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eXecUtiVo
.

GaBiNete do GoVerNador

.

Lei N° 9.498, de 21 de MarÇo de 2022
declara e reconhece como de utilidade pública para o Estado do Pará, o 
instituto Nova amazônia (iNÃ).
a aSSEMBlEia lEGiSlaTiVa do ESTado do Pará estatui e eu sanciono 
a seguinte lei: 
art. 1°  fica declarado e reconhecido como de utilidade pública para o Esta-
do do Pará, o instituto Nova amazônia (iNÃ), do Município de Bragança/Pa.
art. 2°  o instituto Nova Amazônia (INÃ) fi ca devidamente habilitado, atra-
vés deste diploma legal, a receber incentivos de qualquer natureza, em 
conformidade com a legislação pertinente.
art. 3°  Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Palácio do GoVErNo, 21 de março de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

Protocolo: 774748

decreto Nº 2.239, de 21 de MarÇo de 2022
Homologa o decreto nº 006/2022, de 21 de janeiro de 2022, editado pela 
Prefeita Municipal de Placas, que declara “situação de emergência”, em 
virtude das chuvas intensas nas áreas daquele Município.
o GoVErNador do ESTado do Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, inciso iii, da constituição Estadual; e
considerando o decreto nº 006/2022, de 21 de janeiro de 2022, editado 
pela Prefeita Municipal de Placas, que declara “situação de emergência” em áre-
as daquele município, afetadas pelo impacto das chuvas intensas;
considerando que compete ao Governador do Estado homologar o referido ato, 
nos termos do art. 5º do decreto nº 891, de 10 de julho de 2020;
considerando as informações e os documentos constantes no Processo nº 2022/104820.
rESolVE:
art. 1º Homologar o decreto nº 006/2022, de 21 de janeiro de 2022, edita-
do pela Prefeita Municipal de Placas que declara “situação de emergência”, 
em áreas daquele município, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias.
art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 21 de março de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado
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Protocolo: 774749

d e c r e t o  Nº 2236, de 21 de MarÇo de 2022
abre no orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) orgão(s) 
da administração Pública Estadual, crédito suplementar por SUPEráViT, no 
valor de r$ 22.557.121,80 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no 
orçamento vigente.
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos 
da constituição Estadual, combinando com o art. 6º, inciso iii da lei nº 
9.496, de 11 de janeiro de 2022
dEcrETa:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor 
do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual a seguir especifi cado(s), 
o crédito suplementar no valor de r$ 22.557.121,80 (Vinte e dois Milhões, 
Quinhentos e cinquenta e Sete Mil, cento e Vinte e Um reais e oitenta 
centavos), para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

071011545114897645 - SEdoP 0331 449035 99.268,92

071011569514987658 - SEdoP 0301 444042 60.000,00

071011751214897480 - SEdoP 0301 449093 1.500.000,00

071011751214897567 - SEdoP 0301 444042 2.968.123,19

081012781114997659 - SEEl 7368 449051 1.750.000,00

161011236515098900 - SEdUc 0301 449051 10.556.823,22

171010412315088251 - SEfa 0301 339030 17.000,00

171010412315088251 - SEfa 0301 339039 85.285,00

281010460814918715 - NGPr 0101 449052 2.340.000,00

281010460814918715 - NGPr 0301 449052 693.700,00

462021339215038841 - fcP 0301 339039 1.318.000,00

462021339215038852 - fcP 0301 339092 100.293,48

792011854114978370 - idEflor-Bio 0656 339039 396.251,00

862012678414867575 - cPH 0301 449051 672.376,99

ToTal 22.557.121,80

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, 21 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 2237, de 21 de MarÇo de 2022
abre no orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) orgão(s) 
da administração Pública Estadual, crédito suplementar por aNUlaÇÃo, no 
valor de r$ 1.076.901,05 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no 
orçamento vigente.
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos da 
constituição Estadual, combinando com o art. 6º, inciso V da lei nº 9.496, 
de 11 de janeiro de 2022

dEcrETa:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor 
do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual a seguir especifi cado(s), 
o crédito suplementar no valor de r$ 1.076.901,05 (Hum Milhão, Setenta 
e Seis Mil, Novecentos e Um reais e cinco centavos), para atender à pro-
gramação abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

071011545114897645 - SEdoP 0101 449035 26.901,05

901011030115078874 - fES 0101 334181 1.050.000,00

ToTal 1.076.901,05

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

071011751214897567 - SEdoP 0101 449051 26.901,05

911022884600008590 - Enc. SEPlad-Pl 0101 339039 1.050.000,00

ToTal 1.076.901,05

art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 21 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 2238, de 21 de MarÇo de 2022
abre no orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) orgão(s) 
da administração Pública Estadual, crédito suplementar por EXcESSo 
dE arrEcadaÇÃo, no valor de r$ 12.167.230,25 para reforço de dota-
ção(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 i da lei nº 9.496, 
de 11 de janeiro de 2022
dEcrETa:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor 
do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual a seguir especifi cado(s), 
o crédito suplementar no valor de r$ 12.167.230,25 (doze Milhões, cento 
e Sessenta e Sete Mil, duzentos e Trinta reais e Vinte e cinco centavos), 
para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

251010309215088893 - PGE 0140 339039 12.167.230,25

ToTal 12.167.230,25

art. 2º os recursos necessários à execução do presente decreto correrão  
por conta do Excesso de arrecadação, conforme estabelecido no artigo 43, 
§ 1°, inciso ii, 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, 21 de março de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

HaNa GHassaN tUMa
Secretária de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 774743

CASA CIVIL DA GOVERNADORIA

.

Portaria Nº 420/2022-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° 2022/316140, de 17 de março de 2022;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Ofi cial de Governo.
rESolVE: 
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de  ViGia/Pa, no dia 22/03/2022. 
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servidor objetivo 

PaUlo aTaÍdE GoMES dE liMa, matrícula funcional nº 36676/1, 
cPf 082.459.242-53, ocupante do cargo de Motorista, lotação na 

coordenadoria de Transporte. 

dar apoio logístico a servidora do NUrMEc, no 
referido município.  

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes ½ (meia) diária ao 
servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 21 de março de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 774750
Portaria Nº 334/2022-ccG, de 21 de MarÇo de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 2.168, de 27 de maio 
de 1997, e 
coNSidEraNdo as informações constantes no Processo nº. 2022/328646,
r E S o l V E:
autorizar JoÃo cHaMoN NETo, Secretário regional de Governo do Sudes-
te do Pará, a viajar no trecho Marabá/São domingos do araguaia/Marabá, 
no dia 19 de março de 2022, a fim de cumprir agenda institucional, e con-
ceder para tanto ½ (meia) diária.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 21 dE MarÇo dE 2022.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

Portaria Nº 335/2022-ccG, de 21 de MarÇo de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e 
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2022/325532,
r E S o l V E:
i. exonerar BrUNo foNSEca da SilVa do cargo em comissão de assessor 
operacional i, código GEP-daS-012.2, com lotação na casa Militar da Go-
vernadoria do Estado, a contar de 16 de março de 2022.
ii. nomear carloS rEiNaNdErSoN PorTal fUrTado para exercer o car-
go em comissão de assessor operacional i, código GEP-daS-012.2, com 
lotação na casa Militar da Governadoria do Estado, a contar de 17 de 
março de 2022. 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 21 dE MarÇo dE 2022.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 336/2022-ccG, de 21 de MarÇo de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2022/325371,
r E S o l V E:
nomear JHEMErSoN coSTa SaNToS para exercer o cargo em comissão 
de assessor operacional i, código GEP-daS-012.2, com lotação na casa 
Militar da Governadoria do Estado, a contar de 17 de março de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 21 dE MarÇo dE 2022.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 337/2022-ccG, de 21 de MarÇo de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2022/334360,
r E S o l V E:
i. exonerar PaBlo dE MElo PErEira do cargo em comissão de Secretário 
de Gabinete, código GEP-daS-011.1, com lotação na Secretaria de Estado 
de comunicação, a contar de 22 de março de 2022.
ii. nomear carloS alBErTo dE MElo liMa JÚNior para exercer o cargo 
em comissão de Secretário de Gabinete, código GEP-daS-011.1, com lotação 
na Secretaria de Estado de comunicação, a contar de 22 de março de 2022. 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 21 dE MarÇo dE 2022.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 338/2022-ccG, de 21 de MarÇo de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2022/312878,
r E S o l V E:
i. exonerar, a pedido, cElSo HENriQUE cardiaS fErrEira do cargo em 
comissão de Secretário de diretoria, código GEP-daS-011.1, com lotação 
na Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Profissional e 
Tecnológica, a contar de 15 de março de 2022.
ii. nomear MarcElo cid Garcia SalES para exercer o cargo em co-
missão de Secretário de diretoria, código GEP-daS-011.1, com lotação 
na Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Profissional e 
Tecnológica, a contar de 31 de março de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 21 dE MarÇo dE 2022.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 339/2022-ccG, de 21 de MarÇo de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
r E S o l V E:
exonerar lorENNa MYriaN liMa BarroS do cargo em comissão de asses-
sor de Núcleo de fiscalização e acompanhamento, código GEP-daS-012.3, 
com lotação na Secretaria de Estado de Educação. 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 21 dE MarÇo dE 2022.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 340/2022-ccG, de 21 de MarÇo de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2022/331545,
r E S o l V E:
nomear Maria do Socorro doS SaNToS SilVa para exercer o cargo 
em comissão de assessor de Núcleo de fiscalização e acompanhamento, 
código GEP-daS-012.3, com lotação na Secretaria de Estado de Educação, 
a contar de 1º de março de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 21 dE MarÇo dE 2022.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 341/2022-ccG, de 21 de MarÇo de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, 
r E S o l V E:
i. exonerar arTUr VaScoNcEloS dE alMEida do cargo em comissão de 
coordenador da área de Segurança, código GEP-daS-011.5, com lotação 
no centro regional de Governo da região Metropolitana.
ii. nomear Maria lEUda dE SoUSa coElHo para exercer o cargo em 
comissão de coordenador da área de Segurança, código GEP-daS-011.5, 
com lotação no centro regional de Governo da região Metropolitana.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 21 dE MarÇo dE 2022.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 342/2022-ccG, de 21 de MarÇo de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2022/172019,
r E S o l V E:
nomear Márcia criSTiNa BorGES dE oliVEira para exercer o cargo em 
comissão Gerente de Segurança de Unidade Prisional, código GEP-daS-011.3, 
com lotação na Secretaria de Estado de administração Penitenciária.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 21 dE MarÇo dE 2022.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Protocolo: 774753
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diÁria
.

Portaria Nº 398/2022-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° 2022/323093, de 18 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 19/03/2022.

servidor objetivo

aNa ElSa ElaJE dE aZEVEdo, cPf 539.588.704-06, matrícula 
funcional nº 5945813/1, ocupante do cargo de assessor adminis-

trativo iV, lotada na diretoria de 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, 21 de março de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 399/2022-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° 2022/328067, de 18 de março de 2022;
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de roNdoN do Pará/ XiNGUara/ rio Maria / rEdENÇÃo/Pa, no perío-
do de 21 a 26/03/2022.

servidor objetivo

daNiEl PErEira dE Sá, matrícula funcional nº 6312799/ 3, cPf 
374.807.662-20, assistente Técnico ii, lotado na Secretária Extraordi-

nária de Produção.

realizar agenda institucional da Secretaria Ex-
traordinária de Produção, no referido município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 5 ½ (cinco e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 21 de março de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Portaria Nº 400/2022-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° 2022/325926, de 18 de março de 2022;
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de SaNTo aNTÔNio do TaUá/Pa, no dia de 18/03/2022.

servidor objetivo

SilVio arTHUr PErEira, cPf: 238.956.080-68, matrícula 
funcional nº 5945738/ 1, cargo coordenador do Núcleo, lotado 

no NUrMEc.

Participar  da agenda pública do Governo do Estado, 
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, 21 de março de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 401/2022-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° 2022/323037 de 18 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 19/03/2022.

servidor objetivo

lUciENNE BaNdEira PiNTo, cPf 207.295.102-04, matrícula 
funcional nº 7004460/4, Mestre de cerimônia, lotada no Gabinete 

do Governador.

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, 21 de março de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 402/2022-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°2022/321886, 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

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

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

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 2.½ (duas e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 21 de março de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 403/2022-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° 2022/323700, de 18 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.

Portaria Nº objetivo

carloS HENriQUE da coSTa Gaia, cPf 701.044.992-90, matrí-
cula  funcional  nº 5945943/ 3, ocupante do cargo de assessor de 

comunicação ii, lotado na SEcoM.

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 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, 21 de março de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria N° 393/2022 – 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; e
coNSidEraNdo o processo n° 2022/324554, de 18 de março de 2022;
 rESolVE:
caNcElar a PorTaria Nº 352/2022, de 16/03/2022, publicada no doE 
nº 34.896, de 17/03/2022, que autorizou o deslocamento e diárias ao 
servidor NEWToN araGÃo dE MENEZES JUNior, matrícula 54183744/ 3, 
cargo assistente operacional ii, lotado na diretoria de logística.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 21 de março de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 774589
Portaria Nº 390/2022-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° 2022/328554, de 18 de março de 2022;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
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rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de MariTUBa/Pa, no dia 19/03/2022.

servidor objetivo
rafaEl MoraES PiNTo, cPf 988.526.552-04 matrícula funcional 
nº 5945667/1, ocupante do cargo de assistente operacional ii, 

lotado na diretoria de Gestão de logística.

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, 21 de março de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 405/2022-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° 2022/323618, de 18 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 MariTUBa/Pa, no dia 19/03/2022.

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 ½ (meia) diária 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, 21 de março de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 406/2022-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° 2022/323660, de 18 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 19/03/2022.

servidor objetivo
SaraH GEiSE ViaNa QUEiroZ doS SaNToS, matrícula funcional 
nº 73504028/ 3, cPf 801.029.562-00, cargo assessor do cerimo-

nial, 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, 21 de março de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 407/2022-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° 2022/328634, de 19 de março de 2022;
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar no trecho Mara-
Bá/SÃo doMiNGoS do araGUaia/MaraBá, no dia 19/03/2022.

servidor objetivo
JacKSoN SalaME SoUZa, matrícula funcional nº 5946238/1, 

cPf 836.529.062-68, cargo de coordenador de área, lotado no 
centro regional de Governo no Sudeste.

cumprir agenda institucional, no referido município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes ½ (meia) diária ao 
servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 21 de fevereiro de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 408/2022-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° 2022/321794, 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 18/03/2022.

servidor objetivo
Mário SÉrGio aMaral, cPf 056.760.612-00, matrícula 

funcional nº 4003799/2, cargo Motorista , 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, 21 de março de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 409/2022-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° 2022/323840, de 18 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 19/03/2022.

servidor objetivo
adria liaNa riBEiro da SilVa PEraccHi, matrícula funcional 
nº 57220432/ 1, cPf 788.884.922-91, cargo coordenador de 

Eventos, 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, 21 de março de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 410/2022-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° 2022/323927, de 18 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 19/03/2022.

servidor objetivo
GlaYcE KariNa SilVa E SilVa, cPf nº 681.141.842-72, 

matricula funcional nº 5960512/1, cargo assessor do cerimonial, 
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, 21 de março de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 774677
Portaria Nº 404/2022-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° 2022/328630, de 19 de março de 2022;
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar no trecho Mara-
Bá/SÃo doMiNGoS  do araGUaia/MaraBá/Pa, no dia 19/03/2022.

servidor objetivo

GlENio da SilVa araÚJo, matrícula funcional nº 80015621/1, 
cPf 704.374.592-68, cargo assessor de Gabinete, lotado no 

centro regional de Governo no Sudeste do Pará.
dar apoio logístico, 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, 21 de março de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 411/2022-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° 2022/324054, de 18 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.
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servidor objetivo
SilVio JoSE PaNToJa fErNaNdES, cPf 319.678.092-91, matrí-
cula funcional nº 5275768/4, ocupante do cargo de assessor do 

cerimonial, lotado na diretoria de cerimonial.

assessorar agenda pública do Governo do Estado, 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, 21 de março de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 412/2022-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° 2022/318299, 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 17/03/2022.

servidor objetivo
Mário SÉrGio aMaral, cPf 056.760.612-00, matrícula 

funcional nº 4003799/2, cargo Motorista , 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, 21 de março de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 413/2022-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° 2022/323123, de 18 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
aJaX dE SoUSa loPES, cPf 011.418.782-75, matrícula funcional 
nº 5952258/2, ocupante do cargo de assessor Técnico, lotado na 

diretoria de cerimonial.

assessorar agenda pública do Governo do Estado, 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, 21 de março de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 774690
Portaria Nº 414/2022-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° 2022/328201, de 18 de março de 2022;
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de MariTUBa/Pa, no dia 19/03/2022.

servidor objetivo

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

diretoria, lotado na diretoria de Gestão de logística.

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

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 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, 21 de março de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 415/2022-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° 2022/328186, de 18 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, dia 19/03/2022.

servidora objetivo
faBio aMoriM doS SaNToS, cPf 572.964.722-00 matrícula 

funcional nº 5947234/1, ocupante do cargo de assessor adminis-
trativo 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, 21 de março de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 416/2022-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° 2022/328563, de 18 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 
MariTUBa/Pa, no dia 19/03/2022.

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, 21 de março de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 417/2022-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° 2022/325946, de 18 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 aNToNio do TaUá/Pa, no dia 18/03/2022.

servidor objetivo
flaVio BraNdÃo da SilVa, cPf 393.820.012-04, matrícula funcional 
nº 5945655/ 1, ocupante do cargo de assistente operacional ii, lotado 

na diretoria de Gestão de logística.

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

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes ½ (meia) diária ao 
servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 21 de março de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 418/2022-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° 2022/328211 de 18 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

raiMUNdo lEaNdro MoNTEiro da coSTa, cPf 172.903.922-
72, matrícula funcional nº 5952612/1, ocupante do cargo de 

assessor de Gabinete, lotado na diretoria de Gestão de logística.

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

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 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, 21 de março de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 419/2022-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° 2022/328513, de 18 de março de 2022;
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de MariTUBa/Pa, no dia 19/03/2022.
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servidor objetivo
alfrEdo Maia da SilVa, matrícula funcional nº 631795/1, cPf 

102.400.552-68, cargo de Motorista,  na diretoria de Gestão 
de logística.

dar apoio logístico, 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, 21 de março de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 774730
Portaria Nº 391/2022-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° 2022/324529, de 18 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 19/03/2022.

servidor objetivo
PaTriccia HEiTMaNN ElErES, cPf 646.668.242-00, matrícula 

funcional nº 5958137/ 1, diretora do cerimonial, 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, 21 de março de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 392/2022-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° 2022/324425, de 18 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 19/03/2022.

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, 21 de março de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 394/2022-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° 2022/323191, de 18 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
lEoNardo riBEiro rEiS cHarro QUiriNo, matrícula funcional 
nº 5941835/2, cPf 031.263.472-23, cargo Secretário Executivo 

de cerimonial, lotado 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 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, 21 de março de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 395/2022-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° 2022/328082, de 18 de março de 2022;
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para os municípios 
de áGUa aZUl do NorTE/ XiNGUara/ rio Maria/Pa, no período de 21 
a 26/03/2022.

servidor objetivo
dÉcio da coSTa MaToS, matrícula funcional nº 54196647/ 1, cPf 

298.193.932-72, assistente Técnico ii, lotado na Secretária Extraordi-
nária de Produção.

cumprimento de agenda Pública da Secretaria 
Extraordinária de Produção, nos referidos 

municípios.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 5.½ (cinco e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 21 de março de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 396/2022-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° 2022/328551, de 18 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
JoSE MarTiNS NETo, cPf 208.303.272-15, matrícula funcional  
nº 5296153/ 3, ocupante do cargo de aSSiSTENTE oPEracio-

Nal ii, lotado na diretoria de logística.

apoio logístico a diretoria do cerimonial para cumpri-
mento da agenda pública do Governo do Estado, 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, 21 de março de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 397/2022-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; e
coNSidEraNdo o processo n° 2022/324132, de 18 de março de 2022;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar o servidor a abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de MariTUBa/Pa, no dia 19/03/2022.

servidor objetivo

lEo VarGaS dorNEllES, cPf 301.194.482-20, matrícula fun-
cional n° 5958820/1, ocupante do cargo assessor do cerimonial, 

lotado 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 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, 21 de março de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 774547

.

.

CASA MILITAR DA GOVERNADORIA

.

 eXtrato de Portaria Nº 222/2022 – di/cMG, 
de 21 de MarÇo de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destino: Santo antonio do Tauá/Pa; Período: 18/03/2022; Quantidade 
de diárias: 1,0 (alimentação); Servidor: MaJ QoPM Heitor lobato Marques, 
Mf nº 57198332/3; ordenador: cEl QoPM Marco antonio Sirotheau cor-
rêa rodrigues;

Protocolo: 774557
eXtrato de Portaria Nº 223/2022 – di/cMG, 

de 21 de MarÇo de 2022
objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destino: igarapé-açu/Pa; Período: 17/03/2022; Quantidade de diá-
rias: 1,0 (alimentação); Servidor: MaJ QoPM Heitor lobato Marques, Mf 
nº 57198332/3; ordenador: cEl QoPM Marco antonio Sirotheau corrêa 
rodrigues;

Protocolo: 774561
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PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

.

Portaria
.

Portaria Nº 136/2022-PGe.G, 18 de Março de 2022.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais...
rESolVE:
i – dESiGNar, a Procuradora do Estado June Judite Soares lobato, identi-
dade funcional nº 58592863/1, para responder pela coordenação da Pro-
curadoria cível, Trabalhista e administrativa – PcTa, por motivo de férias 
da titular, renata Souza dos Santos, identidade funcional nº 54189413/2, 
no período de 01.04 a 21.04.2022.
ii – iNTErroMPEr, por necessidade de serviço, a contar de 22.04.2022, 
o gozo de férias da Procuradora do Estado, renata Souza dos Santos, 
identidade funcional nº 54189413/2, concedida pela PorTaria Nº 
086/2022-PGE.G., de 25.02.2022.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 774116

.

.

errata
.

a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribui-
ções legais …
PUBLicar, errata da Portaria Nº 551/2021-PGe.G., de 29.11.2021, 
publicada no doe nº 34.782, de 01.12.2021.
onde se lê:

fabíola de Melo Siems 5703107/2 Nº 181/2021-PGE.G., de 05.04.2021 03.12.2021 a 23.12.2021

Leia-se:

fabíola de Melo Siems 5703107/2 Nº 181/2021-PGE.G., de 05.04.2021 25.04.2022 a 15.05.2022

adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 774112

.

.

SECRETARIA ESTRATÉGICA DE
ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA

.

.

.

adMissÃo de serVidor
.

eXtrato de coNtrato teMPorÁrio– seac
Processo N°: 2021/317401
ModalidadE dE adMiSSÃo: Temporário
oBJETo: contratação de servidores por tempo determinado através de 
PSS-002/2021 E PSS-003/2021
coNTraTaNTE: Secretaria Estratégica de Estado de articulação da cida-
dania – SEac.
ViGÊNcia coNTraTUal: 01/04/2022 a 31/03/2023.

coNtrato Nº coNtratado carGo

023/2022 Erica PaTricia doS aNJoS SoUZa aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo

024/2022 GirlaNY STEfaNY dE SoUSa liMa aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo

025/2022 liEGE do Socorro VilHENa da SilVa aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo

026/2022 lUiZ claUdio NoGUEira BarrETo aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo

027/2022 THaYla MariE dE SoUZa TÉcNico EM GESTÃ PUBlica - adMiNiSTrador.

