 04.572.038/0011-61

Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente de Be-
lém-SEMMa a licença ambiental de operação n° 049/2022 para laboratórios 
clínicos com validade até 09/02/2026, localizada à Tv. cristovão colombo, 
n°590 a, icoaraci, Belém/Pa, cep 66.810-000.

Protocolo: 773915

L. F. de aGUiar Me/cHaLÉ HoteL e LaVaNderia 
cNPJ: 17.863.667/0001-10

localizado na avenida Minas Gerais, 306, Bairro centro, torna público que 
recebeu e requereu da SEMaSa - Breu Branco, a licença de operação n° 
027/2020, e está requerendo sua renovação, permanecendo com a atividade 
de lavanderias.

Protocolo: 773916
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coNcreM Wood aGroiNdUstriaL Ltda
cNPJ 18.543.638/0001-34 

Torna público que recebeu em 10/03/2022, da (Prefeitura Municipal de 
dom Eliseu-Pa) Secretaria Municipal de Meio ambiente-SEMMa, a lo de nº 
005/2022 Processo nº 2939-0188-2019, prorrogada até a data de 03/03/2024 
para atividade de fabricação de móveis com predominância de madeira, es-
tabelecido na Br 010 km 31, cEP 68633-000, Município de dom Eliseu-Pa.

Protocolo: 773917

cÂMara MUNiciPaL de castaNHaL
eXtrato de terMo aditiVo 

Processo adMiNistratiVo Nº 0132020/03
Terceiro Termo de aditamento ao contrato nº 013/2020-cMc, de 25/03/2020. 
objeto: alteração contratual - dos serviços, referente a cláusula primeira e 
da vigência, referente a cláusula décima primeira, prorrogando a vigência, 
por igual e sucessivo período de 12 (doze) meses, conforme estabelecido no 
contrato nº 013/2020, celebrado entre a câmara Municipal de castanhal e a 
empresa calc - consultoria e assessoria em licitação e contratos, cNPJ nº 
30.213.658/0001-42, prorrogando-se o termo final de vigência para o dia 25 
de março de 2023, pelo prazo de 12 (doze) meses. Valor Total: r$ 225.600,00. 
fundamentação legal: artigo 57, inciso ii, da lei nº 8.666/93. sérgio Leal 
rodrigues - Presidente da câmara Municipal de castanhal.

Protocolo: 773940

cÂMara MUNiciPaL de cUrraLiNHo/Pa
eXtratos de coNtratos 

contrato nº 001/2022-iN/cPL/cMc. contratado: MaUricio SilVa Ta-
VarES, cPf/Mf nº. 019.784.482-48, oaB/Pa 29.863. Valor mensal: r$ 
11.000,00 (onze mil reais). Prazo de vigência: 12/01/2022 a 31/12/2022. 
data da assinatura: 12/01/2022. agente ordenador: odinéia rodrigues 
tavares - Presidente da câmara Municipal de curralinho.

coNtrato Nº 002/2022-iN/cPL/cMc. contratada: oliveira & albim 
contabilidade Pública e Eleitoral ltda, cNPJ nº 15.760.269/0001-43. Valor 
mensal: r$ 11.000,00 (onze mil reais). Prazo de vigência: 14/01/2022 a 
31/12/2022. data da assinatura: 14/01/2022. agente ordenador: odinéia 
rodrigues tavares - Presidente da câmara Municipal de curralinho.

aVisos de ratiFicaÇÃo 
Processo Nº 001/2022-iN/cPL/cMc 

objeto: contratação de pessoa física, para executar os serviços técnicos pro-
fissionais especializados em assessoria e consultoria em Direito Público, du-
rante o exercício de 2022. adjudicatário: MaUricio SilVa TaVarES, cPf/Mf 
nº. 019.784.482-48, advogado, portador da carteira de identidade profissio-
nal oaB/Pa nº 29.863. Valor mensal: r$ 11.000,00 (onze mil reais). data da 
ratificação: 10/01/2022. agente ordenador: odinéia rodrigues tavares 
- Presidente da câmara Municipal de curralinho.

Processo Nº 002/2022-iN/cPL/cMc 
objeto: contratação de pessoa jurídica, para executar os serviços técnicos 
profissionais especializados em assessoria e consultoria em Contabilidade Pú-
blica, durante o exercício de 2022. adjudicatária: oliveira & albim contabi-
lidade Pública E Eleitoral ltda, cNPJ nº 15.760.269/0001-43. Valor mensal: 
R$ 11.000,00 (onze mil reais). Data da ratificação: 13/01/2022. agente or-
denador: odinéia rodrigues tavares - Presidente da câmara Munici-
pal de curralinho. carlos rodrigues Borges - Presidente da cPL/cPF 
574.225.752-04.

Protocolo: 773942

o Posto sÃo JerÔNiMo
cNPJ 07.533.992/0001-61 

Torna público que solicitou junto à SEMaS, via processo nº 2021/43850, a 
renovação da lo nº 10566/2017, para a atividade de Transporte de Produtos 
Perigosos.

Protocolo: 773937

PUBLicaÇÃo Jari ceLULose, 
PaPeL e eMBaLaGeNs s.a.

a Jari celulose Papel e embalagens s.a - JcPe, torna público que requereu 
junto a Secretaria de Meio ambiente e Sustentabilidade do Pará - SEMaS/
Pa, a renovação da licença de operação - l.o Nº 11201/2018 para atividade 
de Extração de cascalho fora de recurso Hídrico, no distrito de Monte dou-
rado, Município de almeirim/Pa. a solicitação foi protocolada sob o nº. Nº 
2022/0000007805.