028/2022 THiaGo PErEira liNS riBEiro aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo

doTaÇÃo orÇaMENTária:
Und. orçamentária: 76101 - Sec. Estratég. de Estado de articulação e cidadania
função: 08 - assistência Social
Sub-função: 122 - administração Geral
Programa: 1297 - manutenção da Gestão
Proj. atividade: 8411 - operacionalização das ações de recursos Humanos
Nat. despesa: 319004.11 – contratação por Tempo determinado
Nat. Despesa: 319011.17 – Gratificação de Nível Superior
Nat. despesa: 319016.29 – abono Salarial
Nat. despesa: 339046.02 – auxilio alimentação
Nat. despesa: 339049.01 – auxilio Transporte
fonte recurso: 0101 - recursos ordinários
ação: 263073 - Plano interno:  4120008411P
ordENador rESPoNSáVEl:
ricardo BriSolla BalESTrEri
Secretário de Estado – SEac

Protocolo: 774323

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria. N° 055/2021 – GaB/seac
Belém Pa, 21 de março de 2022
o SEcrETário adJUNTo da SEcrETaria ESTraTÉGica dE ESTado dE 
arTicUlaÇÃo da cidadaNia – SEac, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas pelo decreto Governamental de 08 de maio de 2020 e publicado 
no doE 34.211 de 08 de maio de 2020;
coNSidEraNdo a PorTaria No 001/2020 – GaB/SEac, de 22/06/2020, 
publicada no doE 34.263 de 25/06/2020, e
coNSidEraNdo o Prot. 2021/12070539
r E S o l V E:
1. dESiGNar os servidores MUrilo aUGUSTo foNSEca fErrEira, Matrí-
cula 5948558-2, cPf 928.216.422-53 e HUGo MoraES dE liMa, Matrícu-
la 5959599-2, cPf 731.420.692-91, para atuarem respectivamente como 
Fiscal e Suplente do Contrato 002/2022- SEAC firmado com a Empresa 
– EliSSaNdro GoMES dE fariaS 832410274498 portadora do cNPJ sob 
o nº. 13.121.071/0001-94, cujo objetivo é a “...contratação de serviços de 
propaganda volante (carro som), por intermédio de empresa especializada, 
para divulgar sob demanda, as ações e serviços prestados no âmbito do 
Programa Territórios pela Paz...”
2. Prazo de vigência de 12 meses.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Gabinete do Secretário, 21 de março de 2022
raiMUNdo JoSÉ PiNHEiro doS SaNToS JUNior
Secretário adjunto - SEac

Protocolo: 774683

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria 051/2022-GaB/seac
Belém Pa, 21 de março de 2022
o SEcrETário adJUNTo da SEcrETaria ESTraTÉGica dE ESTado dE 
arTicUlaÇÃo da cidadaNia – SEac, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas pelo decreto Governamental de 08 de maio de 2020 e publicado 
no doE 34.211 de 08 de maio de 2020;
coNSidEraNdo o Memo. 029/2022-diPaZ/SEac e Prot. 2022/220024
rESolVE:
coNcEdEr Suprimento de fundos no valor de r$. 5.000,00 (cinco mil 
reais), ao servidor GilVaNdo alVES da SilVa, Matrícula 5963932-1, cPf 
574.071.182-72, para atender demandas de pronto pagamento, conforme 
discriminação:
• Material de Consumo............................ 339030…R$. 4.000,00 (quatro mil reais)
• Serviços Prestados de Terceiros – PJ – 339039... R$. 1.000,00 (mil reais)
dÊ-SE ciENcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Gabinete do Secretário, 21 de março de 2022
raiMUNdo JoSÉ PiNHEiro doS SaNToS JÚNior
Secretário adjunto - SEac

Protocolo: 774339

.

.

diÁria
.

Portaria 052/2022-GaB/seac
Belém Pa, 21 de março de 2022
o SEcrETário adJUNTo da SEcrETaria ESTraTÉGica dE ESTado dE
arTicUlaÇÃo da cidadaNia – SEac, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas pelo decreto Governamental de 08 de maio de 2020 e publicado 
no doE 34.211 de 08 de maio de 2020;
coNSidEraNdo a PorTaria Nº 001/2020 – GaB/SEac, de 22/06/2020, 
publicada no doE 34.263 de 25/06/2020;
coNSidEraNdo o que dispõe os art. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994 e,
coNSidEraNdo o Processo nº 2022/300193
rESolVE:
coNcEdEr ao servidor abaixo, 3,5 (três diárias e meia) diárias, no período de 
23/03/2022 a 26/03/2022, com destino a cidade de Brasília/ df, tendo em vista 
“a participação no curso de capacitação “a nova lei de licitações e contratos”

MatrÍcULa NoMe do serVidor cPF
55588215/2 MaYcoN ValENTE PaNToJa 798.820.052-68

dÊ-SE ciENcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Gabinete do Secretário, 21 de março de 2022
raiMUNdo JoSÉ PiNHEiro doS SaNToS JÚNior
SEcrETário adJUNTo

Protocolo: 774337
Portaria 053/2022-GaB/seac
Belém Pa, 21 de março de 2022
o SEcrETário adJUNTo da SEcrETaria ESTraTÉGica dE ESTado dE
arTicUlaÇÃo da cidadaNia – SEac, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas pelo decreto Governamental de 08 de maio de 2020 e publicado 
no doE 34.211 de 08 de maio de 2020;
coNSidEraNdo a PorTaria Nº 001/2020 – GaB/SEac, de 22/06/2020, 
publicada no doE 34.263 de 25/06/2020;
coNSidEraNdo o que dispõe os art. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994 e,
coNSidEraNdo o Processo nº 2022/299792
rESolVE:
coNcEdEr ao servidor abaixo, 4,5 (quatro diárias e meia) diárias, no pe-
ríodo de 28/03/2022 a 01/04/2022, com destino aos municípios de Pa-
rauapebas e canaã dos carajás, no Estado do Pará, tendo em vista “a  vi-



12  diário oficial Nº 34.901 Terça-feira, 22 DE MARÇO DE 2022

sita técnica para avaliação e planejamento da criação da identidade visual 
das Usinas da Paz de canaã dos carajás e Parauapebas”

MatrÍcULa NoMe do serVidor cPF
59522186-1 PaUlo rodriGo Garcia da SilVa 992.197.352-53
5958723-1 JoÃo fErNaNdo carValHo BENdElaK MaToS 020.045.192-82

dÊ-SE ciENcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Gabinete do Secretário, 21 de março de 2022
raiMUNdo JoSÉ PiNHEiro doS SaNToS JÚNior
SEcrETário adJUNTo

Protocolo: 774477
Portaria 054/2022-GaB/seac
Belém Pa, 21 de março de 2022
o SEcrETário adJUNTo da SEcrETaria ESTraTÉGica dE ESTado dE
arTicUlaÇÃo da cidadaNia – SEac, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas pelo decreto Governamental de 08 de maio de 2020 e publicado 
no doE 34.211 de 08 de maio de 2020;
coNSidEraNdo a PorTaria Nº 001/2020 – GaB/SEac, de 22/06/2020, 
publicada no doE 34.263 de 25/06/2020;
coNSidEraNdo o que dispõe os art. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994 e,
coNSidEraNdo o Processo nº 2022/287895
rESolVE:
coNcEdEr ao servidor abaixo, 3,5 (três diárias e meia) diárias, no período de 
23/03/2022 a 26/03/2022, com destino a cidade de Brasília/ df, tendo em vista 
“a participação no curso de capacitação “a nova lei de licitações e contratos”

MatrÍcULa NoMe do serVidor cPF
5919881-2 HEloiSa TaBoSa BarroS lEÃo 949.036.892-04
5900291-2 aNa PaTricia PiNHEiro da coSTa 007.025.532-63

dÊ-SE ciENcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Gabinete do Secretário, 21 de março de 2022
raiMUNdo JoSÉ PiNHEiro doS SaNToS JÚNior
SEcrETário adJUNTo

Protocolo: 774475

oUtras MatÉrias
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 01/2021-GLic/seac
a SEcrETaria ESTraTÉGica dE arTicUlaÇÃo da cidadaNia – SEac, 
através de seu Pregoeiro, comunica a alteração da data de abertura da 
licitação na modalidade PrEGÃo ElETrÔNico, do tipo MENor PrEÇo por 
loTE ÚNico, Modo dE diSPUTa “aBErTo”, Para a coNTraTaÇÃo dE 
EMPrESa ESPEcialiZada Na PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE oUTSoUr-
ciNG dE iMPrESSÃo, devido ajustes no seu edital e anexos.
daTa da aBErTUra: 31/03/2022 - Às 10:00 HoraS.
local: https://www.comprasnet.gov.br/  Edital encontra-se acessível nos 
sites: http://www.seac.pa.gov.br (link licitações) e http://www.compras-
para.pa.gov.br. Na impossibilidade de obtenção por esses meios, estará 
disponível na av. doutor freitas, n° 2531, Marco, Belém/Pa cEP: 66.087-
812 - Belém/Pa, fone: (91) 996115012/985054745, no horário de 09:00 
às 16:00, em dias úteis.
JorGE lUiS MarQUES loPES
Pregoeiro

Protocolo: 774722

.

.

secretaria de estado
de PLaNeJaMeNto
e adMiNistraÇÃo

.

Portaria
.

Portaria Nº. 256/2022-daF/sePLad de 21 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 os termos do Processo nº. 2022/273521;
r E S o l V E:
I-EXCLUIR a Gratificação de Tempo Integral – GTI, concedida através da 
PorTaria Nº 256/2019-GS de 05.07.2019, publicada no doE nº. 33.915 
de 09.07.2019, no percentual de 60% (sessenta por cento) a servidora 
JUlia Maia da SilVa, id. funcional nº. 25933/1, ocupante do cargo de 
auxiliar de Serviços Gerais, lotada na coordenadoria de logística e Gestão, 
a partir de 01.04.2022.
II- CONCEDER a Gratificação de Tempo Integral – GTI, no percentual de 
60% (sessenta por cento) ao servidor GilBErTo liMa daMaScENo, id. 
funcional nº. 57189792/1, ocupante do cargo de assistente administrati-
vo, lotado na coordenadoria de logística e Gestão, a partir de 01.04.2022
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 21 dE MarÇo 2022
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 774717

errata
.

errata de Publicação – Protocolo 773629
Diário Oficial Nº 34899
Termo aditivo: 1º
convênio: 006/2021
Processo: 283943/2021
Partes: SEPlaN e o Município de Mãe do rio
onde se lê:14.02.2022
Leia-se: 14.03.2022

Protocolo: 774122

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 251/2022-daF/sePLad, de 21 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 2022/307748 de 15.03.2022,
r E S o l V E:
i – autorizar a servidora odilene fernandes da conceição Santos id. fun-
cional nº 1996/1, ocupante do cargo de assistente administrativo, a viajar 
para o município de Santarém/Pa, no período de 25 a 28.03.2022, para 
supervisionar e acompanhar a Prova objetiva do concurso Público c-213 
da Secretaria de Estado da fazenda – SEfa para cargo de auditor de re-
ceitas Estaduais no referido município, lotados na Secretaria de Estado de 
Planejamento e administração, conforme solicitação de diárias.
ii – conceder, de acordo com as bases legais vigentes 3 e ½ (três 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, 21 dE 
MarÇo dE 2022.
0iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças
Portaria Nº 252/2022-daF/sePLad, de 21 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 2022/307748 de 15.03.2022,
r E S o l V E:
i – autorizar ao servidor Edmar Silva Pereira filho id. funcional nº 
5927331/2, ocupante do cargo de assessor Especial ii, a viajar para o mu-
nicípio de Marabá/Pa, no período de 25 a 28.03.2022, para supervisionar 
e acompanhar a Prova objetiva do concurso Público c-213 da Secretaria 
de Estado da fazenda – SEfa para cargo de auditor de receitas Estaduais 
no referido município, lotados na Secretaria de Estado de Planejamento e 
administração, conforme solicitação de diárias.
ii – conceder, de acordo com as bases legais vigentes 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, 21 dE 
MarÇo dE 2022.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças
Portaria Nº 253/2022-daF/sePLad, de 21 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 2022/307748 de 15.03.2022,
r E S o l V E:
i – autorizar a servidora Bárbara dias Melo id. funcional nº 5901721/3, 
ocupante do cargo de Gerente, a viajar para o município de altamira/Pa, 
no período de 25 a 28.03.2022, para supervisionar e acompanhar a Prova 
objetiva do concurso Público c-213 da Secretaria de Estado da fazenda – 
SEfa para cargo de auditor de receitas Estaduais no referido município, 
lotados na Secretaria de Estado de Planejamento e administração, confor-
me solicitação de diárias.
ii – conceder, de acordo com as bases legais vigentes 3 e ½ (três 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, 21 dE 
MarÇo dE 2022.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças
Portaria Nº 254/2022-daF/sePLad, de 21 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 2022/307748 de 15.03.2022,



diário oficial Nº 34.901   13Terça-feira, 22 DE MARÇO DE 2022

r E S o l V E:
i – autorizar ao servidor Matheus Martins ismael id. funcional nº 
5961063/1, ocupante do cargo de Gerente, a viajar para o município de 
redenção/Pa, no período de 25 a 28.03.2022, para supervisionar e acom-
panhar a Prova objetiva do concurso Público c-213 da Secretaria de Es-
tado da fazenda – SEfa para cargo de auditor de receitas Estaduais no 
referido município, lotados na Secretaria de Estado de Planejamento e ad-
ministração, 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, 21 dE 
MarÇo dE 2022.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças
Portaria Nº 255/2022-daF/sePLad, de 21 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 2022/307748 de 15.03.2022,
r E S o l V E:
i – autorizar a servidora Thayná Hannecker Mesquita dos Santos id. fun-
cional nº 5950851/2, ocupante do cargo de Secretário de Unidade, a viajar 
para o município de itaituba/Pa, no período de 25 a 28.03.2022, para su-
pervisionar e acompanhar a Prova objetiva do concurso Público c-213 da 
Secretaria de Estado da fazenda – SEfa para cargo de auditor de receitas 
Estaduais no referido município, lotados na Secretaria de Estado de Plane-
jamento e administração, conforme solicitação de diárias.
ii – conceder, de acordo com as bases legais vigentes 3 e ½ (três 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, 21 dE 
MarÇo dE 2022.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 774143

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 249/2022-daF/sePLad, de 21 de MarÇo de 2022.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 1.667/2021 – ccG, de 10 de 
novembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 2021 
e as delegadas pela PorTaria Nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de dezembro 
de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
coNSidEraNdo, o que dispõe os arts. 74 a 76 da lei n° 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994,
coNSidEraNdo, o decreto nº 1.462 de 12/04/2021, Publicado no doE nº 
34.550 de 13/04/2021.
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo: 2022/144698 de 
04/02/2021.
rESolVE:
coNcEdEr 15 (quinze) dias de férias regulamentares à servidora Marcia 
criSTiNa SaNTaNa coSTa id. funcional nº 5208688/2, ocupante do car-
go de diretor, lo tada na diretoria do Sistema de Gestão de Pessoas – dSP/
SEPlad, no período de 08 de março de 2022 a 22 de março de 2022, 
referente ao período aquisitivo de 24 de outubro de 2019 a 23 de outubro 
de 2020.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 21 dE 
MarÇo dE 2022.
ÍriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças
Portaria Nº 250/2022-daF/sePLad, de 21 de MarÇo de 2022.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 1.667/2021 – ccG, de 10 de 
novembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 2021 
e as delegadas pela PorTaria Nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de dezembro 
de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
coNSidEraNdo, o que dispõe os arts. 74 a 76 da lei n° 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994,
coNSidEraNdo, o decreto nº 1.462 de 12/04/2021, Publicado no doE nº 34.550 
de 13/04/2021.
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo: 2022/144698 de 04/02/2021.
rESolVE:
coNcEdEr 15 (quinze) dias de férias regulamentares à servidora Marcia 
criSTiNa SaNTaNa coSTa id. funcional nº 5208688/2, ocupante do cargo 
de diretor, lo tada na diretoria do Sistema de Gestão de Pessoas – dSP/SE-
Plad, no período de 23 de março de 2022 a 06 de abril de 2022, referente ao 
período aquisitivo de 24 de outubro de 2020 a 23 de outubro de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 21 dE 
MarÇo dE 2022.
ÍriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 774148

Portaria Nº 75, de 21 de MarÇo de 2022 - dPo
a SEcrETária dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, usan-
do das atribuições legais que lhes confere o artigo 3º, do(s) decreto(s) nº 
2115, de 13 de janeiro de 2022, que aprova a Programação orçamentária 
e o cronograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da Segu-
ridade Social, para o primeiro quadrimestre do exercício de 2022 e, consi-
derando o(s) decreto(s) n° 2236, de 21/03/2022 e 2238, de 21/03/2022.
rESolVE:
i - alterar o montante aprovado na Programação orçamentária e no cro-
nograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da Seguridade 
Social, do primeiro quadrimestre do exercício de 2022, de acordo com o(s) 
anexo(s) constante(s) desta Portaria.
ii - a presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
HaNa GHaSSaN TUMa
Secretária de Estado de Planejamento e administração

aNeXo a Portaria Nº 75, de 21 de MarÇo de 2022

Área/UNidade 
orÇaMeNtÁria/

GrUPo de desPesa/
sUBGrUPo de 

desPesa

FoNte

1º QUadriMestre - 2022

JaNeiro FeVereiro MarÇo aBriL totaL

dESENVolViMENTo 
SÓcio-EcoNÔMico

fUNdEflor
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 396.251,00 0,00 396.251,00

contrato Estimativo
ProViSÃo rEcEBida 
do(a) idEflor-Bio

 0656 0,00 0,00 396.251,00 0,00 396.251,00
idEflor-Bio

investimentos 0,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
Equipamentos e Mate-

rial Permanente
 0256 0,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00

NGPr
investimentos 0,00 0,00 3.033.700,00 0,00 3.033.700,00

Equipamentos e Mate-
rial Permanente

 0101 0,00 0,00 2.340.000,00 0,00 2.340.000,00
 0301 0,00 0,00 693.700,00 0,00 693.700,00

GESTÃo
SEfa

investimentos 0,00 0,00 112.843,50 0,00 112.843,50
Equipamentos e Mate-

rial Permanente
 2101 0,00 0,00 112.843,50 0,00 112.843,50

outras despesas 
correntes 0,00 0,00 102.285,00 0,00 102.285,00

contrato Estimativo
 0301 0,00 0,00 80.885,00 0,00 80.885,00

despesas ordinárias
 0301 0,00 0,00 21.400,00 0,00 21.400,00

iNfra-ESTrUTUra E 
TraNSPorTE

arcoN
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00

contrato Estimativo
 0661 0,00 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00

cPH
investimentos 0,00 0,00 672.376,99 0,00 672.376,99

obras e instalações
 0301 0,00 0,00 672.376,99 0,00 672.376,99

SEdoP
investimentos 0,00 0,00 4.634.293,16 0,00 4.634.293,16

outras despesa de 
investimentos

 0101 0,00 0,00 6.901,05 0,00 6.901,05
 0301 0,00 0,00 4.528.123,19 0,00 4.528.123,19
 0331 0,00 0,00 99.268,92 0,00 99.268,92

PolÍTica Social
fES

outras despesas 
correntes 0,00 0,00 1.050.000,00 0,00 1.050.000,00

despesas ordinárias
 0101 0,00 0,00 1.050.000,00 0,00 1.050.000,00
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PolÍTica SÓcio-
cUlTUral

fcP
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 1.418.293,48 0,00 1.418.293,48

dEa
 0301 0,00 0,00 100.293,48 0,00 100.293,48

despesas ordinárias
 0301 0,00 0,00 1.318.000,00 0,00 1.318.000,00

SEdUc
investimentos 0,00 0,00 10.556.823,22 0,00 10.556.823,22

obras e instalações
 0301 0,00 0,00 10.556.823,22 0,00 10.556.823,22

SEEl
investimentos 0,00 0,00 1.750.000,00 0,00 1.750.000,00

obras e instalações
 7368 0,00 0,00 1.750.000,00 0,00 1.750.000,00

SUBordiNadoS ao 
GoVErNo do ESTado

fUNPGE
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 12.167.230,25 0,00 12.167.230,25

despesas ordinárias
ProViSÃo rEcEBida 

do(a) PGE
 0140 0,00 0,00 12.167.230,25 0,00 12.167.230,25

ProGraMa/
orGÃo FoNte

1º QUadriMestre - 2022
JaNeiro FeVereiro MarÇo aBriL totaL

agricultura, 
Pecuária, Pesca e 

aquicultura
0,00 0,00 3.033.700,00 0,00 3.033.700,00

NGPr
 0101 0,00 0,00 2.340.000,00 0,00 2.340.000,00
 0301 0,00 0,00 693.700,00 0,00 693.700,00

cultura 0,00 0,00 1.418.293,48 0,00 1.418.293,48
fcP
 0301 0,00 0,00 1.418.293,48 0,00 1.418.293,48

desenvolvimento 
Urbano - Habita-
ção, Saneamento  

e Mobilidade 

0,00 0,00 4.574.293,16 0,00 4.574.293,16

SEdoP
 0101 0,00 0,00 6.901,05 0,00 6.901,05
 0301 0,00 0,00 4.468.123,19 0,00 4.468.123,19
 0331 0,00 0,00 99.268,92 0,00 99.268,92

Educação Básica 0,00 0,00 10.556.823,22 0,00 10.556.823,22
SEdUc

 0301 0,00 0,00 10.556.823,22 0,00 10.556.823,22
Esporte e lazer 0,00 0,00 1.750.000,00 0,00 1.750.000,00

SEEl
 7368 0,00 0,00 1.750.000,00 0,00 1.750.000,00

Governança 
Pública 0,00 0,00 12.472.358,75 0,00 12.472.358,75

arcoN
 0661 0,00 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00

fUNPGE
ProViSÃo rEcE-
Bida do(a) PGE

 0140 0,00 0,00 12.167.230,25 0,00 12.167.230,25
SEfa

 0301 0,00 0,00 102.285,00 0,00 102.285,00
 2101 0,00 0,00 112.843,50 0,00 112.843,50

indústria, comér-
cio, Serviços e 

Turismo
0,00 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00

SEdoP

 0301 0,00 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00

infraestrutura e 
logística 0,00 0,00 672.376,99 0,00 672.376,99

cPH

 0301 0,00 0,00 672.376,99 0,00 672.376,99

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

Meio ambiente 
e ordenamento 

Territorial
0,00 0,00 396.251,00 0,00 396.251,00

fUNdEflor
ProViSÃo 

rEcEBida do(a) 
idEflor-Bio

 0656 0,00 0,00 396.251,00 0,00 396.251,00
Saúde 0,00 0,00 1.050.000,00 0,00 1.050.000,00
fES
 0101 0,00 0,00 1.050.000,00 0,00 1.050.000,00

FoNte
1º QUadriMestre - 2022

JaNeiro FeVereiro MarÇo aBriL totaL

0101 - rEcUrSoS ordi-
NarioS                                         0,00 0,00 3.396.901,05 0,00 3.396.901,05

0140 - recursos Próprios do 
fundo Especial da Procurado-

ria Geral do Estado
0,00 0,00 12.167.230,25 0,00 12.167.230,25

0256 - recursos Próprios do 
fundo Estadual de desenvol-

vimento florestal
0,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00

0301 - recursos ordinários 0,00 0,00 17.971.601,88 0,00 17.971.601,88

0331 - operações de crédito 
Externas 0,00 0,00 99.268,92 0,00 99.268,92

0656 - fundo Estadual de 
desenvolvimento florestal 0,00 0,00 396.251,00 0,00 396.251,00

0661 - recursos Próprios 
diretamente arrecadado pela 

administração indireta
0,00 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00

2101 - recursos de con-
trapartida de Empréstimos 

do Bid
0,00 0,00 112.843,50 0,00 112.843,50

7368 - recursos de Transfe-
rência Especial da União 0,00 0,00 1.750.000,00 0,00 1.750.000,00

ToTal 0,00 0,00 36.034.096,60 0,00 36.034.096,60

Protocolo: 774744

GoVerNo do estado do ParÁ 
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e 

adMiNistraÇÃo 
secretaria de estado de seGUraNÇa PÚBLica e deFesa sociaL 

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

sUPerior das carreiras 
PoLiciais de iNVestiGador de PoLÍcia ciViL, de 

escriVÃo de PoLÍcia ciViL e PaPiLoscoPista. 
coNcUrso PÚBLico c – 207 

editaL Nº 51/2022-sePLad/PcPa, 21 de MarÇo de 2022 
 HoMoLoGaÇÃo da MatrÍcULa No cUrso de 

ForMaÇÃo ProFissioNaL
a SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo – SE-
Plad e a PolÍcia ciVil do ESTado do Pará – PcPa, no uso de suas 
atribuições legais, torNaM PÚBLica a homologação da matricula 
no Curso de Formação Profissional e a divulgação dos candidatos 
que não efetuaram matrícula, conforme os termos dos editais nºs 
01/2020 e 50/2022, do concurso Público no c-207.
1. da HoMoLoGaÇÃo da MatrÍcULa dos caNdidatos No cUr-
so de ForMaÇÃo ProFissioNaL (2ª coNVocaÇÃo)
1.1 fica divulgada no aNeXo i deste Edital, a relação dos candidatos ins-
critos às vagas da ampla concorrência que tiveram a matrícula homologada 
no Curso de Formação Profissional.
2. da desistÊNcia e do NÃo coMPareciMeNto Para MatrÍcU-
La No cUrso de ForMaÇÃo ProFissioNaL (2ª coNVocaÇÃo)
2.1 fica divulgada no aNeXo ii deste Edital a relação dos candidatos 
inscritos às vagas da ampla concorrência que desistiram da matrícula no 
Curso de Formação Profissional.
2.2 fica divulgada no aNeXo iii deste Edital a relação dos candidatos ins-
critos às vagas da ampla concorrência que não compareceram à matrícula 
no Curso de Formação Profissional.
3.este edital entra em vigor na data de sua publicação.
Belém, 21 de março de 2022.
HaNa GHaSSaN TUMa
Secretária de Estado de Planejamento e administração
WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará
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aNeXo i 

401 - iNVestiGador de PoLÍcia ciViL
alex fernando Soares Souza 4130052548 504

allisson cardoso ferreira 4130101587 500
ana flavia da costa Souza 4130045465 501

anderson Vinicius de almeida Prihl 4130110720 549
andré luiz de castro Paraense 4130054173 559

arthur Guedes Moura 4130065582 543
camila calil Magalhães Maia 4130105171 544

celso Gomes Pinheiro 4130118346 545
clark luan Nunes de campos 4130069783 524
daylane rodrigues de Sousa 4130018202 536

diego almeida Santiago 4130095173 551
diego Santos Silva 4130120064 526
diego Sousa Maia 4130050494 548

Elannilson Sozinho amaral 4130083269 520
fernanda Santos lopes 4130003374 547

Gabriel Horta Magnelli rocha 4130048187 557
Gabriella caroline araújo Matos 4130008321 495

Haroldo dos Santos Silva 4130020238 522
Higoor Pires Queiroz 4130013574 555

isabel coelho Bezerra 4130123314 542
izabele Pereira Barra 4130137911 538

Janderson Bruno de abreu Galdino 4130004764 546
Jefferson Rodrigues Souza 4130018463 503

João Paulo Brito de Espíndola 4130085916 513
José Bruno Teixeira Júnior 4130068674 509

Jose Thiago faro Barros da costa 4130041090 533
Juliana almeida Gontijo 4130007293 515

Juliene oliveira rodrigues Matos 4130018981 554
Kallebio lisboa de Souza 4130052171 540

levi Wilker Vieira de oliveira 4130009656 511
lucas Maurício condurú Melo 4130011599 532

Marcello ithalo de araújo alves 4130054958 525
Maria Vanessa lopes duarte 4130051971 537

Marta Suzana cruz dos Santos 4130053012 512
Mateus chaves oliveira 4130122215 498
Mauricio Silva furtado 4130044414 541

Max laniel Miranda da cunha 4130101911 510
Nara Benedita dos Santos 4130034816 521

Paulo afonso Miranda Garrido 4130112967 493
Paulo Sergio Pantoja Batista 4130026371 506
Pedro filipe dias da Silva 4130016077 519

Philippe lemos Nunes 4130087709 494
Publio caio Moura canto 4130062278 523

rafael costa oliveira 4130000028 534
rodrigo costa Goes 4130019937 563

rodrigo luiz Bezerra Vasconcelos 4130033583 516
roxane Maria farias de Brito Batista de Souza 4130013583 561

rudnei da costa Matos 4130076536 517
Tiago dos Santos Bezerra 4130111549 518

Vinicius Vieira araujo 4130053570 535
Wanderson lucena rocha 4130017022 531

Weiller rodrigo Santos aquino 4130093026 496
Wellygton Sampaio luz 4130025978 556

Yuri armstrong cantanhede 4130102513 502

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

alberto Marinho dos Santos 4140006337 357
ana cecília Souza diniz 4140090957 300

andré Bilro Pereira de araújo 4140041695 364
andre luiz Silveira Esteves 4140130494 266
andré William Barbosa Brito 4140099124 338

arthur iago lira Neves 4140025848 280
augusto Savio Silva Britto 4140106428 307
Berkeley Jaques castro 4140022670 269

Breno Travasso Saraiva dos Santos 4140003680 358
Bruna Nascimento ferreira 4140134122 273

Bruno Soares da Silva 4140130267 320

camila de carvalho costa 4140027610 345
camilla catunda arruda 4140080547 286

carla letícia Prazeres Sacramento 4140026800 272
carlos roberto dos Santos Nascimento Junior 4140054693 282

carolina Tavares cardoso Boulhosa 4140045728 247
deborah Ellen Wanderley Gomes freire 4140110122 333

diego roberto da luz Bezerra 4140048274 321
douglas lucas lima de Vargas 4140094603 289

Elizabeth Garcia cavalleiro de Macêdo ferraz 4140055349 342
Elzanira Barros lopes 4140003237 295

Everton Gustavo araújo ferreira 4140045715 287
felipe Melo de freitas 4140111482 346

fernando Beniz de Sousa 4140045372 327
francisco Mateus Vasconcelos alencar 4140057527 314

francisco Wallas antunes de Morais Sousa 4140112525 349
Gustavo ramalho de Morais 4140048215 250

Helcio albuquerque alves 4140092106 293
Hugo amaral de Mendonça ribeiro damasceno 4140043271 374

Hugo felipe Entringer de camargo 4140001344 325
Jean carlos cassiano Santa Brigida 4140033899 355

Jessica Santos Malcher Gillet 4140089646 251
Jeyson andre de lima cruz 4140066211 265

Joao Victor Nogueira Groberio 4140006859 288
Jorge Junior araujo carneiro 4140065743 248

Jusciane Souza Matos 4140120302 332
Karine Nascimento rodrigues 4140076354 369

lanna cleicy de castro Prestes 4140113594 335
larissa Melo de Sousa 4140129832 292
leonardo Pires oliveira 4140108052 253

lorena Pinto da costa Silva 4140002817 246
Marcelle Peres da Silva 4140026410 271

Marcelo Santos de azevedo 4140106826 309
Marcones Macedo rodrigues 4140021066 340

Marcos alexandre de Souza lyra 4140130996 279
Maria do Socorro cunha Santos 4140008989 290

Mario ronaldo lima Pinheiro Júnior 4140112979 249
Marisa Silva franca 4140057443 302

Marlon Pinheiro da Silva 4140090198 257
Moises Santiago de oliveira 4140032486 242

Nandielly Silva Souza 4140105556 329
Nubia Mesquita Souza 4140083384 334

olivia de Nazaré dos Santos Nunes 4140056034 312
ozeias dos Santos da Silva 4140011458 277

Patricia Moreira Santos 4140109659 341
Paula Jeniffer Moreira De Faria Gomes 4140121067 336

Paulo Victor Gomes da Silva 4140081850 267
Priscilla Borges da Silva 4140096116 275
racner Mourão corrêa 4140076257 278

rafael de Mendonça Mendes 4140101146 360
rafael lucas de azevedo fernandes 4140052029 371

raimundo alexandre Mota da conceição 4140019910 303
raissa Scerni Machado 4140052393 343
raiza Martins fontoura 4140069241 299

raryany Matar de abreu 4140008121 324
regivan Paixão Silva abreu 4140055106 298
ricardo frias de assumpção 4140000098 281

rodrigo Gomes Guerreiro 4140020337 339
roney carvalho lima 4140106586 361

Thales de aguiar lessa 4140066640 297
Thayanne Nunes rodrigues 4140085958 308

Vinicius alexandre amaral dos Santos 4140145607 372
Vitor danilo de Moraes Barros 4140126033 243

Wellington alves da cunha 4140071169 319
Wendras costa da Silva 4140053690 259

Wigner Santos de carvalho 4140145953 263
Willams Jonathan de albuquerque lira 4140050000 274

403 - PaPiLoscoPista de PoLÍcia ciViL

NoMe iNscriÇÃo cLassiFicaÇÃo- 1ª Fase

Erika caroline Pantoja Pinto 4150002321 69
felipe Brito da Silva 4150060633 65

luana louise Padilha Soares Marques 4150095897 67
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rogerio Jaty abreu Sobrinho 4150075866 66
Waleria ferreira da Silva 4150043206 68

aNeXo ii

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

diego almeida Santiago 4140010131 306
Juliene oliveira rodrigues Matos 4140019027 348

Paulo Sergio Pantoja Batista 4140093077 270
roxane Maria farias de Brito Batista de Souza 4140013504 331

aNeXo iii

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

andré William Barbosa Brito 4130041533 527
daniela cunha Moreira 4130017282 499

fábio diniz lima de Menezes 4130122528 539
francielli angnes Maciel da Silva 4130033910 530
Geovanna donato de almeida 4130038987 507

israel Giri lima 4130134035 514
Jean Michel Vieira alves 4130095886 552
larissa lopes de oliveira 4130050072 560

levy chagas Brasiliense canuto 4130055001 564
lucas Henrique fernandes resueno 4130031549 553
luiz Eduardo Soares carneiro Neto 4130014855 550

rodrigo lima dos Santos 4130005314 505

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

alielson fernando da Silva Sousa 4140062916 375
ariane alcantara da Silva 4140046322 296

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

danilo de Jesus Tavares 4140111822 373
davi dantas domingos 4140015328 330

francielli angnes Maciel da Silva 4140056974 252
francisco Erismar de almeida oliveira 4140114905 313

José alipio daibes de Sousa 4140025267 363
Lucas Germano Afiune Machado 4140066614 262

lucas Serrano farias 4140034660 326
rafael costa oliveira 4140000142 350

raianny Moreira Soares 4140038808 276
rejane cristina Santos de oliveira 4140051187 301

rodrigo Silva de oliveira 4140060166 359
rudnei da costa Matos 4140076510 284

Tarcisio ferreira Brandão Neto 4140070562 305
Taylon Michel de Sousa feitosa Pereira 4140118865 368

Wemenson assunção Xavier Silva 4140109179 370
Wilder inthone Paiva de carvalho 4140121326 353

Ygor Emanuel Gomes Melo 4140106635 354

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e 

adMiNistraÇÃo
secretaria de estado de seGUraNÇa PÚBLica e deFesa sociaL

PoLÍcia ciViL do estado do ParÁ - PcPa
coNcUrso PÚBLico Para ProViMeNto de carGos de NÍVeL 
sUPerior da carreira PoLiciaL de deLeGado de PoLÍcia 

ciViL – dPc
coNcUrso PÚBLico c – 206

editaL Nº 61/2022-sePLad/PcPa, 21 de MarÇo de 2022
a SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo – SE-
Plad e a PolÍcia ciVil do ESTado do Pará – PcPa, no uso de suas 
atribuições legais, torNaM PÚBLica a homologação da matricula no 
Curso de Formação Profissional dos candidatos relacionados nos 
anexos deste edital, bem como a divulgação dos candidatos que 
não efetuaram a matrícula para o Curso de Formação Profissional, 
conforme os termos dos editais nºs 01/2020, 58/2022 e 59/2022, 
do concurso Público no c-206.
1. da HoMoLoGaÇÃo da MatrÍcULa dos caNdidatos No cUr-
so de ForMaÇÃo ProFissioNaL (2ª coNVocaÇÃo)
1.1 fica divulgada no aNeXo i deste Edital, a relação dos candidatos ins-
critos às vagas da ampla concorrência que tiveram a matrícula homologada 
no Curso de Formação Profissional.
2. do NÃo coMPareciMeNto Para MatrÍcULa No cUrso de 
ForMaÇÃo ProFissioNaL (2ª coNVocaÇÃo)

2.1 fica divulgada no aNeXo ii deste Edital a relação dos candidatos ins-
critos às vagas da ampla concorrência que não compareceram à matrícula 
no Curso de Formação Profissional.
3.este edital entra em vigor na data de sua publicação.
Belém, 21 de março de 2022.
HaNa GHaSSaN TUMa
Secretária de Estado de Planejamento e administração
WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará

aNeXo i

401 - delegado de Polícia civil (dPc)
Glaudson Gil lima rodrigues 4120018073 255

amanda Mendes felipe ferreira 4120002411 257
Matheus alves Vital 4120027067 258

aNeXo ii

401 - delegado de Polícia civil (dPc)
Mario arthur francescon Wandroski 4120028325 256

Protocolo: 774747

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 
DO ESTADO DO PARÁ

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 162 de 21 de MarÇo de 2022
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNSidEraNdo que o decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013, dispõe 
sobre a supervisão, fiscalização e acompanhamento da execução dos con-
tratos, convênios e termo de cooperação firmada pelos órgãos e entidades 
do Poder Executivo do Estado do Pará;
CONSIDERANDO que deverá ser designado um fiscal de contrato, convênio 
ou termo de cooperação; e
coNSidEraNdo os termos do despacho da coordenadoria de administração 
e Serviços, que dispõe sobre a Substituição de fiscal de contrato, nos autos 
do Processo administrativo Eletrônico nº 2021/986577, de 08/09/2021;
rESolVE:
i – SUBSTiTUir na PorTaria Nº 115/2022, de 02/03/2022, publicada 
no doE nº 34.880, de 04/03/2022, referente ao Processo administrativo 
Eletrônico nº 2021/986577, como fiscal do contrato admistrativo nº 
059/2021, firmado com a empresa IT PROTECT SERVIÇOS DE CONSULTORIA 
EM iNforMáTica – lTda, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 23.378.923/0001-
87, a servidora cristiane Gaia ranieri, matrícula n° 5963003/1, ocupante 
da função de Técnico em Gestão de informática, lotada na coordenadoria 
de Tecnologia da informação, pelo servidor francisco rodrigues farias 
da cruz, matrícula nº 5964604/1, ocupante do cargo em comissão de 
assessor, lotado no Gabinete da Presidência.
II – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do Es-
tado, podendo ser revogada a qualquer tempo a critério da autoridade competente.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 21 de março de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 774512

errata
.

errata de Portaria
N° da Portaria: 159/2022, de 17/03/2022.
onde se lê: 4 e ½ (cinco e meia) diárias
Leia-se: 4 e ½ (quatro e meia) diárias
(Publicada com incorreção no doe nº 34.897, de 18/03/2022).

Protocolo: 774243

.

.

PeNsÃo
.

instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria ret. Ps Nº 1242 de 17 de MarÇo de 2022
diSPÕEM sobre a concessão do benefício previdenciário de PENSÃo Por 
MorTE - ProcESSo Nº 2021/1318099.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39/2002, alterações posteriores e demais dispositivos legais, 
resolve:
Considerando a necessidade de retificação do valor do benefício de pensão 
por morte em favor de liNdoMar SilVa dE MENdoNca concedido através 
da Portaria PS Nº 585, de 11 de fevereiro de 2022, publicada no diário 
Oficial nº 34.887, de 10/03/2022, resolve:
I - Retificar o item I da Portaria PS Nº 585, de 11 de fevereiro de 2022, que 
concedeu a pensão por morte, nos termos do parecer técnico constante 
nos autos do processo nº 2021/1318099, em favor de liNdoMar SilVa 
dE MENdoNÇa, na condição de cônjuge do ex-segurado Elias alves de 
Mendonça, para alterar o benefício para o valor de r$6.248,31 (Seis mil, 
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duzentos e quarenta e oito reais e trinta e um centavos), permanecendo 
inalterados os demais itens da portaria.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 774221

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 161 de 21 de MarÇo de 2022
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNSidEraNdo os termos do Processo Eletrônico 2022/248959, de 
03/03/2022, que dispõe sobre concessão de diárias.
rESolVE:
i – TorNar SEM EfEiTo a PorTaria Nº 135/2022, de 07/03/2022, 
publicada no doE nº 34.884, de 08/03/2022, que autoriza o servidor 
franklin José Neves contente, matrícula nº 5947025/2, ocupante do cargo 
diretor de administração e finanças, a viajar a cidade de Brasília/df, no 
período de 22/03/2022 a 23/03/2022, para participar do Xi congresso da 
coNSad de Gestão Pública.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 21 de março de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 774376

oUtras MatÉrias
.

instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria dec NUL aP Nº 1317 de 21 de MarÇo de 2022
diSPÕE SoBrE a dEclaraÇÃo dE NUlidadE da PorTaria rET aP Nº 
1.182/2022; rETificaÇÃo PorTaria aP Nº. 1185 dE 05 dE MarÇo dE 
2012; aUTUaÇÃo JUNTo ao TcE No ProTocolo 517380/2017-TcE; 
ProcESSo Nº 2022/148667-iGEPrEV.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – iGE-
PrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar Estadual 
nº 39 de 09.01.2002, alterações posteriores e demais dispositivos legais;
considerando diligência do Tribunal de contas do Estado do Pará (ofício 
nº202200256/SEGEr-TcE);
Considerando o Princípio da Eficiência e o Poder de Autotutela da Adminis-
tração Pública;
rESolVE:
i - declarar a nulidade da Portaria rET aP nº 1.182, de 16/03/2022, com 
fulcro na Súmula nº 346, do Supremo Tribunal federal;
II – Retificar a Portaria AP nº. 1185 de 05 de março de 2012, que apo-
sentou SálVio NaZarENo GalVÃo arcoVErdE Mat. 52132/1, no cargo 
de fiscal de receitas Estaduais, lotado na Secretaria de Estado da fazen-
da - SEfa, alterando o percentual do adicional por Tempo de Serviço de 
60% para 50%, passando a constar: art. 3º, “caput”, incisos i, ii, iii e 
parágrafo único da Emenda constitucional nº 47/2005, c/c os artigos 2º 
e 5º da Emenda constitucional nº 47/2005; art. 7º da Emenda constitu-
cional nº 41/2003; art. 130, §1º, da lei 5.810/94 c/c o art. 94, §2º da lc 
nº 039/2002, com a alteração dada pela lc nº 044/2003; art. 5º, inciso 
i e ii, do decreto nº 2.595/94; art. 131, §1º, inciso X da lei Estadual nº 
5.810/1994; recebendo os proventos mensais de r$ 35.462,22 (trinta e 
cinco mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e vinte e dois centavos), 
conforme abaixo discriminados:

Gratificação Desempenho no Cargo
Gratificação de Monitoramento e Crescimento da Receita

Gratificação de Crédito Tributário
Vencimento Base

Adicional pelo Exercício de Função Gratificada – 10%
Vantagem Pessoa Nominalmente Identificada – 80%

adicional por Tempo de Serviço – 50%
redutor constitucional

10.683,32
5.550,94
1.390,92
8.385,44

11,33
6.708,35
16.365,15
-13.633,23

Total dos Proventos 35.462,22

ii - os efeitos desta Portaria retroagirão a 01 de abril de 2012, data do 
início dos efeitos da Portaria nº. 1185/2012.
iii - os valores pagos a maior não serão objeto de restituição pela segu-
rada, consoante jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e 
Parecer nº 044/2013-ProJUr/iGEPrEV.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 774284
Portaria Nº 164 de 21 de MarÇo de 2022
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo o Processo administrativo Eletrônico nº 2022/334832 
(PaE), de 21/03/2021.
rESolVE:
i – forMaliZar a aUToriZaÇÃo ao servidor carlos Wanderson Silva de 
Souza, matrícula nº 4219593/1, a viajar ao município do Grupo B/Pa, no 
período de 17/03/2022 a 26/03/2022, a fim de desenvolver suas ativida-
des laborais no caminhão – Unidade Móvel do iGEPrEV. 

ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 09 e ½ (nove e 
meia) diária ao servidor citado acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 21 de março de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 774752

.

.

secretaria de estado
da FaZeNda

.

Portaria
.