Protocolo: 773931

a Pessoa FÍsica 
ereNiLda GoNÇaLVes BarBosa HaBiB

cPF nº 294.830.002-97
Torna público que obteve da Secretaria de Estado de Meio ambiente e Susten-
tabilidade - SEMaS, a licenças ambiental rural  - lar sob nº 13.847/2022, 
solicitada através do protocolo para a atividade de Bovinocultura Processo nº 
14.714/2020 da fazenda Planalto, localizada na Zona rural do município de 
Goianésia do Pará-Pa. ainda torna Público a averbação do Termo de com-
promisso ambiental - Tca sob nº 1.042/2021 que promoveu a adesão ao 
Programa de regularização ambiental - Pra do referido imóvel.

Protocolo: 773932

iMPeriaL coMBUstiVeis Ltda
cNPJ: 43.978.229/0001-08 

Torna público que requereu a SEMMa (Secretaria Municipal de Meio ambiente 
de Novo repartimento) sua licença Prévia e a sua licença de instalação para 
a atividade de comércio varejista de combustíveis para veículos automotores, 
localizado na avenida 02 de Setembro, N° 54, Bairro Vitória da conquista em 
Novo repartimento - Pa.

Protocolo: 773934

aViso de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo
PreGÃo PreseNciaL Nº 9/2022-001-cMi-srP
Processo adMiNistratiVo Nº 005/2022-cMi

objeto: rEGiSTro dE PrEÇo Para aQUiSiÇÕES fUTUraS E ParcEladaS 
dE coMBUSTÍVEiS. Vencedores: i V PaiaNo coMBUSTiVEiS E lUBrificaN-
TES EirEli, cNPJ: 13.318.047/0001-40, com o valor total de: r$ 111.160,00 
(cENTo E oNZE Mil, cENTo E SESSENTa rEaiS) e r M cHaVES coMBUS-
TiVEiS E lUBrificaNTES EirEli, cNPJ: 06.038.222/0001-80, com o valor 
total de r$ 144.020,00 (cENTo E QUarENTa E QUaTro Mil E ViNTE rEaiS). 
ElToN SoUSa da SilVa. 18 de Março de 2022.

itUPiraNGa - Pa, 18 de Março de 2022.
cLeitoN aNtoNio da siLVa

comissão de licitação
Pregoeiro

Protocolo: 773936

Pedido de LiceNÇa aMBieNtaL de oPeraÇÃo - Lo
taPaJÓs coMÉrcio de MedicaMeNtos Ltda 

cNPJ 84.521.053/0004-90 
Torna público que está rEQUErENdo à Secretaria Municipal de Meio ambiente 
de ananindeua - SEMa a licença ambiental de operação para a atividade de 
coMÉrcio aTacadiSTa dE MEdicaMENToS E droGaS dE USo HUMaNo com 
o endereço na Br 316, nº 40, bairro Guanabara, cEP 67000-000, ananindeua/
Pa, através do requerimento código: r011922.

Protocolo: 773901

Pedido de LiceNÇa aMBieNtaL de oPeraÇÃo - Lo
taPaJÓs coMÉrcio de MedicaMeNtos Ltda 

cNPJ 84.521.053/0073-12 
Torna público que está rEQUErENdo à Secretaria Municipal de Meio ambiente 
de ananindeua - SEMa a licença ambiental de operação para a atividade de 
coMÉrcio VarEJiSTa dE ProdUToS farMacÊUTicoS, SEM MaNiPUlaÇÃo 
dE fÓrMUlaS com o endereço na Br 316 km 02, S/N, bairro Guanabara, 
cEP 67013-000, ananindeua/Pa, através do requerimento código: r012022.

Protocolo: 773903

Pedido de LiceNÇa aMBieNtaL de oPeraÇÃo - Lo
taPaJÓs coMÉrcio de MedicaMeNtos Ltda 

cNPJ 84.521.053/0074-01 
Torna público que está rEQUErENdo à Secretaria Municipal de Meio ambien-
te de ananindeua - SEMa a licença ambiental de operação para a atividade 
de coMÉrcio VarEJiSTa dE ProdUToS farMacÊUTicoS, SEM MaNiPU-
laÇÃo dE fÓrMUlaS com o endereço na Br 316, nº 1400, bairro centro, 
cEP 67030-007, ananindeua/Pa, através do requerimento código: r012122.

Protocolo: 773904

Pedido de LiceNÇa aMBieNtaL de oPeraÇÃo - Lo
taPaJÓs coMÉrcio de MedicaMeNtos Ltda

cNPJ 84.521.053/0079-08 
Torna público que está rEQUErENdo à Secretaria Municipal de Meio ambien-
te de ananindeua - SEMa a licença ambiental de operação para a atividade 
de coMÉrcio VarEJiSTa dE ProdUToS farMacÊUTicoS, SEM MaNiPUla-
ÇÃo dE fÓrMUlaS com o endereço na TV WE 66 cidade Nova Vii, nº 751, 
bairro coqueiro, cEP 67140-080, ananindeua/Pa, através do requerimento 
código: r01422.

Protocolo: 773905

JosÉ carMiNati 
cPF: 302.487.797-53 

Torna público que requereu à SEMMa de Paragominas-Pa a renovação da 
lar nº 015/2017-SEMMa da faZENda JUParaNÃ MiriM, para a atividade de 
criação de bovinos e cultura de ciclo curto no município de Paragominas-Pa.

Protocolo: 773907

aMaraL costa MediciNa 
diaGNÓstica s/e Ltda, 04.572.038/0002-70

Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente de Be-
lém - SEMMa a licença ambiental de operação n° 048/2022 para laborató-
rios clínicos com validade até 09/02/2026, localizada à rua o de almeida, n° 
485, campina, Belém/Pa, cep 66.017-050.

Protocolo: 773909
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