Portaria Nº 510 de 21 de MarÇo de 2022
forMaliZar a coNcESSÃo de 30 (trinta) dias de gozo de férias do ser-
vidor iraN aTaidE dE liMa, i. f. nº 5570018/1,auditor fiscal de receitas 
Estaduais, para serem usufruídas no período de 01/06/2022 a 30/06/2022, 
referente ao exercício de 26/11/2015 a 25/11/2016.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício
Portaria Nº 536 de 21 de MarÇo de 2022
forMaliZar a coNcESSÃo de 30 (trinta) dias de gozo de férias da ser-
vidora HaNa SaMPaio GHaSSaN, i. f. nº 5134480/2,auditor fiscal de 
receitas Estaduais, para serem usufruídas no período de 22/04/2022 a 
21/05/2022, referente ao exercício de 22/04/2021 a 21/04/2022.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício

Protocolo: 774289
GaBiNete do secretÁrio

Portaria Nº 189 de 21 de MarÇo de 2022
loTar, a contar de 07/03/2022, o servidor fraNciSco JoÃo araÚJo ca-
riccHio, Secretário de Gabinete, id func nº 5964995/1, na célula de 
Gestão de Pessoas/dad.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda
dirEToria dE adMiNiSTraÇÃo
Portaria Nº 469 de 10 de MarÇo de 2022
coNcEdEr 120 (cento e vinte) dias de licença para Tratamento de Saúde, 
a servidora dalciNETE PaMPloNa MarTiNS, fiscal de receitas Estadu-
ais, id func nº 5128218/1, lotada na cEcoMT de carajás, no período de 
06/01/2022 a 05/05/2022.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício
Portaria Nº 471 de 10 de MarÇo de 2022
coNcEdEr 30 (trinta) dias de licença para Tratamento de Saúde, a ser-
vidora roSaNa ricHa SalaME, Técnico c, id func nº 28797/1, lotada na 
célula de captação de recursos e controle da divida/diTES, no período de 
19/01/2022 a 17/02/2022.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício
Portaria Nº 472 de 10 de MarÇo de 2022
ProrroGar por 60 (sessenta) dias, a licença para Tratamento de Saúde, 
da servidora SilViNa Maria MarTiNS dE liMa, Técnico em Gestão Públi-
ca, id func nº 715573/1, lotada célula de Gestão de apoio logístico/dad, 
no período de 10/01/2022 a 10/03/2022.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício
Portaria Nº 473 de 10 de MarÇo de 2022
coNcEdEr 90 (noventa) dias de licença para Tratamento de Saúde, a ser-
vidora SoNia daS GraÇaS SaNToS PiMENTEl, assistente administrativo, 
id func nº 28797/1, lotada na cEcoMT de Portos e aeroportos, no período 
de 03/12/2021 a 02/03/2022.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício
Portaria Nº 470 de 10 de MarÇo de 2022
ProrroGar por 60 (sessenta) dias, a licença para Tratamento de Saú-
de, da servidora aNa rEGiNa MoUra liMa, assistente administrativo, id 
func nº 3246736/1, lotada cEcoMT de Portos e aeroportos, no período de 
04/12/2021 a 01/02/2022.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício

Protocolo: 774343
GaBiNete do secretÁrio

Portaria Nº 190 de 21 de MarÇo de  2022
coNcEdEr à servidora TEliaNa dE NaZarE raMoS PENa, id func nº 
3249360/1, assistente administrativo, lotada na cEraT de Belém, 30 (trin-
ta) dias de licença Prêmio, no período de 25/04/2022 a 24/05/2022, cor-
respondentes ao triênio de 09/04/2016 a 08/04/2019.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda
Portaria Nº 188 de 21 de MarÇo de  2022
coNcEdEr ao servidor claUdio BErNardo da SilVa, id func nº 
5596173/1, auditor fiscal de receitas Estaduais, lotado na cEraT de Be-
lém, 60 (sessenta) dias de licença Prêmio, no período de 20/05/2022 a 
18/07/2022, correspondentes ao triênio de 20/01/2012 a 19/01/2015.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda
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Portaria Nº 192 de 21 de MarÇo de  2022
coNcEdEr ao servidor SErGio oTaVio coNTENTE fErNaNdES, id func 
nº 5570301/1, auditor fiscal de receitas Estaduais, lotado na cEraT de 
Belém, 60 (sessenta) dias de licença Prêmio, no período de 04/04/2022 
a 02/06/2022, correspondentes ao triênio de 26/11/2014 a 25/11/2017.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda
Portaria Nº 191 de 21 de MarÇo de  2022
coNcEdEr ao servidor lUiZ claUdio JorGE cardoSo, id func nº 
5154812/1, agente administrativo, lotado na célula de Programação, con-
trole e avaliação das ações fiscais/dfi, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, 
no período de 15/04/2022 a 14/05/2022, correspondentes ao triênio de 
02/07/2005 a 01/07/2008.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda

Protocolo: 774357
Portaria Nº 520 de 16 de MarÇo de 2022.
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo,  no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pela PorTaria Nº 451 de 13/02/2019 (publicada no d.o.E. nº 
33.805 de 15/02/2019),
r E S o l V E:
art 1º dESiGNar os servidores, roSEMarY SoUSa da SilVa, Gerente 
Fazendário, com Identidade Funcional nº 4154/1, para atuar como fiscal 
titular e WaGNEr YUicHi caPElli, coordenador fazendário, com identi-
dade Funcional nº 05818044/6, para atuar como fiscal substituto, ambos 
lotados na diretoria de Gestão contábil e fiscal - dicoNf respectivamente 
do Contrato nº 018/2020/SEFA, firmado entre a SECRETARIA DE ESTADO 
da faZENda/SEfa e o consultor SaNdro MarcElo araÚJo da cUNHa, 
referente prestação de serviços de consultoria especializada Pará GoV. Pro-
fiSco ii, mediante atuação do Banco interamericano de desenvolvimento 
- Bid. art.2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
art.3º - rEVoGar os efeitos da PorTaria N º 506, de 26 de março de 
2020, Publicada no d.o.E. Nº 34.159, de 27 de março de 2020.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração - SEfa/Pa, em exercício

Protocolo: 774070

.

.

adMissÃo de serVidor
.

Portaria Nº 193 de  21 de MarÇo  de 2022.
o Secretário de Estado da fazenda, no uso da competência que lhe é con-
ferida por lei, e;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 17 /2022, protocolo PaE 
Nº 2022/316524  datado de 17/03/2022, da comissão de Processo 
administrativo disciplinar, constituída através da PorTaria Nº 669/2014, 
de 08/07/2014, publicada no doE, edição nº 32.682, de 11/07/2014;
rESolVE:
rEdESiGNar, os trabalhos da comissão Processante, presidida pelo servi-
dor PaUlo TaKaSHi SaWaKi filHo, auditor fiscal de receitas Estaduais, 
identidade funcional n.º 54190793/1, por 60 (sessenta) dias, a partir de 
30/03/2022, de acordo com o caput do artigo 208 da lei Estadual n. 5.810, de 
24/01/1994, para prosseguimento e conclusão dos trabalhos apuratórios dos 
fatos relatados no Processo administrativo disciplinar n. 002014730014590-1
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado da faZENda
EM 21 / 03 /2022.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda

Protocolo: 774616

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 1º
contrato: 100/2021/seFa.
data da assinatura: 18/03/2022.
objeto: o presente termo aditivo ao contrato nº 100/2021/SEfa, que trata 
da reforma geral do prédio da dívida ativa, localizado no órgão central da 
SEfa, situado na av. Visconde de Souza franco n°110, bairro: reduto, 
cEP: 66.053-000, Belém/Pa tem por objeto: o acréscimo e a supressão de 
serviços na obra de reforma geral do prédio da dívida ativa, sem alteração 
de valor, conforme planilha em anexo. a prorrogação, pelo período de 30 
(trinta) dias, do prazo de execução previsto na cláusula Nona do contrato, 
que passa a ser de 06 (seis) meses.
contratado: MaiS BraSil coNSTrUTora EirEli, inscrita no cNPJ/Mf nº 
26.916.786/0001-85, estabelecida na Passagem olinto Meira, nº 55, Galpão, cEP 
67.010-210, bairro Guanabara, ananindeua/Pa, e-mail: maisbrasillic@gmail.com
ordenador, em exercício: aNÍdio MoUTiNHo da coNcEiÇÃo

Protocolo: 774495
termo aditivo: 5º
contrato: 013/2017/seFa.
data da assinatura:18/03/2022.
objeto:o presente Termo aditivo ao contrato nº 013/2017/SEfa, que tra-
ta do fornecimento de bebida pronta (café, café com leite e leite) para 
as Unidades administrativas da coNTraTaNTE localizadas em Belém,tem 
por objeto prorrogação do prazo de vigência do contrato por 180 (cento 
e oitenta) dias, com início em 20 de Março de 2022 e término em 19 de 
Setembro de 2022, ou até que seja concluído o Processo licitatório nº 
2021/1152523, com a assinatura de um novo contrato.
Órgão: 17101 – Secretaria de Estado da fazenda - SEfa
funcional Programática/ atividade: 17101.04.122.1297.8338
Órgão: 17101 - Secretaria de Estado da fazenda - SEfa

Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da fazenda
função: 04 - administração
Sub-função: 122 - administração Geral
Programa: 1297 - Manutenção da Gestão
atividade: 8338 - operacionalização das ações administrativas
Natureza da despesa: 33.90.39 - Serviço de Terceiro Pessoa Jurídica
Valor Total Estimado: r$ 23.182,90
Valor Mensal (6 meses):r$139.097,40
fonte de recursos: 0101 - recursos ordinários
contratado: P. f. P.MaGalHÃES - ME, cNPJ n°09.237.813/0001-74, esta-
belecida na Trav. Nina ribeiro, nº 380, Bairro canudos, Belém/Pará
ordenador, em exercício: aNÍdio MoUTiNHo da coNcEiÇÃo

Protocolo: 774478

aPostiLaMeNto
.

aPostiLaMeNto N.º 020/2022/seFa.
coNtrato N.º 007/2022/seFa.

ModaLidade de LicitaÇÃo: coNtrataÇÃo
 de coNsULtoria – sBQc 04/2021.

Processo adMiNistratiVo eLetrÔNico 
N.º 2021/1003177/Pae.

ParTES: SEcrETaria dE ESTado da faZENda E a 81 TEcNoloGia EM SiSTEMaS lTda.
oBJETo do coNTraTo: contratação de empresa de Ti com o objetivo 
de dar manutenção no sistema corporativo de gestão do planejamento 
e projetos estratégicos – GESPro, sistema que gerencia os projetos do 
ProfiSco ii. o projeto encontra-se previsto no ProfiSco ii, no Projeto: 
“1.1.3 Escritório de projetos, processos e inovação implantado - Sefalab”, 
sob revisão ex-post do Banco interamericano de desenvolvimento – Bid.
oBJETo do aPoSTilaMENTo: ajuste no Valor Estimado anual, no que 
tange a cobertura das despesas do contrato no exercício de 2022, da se-
guinte forma:
Órgão: 17101 – Secretaria de Estado da fazenda – SEfa.
funcional Programática: 17101.04.126.1508.8238.
Unidade Gestora: 170107-Projeto de Modernização da Gestão fiscal do 
Estado do Pará- ProfiSco ii.
função: 04 – administração.
Sub-função: 126 – Tecnologia da informação.
Programa: 1508 – Governança Pública.
atividade: 8238 – Gestão de Tecnologia da informação e comunicação.
Natureza da despesa: 33.90.40 – Serviço de Tecnologia da informação e 
comunicação – Pessoa Jurídica.
Valor Estimado anual: r$ 827.000,00.
fonte de recursos: 0131 e ou 0331 - operações de crédito Externas - ProfiSco ii.
fUNdaMENTo lEGal do aPoSTilaMENTo: art. 65, §8º da lei 8.666/93.
daTa do aPoSTilaMENTo: 21/03/2022.
dirETor dE adMiNiSTraÇÃo, EM EXErcÍcio: aNidio MoUTiNHo da coNcEiÇÃo.

Protocolo: 774471

diÁria
.

o diretor de adMiNistraÇÃo da secretaria de estado da 
FaZeNda, no uso de suas atribuições e, considerando o disposto no art.1, 
inciso iii, alínea “f” da Portaria Sefa no 451, de 13 de fevereiro de 2019,pu-
blicada no Diário Oficial do Estado no 33.804 de 14 de Fevereiro de 2019.
anidio Moutinho da conceição
diretor  de administração
Portaria Nº 537 de 21 de março de 2022 autorizar 2 e 1/2  diárias 
ao servidor BENEdiTo dE MElo VEra crUZ, nº 0505269602, MoToriS-
Ta, coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS. do  iTiNGa, 
objetivo de conduzir viatura oficial da CECOMT Itinga para atualização de 
software do módulo de controle do motor (PcM), no período de 23.03.2022 
à 25.03.2022, no trecho itinga - Belém - itinga.
Portaria Nº 540 de 21 de março de 2022 autorizar 1/2  diária ao ser-
vidor alciNo alVES da coSTa, nº 0518637401, MoToriSTa, coordENa-
ÇÃo EXEcUTiVa dE coNTrolE dE MErcadoriaS EM TrÂNSiTo, objetivo de 
conduzir veículo oficial com servidora para UECOMT São Francisco, no período 
de 23.03.2022, no trecho Belém - São francisco do Pará - Belém.
Portaria Nº 541 de 21 de março de 2022 autorizar 1/2  diária a 
servidora MarGarETE GoMES NEVES, nº 0324780501, aSSiSTENTE adMi-
NiSTraTiVo, coordENaÇÃo EXEcUTiVa dE coNTrolE dE MErcadoriaS 
EM TrÂNSiTo, objetivo de realizar visita técnica na UEcoMT São francisco, 
no período de 23.03.2022, no trecho Belém - São francisco do Pará - Belém.

Protocolo: 774481

.

.

oUtras MatÉrias
.

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

1 EcoMar iNdÚSTria dE 
PESca S/a. 15.185.405-0 EcoMar iii 0149 259.697 022002866-4 Pa0000007-8

2 EcoMar iNdÚSTria dE 
PESca S/a. 15.185.405-0 EcoMar Vii 4300 243.109 021020237-8 Pa0000009-8

3 EcoMar iNdÚSTria dE 
PESca S/a. 15.185.405-0 EcoMar XiV 4222 243.109 021023858-5 Pa0000624-8

4 EcoMar iNdÚSTria dE 
PESca S/a. 15.185.405-0 EcoMar XVi 0199 259.697 443005512-2 Pa0000510-6

5 EcoMar iNdÚSTria dE 
PESca S/a. 15.185.405-0 EcoMar XViii 0174 243.109 021031721-3 Pa0013361-6

6 EcoMar iNdÚSTria dE 
PESca S/a. 15.185.405-0 EcoMar XX 4238 185.907 021031722-1 Pa0013360-8

7 EcoMar iNdÚSTria dE 
PESca S/a. 15.185.405-0 lEal SaNToS i 4740 243.109 022002856-7 Pa0000021-8

8 EcoMar iNdÚSTria dE 
PESca S/a. 15.185.405-0 lEal SaNToS 3 0153 243.109 022002859-1 Pa0000023-8

9 EcoMar iNdÚSTria dE 
PESca S/a. 15.185.405-0 lEal SaNToS 4 4794 259.697 022002865-6 Pa0000024-0

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

Protocolo: 774207
Portarias de iseNÇÃo de icMs – cat

Portaria n.º202201000265 de 21/03/2022 - 
Proc n.º 002022730001554/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: rosinaldo coelho ferreira – cPf: 136.138.632-00
Marca: caoacHErY/TiGGo3X Pro Ta 1.0 TUrBo Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202201000267 de 21/03/2022 - 
Proc n.º 002022730001561/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: Marcos Nazareno Benigno Monteiro – cPf: 176.521.542-00
Marca: fiaT/arGo driVE 1.0 flEX Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202201000269 de 21/03/2022 - 
Proc n.º 002022730001484/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: leandro Tocantins costa – cPf: 968.338.312-20
Marca: NiSSaN/KicKS EXclUSi cVT coM PacK TEcH 1.6 Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202201000271 de 21/03/2022 - 
Proc n.º 002022730001192/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: reinivaldo araujo Brelaz – cPf: 091.843.092-53
Marca: fiaT/arGo TrEKKiNG 1.3 flEX Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202201000273 de 21/03/2022 - 
Proc n.º 002022730001172/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: Joelson Nascimento Pereira – cPf: 003.230.252-50
Marca: cHEV/oNiX PlUS 10TMT lT1 Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202201000275 de 21/03/2022 - 
Proc n.º 002022730001398/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: francisco Silva oliveira – cPf: 227.428.672-87
Marca: cHEV/TracKEr T a lT aT Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202201000277 de 21/03/2022 - 
Proc n.º 002022730001207/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: luciano costa Macedo – cPf: 658.890.022-87
Marca: ToYoTa/ccroSS XrE 20 flEX aT Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202201000279 de 21/03/2022 - 
Proc n.º 002022730001546/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: Jose Weicer Nascimento – cPf: 281.090.402-25
Marca: ToYoTa/corolla aPrEMiUMH Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202201000281 de 21/03/2022 - 
Proc n.º 002022730001266/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: claydir rafael da Silva Viana – cPf: 886.265.632-72
Marca: VW/VoYaGE 1.0 MT Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202201000283 de 21/03/2022 - 
Proc n.º 042021730004848/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: odair Jose dos Santos oliveira – cPf: 883.156.572-91
Marca: cHEV/oNiX PlUS 10TMT lTZ Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202201000285 de 21/03/2022 - 
Proc n.º 002022730001287/seFa
Motivo: conceder a isenção do icMS para Taxista.
Base legal: convênio icMS n.º 38, de 06 de julho de 2001 e do artigo 71 
do anexo ii do ricMS-Pa (aprovado pelo decreto n.º 4676/01)
interessado: Paulo roberto da luz Maia – cPf: 067.220.832-68
Marca: VW/VoYaGE 1.0 Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202201000287 de 21/03/2022 - 
Proc n.º 002022730001098/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: Edilson aranha ferreira – cPf: 148.834.572-49
Marca: fiaT/MoBi liKE 1.0 flEX Tipo: Pas/automóvel

Portarias de iseNÇÃo de iPVa – cat
Portaria n.º202204000871, de 21/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001557/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: Elvis clei Maia da Silva – cPf: 670.347.052-91
Marca/Tipo/chassi
ford/EcoSPorT fSl 1.6/Mis/camioneta/9BfZB55P0d8831368
Portaria n.º202204000873, de 21/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001555/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: douglas de Sousa lima – cPf: 001.940.952-40
Marca/Tipo/chassi
i/fiaT croNoS driVE 1.3/Pas/automovel/8aP359a1dKU062436
Portaria n.º202204000875, de 21/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001553/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: francisco rerisson Sobreiro – cPf: 770.785.603-10
Marca/Tipo/chassi
fiaT/Palio WEEK TrEKKiNG/Pas/automovel/9Bd17350Ec4378889
Portaria n.º202204000877, de 21/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001552/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: antônio Neres aguiar – cPf: 317.490.462-53
Marca/Tipo/chassi
fiaT/WEEKENd aTTracTiVE/Pas/automovel/9Bd37412Uf5075372
Portaria n.º202204000879, de 21/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001551/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: auricleide Bezerra cabral – cPf: 694.739.782-00
Marca/Tipo/chassi
cHEV/oNiX PlUS 10MT lT2/Pas/automovel/9BGEB69a0lG184754
Portaria n.º202204000881, de 21/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001085/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: orlando ramos Borges – cPf: 251.750.682-53
Marca/Tipo/chassi
cHEV/oNiX PlUS 10MT lT2/Pas/automovel/9BGEB69a0NG192765
Portaria n.º202204000883, de 21/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001197/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 alves de oliveira – cPf: 039.898.952-49
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa 1.4/Pas/automovel/9Bd19710HM3397800
Portaria n.º202204000885, de 21/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001184/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 carlos da costa Batista – cPf: 094.353.602-20
Marca/Tipo/chassi
fiaT/UNo WaY 1.4/Pas/automovel/9Bd195a6Mf0689125
Portaria n.º202204000887, de 21/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001524/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: alcy de Jesus Pantoja da costa – cPf: 806.432.132-87
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa 1.4/Pas/automovel/9Bd19710HM3399067
Portaria n.º202204000889, de 21/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001560/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
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interessado: auricelino Nascimento da Silva – cPf: 195.314.782-87
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa ESSENcE 1.6/Pas/automovel/9Bd19716TH3328340
Portaria n.º202204000891, de 21/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001528/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: cristovao arnald da Silva lorenz – cPf: 076.456.512-53
Marca/Tipo/chassi
fiaT/Palio WK aTTrac 1.4/Pas/automovel/9Bd373121E5031702
Portaria n.º202204000893, de 21/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001537/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: Joao da Silva reis Neto – cPf: 158.694.662-53
Marca/Tipo/chassi
cHEV/TracKEr T a lT/Pas/automovel/9BGEB76H0MB216304
Portaria n.º202204000895, de 21/03/2022 - 
Proc n.º 132022730000597/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: Evandro Eulalio Tocantins Pereira – cPf: 228.850.052-20
Marca/Tipo/chassi
ford/EcoSPorT fSl 1.6/Mis/camioneta/9BfZB55P1f8521622
Portaria n.º202204000897, de 21/03/2022 - 
Proc n.º 42022730000665/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: Jaime Torres oliveira – cPf: 414.257.072-20
Marca/Tipo/chassi
cHEVrolET/coBalT 1.4 lTZ/Pas/automovel/9BGJc69V0JB222606
Portaria n.º202204000899, de 21/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001543/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: remi oliveira de Sousa – cPf: 257.057.252-72
Marca/Tipo/chassi
HYUNdai/HB20 10M ViSioN/Pas/automovel/9BHcU51aaMP181702
Portaria n.º202204000901, de 21/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001531/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: rosineia do Socorro Sodré do amaral – cPf: 841.461.922-34
Marca/Tipo/chassi
cHEV/PriSMa 1.4MT lT/Pas/automovel/9BGKS69V0JG314054
Portaria n.º202204000903, de 21/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001529/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Manoel antonio campos Pereira filho – cPf: 134.181.572-20
Marca/Tipo/chassi
cHEVrolET/coBalT 1.4 lS/Pas/automovel/9BGJa69X0cB336503
Portaria n.º202204000905, de 21/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001479/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: Edilberto Modesto Bessa – cPf: 237.555.632-15
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/ETioS Sd XS 15 MT/Pas/automovel/9BrB29BT3J2156966
Portaria n.º202204000907, de 21/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001410/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: Jailson Silva de carvalho – cPf: 008.643.712-76
Marca/Tipo/chassi
cHEVrolET/coBalT 18a lTZ/Pas/automovel/9BGJc6920HB176271
Portaria n.º202204000909, de 21/03/2022 - 
Proc n.º 122022730000315/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 antonio Siqueira Neves – cPf: 398.967.732-20
Marca/Tipo/chassi
cHEV/oNiX PlUS 10TMT lTZ/Pas/automovel/9BGEN69H0MG187594
Portaria n.º202204000911, de 21/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001549/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: José Henrique Mota de oliveira – cPf: 687.725.212-87
Marca/Tipo/chassi
fiaT/WEEKENd aTTracTiVE/Pas/automovel/9Bd37412UG5089453

Protocolo: 774476
atos do triBUNaL adMiNistratiVo de recUrsos 

FaZeNdÁrios-tarF
aNÚNcio de PaUta Para JULGaMeNto

a Secretaria Geral torna públicas as datas de julgamento dos recursos 
abaixo, a ocorrer por meio de videoconferência, conforme instrução Nor-
mativa SEfa n. 004/2021, de 16/03/2021, na sala de sessões do Tribunal, 
sito em Belém, na av. Gentil Bittencourt, 2566, 3º andar, entre Trav. cas-
telo Branco e av. José Bonifácio:
PriMeira cÂMara PerMaNeNte de JULGaMeNto
Em 28/03/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 14477, aiNf nº 
012015510001261-9, contribuinte laUrETTE coSTa doS SaNToS, cPf 
nº. 10420533249.

Em 28/03/2022, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 17963, aiNf nº 
092016510000030-7, contribuinte M. r. M. rUiVo coMErcio E SErVioS 
EirEli, insc. Estadual nº. 15359186-2.
Em 28/03/2022, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 18831, aiNf nº 
102019510000005-8, contribuinte M c frUGoNE E cia lTda - EPP, insc. 
Estadual nº. 15185259-6.
Em 28/03/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 19127, aiNf 
nº 192019510000085-9, contribuinte rUTH HElENa diaS dE MoraES, 
cPf nº. 10887563287, advogado: dEfENSoria PUBlica do ESTado do 
Pará, oaB/Pa-0542006.
Em 28/03/2022, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 18928, aiNf nº 
812018510000883-6, contribuinte XiNGU rio TraNSMiSSora dE ENEr-
Gia S.a., insc. Estadual nº. 15567530-3, advogado: PEdro HENriQUE 
TUJi foNTENEllE, oaB/Pa-24464.
acÓrdÃos
PriMeira cÂMara PerMaNeNte de JULGaMeNto
acÓrdÃo N. 8314 – 1ª cPJ.rEcUrSo N. 18872 – VolUNTário (ProcES-
So/aiNf N. 032019510000087-0). coNSElHEiro rElaTor: BErNardo 
dE PaUla loBo. EMENTa: icMS. USo dE crÉdiTo iNdEVido. aUSÊNcia 
dE lEGiSlaÇÃo adMiTiNdo o USo do crÉdiTo. 1. compete ao sujeito 
passivo provar a regularidade da declaração de seus créditos fiscais, para 
efeito de apuração do icMS pelo regime normal, por meio da guarda e 
apresentação dos documentos fiscais pertinentes. 2. É indevida a utilização 
de crédito fiscal, quando o contribuinte não possui os documentos que ins-
truíram o crédito exposto na declaração de informações Econômico-fiscais 
- diEf do período. 3. deixar de recolher o icMS relativo a operações com 
mercadoria, em virtude de ter se beneficiado indevidamente do Regime 
Especial que não fazia jus configura o uso de crédito indevido E sujeita o 
contribuinte às penalidades legais. 4. recurso conhecido e improvido. dE-
ciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SESSÃo do dia: 14/02/2022. daTa do 
acÓrdÃo: 16/02/2022.
acÓrdÃo N. 8313 – 1ª cPJ.rEcUrSo N. 18871 – dE ofÍcio (ProcESSo/
aiNf N. 032019510000087-0). coNSElHEiro rElaTor: BErNardo dE 
PaUla loBo. EMENTa: icMS. USo dE crÉdiTo iNdEVido. dEcadÊNcia 
coNfiGUrada. 1. Nos tributos sujeitos ao regime de lançamento por ho-
mologação, havendo pagamento parcial antecipado, a decadência do direi-
to de constituir o crédito tributário se rege pelo art. 150, § 4º, do código 
Tributário Nacional, isto é, o prazo para esse efeito será de cinco anos a 
contar da ocorrência do fato gerador. 2. deve ser mantida a decisão sin-
gular que declarou a decadência do crédito tributário, quando configurada 
nos autos a decadência do direito da fazenda Pública Estadual de exigi-lo. 
3. recurso conhecido e improvido. dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SES-
SÃo do dia: 14/02/2022. daTa do acÓrdÃo: 16/02/2022.
acÓrdÃo N. 8312 - 1ª cPJ. rEcUrSo N. 18746 – dE ofÍcio (ProcESSo/
aiNf N. 372019510000676-6). coNSElHEira rElaTora: JoSiaNE SEi-
XaS dE oliVEira. icMS. Erro dE faTo. iMProcEdÊNcia do laNÇa-
MENTo. 1. deve ser mantida a decisão de primeira instância que declara a 
improcedência do lançamento tributário, quando não configurados na situ-
ação fática os fatos narrados no aiNf. 2. recurso conhecido e improvido. 
dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SESSÃo do dia: 16/02/2022. daTa 
do acÓrdÃo: 16/02/2022.
acÓrdÃo N. 8312 - 1ª cPJ. rEcUrSo N. 18746 – dE ofÍcio (ProcESSo/
aiNf N. 372019510000676-6). coNSElHEira rElaTora: JoSiaNE SEi-
XaS dE oliVEira. icMS. Erro dE faTo. iMProcEdÊNcia do laNÇa-
MENTo. 1. deve ser mantida a decisão de primeira instância que declara a 
improcedência do lançamento tributário, quando não configurados na situ-
ação fática os fatos narrados no aiNf. 2. recurso conhecido e improvido. 
dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SESSÃo do dia: 16/02/2022. daTa 
do acÓrdÃo: 16/02/2022.
acÓrdÃo N. 8310 – 1ª cPJ.rEcUrSo N. 19337 – dE ofÍcio (ProcESSo/
aiNf N. 372019510000556-5). coNSElHEiro rElaTor: BErNardo dE 
PaUla loBo. EMENTa: icMS. difErENcial dE alÍQUoTa. TraNSfErÊN-
cia ENTrE ESTaBElEciMENToS do MESMo TiTUlar. iMProcEdÊNcia. 
1. improcede a autuação relativa à transferência de bens entre estabeleci-
mentos do mesmo titular, consoante decisão definitiva de mérito proferida 
pelo Plenário do Supremo Tribunal federal, em julgamento de recurso extra-
ordinário com repercussão geral reconhecida, ou por Seção ou corte Especial 
do Superior Tribunal de Justiça, conforme o caso, em julgamento de recursos 
extraordinários e especiais repetitivos. 2. Não incide icMS no deslocamento 
de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte, visto não 
haver a transferência da titularidade ou a realização de ato mercantil. 3. re-
curso conhecido e improvido. dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SESSÃo do 
dia: 14/02/2022. daTa do acÓrdÃo: 14/02/2022.
acÓrdÃo N. 8309 – 1ª cPJ.rEcUrSo N. 18726 – VolUNTário (Pro-
cESSo/aiNf N. 012016510009906-1). coNSElHEiro rElaTor: NElSoN 
PaUlo SiMÕES NaSSEr. EMENTa: iPVa. falTa dE rEcolHiMENTo. 1. o 
imposto sobre a Propriedade de Veículos automotores - iPVa tem como 
fato gerador a propriedade de veículo automotor de qualquer espécie. 2. 
o contribuinte do iPVa é o proprietário do veículo, considerando-se nessa 
situação a pessoa natural ou jurídica em cujo nome se encontrar registrado 
o respectivo bem no órgão público responsável pelo controle e registro de 
veículos. 3. deixar de recolher o imposto sobre a Propriedade de Veículos 
automotores - iPVa constitui infração à legislação tributária e sujeita o 
contribuinte às penalidades previstas em lei. 4. recurso conhecido e im-
provido. dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SESSÃo do dia: 14/02/2022. 
daTa do acÓrdÃo: 14/02/2022.
acÓrdÃo N. 8308 – 1ª cPJ.rEcUrSo N. 18632 – dE ofÍcio (ProcESSo/
aiNf N. 022020510000013-4). coNSElHEiro rElaTor: NElSoN PaUlo 
SiMÕES NaSSEr. EMENTa: icMS. difErENcial dE alÍQUoTa. ParcEla-
MENTo aNTErior ao laNÇaMENTo. 1. correta a decisão singular que, 
analisando a prova nos autos, julgou improcedente o crédito tributário lan-
çado no aiNf por tais valores estarem compreendidos em parcelamento 
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requerido pelo contribuinte e deferido pela autoridade competente. 2. re-
curso conhecido e improvido. dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SESSÃo 
do dia: 14/02/2022. daTa do acÓrdÃo: 14/02/2022.
acÓrdÃo N. 8307 – 1ª cPJ.rEcUrSo N. 18574 – VolUNTário (Pro-
cESSo/aiNf N. 092018510000362-9). coNSElHEiro rElaTor: NElSoN 
PaUlo SiMÕES NaSSEr. EMENTa: icMS. aNTEciPaÇÃo Na ENTrada. 
NÃo rEcolHiMENTo. 1. deixar de recolher icMS relativamente à mer-
cadoria sujeita à antecipação na entrada em território paraense configura 
infração à legislação tributária sujeita à aplicação da penalidade prevista 
em lei. 2. recurso conhecido e improvido. dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado 
Na SESSÃo do dia: 09/02/2022. daTa do acÓrdÃo: 09/02/2022.
acÓrdÃo N. 8306 – 1ª cPJ.rEcUrSo N. 18572 – VolUNTário (Pro-
cESSo/aiNf N. 092018510000361-0). coNSElHEiro rElaTor: NElSoN 
PaUlo SiMÕES NaSSEr. EMENTa: icMS. aNTEciPaÇÃo Na ENTrada. 
NÃo rEcolHiMENTo. 1. deixar de recolher icMS relativamente à mer-
cadoria sujeita à antecipação na entrada em território paraense configura 
infração à legislação tributária sujeita à aplicação da penalidade prevista 
em lei. 2. recurso conhecido e improvido. dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado 
Na SESSÃo do dia: 09/02/2022. daTa do acÓrdÃo: 09/02/2022.
acÓrdÃo N. 8305 – 1ª cPJ.rEcUrSo N. 18570 – VolUNTário (Pro-
cESSo/aiNf N. 092017510000688-4). coNSElHEiro rElaTor: NElSoN 
PaUlo SiMÕES NaSSEr. EMENTa: icMS. cESTa BáSica. falTa dE rEco-
lHiMENTo. 1. deixar de recolher o icMS, no prazo regulamentar, relativa-
mente à mercadoria constante da cesta básica estadual, configura infração 
à legislação tributária sujeita à aplicação das penalidades legalmente pre-
vistas. 2. recurso conhecido e improvido. dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado 
Na SESSÃo do dia: 09/02/2022. daTa do acÓrdÃo: 09/02/2022.
acÓrdÃo N. 8304 – 1ª cPJ.rEcUrSo N. 18568 – dE ofÍcio (ProcESSo/
aiNf N. 092017510000688-4). coNSElHEiro rElaTor: NElSoN PaUlo 
SiMÕES NaSSEr. EMENTa: icMS. cESTa BáSica. falTa dE rEcolHiMEN-
To. iMProcEdÊNcia Parcial. 1. deve ser mantida a decisão singular 
que declara a parcial improcedência da cobrança de icMS cesta Básica 
quando, após diligência fiscal, restou demonstrado o recolhimento de parte 
do crédito tributário. 2. recurso conhecido e improvido. dEciSÃo: UNÂ-
NiME. JUlGado Na SESSÃo do dia: 09/02/2022. daTa do acÓrdÃo: 
09/02/2022.
seGUNda cÂMara PerMaNeNte de JULGaMeNto
acÓrdÃo N. 8200 - 2ª cPJ.rEcUrSo N. 18222 – dE ofÍcio (ProcESSo/
aiNf N. 092018510000682-2) coNSElHEiro rElaTor: JoSÉ EdUardo 
da SilVa. EMENTa: icMS. aNTEciPado Na ENTrada. 1. Escorreita a de-
cisão singular que, após diligência, excluiu do crédito tributário valores 
comprovadamente indevidos. 2. recurso conhecido e improvido. dEci-
SÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SESSÃo do dia: 20/01/2022. daTa do 
acÓrdÃo: 20/01/2022.
acÓrdÃo N. 8201 - 2ª cPJ.rEcUrSo N. 19096 – VolUNTário (ProcES-
So N. 252021730000345-5) coNSElHEiro rElaTor: JoSÉ EdUardo da 
SilVa. EMENTa: icMS. SiMPlES NacioNal. EXclUSÃo. EMPrESa coM 
SÓcio ParTiciPaNTE do QUadro SociETário dE oUTra, TaMBÉM BE-
NEficiária do rEGiME SiMPlificado dE TriBUTaÇÃo. rEcEiTa BrUTa 
GloBal EXcEdENTE. 1. correta a exclusão de ofício do contribuinte optan-
te pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribui-
ções devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples 
Nacional que possuir sócio com participação no capital social de outra em-
presa com tratamento tributário favorecido e cuja receita bruta global das 
empresas envolvidas exceder o limite de receita bruta previsto no art. 3º, 
inciso ii, c/c o § 4º, inciso iii da lei complementar n. 123/2006. 2. re-
curso conhecido e improvido. dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SESSÃo 
do dia: 20/01/2022. daTa do acÓrdÃo: 20/01/2022.
acÓrdÃo N. 8202 - 2ª cPJ.rEcUrSo N. 19098 – VolUNTário (ProcES-
So N. 252021730000344-7) coNSElHEiro rElaTor: JoSÉ EdUardo da 
SilVa. EMENTa: icMS. SiMPlES NacioNal. EXclUSÃo. EMPrESa coM 
SÓcio ParTiciPaNTE do QUadro SociETário dE oUTra, TaMBÉM BE-
NEficiária do rEGiME SiMPlificado dE TriBUTaÇÃo. rEcEiTa BrUTa 
GloBal EXcEdENTE. 1. correta a exclusão de ofício do contribuinte optan-
te pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribui-
ções devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples 
Nacional que possuir sócio com participação no capital social de outra em-
presa com tratamento tributário favorecido e cuja receita bruta global das 
empresas envolvidas exceder o limite de receita bruta previsto no art. 3º, 
inciso ii, c/c o § 4º, inciso iii da lei complementar n. 123/2006. 2. re-
curso conhecido e improvido. dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SESSÃo 
do dia: 20/01/2022. daTa do acÓrdÃo: 20/01/2022.
acÓrdÃo N. 8203 - 2ª cPJ.rEcUrSo N. 18108 – VolUNTário (ProcES-
So/aiNf N. 352014510013215-6) coNSElHEiro rElaTor: BrUNo Tor-
rES dE SoUZa. EMENTa: icMS. difErENcial dE alÍQUoTa. aTiVo NÃo 
rEGUlar. NUlidadE dE Tad. PrEliMiNar rEJEiTada. dEciSÃo UNÂNi-
ME. 1. Não há nulidade de Tad e aiNf quando cumprido os requisitos pre-
ceituados na legislação. Preliminar rejeitada, decisão unânime. 2. deixar 
de recolher o diferencial de alíquota do icMS, no momento da entrada da 
mercadoria em território paraense, em virtude da situação fiscal de ativo 
não regular, configura infração à legislação tributária estadual e sujeita o 
infrator à multa fiscal 3. Recurso conhecido e improvido. DECISÃO: MAIO-
ria dE VoToS. VoTo coNTrário: conselheiro Nilson Monteiro de azeve-
do, pelo conhecimento e provimento do recurso. JUlGado Na SESSÃo do 
dia: 20/01/2022. daTa do acÓrdÃo: 20/01/2022.
acÓrdÃo N. 8204 - 2ª cPJ.rEcUrSo N. 18628 – VolUNTário (ProcES-
So/aiNf N. 042016510010346-9) coNSElHEiro rElaTor: dio GoNÇal-
VES carNEiro. EMENTa: icMS aNTEciPado. SiMPlES NacioNal. iM-
ProViMENTo. 1. Empresa optante pelo Simples Nacional se submete ao 
regime de recolhimento antecipado do icMS, conforme expressa disposi-
ção legal. 2. recurso conhecido e improvido. dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGa-
do Na SESSÃo do dia: 18/01/2022. daTa do acÓrdÃo: 25/01/2022.

acÓrdÃo N. 8205 - 2ª cPJ.rEcUrSo N. 18380 – VolUNTário (ProcES-
So/aiNf N. 062019510000052-9) coNSElHEiro rElaTor: dio GoNÇal-
VES carNEiro. EMENTa: oBriGaÇÃo acESSÓria. NÃo EScriTUraÇÃo 
dE docUMENTaÇÃo fiScal No liVro dE ENTradaS. 1. o não cum-
primento das obrigações acessórias acarreta às penalidades legalmente 
previstas. 2. recurso conhecido e improvido para manter a decisão de 
primeira instância. dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SESSÃo do dia: 
18/01/2022. daTa do acÓrdÃo: 25/01/2022.
acÓrdÃo N. 8206 - 2ª cPJ.rEcUrSo N. 18974 – VolUNTário (ProcES-
So/aiNf N. 012020510000135-8) coNSElHEiro rElaTor: dio GoNÇal-
VES carNEiro. EMENTa: oBriGaÇÃo acESSÓria. aUSÊNcia dE ENTrE-
Ga dE diEf. 1. o não cumprimento das obrigações acessórias acarreta 
as penalidades legalmente previstas. 2. recurso conhecido e improvido. 
dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SESSÃo do dia: 18/01/2022. daTa 
do acÓrdÃo: 25/01/2022.
acÓrdÃo N. 8207 - 2ª cPJ.rEcUrSo N. 18140 – VolUNTário (Pro-
cESSo/aiNf N. 172019510000157-2) coNSElHEiro rElaTor: NilSoN 
MoNTEiro dE aZEVEdo. EMENTa: icMS. diEf. ENTrEGa fora do Pra-
Zo. ProcEdÊNcia. 1. Não caracteriza denúncia espontânea a entrega da 
DIEF antes de qualquer ação fiscal, consoante art. 7º, §1º da Lei 6.182/98. 
2. Entregar fora do prazo regulamentar, declaração em meio magnético 
com registro fiscal das operações - DIEF, constitui infração à legislação 
tributária e sujeita o contribuinte às cominações legais. 3. recurso conhe-
cido e improvido. dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SESSÃo do dia: 
25/01/2022. daTa do acÓrdÃo: 25/01/2022.
acÓrdÃo N. 8208 - 2ª cPJ.rEcUrSo N. 17648 – dE ofÍcio (ProcESSo/
aiNf N. 072013510005801-2) coNSElHEiro rElaTor: NilSoN MoN-
TEiro dE aZEVEdo. EMENTa: icMS. SUBSTiTUiÇÃo TriBUTária. NÃo 
rEcolHiMENTo. ocorrÊNcia dE dEcadÊNcia. iMProcEdÊNcia. 1. Es-
correita a decisão de 1ª instância que declarou improcedente a autuação, 
quando este tem como objeto fatos geradores relativos a períodos abran-
gidos pela decadência nos termos do art. 150, § 4º, do cTN. 2. recurso 
conhecido e improvido. dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SESSÃo do 
dia: 25/01/2022. daTa do acÓrdÃo: 25/01/2022.
acÓrdÃo N. 8209 - 2ª cPJ.rEcUrSo N. 19086 – VolUNTário (ProcES-
So N. 252020730000673-2) coNSElHEiro rElaTor: dio GoNÇalVES 
carNEiro. EMENTa: EXclUSÃo. SiMPlES NacioNal. iNoBSErVÂNcia 
daS rEGraS do arT. 3º da lEi coMPlEMENTar Nº 123/06. ocorrÊN-
cia. 1. Toda empresa que está sob a égide do Simples Nacional deve ob-
servar as regras presentes no art. 3º da lei complementar nº 123/06. 2. 
recurso conhecido e improvido. dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SES-
SÃo do dia: 25/01/2022. daTa do acÓrdÃo: 25/01/2022.
acÓrdÃo N. 8210 - 2ª cPJ.rEcUrSo N. 19088 – VolUNTário (ProcES-
So N. 252020730000672-4) coNSElHEiro rElaTor: dio GoNÇalVES 
carNEiro. EMENTa: EXclUSÃo. SiMPlES NacioNal. iNoBSErVÂNcia 
daS rEGraS do arT. 3º da lEi coMPlEMENTar Nº 123/06. ocorrÊN-
cia. 1. Toda empresa que está sob a égide do Simples Nacional deve ob-
servar as regras presentes no art. 3º da lei complementar nº 123/06. 2. 
recurso conhecido e improvido. dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SES-
SÃo do dia: 25/01/2022. daTa do acÓrdÃo: 25/01/2022.
acÓrdÃo N. 8222 - 2ª cPJ.rEcUrSo N. 18224 – VolUNTário (ProcES-
So/aiNf N. 092018510000682-2) coNSElHEiro rElaTor: JoSÉ EdUar-
do da SilVa. EMENTa: icMS. aNTEciPaÇÃo Na ENTrada. rEcolHiMEN-
To. UTiliZaÇÃo dE BaSE dE cálcUlo iNdEVida. 1. deixar de recolher 
o icMS, no prazo regulamentar, decorrente da utilização de base de cálcu-
lo indevida relativamente à mercadoria sujeita à antecipação na entrada 
em território paraense, constitui infração à legislação tributária e sujeita 
o contribuinte às penalidades legais. 2. recurso conhecido e improvido. 
dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SESSÃo do dia: 20/01/2022. daTa 
do acÓrdÃo: 28/01/2022.

Protocolo: 774537

BANCO DO ESTADO DO PARÁ

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 035/2021
o BaNPará S/a comunica o resultado final, adjudicação e Homologação 
da licitação em epígrafe conforme abaixo:

GrUPo iteM eMPresa VaLor
estiMado VaLor cotado

01

iTEM 01 - locaÇÃo
NEW liNE TEcNoloGia 
EM SEGUraNÇa lTda

r$ 2.486.248,40 r$ 2.486.176,80

iTEM 02 - MoNiToraMENTo r$ 2.042.532,40 r$ 531.432,00

iTEM 03 - iNSTalaÇao r$ 389.801,20 r$ 155.000,00

ToTal r$ 4.918.582,00 r$ 3.172.608,80

raimundo M. M. ramos
Presidente da cPl

Protocolo: 774262
PreGÃo eLetrÔNico Nº 003/2022
o BaNPará S/a comunica o resultado final e Homologação da licitação em 
epígrafe, considerada fracaSSada.
Soraya rodrigues
Pregoeira

Protocolo: 774578
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oUtras MatÉrias
.

concurso Público 2018
edital de convocação nº 162/2022
convocamos o candidato, abaixo relacionado, para comparecer ao BaNPa-
rá, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar desta divulgação, para tratar 
de assunto referente à contratação, para o cargo especificado abaixo:
carGo: Técnico Bancário Nível Médio
PoLo iV

Nome colocação agência Banpará (Local de apresentação 
de documentos)

MarcUS ViNiciUS oliVEira carValHo 89º av. dos ipês, n° 100, Quadra 93- lotes 24 e 
25 – Parauapebas/Pa

obs.: o não comparecimento do candidato, no prazo acima estabelecido, 
será considerado como desistência.
Belém, 22 de março de 2022.

Protocolo: 774418
Nota de empenho da despesa: nº 027/2022;
Valor: r$ 41.550,40 (quarenta e um mil, quinhentos e cinquenta reais e 
quarenta centavos);
data: 21.03.2022
Vigência:21.03.2022 a 05.04.2022;
objeto: aquisição de (1.000) fardos de Papel Toalha interfolhado; (480) 
frascos de limpador Multiuso; (1020) frascos de detergente líquido; (200) 
fardos de Papel Higiênico.
PrEGÃo 022/2021 – arP Nº 007/2021 - coNTraTaÇÃo dE EMPrESa 
Para aQUiSiÇÃo dE BoBiNaS TErMicaS E MaTErial dE liMPEZa.
contratado: l c coMÉrcio aTacadiSTa lTda - ME.
Endereço: Passagem izete, Galpão nº 57 – Guanabara – ananindeua/Pa.
cEP:  67.110-300.
Telefone: (91) 3235-9744.
ordenador: rUTH PiMENTEl MEllo.

Protocolo: 774472
Nota de empenho da despesa: nº 026/2022;
Valor: r$ 12.364,80 (doze mil, trezentos e sessenta e quatro reais e oi-
tenta centavos);
data: 21.03.2022;
Vigência: 21.03.2022 a 05.04.2022
objeto: aquisição de (636) frascos de desodorizador de ar; (1.200) litros 
de álcool Etílico Hidratado 70º iNPM_1.
PrEGÃo 022/2021 – arP Nº 007/2021 - coNTraTaÇÃo dE EMPrESa 
Para aQUiSiÇÃo dE BoBiNaS TErMicaS E MaTErial dE liMPEZa.
contratado: iNVicTa clEaN HoSPiTalar EirEli.
Endereço: Travessa castelo Branco, 2361 – Guamá - Belém/Pa.
cEP:  66.063-420.
Telefone: (91) 98429-9887.
ordenador: rUTH PiMENTEl MEllo.

Protocolo: 774469
Nota de empenho da despesa: nº 024/2022;
Valor: r$ 10.795,00 (dez mil, setecentos e noventa e cinco reais);
data: 21.03.2022;
Vigência: 21.03.2022 a 05.04.2022;
objeto: aquisição de (1000) unidades de flanelas 40 x 60 ; (1000) uni-
dades de Saco de Pano para chão e (100) bombona de Sabonete líquido.
PrEGÃo 022/2021 – arP Nº 007/2021 - coNTraTaÇÃo dE EMPrESa 
Para aQUiSiÇÃo dE BoBiNaS TErMicaS E MaTErial dE liMPEZa.
contratado: SMl SiSTEMaS MUlTi liMPEZa iNd.coM.EirEli.
Endereço: rua caiena,1202 - Vila rica – Parauapebas/Pa.
cEP:  68.515-000
Telefone: (91) 3346-8822
ordenador: rUTH PiMENTEl MEllo.

Protocolo: 774446
Nota de empenho da despesa: nº 025/2022;
Valor: r$ 1.834,60 (um mil, oitocentos e trinta e quatro reais e sessenta 
centavos);
data: 21.03.2022;
Vigência: 21.03.2022 a 05.04.2022;
objeto: aquisição de (200)unidades de limpa Vidros; (140) unidades 
de lustra Móveis e (1000) unidades de Esponja dupla face.
PrEGÃo 022/2021 – arP Nº 007/2021 - coNTraTaÇÃo dE EMPrESa 
Para aQUiSiÇÃo dE BoBiNaS TErMicaS E MaTErial dE liMPEZa.
contratado: f.f. dE alENcar EirEli.
Endereço: alameda osasco, nº 2612 – Estrela – castanhal/Pa.
cEP:  68.743.280
Telefone: (91) 98453-9449
ordenador: rUTH PiMENTEl MEllo.

Protocolo: 774450

secretaria de estado
de saÚde PÚBLica

.

Portaria
.

Portaria Nº 52/2022, de 21 de MarÇo de 2022.
o Secretário adjunto de Gestão administrativa, no uso de suas atribui-
ções legais, e CONSIDERANDO a obrigação da Administração de fiscalizar 
a execução de seus termos administrativos, nos termos da lei federal nº 
8.666, de 21.06.93 com suas alterações, do decreto estadual nº 733 de 

13.05.2013 e demais normas regulamentares da matéria; o teor da cláusula Quinta 
do Termo de convênio nº. 09/2022 e os autos do processo nº 2022/42285.
rESolVE:
designar o servidor Benedito Harrilson da Silva oliveira, matrícula n° 
5062519-2, e a servidora Vera lúcia almeida damous, matrícula nº 
119032-1 ambos com lotação no 4º crS/SESPa, para acompanhar, contro-
lar e fiscalizar a execução do objeto deste Convênio, mediante a elaboração 
de relatórios de acompanhamento de execução física e emissão de laudo 
conclusivo, nos termos do art. 1º da resolução nº 13.989/95 do Tribunal 
de contas do Estado do Pará – T. c. E.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SES-
Pa – ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS

Protocolo: 774341
Portaria N° 257 de 18 de MarÇo de 2022
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas, através do decreto n° 2.235 de 16 de Julho de 1997, 
publicado no doE N° 28.508/18.07.1997 e,
coNSidEraNdo o teor do Processo nº 2022/152761.
r E S o l V E:
rEVoGar, a contar de 16.03.2022, os efeitos na Portaria coletiva nº 531 
de 24/08/2020, publicada no doE nº 34.322 de 24/08/2020, que prorro-
gou a cessão a fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, o 
servidor aNdrE GUSTaVo MoUra GUiMaraES, matrícula nº 5762146/4, 
cargo fiSioTEraPEUTa, lotado no cENTro dE SaÚdE - Marco.
Portaria N° 259 de 21 de MarÇo de 2022
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas, através do decreto n° 2.235 de 16 de Julho de 1997, 
publicado no doE N° 28.508/18.07.1997 e,
coNSidEraNdo o teor do Processo nº 2022/278908.
r E S o l V E:
rEVoGar, a contar de 09.03.2022, os efeitos na Portaria coletiva nº 622 
de 10/09/2020, publicada no doE nº 34.344 de 15/09/2020, que prorro-
gou a cessão a fUNdaÇÃo PÚBlica ESTadUal HoSPiTal dE clÍNicaS 
GaSPar ViaNNa, do servidor NadSoN MarQUES alBUQUErQUE dE Bri-
To, matrícula nº 57227017/2, cargo TÉcNico dE ENfErMaGEM, lotado na 
dirEToria TÉcNica.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 21.03.2022.
roMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica

Protocolo: 774708
Portaria Nº. 307 , de 18 de março de 2022.
dispõe sobre a atualização de membros da comissão Estadual de Enfren-
tamento aos acidentes com Escalpelamento nas Embarcações do Estado 
do Pará - cEEaE.
a SEcrETária dE ESTado dE GoVErNo, usando das atribuições legais 
que lhe são conferidas pela lei Estadual nº. 7.021, de 24/07/2007 e,
coNSidEraNdo a PorTaria Nº 133/2020 de 06 de fevereiro de 2020, 
que dispõe sobre a criação da comissão Estadual de Enfrentamento aos 
acidentes com Escalpelamento nas Embarcações do Estado do Pará.
coNSidEraNdo art. 2º, da PorTaria Nº 133/2020, que dispõe sobre a 
composição da cEEaE, sendo 02 (dois) representantes, sendo 1 titular e 1 
suplente de Órgãos e Entidades da Sociedade civil.
coNSidEraNdo art. 7º, da PorTaria Nº 133/2020, de 06 de fevereiro de 
2020, que prevê as indicações e substituições dos representantes titulares 
e suplentes desta comissão Estadual de Enfrentamento aos acidentes com 
Escalpelamento nas Embarcações, na ausência de mais de 3 (três) reuniões 
do titular ou suplente, será solicitado a instituição representante a substituição 
dos mesmos para que os trabalhos da comissão não fique prejudicado.
rESolVE:
art. 1º - atualizar a composição dos novos membros da comissão Estadual 
de Enfrentamento dos acidentes de Motor com escalpelamento provocados 
em embarcações no Estado do Pará, conforme designação abaixo:
1. Secretaria Executiva de Estado de Saúde Pública/SESPa:
Titular: Tatiany raiol Peralta da rocha, em substituição à Edilma azulais 
lima, Suplente: claudia Patricia Gomes da Silva
2. Secretaria Municipal de Saúde de Belém/SESMa
Titular: andrea cristina Santos Baker, em substituição à lúcia da Silva 
fidalgo, Suplente: Maisa Moreira Gomes, em substituição á Tércia Siqueira 
cavalleiro de Macedo.
3. Secretaria de assistência Social, Trabalho e renda/SEaSTEr:
Titular: Márcia de Jeruzalém Garcia Pinheiro, em substituição à Kleidilena 
do Socorro andrade Teles.
Suplente: carmem Suely Pinheiro de oliveira
4. defensoria Pública da União/dPU
Titular: Giorgi augustus Nogueira Peixe, em substituição à José célio Pessoa fonteles.
Suplente: não consta
5. Ministério Público do Estado do Pará/MPPa:
Titular: fábia de Melo fournier como titular, em substituição à Suely regina 
ferreira aguiar catete.
Suplente: fábia Mussi de oliveira lima, em substituição à ioná Silva de 
Sousa Nunes.
6. conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Pará/coSEMS:
Titular: Maria Silva comaru leal, em substituição à José carlos Machado de carvalho
Suplente: antonio Jorge Silva araújo
7. corpo de Bombeiros Militar do Pará/cBMPa
Titular: coronel QoBM João José da Silva Júnior, em substituição à Manoel
leonardo da costa Sarges.
Suplente: capitão QoBM antoniel Nascimento de Sousa, em substituição à 
cap. diego de andrade
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8. ficam mantidos os seguintes representantes desta comissão:
fundação Santa casa de Misericórdia do Pará – fScMPa
Titular: Maria luiza de Matos
Suplente: Socorro ruivo
Secretaria Executiva de Estado de Educação – SEdUc
Titular: felipe lisboa linhares
Suplente: fernanda ataíde costa
Secretaria Executiva de Justiça e direitos Humanos – SEJUdH;
Titular: damásio alves dos Santos
Suplente: Priscilla Mendes Taveira da Silva
amigos Voluntários do Pará - aVP
Titular: olinda cardoso Guedes
Suplente: christiani regina da Silva Valmont
defensoria Pública da União - dPU
Titular: José célio Pessoa fonteles
Suplente: raphael de Souza lage Santoro Soares
fundação Jorge duprat figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho – 
fUNdacENTro.
Titular: doracy Moraes de Souza
Suplente: lara Soares Martins Nogueira
Ministério Público do Trabalho-Santarém
Titular: Tatiana costa de figueiredo amormino
 Suplente: allan de Miranda Bruno
Universidade federal do Pará-UfPa
Titular: flavia Silva de Souza
Suplente: ana Yasue Yokoiama
capitania dos Portos da amazônia oriental- cPaor-MB
Titular: Vanessa christina rafael
Suplente: lucio flavio ribeiro Batista
Sindicato dos Médicos do Pará-SidMEPa
Titular: Emanuel conceição resque oliveira
 Suplente: José Martins de Miranda Neto
corpo de Bombeiros Militar do Pará-cBMPa
Titular: cap. Manoel leonardo da costa Sarges
 Suplente: cap. diego de andrade cunha
conselho regional de Psicologia-crP 10
Titular: Jureuda duarte Guerra
Suplente: ana carolina araújo de a.lins
Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência-HMUE
Titular: José Guataçara correa Gabriel
Suplente: ivanilson romiere Brito
oNG dos ribeirinhos Vítimas de acidentes de Motor-orVaM
Titular: darcilea Maria Gomes de lima
Suplente: alessandra Maria de Santana almeida
art. 4º ficam mantidas as demais disposições da PorTaria Nº 133/2020 
de 06 de fevereiro de 2020.
art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-
se as disposições em contrário.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE, E cUMPra-SE.
Belém, 18 de março de 2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
Secretário de Estado de Saúde Pública

Protocolo: 774094

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 50 de 21 de MarÇo de 2022.
o Secretário adjunto de Gestão administrativa, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas por intermédio do decreto publicado em 03 de julho de 
2020 no do 34.272, e PorTaria Nº 335 de 03 de julho de 2020 publicado 
em 07 de julho de 2020 no doE de nº 34.272 e,
coNSidEraNdo o que dispõe a Portaria de consolidação nº 02/2017 no 
capítulo V – da contratualização, em seu art. 23, item 5;
coNSidEraNdo a PorTaria Nº 852 de 03 de setembro de 2018 publicada 
no Diário Oficial do Estado nº 33.693 de 04 de setembro de 2018, sob o 
protocolo nº 357521, que constituiu a comissão de avaliação do contrato 
assistencial nº 01/2018;
coNSidEraNdo a PorTaria Nº 1.054/2020-GaBiNETE de 18 de 
dezembro de 2020 publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.441 de 21 
de dezembro de 2020, sob protocolo nº 613609, que substituiu membro da 
comissão representantes da SESPa/11º centro regional de Saúde;
coNSidEraNdo a PorTaria Nº 55 de 29 de março de 2021 publicada no 
Diário Oficial do Estado nº 34.537 de 30 de março de 2021, sob protocolo 
nº 640622, que substituiu membro da comissão representante do Hospital 
e Maternidade de angeli (Nome fantasia: Hospital e Maternidade São José);
coNSidEraNdo a PorTaria Nº 121 de 27 de Maio de 2021 publicada no 
Diário Oficial do Estado nº 34.598 de 28 de Maio de 2021 sob o protocolo 
de nº 661148, que substitui membro da comissão representante da SESPa 
do 11º centro regional de Saúde;
coNSidEraNdo a PorTaria Nº 290 de 03 de Novembro de 2021 
publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.756 de 04 de Novembro de 
2021 sob o protocolo de nº 723636, que substituiu membros da comissão 
representante da SESPa/11º centro regional de Saúde;
coNSidEraNdo os autos do Processo administrativo Eletrônico nº 
2022/286689, por meio do Memorando nº 037/2022/doca/11ºcrS/SES-
Pa de 09 de Março de 2022 ao qual solicita a substituição de membro da 
comissão representantes da SESPa/11º centro regional de Saúde;
resolve:
art. 1º Substituir francisca das chagas domingues resplandes por Ma-
ria rosália Brito cardoso como membro titular e, substituição do Servidor 
roézer Bandeira lôbo por francisca das chagas domingues resplandes 
como membro Suplente da comissão representante da SESPa/11º centro 
regional de Saúde.

Parágrafo Único: a comissão de acompanhamento da contratualização re-
ferente ao contrato assistencial nº 01/2018 celebrado com o Hospital e 
Maternidade de angeli (Nome fantasia: Hospital e Maternidade São José) 
ficará composta pelos membros abaixo:
representantes do Hospital e Maternidade de angeli (Nome fantasia: Hos-
pital e Maternidade São José):
Elizamar Miranda de Sousa – cPf: 356.784.102-53 – Titular;
Sammyres rosanny Gomes frança – cPf: 356.784.102-53 – Titular; e
lucilha ribeiro Moreira – cPf: 028.794.032-27 – Suplente
representantes da Secretaria Estadual de Saúde/11º centro regional de Saúde:
Eleny rodrigues Guimarães – Matrícula nº 5113130/1 – Titular;
Maria rosália Brito cardoso – Matrícula nº 05088640/1 – Titular;
francisca das chagas domingues resplandes – Matrícula nº 54193844/1 
– Suplente.
art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas 
as disposições contrárias.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa, 21 
dE MarÇo dE 2022.
ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa

Protocolo: 774303
Portaria Nº 51 de 21 de MarÇo de 2022.
o Secretário adjunto de Gestão administrativa, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas por intermédio do decreto publicado em 03 de julho de 
2020 no doE 34.272, e PorTaria Nº 335 de 03 de julho de 2020 publicado 
em 07 de julho de 2020 no doE de nº 34.272 e,
coNSidEraNdo o que dispõe a Portaria de consolidação nº 02/2017 no 
capítulo V – da contratualização, em seu art. 23, item 5;
coNSidEraNdo a PorTaria Nº 853 de 03 de setembro de 2018 publicada 
no Diário Oficial do Estado nº 33.693 de 04 de setembro de 2018, sob o 
protocolo nº 357525, que constituiu a comissão de avaliação do contrato 
assistencial nº 04/2018;
coNSidEraNdo a PorTaria Nº 869 de 22 de novembro de 2019 publicada 
no Diário Oficial do Estado nº 34.068 de 20 de dezembro de 2019, sob o 
protocolo nº 510108, que substituiu membro da comissão representantes 
da SESPa/11º centro regional de Saúde;
coNSidEraNdo a PorTaria Nº 122 de 27 de Maio de 2021 publicada no 
Diário Oficial do Estado nº 34. 598 de 28 de Maio de 2021, sob o protocolo 
de nº 661154, que substitui membros da comissão representantes da 
SESPa/11º centro regional de Saúde;
coNSidEraNdo a PorTaria Nº 291 de 03 de Novembro de 2021 
publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.756 de 04 de Novembro de 
2021 sob o protocolo de nº 723638, que substituiu membros da comissão 
de representantes da SESPa/11º centro regional de Saúde;
coNSidEraNdo os autos do Processo administrativo Eletrônico nº 
2022/286689, por meio do Memorando nº 037/2022/doca/11ºcrS/SESPa 
de 09 de Março de 2022 ao qual solicita a substituição de membro da comis-
são representantes da SESPa/11º centro regional de Saúde; resolve:
art. 1º Substituir francisca das chagas domingues resplandes por Ma-
ria rosália Brito cardoso como membro titular e, substituição do Servidor 
roézer Bandeira lôbo por francisca das chagas domingues resplandes 
como membro Suplente da comissão representante da SESPa/11º centro 
regional de Saúde.
Parágrafo Único: a comissão de acompanhamento da contratualização re-
ferente ao contrato assistencial nº 04/2018 celebrado com a clínica Monte 
Sinai ficará composta pelos membros abaixo:
representantes da clínica Monte Sinai:
Mara cristina de Souza fernandes – Enfermeira – Titular;
fábia Michelle aquino araújo – Técnica em Enfermagem – Titular, e;
Ângela aparecida Borges de Souza Silva – Técnica em Enfermagem – Suplente.
representantes da Secretaria Estadual de Saúde/11º centro regional de Saúde:
Eleny rodrigues Guimarães – Matrícula nº 5113130/1 – Titular;
Maria rosália Brito cardoso – Matrícula nº 05088640/1 – Titular;
francisca das chagas domingues resplandes – Matrícula nº 54193844/1 
– Suplente.
art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas 
as disposições contrárias.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa, 21 
dE MarÇo dE 2022.
ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa

Protocolo: 774307
Portaria Nº 49 de 18 de MarÇo de 2022
o Secretário adjunto de Gestão administrativa /SESPa, no uso de suas 
atribuições legais, e,
CONSIDERANDO a obrigação da Administração de fiscalizar a execução de 
seus contratos administrativos, nos termos dos art. 58, inciso iii, e 67 da 
lei federal nº 8.666/93;
coNSidEraNdo os termos do decreto Estadual nº 870, de 04 de outubro de 
2013 e os termos da cláusula quarta do TEd 04.22-  processo 2022.30249).
r E S o l V E: dESiGNar os servidores – cUrSiNo da SilVa loBaTo 
filHo, matrícula: 57223215/2, e a arquiteta EliZaBETE HaBEr PErEira, 
matrícula: 55589252/2, para acompanhar, controlar e fiscalizar a execução 
do objeto do Termo de Execução descentralizada n 04.2022 que consiste 
no destaque orçamentário da Secretaria de Estado de Saúde Pública – 
SESPa para a SEcrETaria dE ESTado dE dESENVolViMENTo UrBaNo 
E oBraS PÚBlicaS- SEdoP, objetivando contratação de Empresa para a 
construção do centro de referência em reabilitação áudio, Visual, física 
E intelectual BETTiNa fErro dE SoUZa em Belém – Pará, mediante a 
elaboração de relatórios de acompanhamento de execução física do objeto 
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do termo de Execução descentralizada, assim como laudo conclusivo, nos 
termos do art. 1º da resolução nº 13.989/95 do Tribunal de contas do 
Estado do Pará – T.c.E;
daTa da aSSiNaTUra: 18/03/22
ordenador: ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS- Secretario 
adjunto de Gestão administrativa- Portaria 335 de 03 de julho de 2020- 
ordenador de despesa

Protocolo: 774199

.

.

errata
.

errata de PUBLicaÇÃo do coNVÊNio N° 09/2022 - doe n° 
34.899, de 21/03/2022 – Protocolo n° 773726.
oNde se LÊ: TErMo adiTiVo a coNVÊNio
Leia-se: coNVÊNio

Protocolo: 774417

.

.

coNtrato
.

terMo de eXecUÇÃo desceNtraLiZada 
Nº 04/2022- Processo N° 2022.30249

ParTES: SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica/SESPa E SEcrE-
Taria dE ESTado dE dESENVolViMENTo UrBaNo E oBraS PÙBlicaS.
do oBJETo : o presente instrumento tem por objeto o destaque orçamen-
tário da Secretaria de Estado de Saúde Pública – SESPa para a SEcrE-
Taria dE ESTado dE dESENVolViMENTo UrBaNo E oBraS PÚBlicaS- 
SEdoP, objetivando contratação de Empresa para a construção do centro de 
referência em reabilitação áudio, Visual, física E intelectual BETTiNa fErro 
dE SoUZa em Belém – Pará, no valor de r$ 11.113.196,69 ( onze milhões, 
cento e treze mil, cento e noventa e seis reais e sessenta e nove centavos).
do Valor:  o valor do presente TEd é de r$ 11.113.196,69 ( onze mi-
lhões, cento e treze mil, cento e noventa e seis reais e sessenta e nove cen-
tavos), com destaque de forma parcelada de acordo com o plano de trabalho.
da doTaÇÃo orÇaMENTária: dotação orçamentária: 7582, Elemento de 
despesa: 449051  e fonte de recurso: 0103 / 0303 / 0130 / 0330 / 0101 
/ 0301 / 0133 / 6103.
 ViGÊNcia: 18 /03/22 a 17/03/23
daTa da aSSiNaTUra: 18/03/22
ordenador: ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS- Secretario 
adjunto de Gestão administrativa- Portaria 335 de 03 de julho de 2020- 
ordenador de despesa

Protocolo: 774198

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

6º terMo aditiVo ao coNtrato Nº. 008/2016
Processo: 2015/398337, 2017/511981.
ParTES: SESPa E TErEZa criSTiNa BraNdÃo corrÊa coMo locadora,
do oBJETo: o presente instrumento tem por objetivo prorrogar o prazo de 
vigência do contrato nº.008/2016, por mais 12 (doze) meses.
da ViGÊNcia: fica prorrogado o prazo de vigência do contrato nº 008/2016, 
por mais 12 (doze meses), a contar de 29/03/2022 à 28/03/2023.
do Valor: o presente termo aditivo ao contrato nº 008/2016 corresponde 
ao valor mensal 18.400,00 (dezoito mil e quatrocentos reais), perfazendo 
o valor anual de r$ 220.800,00 (duzentos e vinte mil e oitocentos reais).
da doTaÇÃo orÇaMENTária: funcional Programática: 8338; Elemento 
de despesa: 339036 e fonte: 0103.
DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais Cláusulas do Contrato nº. 
008/2016, não alteradas por este instrumento.
daTa da aSSiNaTUra: 17/03/22.
ordenador: ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS- Secretario 
adjunto de Gestão administrativa- Portaria 335 de 03 de julho de 2020- 
ordenador de despesa

Protocolo: 774064

FÉrias
.

Portaria N° 345 de 21 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 2022/307072;
rESolVE:
iNTErroMPEr, por necessidade de serviço a contar de 11.03.2022, o 
período de gozo das férias do servidor EdUardo aUGUSTo rodriGUES 
alVES, identidade funcional nº 5945353/2, ocupante do cargo de 
agente administrativo, lotado na diretoria administrativa e financeira, 
concedidas através da PorTaria Nº 201/11.02.2022, publicada no doE 
nº 34.864/14.02.2022.
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. 21.03.2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 774628
errata de FÉrias
Retifica-se a Portaria Individual nº 333/17.03.2022, publicado no 
doe nº. 34.897 de 18/03/2022, referente à servidora Maria NElMa 
loUrEiro da SilVa, n°.75507-1, o PEriodo aQUiSiTiVo dE fEriaS.
onde se lê: PEriodo aQUiSiTiVo dE fÉriaS 09.12.2000 a 08.12.2001.

Leia-se: PEriodo aQUiSiTiVo dE fÉriaS 01.01.2000 a 31.12.2000.
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 21.03.2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 774081
Portaria N° 341 de 21 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 arts. 74 a 76, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994.
coNSidEraNdo o processo de nº 2021/1315624
rESolVE:
aUToriZar o gozo de 23 (vinte e três) dias de férias regulamentares, a 
servidora lENE criSTiNa rodriGUES frEiTaS, matricula nº 5892415/1, 
lotado no departamento de Epidemiologia, no período de 15.08.2022 
a 06.09.2022, referente ao período aquisitivo de 08 de agosto de 
2020 a 07 de agosto de 2021, interrompidas através da PorTaria Nº 
1.501/22.11.2021, publicada no doE nº 34.773/23.11.2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 21.03.2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 774096
Portaria de N° 342 de 21 de MarÇo de 2022/dGtes/sesPa
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº039/03.04.1996, pu-
blicada no doE nº.  28.190 de 11.04.1996 e,
coNSidEraNdo o que dispõe os artigos 74 a 76, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo nº 2022/300976.
rESolVE:
iNTErroMPEr, por necessidade de serviço a contar de 21.03.2022, o perí-
odo de gozo das férias da servidora MicHElE MoNTEiro SoUSa, id. fun-
cional nº 5857899/2 ocupante do cargo de Enfermeiro, lo tada na diretoria 
operacional, concedidas através da Portaria coletiva nº 140/ 09.02.2022, 
publicada no doE dE Nº 34.862 dE 10 dE fEVErEiro dE 2022.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em. 21.03.2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde

Protocolo: 774103
Portaria N° 343 de 21 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 2022/308975;
rESolVE:
iNTErroMPEr, por necessidade de serviço a contar de 16.03.2022, o perí-
odo de gozo das férias da servidora daMariS ViEira BUSMaN, identidade 
funcional nº 57190512/1, ocupante do cargo de farmacêutico, lotada na 
divisão de Medicamentos 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. 21.03.2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde

Protocolo: 774546

HoMoLoGaÇÃo do cHaMaMeNto PÚBLico Nº 001/2022
Processo Nº 2021/656824
tiPo: tÉcNica e PreÇo
Considerando o resultado final do chamamento Público – Edital de 
Seleção nº 001/2022 que visa à seleção de entidades de direito 
privado, sem fins lucrativos, qualificadas no estado do Pará como 
oSS interessadas em celebrar coNTraTo dE GESTÃo para geren-
ciamento, operacionalização e execução de atividades e serviços de 
saúde a serem desenvolvidos no HoSPiTal oNcolÓGico iNfaNTil 
dr. ocTáVio loBo, publicado através do doE nº 34.835.
diante dos elementos que instruem o presente feito, acolho com razão 
para decidir na qualidade de autoridade superior competente o resultado 
final do certame, onde todas OSS foram julgadas inabilitadas e HOMOLO-
Go o resultado proferido.
roMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica

Protocolo: 774742
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LABORATÓRIO CENTRAL
DO ESTADO DO PARÁ

.

diÁria
.

Portaria Nº 41 de 21/03/2022
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
objetivo: Ministrar curso de capacitação no diagnóstico da leishmaniose 
Tegumentar Americana (lTA), para profissionais nos municípios sob a ju-
risdição do 9º crS.
Período da viagem: 03 a 15/04/2022.
Quantidade: 12 e ½ diárias.
origem: Belém – Pa.
destino: itaituba – Pa.
Servidor (a): Kérzia Thaís Nascimento Bulhões / Mat. 54194164-1 / Técni-
co em Patologia clínica
ordenador: alberto Simões Jorge Junior

Protocolo: 774108

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  1ª REGIONAL

.

.

.

adMissÃo de serVidor
.

Portaria de coNcessÃo n° 153/2022 – 21/03/2022
o diretor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE/SESPa, no uso de suas 
atribuições lhe conferida pela PorTaria 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n°33.777 de 10.01.19, 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.
resolve:
conceder: 05 meias diárias aos Servidor(es):
059090201/1/JoSÉ lUiZ PErEira corrÊa (Veterinário) / 05 Meias diária 
(deslocamento) / de 30 a 31/03 e 01, 05 e 06/04/2022.<br
55586563/1 /MarlUcE dE fáTiMa riBEiro dE SoUSa (Nutricionista) / 
05 Meias diária (deslocamento) / de 30 a 31/03 e 01, 05 e 06/04/2022.<br
54173247/1 / cHarliToN BaNdEira BarBoSa (Motorista) 05 Meias diá-
ria (deslocamento) / de 30 a 31/03 e 01, 05 e 06/04/2022.<br
origem: BElEM/Pa - BraSil
destino(s, aNaNiNdEUa, BENEVidES E SaNTa BarBara - Pa
objetivo: os quais farão inspeção nas indústrias de águas Envasadas para 
fins de Licenciamento anual/2022. Nos municípios e períodos citados acima.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
ordenador: Marco antônio rodrigues Normando

Protocolo: 774395

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº. 177 de 21 de MarÇo de 2022
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
 coNcEdEr, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 
5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) SaNTaNa Socorro alMEida 
fErNaNdES matrícula 57194313-1, aGENTE dE PorTaria com lotação no 
(a) UrES PrESidENTE VarGaS 01 (um) mês de licença Prêmio, corres-
pondente ao triênio 10.03.2017 a 09.03.2020.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 01.05.2022 a 30.05.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 21.03.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 774617
Portaria Nº. 176 de 21 de MarÇo de 2022
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
 dETErMiNar, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 
5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) JaNETE SErra alcaNTara matrí-
cula 54194069-1, aGENTE dE PorTaria com lotação no (a) UrES PrESi-
dENTE VarGaS 01 (um) mês de licença Prêmio, correspondente ao triênio 
28.12.11 a 27.12.2014.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 02.05.2022 a 31.05.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 21.03.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 774592

Portaria Nº 174 de 17 de MarÇo de 2022
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
  coNcEdEr, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 
5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) Maria JoSEfa lira doS SaNToS 
, matrícula 116300-1 cargo de aUXiliar dE iNforMáTica regime jurídico 
de Estatutário Efetivo, classe “--”, lotada (o) no (a) 1°crS, 02 (dois) meses 
de licença Prêmio, correspondente ao triênio 02.06.2010 a 01.06.2013.
aUToriZar que o servidor goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 11.03.2022 a 09.05.2022 no total de 60 (sessenta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 17.03.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 774473

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  4ª REGIONAL

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 008 de 16 de março de 2022
a diretora do 4º centro regional de Saúde, no uso de suas atribuições que 
lhe foram conferidas através da PorTaria Nº 2.521- cGc de 13 de março 
de 2019, publicada no doE nº 33.824 de 14/03/2019 e PorTaria Nº 433 
de 15 de abril de 2021, publicada no doE nº 34.554 de 16/04/2021 e,
coNSidEraNdo a necessidade de dar continuidade aos trabalhos do Pad 
para que a comissão Permanente de Processo administrativo deste 4º crS/
SESPa, conclua todas as fases do processo nº 2019/510887, instaurado 
pela PorTaria Nº 001 de 17 de janeiro de 2022, publicado no doE nº 
34.839 de 21 de janeiro de 2022.
rESolVE
i –Prorrogar por 60 (sessenta) dias o prazo para conclusão dos trabalhos da 
comissão administrativo disciplinar, designado pela PorTaria Nº 001 de 
17 de janeiro 2022, publicado no doE 34.839 de 21 de janeiro de 2022, em 
face das razões apresentadas pela Presidente da comissão processante.
ii – a comissão deverá concluir os trabalhos com apresentação de relatório 
final no prazo de 60 (sessenta) dias prorrogáveis por igual período, desde 
que por motivo fundamentado.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
PaTricia dE fáTiMa liMa
dirETora do 4º crS/ SESPa

Protocolo: 774649

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  5ª REGIONAL

.

diÁria
.

Portaria Nº 041 de 18/03/2022
fUNdaMENTo lEGal: arT. 149 da lEi 5.810/94
oBJETiVo: acoMPaNHar oS fiScaiS dE coNTraTo do 5º crS, Na rE-
aliZaÇÃo dE MoNiToraMENTo da fiScaliZaÇÃo dE coNTraTo JUNTo 
ao ESTaBElEciMENTo dE SaÚdE, HoSPiTal SÃo fraNciSco.
PErÍodo: 21 a 25/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4,5
oriGEM: SÃo MiGUEl do GUaMá
dESTiNo (S): UliaNÍPoliS -Pa.
SErVidor (ES):

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

ordENador: Maria lUcilENE riBEiro daS cHaGaS
Protocolo: 774510

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  7ª REGIONAL

.

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria: 80 de 21 de MarÇo de 2022
Prazo para aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de contas (em dias): 45
Nome do Servidor  cargo do Servidor Matrícula
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caNdido aMir GaMa BraGaNÇa  –  aUXiliar dE iNforMáTica – Mat.5246529-1
Programa de Trabalho fonte do recurso Natureza da despesa Valor
908338  0103000000  339033 360,00
Observação: A fim de cobrir despesas com transporte fluvial  e  terrestre 
para o município de Muaná.
ordenador: Valdinei Silva Teixeira Júnior.
Portaria: 83 dE 21 dE MarÇo dE 2022
Prazo para aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de contas (em dias): 45
Nome do Servidor  cargo do Servidor  Matrícula
clEBEr aUGUSTo PiNHEiro MaGalHÃES - MoToriSTa – Mat.54190560
Programa de Trabalho fonte do recurso Natureza da despesa Valor
908302  0103000000  339033 600,00
Observação: A fim de cobrir despesas com transporte fluvial  e  terrestre 
para o município de Soure.
ordenador: Valdinei Silva Teixeira Júnior.

Protocolo: 774247
Portaria: 87 de 21 de MarÇo de 2022
Prazo para aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de contas (em dias): 45
Nome do Servidor cargo do Servidor Matricula
fraNciaNE TriNdadE dE corrEa SErra – ENfErMEira - Mat. 
5955649/1
Programa de Trabalho  fonte do recurso  Natureza da despesa  Valor
908302  0103000000 339033  1.140,00
Observação: A fim de cobrir despesas com transporte fluvial e terrestre 
para o município de afuá.
ordenador: Valdinei Silva Teixeira Júnior.

Protocolo: 774428

.

.

diÁria
.

Portaria N° 85 de 21 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
572061961 / iraNEidE fErrEira dE JESUS / 712.425.972-04
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
PorTaria N° 86 de 21 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
541905601 / clEBEr aUGUSTo PiNHEiro MaGalHÃES / 429.606.652-87
oBJETiVo: conduzir a Equipe de controle e captura de Quirópteros e para 
dar apoio operacional, logístico eauxiliar à Médica Veterinária do 7ºcrS 
Marajó i, fabíola Paiva ribeiro, na realização das atividades decontrole e 
captura de quirópteros em propriedades da zonarural do município e onde 
há registro de agressão por morcegos em animais.
dirETor do 7° crS/SESPa: ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior

Protocolo: 774254
Portaria N° 88 de 21 de Março de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 9 diárias e meia  Valor: r$ 2.255,11
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: 7º crS, dESTiNo: afUá
PErÍodo: dE 03/04/2022 a 12/04/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5955649/1  / fraNciaNE TriNdadE dE corrÊa SErra  / 688.098.082-15
oBJETiVo: rEaliZar MoNiToraMENTo doS ProGraMaS da ViGilÂN-
cia EPidEMiolÓGica dE HaNSENÍaSE.; MoNiToraMENTo do SiSTEMa 
dE iNforMaÇÃo SiNaN NET.
dirETor do 7° crS/SESPa: ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior
PorTaria N° 89 de 21 de Março de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 9 diárias e meia  Valor: r$ 2.255,11
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: 7º crS, dESTiNo: afUá
PErÍodo: dE 03/04/2022 a 12/04/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5955648/1 / ÂNdrEa WilMa da PoNTE fErrEira / 012.950.652-40
oBJETiVo: acoMPaNHar a coordENaÇÃo ESTadUal dE TUBErcUloSE 
QUE irá dESENVolVEr aÇÕES dE coNTrolE dE TUBErcUloSE coM 
TrEiNaMENTo EM SErViÇoS dE aÇÕES Para oS ProfiSSioNaiaS dE 
SaÚdE daS UNidadES E MoNiToraMENTo doS SiSTEMaS dE iNforMa-
ÇÃo SiNaN NET E ilTB
dirETor do 7° crS/SESPa: ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior

Protocolo: 774425

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  8ª REGIONAL

.

Portaria Nº 071 de 21 de MarÇo de 2022
objetivo: realizar Monitoramento da campanha de vacinação contra a co-
Vid-19 em crianças na faixa eatária de 05 a 11 anos da ações e Monitora-
mento do estoque de vacinas contra a covid-19 e da rotina, existente nas 
rededes de frio e nas salas de vacinação, bem como no SiES (Sistema de 
informação de insumos Estratégicos).
origem: BrEVES/Pá - cUrraliNHo/Pa.
Servidor (es): andreza Gonçalves acioli, Érika Barros alves cordeiro e 
francimara Marques Sacramenta, 4,5 diárias de 28/03 à 01/04/2022.
ordenador de despesa: aNa ÂNGEla fialHo fEliX.

Protocolo: 774563
Portaria Nº 072 de 21 de MarÇo de 2022
objetivo: acompanhar a Equipe da ViSaMB/Estadual, nas ações do Progra-
ma VESPEa nos municípios de Portel, Bagre e curralinho.
origem: BrEVES/Pá - PorTEl, BaGrE E cUrraliNHo/Pa.
Servidor (es): João otávio Gomes de oliveira, 6,5 diárias de 03 à 09/04/2022.
ordenador de despesa: aNa ÂNGEla fialHo fEliX.

Protocolo: 774565

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  9ª REGIONAL

.

.

.

adMissÃo de serVidor
.

Portaria Nº57 de 15 de Março de 2022
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
objetivo: conduzir as servidoras que irão assessorar o programa Vigiágua 
(operacional de campo) e Siságua (sistema operacional) e Gal(gerencia-
mento de ambiente laboratorial) e assessorar os trabalhos do programa 
Vigisolo ( visita de campo) Sissolo  (sistema de informação de vigilância 
em saúde de populações expostas a solo contaminado)
origem: Santarém/ Pa- Brasil
destino: Monte alegre/ Pa – Brasil
Período: 11/04/2022 à 14/04/2022. / N° de diária: 3,5 (três diárias e meia)
osvaldo carlos Sousa da Silveira
Matrícula: 498858
cPf: 180.563.932-34
cargo: Motorista
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 774267

diÁria
.

Portaria Nº56 de 15 de Março de 2022
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
objetivo: assessorar o programa Vigiágua (operacional de campo) e Sisá-
gua (sistema operacional) e Gal(gerenciamento de ambiente laboratorial) 
e assessorar os trabalhos do programa Vigisolo ( visita de campo) Sissolo( 
sistema de informação de vigilância em saúde de populações expostas a 
solo contaminado)
origem: Santarém/ Pa- Brasil
destino: Monte alegre/ Pa – Brasil
Período: 11/04/2022 à 14/04/2022. / N° de diária: 3,5 (três diárias e meia)
Servidora:
Sandra regina caramuru da costa
cPf: 205.396.652-15
Matrícula:1225343
cargo: agente de saúde,
Marli Miranda,
cPf: 206352062-34
Matrícula: 5901499/1
cargo: Técnica em enfermagem,
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 774264
Portaria Nº59 de 15 de Março de 2022
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
objetivo: Supervisão direta quanto aos programas de vigilância e controle 
da leishmaniose tegumentar, visceral humana e canina e da raiva confor-
me protocolos do Ministério da saúde e programações informadas no 1º 
QdQQ/2022.
origem: Santarém/ Pa- Brasil
destino: almeirim / Pa – Brasil
Período: 25/04/2022 a 02/05/2022 / N° de diárias: 7,5 (sete diárias e meia)
Servidores:
João Pereira Monteiro.
cPf: 158.880.532-87.
Matrícula: 0504472.
cargo: agente de saúde.
anselmo da Silva dias
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cPf: 206.298.182-15.
Matrícula 505483.
cargo: agente de Saúde.
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 774365
diÁrias

Portaria Nº 58 de 17 de Março de 2022.
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
oBJETiVo: participar da capacitação referente a NoVa lEi dE liciTaÇÕES 
E coNTraToS (lEi Nº 14.133, dE 1º dE aBril dE 2021) a ser realizada 
pela Escola de Governo.
origem: Santarém/Pa-Brasil]
destino: Belém/Pa – Brasil.
Período: 03/04/2022 a 09/04/2022 / N° de diária: 6½ (seis diárias e meia)
Servidores:
odilena cancio alves dos Santos
cPf:403.105.90272
MaTricUla: 52585531;
carGo: agente administrativo.
rúbia Nilvana costa Pereira
cPf: 403.176.682-34
Matrícula: 59011071
cargo: Técnico de Enfermagem
ordenador: aline Nair liberal cunha.

Protocolo: 774342
diÁrias

Portaria Nº55 de 10 de Março de 2022
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
objetivo: participar de capacitação em contabilidade aplicada ao setor Público
origem: Santarém/ Pa- Brasil
destino: Belém/ Pa – Brasil
Período: 27/03/2022 à 02/04/2022. / N° de diária: 6 ½ (seis diárias e meia)
Servidora:
Nívea Maria Pantoja Neves
cPf: 679.122.492-49
Mat. 73504366/1
cargo: Técnica de Enfermagem
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 774188
diÁria.

Portaria Nº54 de 15 de Março de 2022
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
objetivo: assessoramento junto ao  quadro de servidores acS,acES, en-
fermeiros, técnicos de enfermagem quanto aos programas de vigilância e 
controle da leishmaniose tegumentar, visceral humana e canina e da raiva 
conforme protocolos do Ministério da saúde e programações informadas 
no 1º QdQQ/2022.
origem: Santarém/ Pa- Brasil
destino: oriximiná / Pa – Brasil
Período: 10/04/2022 a 16/04/2022 / N° de diárias: 6,5 (seis diárias e meia)
Servidores:
Mara lúcia Moraes dos Santos
cPf: 394.780.412-15
Matrícula: 541892921
cargo: Médico Veterinário
João Pereira Monteiro.
cPf: 158.880.532-87.
Matrícula: 0504472.
cargo: agente de saúde.
anselmo da Silva dias
cPf: 206.298.182-15.
Matrícula 505483.
cargo: agente de Saúde.
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 774147
diÁrias

Portaria Nº53 de 15 de Março de 2022
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
objetivo: realizar o Monitoramento das ações de Saúde Mental realizadas 
no caPS e o processo de implatação do mesmo, e o monitoramento do 
fluxo da Rede de atenção Psicossocial ( raPS ) no Municipio de almeirim.
origem: Santarém/ Pa- Brasil
destino: almeirim/ Pa – Brasil
Período: 04/04/2022 à 09/04/2022. / N° de diária: 5 ½ (cinco diárias e meia)
Servidora:
Suelen da Silva Brito

cPf: 815.308.972-20
Mat. 57191955/1
cargo: Técnica de Enfermagem
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 774134
Portaria Nº60 de 15 de Março de 2022
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
objetivo: realizar vistoria/inspeção em estabelecimento e clinicas no mu-
nicípio de almeirim, monitorar as ações da Vigilância Sanitária Municipal, orien-
tações quanto a implementação do Plano de ação da Vigilância Sanitária 2022.
origem: Santarém/ Pa- Brasil
destino: almeirim / Pa – Brasil
Período: 04/04/2022 a 09/04/2022 / N° de diárias: 5,5 (cinco diárias e meia)
Servidores:
Mário da conceição lira Brasil
cPf: 100 526 152-00
Matrícula: 111546/1
cargo: agente de Vigilância Sanitária
Jorge aluísio coelho costa
cPf: 072.522.342-15.
Matrícula: 270717/2
cargo: Médico Veterinário
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 774442

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  12ª REGIONAL

.

Portaria Nº 125 de 21 de Março de 2022
Nome: Manoel da Paz ribeiro dos Santos.
cargo: agente de Saúde Pública.
Matrícula/Siape: 505060.
cPf: 260.470.632-68.
Período: 21 a 25.03.2022.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: rio Maria e Xinguara
objetivo: conduzir técnicos da Vigilância em Saúde,
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes - 
diretora do 12º crS / SESPa - PorTaria Nº 1700/23.11.2021.

Protocolo: 774280

oUtras MatÉrias
.

resolução cir araguaia Nº 003 de 18 de Março de 2022.
a coordenadora da comissão intergestores regional da região de Saúde 
araguaia no uso de suas atribuições, e:
- considerando o decreto 7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamenta 
a lei 8080/1990 e dispõe sobre a organização do SUS, o planejamento da 
saúde, a assistência à saúde e articulação interfederativa;
- considerando a resolução ciT nº 01, de 29/09/2011, que estabelece 
diretrizes gerais para a instituição de regiões de Saúde no âmbito do Sis-
tema Único de Saúde (SUS), nos termos do decreto Nº 7.508, de 28 de 
junho de 2011;
- considerando a resolução ciB/SUS n°167 de 18 de novembro de 2014, 
que aprova as alterações do regimento interno da ciB/SUS/Pa;
- considerando a resolução ciB/SUS n°090, de 12 de junho de 2013, pu-
blicado no Diário Oficial do Estado do Pará n° 32422 de 21/06/2013, que 
repactua o desenho de regionalização do Estado do Pará;
- considerando a reunião ordinária da comissão intergestores regional 
(cir-araguaia) do dia 18 de Março de 2022;
- considerando o Parecer conclusivo da divisão de organização, controle 
e avaliação – doca/12º crS/SESPa.
resolve:
Art. 1º - Aprovar o Projeto Técnico de Qualificação do Transporte Sanitá-
rio Eletivo (ambulância Tipo a), referente à emenda parlamentar nº 3947012, 
Proposta nº 11441.605000/1220-01, do município de ourilândia do Norte - Pa.
art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
conceição do araguaia, 18 de Março de 2022.

Jucirema de Souza Gomes
diretora em exercício

12º crS/SESPa
Presidente da cir araguaia

cleidson ferreira chaves
Secretário Municipal de Saúde
rep. coSEMS região araguaia

Protocolo: 774509
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SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  13ª REGIONAL

.

diÁria
.

Portaria Nº 031 de 07 de Fevereiro de 2022
Nome: Marinho carvalho Batista (apoio Técnico rede de frios) matrícula 
– 57210250-2
objetivo: realizar abastecimento de imunobiológicos e insumos e avalia-
ção do inventário do SiES na rede de frios do município. 2,5 (duas e meia) 
diárias, correspondente ao deslocamento do município de cametá para 
Baião, no período de 21 a 23/02/2022.
Helius cezar Tocantins de Souza / ordenador de despesas
Portaria Nº 032 de 07 de Fevereiro de 2022
Nome: Vicente filho assunção da cruz (Técnico em ouvidoria), matricula 
– 57233230-1;
objetivo: realizar Visita técnica para Monitoramento e acompanhamen-
to das ouvidorias do SUS implantadas nos municípios jurisdicionados ao 
13ºcrS/SESPa (adesão ao novo sistema ouvidorSUS). 2,5 (duas e meia) 
diárias, correspondente ao deslocamento do município de cametá para 
Baião, no período de 21 a 23/02/2022.
Helius cezar Tocantins de Souza / ordenador de despesas
Portaria Nº 033 de 07 de Fevereiro de 2022
Nome: Ederson Silva da Silva (agente de controle de Endemias), matrícu-
la – 57207637-1; objetivo: Supervisão e monitoramento do primeiro ciclo 
das atividades de campo do programa nacional do controle da dENGUE
-PNcd, em conformidade com as determinações do ministério da saúde. 
2,5 (duas e meia) diárias, correspondente ao deslocamento do município 
de cametá para limoeiro do ajuru, no período de 21 a 23/02/2022.
Helius cezar Tocantins de Souza / ordenador de despesas
Portaria Nº 034 de 09 de Fevereiro de 2022
Nome: arialdo João Sanches de oliveira, (Técnico em ViSa), matrícula 
–5265983-2; Paulo Santos Guimarães Junior, (apoio Técnico em ViSa), ma-
tricula – 5108454-1; Valéria de Paula Maciel Pantoja (Enfermeira), matrícula – 
57191022-1; alonso lopes dos Santos (Motorista), matrícula – 57205455-1;
objetivo: realizar ações de cooperação técnica nas ações de combate ao 
coVid-19, instituídas no decreto estadual 2.044 de 12/2021 em especial 
aos artigos 2º e 3º do inciso V e do § 1º dos incisos i, ii iii, iV e no decreto 
atual do município. 3,5 (três e meia) diárias, correspondente ao deslocamento 
do município de cametá para Mocajuba, no período de 21 a 24/02/2022.
Helius cezar Tocantins de Souza / ordenador de despesas
Portaria Nº 035 de 09 de Fevereiro de 2022
Nome: raquel dos Santos Moreira (odontóloga), matrícula – 5482640;
Objetivo: Realizar monitoramento e visita técnica para verificação da fun-
cionalidade das ações e serviços do Programa de Saúde Bucal (estrutura, 
equipamentos, materiais, sistema cNES e e-gestor-relatórios, produção 
odontológica) e monitorar e orientar os profissionais quanto ao indica-
dor de desempenho de saúde bucal do Programa Previne Brasil (Portaria 
3222/2019), bem como analisar o alcance da meta pactuada e alcançada. 
3,5 (três e meia) diárias, correspondente ao deslocamento do município de 
cametá para limoeiro do ajuru, no período de 22 a 25/02/2022.
Helius cezar Tocantins de Souza / ordenador de despesas
Portaria Nº 036 de 09 de Fevereiro de 2022
Nome: carlena Souza Pelais (Psicóloga), matrícula-5959506, francisco al-
ves da Silva Neto (coord. de Hepatites Virais), matrícula – 57200855-2
objetivo: Elaborar o plano de ação em humanização atendendo as necessida-
des apresentada. 2,5 (duas e meia) diárias, correspondente ao deslocamento 
do município de cametá para oeiras do Para, no período de 22 a 24/02/2022.
Helius cezar Tocantins de Souza / ordenador de despesas
Portaria Nº 037 de 09 de Fevereiro de 2022
Nome: aurilene Gaia Barroso (chefe da divisão de Endemias), matrícula – 
5910030-2; Paulo dos Prazeres rodrigues (ag. de controle de Endemias), matrícula 
– 57206619-1; Manoel otávio ribeiro Baia (Motorista), matricula – 0505208;
Objetivo: Capacitação referente a ficha SIVEP-MALÁRIA, tratamento e uso 
de teste rápido para acS’s e acEs. Nas localidades de Umarizal e Joana 
Peres, Br 422. 3,5 (três e meia) diárias, correspondente ao deslocamento 
do município de cametá para Baião, no período de 22 a 25/02/2022.
Helius cezar Tocantins de Souza / ordenador de despesas
Portaria Nº 038 de 09 de Fevereiro de 2022
Nome: Maria do Espírito Santo corrêa dos Prazeres (farmacêutica) matrí-
cula – 5959503-1;
objetivo: assistência farmacêutica, monitoramento e avaliação do estoque 
e dispensação dos medicamentos de TB e MH, junto aos farmacêuticos e 
equipe na caf (centro de abastecimento farmacêutico) do município; ava-
liação dos requisitos estabelecidos pela coordenações para as solicitações 
de pedidos dos medicamentos de TB e MH; orientações quanto aos creden-
ciamentos e cadastros anual das unidades dispensadoras e os prescritores 

do medicamento Talidomida e sua prestação de contas trimestral da dis-
pensação. 3,5 (três e meia) diárias, correspondente ao deslocamento do 
município de cametá para oeiras do Pará, no período de 22 a 25/02/2022.
Helius cezar Tocantins de Souza / ordenador de despesas
Portaria Nº 039 de 10 de Fevereiro de 2022
Nome: Maria do Espírito Santo corrêa dos Prazeres (farmacêutica) matrí-
cula – 5959503-1;
objetivo: assistência farmacêutica, monitoramento e avaliação do estoque 
e dispensação dos medicamentos de TB e MH, junto aos farmacêuticos e 
equipe na caf (centro de abastecimento farmacêutico) do município; ava-
liação dos requisitos estabelecidos pela coordenações para as solicitações de 
pedidos dos medicamentos de TB e MH; orientações quanto aos credencia-
mentos e cadastros anual das unidades dispensadoras e os prescritores do 
medicamento Talidomida e sua prestação de contas trimestral da dispensa-
ção. 2,5 (duas e meia) diárias, correspondente ao deslocamento do município 
de cametá para limoeiro do ajuru, no período de 09 a 11/02/2022.
Helius cezar Tocantins de Souza / ordenador de despesas
Portaria Nº 040 de 14 de Fevereiro de 2022
Nome: Shirle Pontes de freitas (chefe de divisão) matrícula – 5948119-1; fa-
biane Tocantins Souza dos Santos (assistente Social) matrícula – 57205402-2;
objetivo: realizar supervisão do Programa de Tratamento fora de domicilio
-PTfd. 2,5 (duas e meia) diárias, correspondente ao deslocamento do mu-
nicípio de cametá para limoeiro do ajuru, no período de 24 a 26/02/2022.
Helius cezar Tocantins de Souza / ordenador de despesas
Portaria Nº 041 de 15 de Fevereiro de 2022
Nome: carlena Souza Pelais (Psicóloga), matrícula-5959506, raquel dos 
Santos Moreira (odontóloga), matrícula – 5482640;
Objetivo: Realizar capacitação para profissionais da UBSs, CAPS (médicos, 
dentistas, enfermeiros, ASBs, técnicos de enfermagem, nutricionista, fi-
sioterapeuta) etc sobre o programa de controle do tabagismo-cessação do 
tabagismo. 2,5 (duas e meia) diárias, correspondente ao deslocamento do 
município de cametá para Baião, no período de 02 a 04/03/2022.
Helius cezar Tocantins de Souza / ordenador de despesas
Portaria Nº 042 de 15 de Fevereiro de 2022
Nome: Maria do Espírito Santo corrêa dos Prazeres (farmacêutica) matrí-
cula – 5959503-1;
objetivo:  Monitoramento do estoque do medicamento do programa de 
insulinas (caneta/frascos) e orientação referente às condições de armaze-
namento do medicamento termolábeis na caf (centro de abastecimento 
farmacêutico), do município de limoeiro do ajuru ; orientação quanto aos 
critérios de solicitação e dispensação das canetas de insulinas e agulhas 
;orientação quanto aos requisitos para o preenchimento das planinhas de 
pedidos das insulinas .2,5 (duas e meia) diárias, correspondente ao des-
locamento do município de cametá para limoeiro do ajuru, no período de 
02 a 04/03/2022.
Helius cezar Tocantins de Souza / ordenador de despesas
Portaria Nº 043 de 15 de Março de 2022
Nome: arialdo João Sanches de oliveira, (Técnico em ViSa), matrícula 
–5265983-2; Mairley albuquerque Serrão (Enfermeira) matricula – 57205608-
4; José Maria Piteira de carvalho(Motorista), matrícula – 5108411-2; Helius 
cezar Tocantins de Souza (diretor), matricula – 5225949-5;
objetivo: realizar ações de cooperação técnica nas ações de combate ao 
coVid-19, instituídas no decreto estadual 2.044 de 12/2021 em especial aos 
artigos 2º e 3º do inciso V e do § 1º dos incisos i, ii iii, iV e no decreto atual 
do município. 3,5 (três e meia) diárias, correspondente ao deslocamento do 
município de cametá para Baião, no período de 02 a 05/03/2022.
Helius cezar Tocantins de Souza / ordenador de despesas
Portaria Nº 044 de 15 de Fevereiro de 2022
Nome: antônia denize cardoso damasceno (ouvidora do SUS), matrícula 
– 57190531-1;
objetivo: realizar Visita técnica para Monitoramento e acompanhamen-
to das ouvidorias do SUS implantadas nos municípios jurisdicionados ao 
13ºcrS/SESPa (adesão ao novo sistema ouvidorSUS). 2,5 (duas e meia) 
diárias, correspondente ao deslocamento do município de cametá para 
oeiras do Para, no período de 03 a 05/03/2022.
Helius cezar Tocantins de Souza / ordenador de despesas
Portaria Nº 045 de 15 de Fevereiro de 2022
Nome: aurilene Gaia Barroso (chefe da divisão de Endemias), matrícula – 
5910030-2; Paulo dos Prazeres rodrigues (ag. de controle de Endemias), 
matrícula – 57206619-1; Benedito Jailson dornelas da Veiga (Supervisor 
regional de leishmaniose), matrícula – 57206125-1;
objetivo: realizar supervisão e monitoramento das atividades de leishma-
niose executadas pelo município, bem como ação de prevenção, controle e 
vigilância.  2,5 (duas e meia) diárias, correspondente ao deslocamento do 
município de cametá para limoeiro do ajuru, no período de 03 a 05/03/2022.
Helius cezar Tocantins de Souza / ordenador de despesas

Protocolo: 774576
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terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo a coNtrato
1º terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo 

Nº 059/2021-HoL
data assinatura:17/03/2022
Processo nº: 2022/23507
Justificativa: ACRECER no limite de 25%, o fornecimento de MATERIAL 
TEcNico HoSPiTalar, discriminados no anexo i, com fulcro no artigo 65, 
caput, i, b § 1° da lei n° 8.666/93.
Vigência:até o término do contrato em 19/05/2022
Valor Total do aditivo: de r$ 17.499,00 (dezessete mil, quatrocentos e 
noventa e nove reais).
orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 fonte: 0103/0269
contratado: PiNHEiroS coMErcio EirEli - ME
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral

Protocolo: 774498

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 241/2022 – GaB/dG/HoL.
a dirEToria GEral do HoSPiTal oPHir loYola, No USo dE SUa S 
aTriBUiÇÕES lEGaiS.
coNSidEraNdo os termos contidos no processo nº 2022/56981 de 
14/01/2022.
rESolVE:
coNcEdEr SUPriMENTo dE fUNdoS, em nome de lEoNardo cordEi-
ro da crUZ, matrícula funcional nº 57229795/1, agente administrativo, 
lotado na divisão de Serviços Gerais - dSG deste Hospital, nos seguintes 
elementos de despesa: 33.90.30, no valor de r$ 2.000,00 (dois mil reais) 
e 33.90.39 nº valor de r$ 2.000,00 (dois mil reais), para fazer face às des-
pesas eventuais com Material de consumo para Serviços desta instituição.
o prazo de utilização do Suprimento de fundos será de 60 (sessenta) dias, 
a contar da data de emissão da ordem Bancária.
o prazo de encaminhamento para prestação de contas é de 15 (quinze) 
dias, após o período, sujeitando-se a tomada de contas se não o fizer no 
prazo determinado.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE E cUMPra-SE.
Gabinete da diretoria Geral do Hospital ophir loyola, 27.01.2022.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 774603

.

.

FÉrias
.

 Portaria Nº 225/2022- 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.
 rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 74, da lei nº 5,810/94, férias regu-
lamentares aos servidores deste Órgão, no período determinado conforme 
abaixo relacionados de Maio 2022.

Matricula Nome aquisitivo GoZo

5942713/1 adEMir coSTa MacHado 02/07/2021 a  
01/01/2022

02/05/2022 a 
21/05/2022

5937911/3 adriaN MarlEY raBElo PiNTo 01/04/2021 a 
31/03/2022

06/05/2022 a 
04/06/2022

5903290/1 adriaNa carNEiro do aMaral 05/12/2020 a 
04/12/2021

02/05/2022 a 
31/05/2022

54181796/4 aldalENa rodriGUES MoraES 01/11/2020 a 
31/10/2022

13/05/2022 a 
11/06/2022

57231454/1 aldENicE MiraNda caSTro da lUZ 01/07/2021a 31/12/2021 09/05/2022 a 
28/05/2022

80015656/1 arMaNdo SErGio carValHo dE SoUZa 01/04/2021 a 
31/05/2022

13/05/2022 a 
11/06/2022

57230863/2 aNa dE NaZarE fErrEira aZUlai 05/02/2021 a 
04/02/2022

02/05/2022 a 
31/05/2022

3259609/1 aNa lUcia cardoSo da SilVa 04/04/2020 a 
03/04/2021

11/05/2022 a 
09/06/2022

60455626/2 aNdErSoN claUdio MorEira da SilVa 05/02/2021 a 
04/02/2022

02/05/2022 a 
31/05/2022

5834759/2 adriaNa rEGEa MENEZES SilVa 01/01/2021 a 
31/12/2021

02/05/2022 a 
31/05/2022

3261093/1 aNdrE doS SaNToS alVES 02/05/2021 a 
01/05/2022

02/05/2022 a 
31/05/2022

5140900/1 aNdrE lUiS Baia coSTa 01/07/2020 a 
30/06/2021

02/05/2022 a 
31/05/2022

57195243/1 aNGEla KaTia NoGUEira TEoBaldo 03/03/2021 a 
02/03/2022

02/05/2022 a 
31/05/2022

5433410/1 aNToNio JoSE ModESTo oEiraS 16/04/2021 a 
15/04/2022

02/05/2022 a 
31/05/2022

5909820/1 aUrilENa raMoS GoMES 02/12/2020 a 
01/12/2021

02/05/2022 a 
31/05/2022

5890829/4 caMila PEdrEira oliVEira 01/01/2021 a 
31/12/2021

09/05/2022 a 
07/06/2022

5898337/2 caMilE diaS PErEira 14/04/2021 a 
13/05/2022

14/05/2022 a 
12/06/2022

80015660/1 cElYcE aGraSSar da SilVa 01/04/2021 a 
31/03/2022

02/05/2022 a 
31/05/2022

55590143/1 claUdETE SErrao riBEiro 02/07/2020 a 
01/07/2021

02/05/2022 a 
31/05/2022

54193612/4 criSTiNa TErEZa BriTo 01/04/2021 a 
31/03/2022

02/05/2022 a 
31/05/2022

57225747/1 daNiEli do Socorro BriTo BaTiSTa 15/03/2019 a 
14/03/2020

16/05/2022 a 
14/06/2022

57229943/1 dEBora liMa do ValE 17/05/2020 a 
16/05/2021

09/05/2022 a 
07/06/2022

57195235/1 dENiSoN MarTiNS PaNToJa 03/03/2021 a 
02/03/2022

12/05/2022 a 
10/06/2022

57195834/1 diEGo SilVa PacHa 01/10/2021 a 
31/03/2022

09/05/2022 a 
28/05/2022

57225320/2 dioNiSio dE oliVEira BENTES 01/04/2021 a 
31/03/2022

22/05/2022 a 
10/06/2022

5087929/1 dUrValiNa TriNdadE MEirElES doS SaNToS 01/07/2020 a 
31/12/2022

16/04/2022 a 
04/06/2022

5594995/2 Elci dE caSTro GoMES 19/07/2020 a 
18/07/2021

02/05/2022 a 
31/05/2022

57195219/1 EdilENa cilENE da cUNHa foNSEca NUNES 03/03/2021 a 
02/03/2022

13/05/2022 a 
11/06/2022

5722144/2 EliElMa aMoriM coElHo 01/04/2021 a 
31/03/2022

16/05/2022 a 
14/06/2022

5325951/2 EliENE SoUSa do ValE foNSEca 10/11/2020 a 
09/11/2021

02/05/2022 a 
31/05/2022

55586404/1 EliEZEr ricardo Maia BaTiSTa 28/06/2021 a 
27/12/2021

09/05/2022 a 
28/05/2022

80015632/1 EliNa SilVa dE SoUZa 01/04/2021 a 
31/03/2022

13/05/2022 a 
11/06/2022

54183763/2 ElMa Maia fErNaNdES 29/01/2020 a 
27/01/2021

02/05/2022 a 
31/05/2022

57197175/1 ElZaNi dE SoUZa coSTa 01/05/2021 a 
30/04/2022

02/05/2022 a 
31/05/2022

5951661/2 EriKa criSTiNa dE araUJo GoNÇalVES 
BEZErra

01/04/2021 a 
31/03/2022

10/05/2022 a 
08/06/2022

5433363/1 ErNaNi rEGo daS NEVES 05/04/2021 a 
04/02/2022

09/05/2022 a 
07/06/2022

5903294/1 ESTHEr criSTiNa TaVarES dE SENa 30/11/2020 a 
29/11/2021

02/05/2022 a 
31/05/2022

57229944/1 EVailSoN cHaVES doS SaNToS 03/05/2021 a 
02/05/2022

05/05/2022 a 
03/06/2022

80015614/1 faBio Vidal MoriYa 01/04/2020 a 
31/03/2021

18/05/2022 a 
16/05/2022

57193566/2 faBiola rEiS liMa 20/12/2020 a 
19/12/2021

02/05/2022 a 
31/05/2022

57196765/1 faBricio aNdrEY PaiVa rodriGUES 01/05/2021 a 
30/04/2022

02/05/2022 a 
31/05/2022

57223234/1 fErNaNdo cariBE dE MorGado JUNior 01/01/2021 a 
31/12/2021

02/05/2022 a 
31/05/2022

57196711/1 GiSElE MEdEiroS lEal 01/05/2021 a 
30/04/2022

13/05/2022 a 
11/06/2022

5903339/1 GiSElE MENdES dE SarGES 23/11/2020 a 
22/11/2021

11/05/2022 a 
09/06/2022

5895839/1 HEllEN cElENE Mira do carMo 07/11/2020 a 
06/11/2021

02/05/2022 a 
31/05/2022

5850282/4 HidEraldo lUiS SoUZa caBEÇa 07/01/2019 a 
06/01/2020

02/05/2022 a 
31/05/2022

5276705/1 HilMa HUET dE BacElar 01/06/2020 a 
31/05/2021

02/05/2022 a 
31/05/2022

5436958/1 iNEZ PiNTo doS SaNToS 15/04/2021 a 
14/04/2022

02/05/2022 a  
31/05/2022

5951635/1 irair TaVarES ViaNa SaNTaNa 01/11/2020 a 
31/10/2021

02/05/2022 a 
31/05/2022

5904962/1 iZaac PErEira da SilVa 03/12/2020 a 
02/12/2021

13/05/2022 a 
11/06/2022
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57224441/1 JailSoN SilVa alVES 01/02/2021 a 
31/01/2022

16/05/2022 a 
14/06/2022

5951708/1 JaKEliNE dE oliVEira BaSToS 01/11/2020  a 
31/10/2021

02/05/2022 a 
31/05/2022

5908803/1 JESSE dE JESUS dE MoraES GoMES 03/03/2021 a 
02/09/2021

09/05/2022 a 
28/05/2022

5942711/1 Joao roBSoN oliVEira doS SaNToS 02/07/2020 a 
01/07/2021

09/05/2022 a 
07/06/2022

3228061/2 JoaQUiNa SilVa doS SaNToS 15/04/2021 a 
14/04/2022

02/05/2022 a 
31/05/2022

5503116/1 JocElia NaZarE corrEa da SilVa 22/07/2021 a 
21/07/2022

02/05/2022 a 
31/05/2022

54195227/5 JoSE fraNciSco carValHo dE PiNHo 29/06/2020 a 
28/06/2021

02/05/2022 a 
31/05/2022

57227342/1 JoSE NilToN liMa da SilVa 01/05/2021 a 
30/04/2022

09/05/2022 a 
07/06/2022

5939705/1 JoSiaNE dE NaZarE NaSciMENTo MENdES 
PiNTo

05/02/2021 a 
04/02/2022

09/05/2022 a 
07/06/2022

5959391/1 JoSiaNE raPoSo da SilVa 01/04/2021 a 
31/03/2022

02/05/2022 a 
31/05/2022

80015668/1 KarEN MarGarETH ViEra da SilVa fraNco 01/04/2021 a 
31/03/2022

02/05/2022 a 
31/05/2022

57211062/1 KaTia Maria diNiZ KoS 01/04/2021 a 
31/03/2022

02/05/2022 a 
31/05/2022

57191160/2 KYllZa rEJaYNNE SaNToS rEiS 15/07/2021 a 
14/07/2022

10/05/2022 a 
08/06/2022

5905381/1 laYdiaNE MarTiNS PiNTo 29/05/2019 a 
28/05/2020

02/05/2022 a 
31/05/2022

57233833/2 liVia fErNaNda PErEira VEloSo 02/10/2019 a 
01/10/2020

02/05/2022 a 
31/05/2022

8084726/2 lUciaNa carNEiro SiMao dE MENdoNÇa 07/04/2021 a 
06/04/2022

16/05/2022 a 
14/06/2022

57197203/1 lUcilENE MaciEl BraNdÃo 01/05/2021 a 
30/04/2022

02/05/2022 a 
31/05/2022

57220050/1 lUiZ EUclidES coElHo dE SoUZa filHo 01/09/2020 a 
31/08/2021

01/05/2022 a 
30/05/2022

57174496/2 MarcElo aKira KoBaYaSHi SaKiYaMa 09/07/2020 a 
08/01/2021

15/05/2022 a 
03/06/2022

57195728/1 MarcElo NoVoa dE QUEiroZ cHaVES 01/04/2021 a 
31/03/2022

09/05/2022 a 
07/06/2022’

57197671/1 MarcUS ViNiciUS da coSTa SilVa 01/06/2020 a 
31/05/2021

14/05/2022 a 
12/06/2022

5676665/2 Maria BENEdiTa doS SaNToS TEiXEira 02/05/2021 a 
01/05/2022

02/05/2022 a 
31/05/2022

5939879/1 Maria da coNcEicao doS SaNToS fErrEira 05/02/2021 a 
04/02/2022

02/05/2022 a 
31/05/2022

5916378/1 Maria dE NaZarE aMaral GoNÇalVES 12/09/2019 a 
11/09/2020

02/05/2022 a 
31/05/2022

55586505/1 Maria do PErPETUo Socorro MoNTEiro 
SoUZa

28/06/2020 a 
27/06/2021

02/05/2022 a 
31/05/2022

5903434/1 Maria do roSario caBral MoUra 01/06/2021 a 
30/11/2021

09/05/2022 a 
28/05/2022

57195986/1 Maria doS SaNToS crUZ 01/04/2021 a  
31/03/2022

13/05/2022 a 
11/06/2022

57226611/2 Maria EdNa fErNaNdES do NaSciMENTo 03/10/2020 a 
02/10/2021

02/05/2022 a 
31/05/2022

5903495/1 Maria GracY da crUZ ViEGaS 23/11/2020 a 
22/11/2021

10/05/2022 a 
08/06/2022

54182388/1 Maria JoSE loBaTo da coSTa 05/01/2021 a 
04/01/2022

02/05/2022 a 
31/05/2022

57208004/2 Maria MaXiMa corrEa dE SoUZa 20/12/2020 a 
19/12/2021

10/05/2022 a 
08/05/2022

5231647/1 MariZETHE MarTiNS TEiXEira 30/11/2020 a 
29/11/2021

13/05/2022 a 
11/06/2022

57196112/1 MaTEUS aZEVEdo NoVaES 01/04/2021 a 
31/03/2022

02/05/2022 a 
31/05/2022

5928984/1 MiriaN JaNNE da coNcEiÇao NUNES 01/09/2019 a 
31/08/2020

09/05/2022 a 
07/06/2022

5905163/1 NaYara frEiTaS dE SoUZa 15/03/2020 a 
14/03/2021

02/05/2022 a 
31/05/2022

57195729/1 NilSoN carValHo BorGES 01/04/2021 a 
31/03/2022

02/05/2022 a  
31/05/2022

57196580/1 odiNEia ViTorio da SilVa 01/05/2021 a 
30/04/2022

10/05/2022 a 
08/06/2022

5939599/1 oSValdiNo do NaSciMENTo riBEiro NETo 08/02/2021 a 
07/02/2022

02/05/2022 a 
31/05/2022

5889013/2 PaTricia dUarTE ParaENSE 02/05/2021 a 
01/05/2022

02/05/2022 a 
31/05/2022

5903404/1 rafaEla alVES liMa 04/12/2020 a 
03/12/2021

02/05/2022 a 
31/05/2022

57227276/1 rEiNaldo JaciNTo cardoSo dElGado 01/11/2021 a 
30/04/2022

12/05/2022 a 
31/05/2022

57219717/2 rENaTa do Socorro MoNTEiro PErEira 01/12/2020 a 
30/11/2021

16/05/2022 a  
14/06/2022

57223183/1 rENaTa diaS da SilVa 01/06/2021 a 
30/11/2021

02/05/2022 a 
21/05/2022

5956078/1 rENaTa PaUla MENdES 01/08/2021 a 
31/01/2022

27/05/2022 a 
15/06/2022

5904558/1 roSaBia dE KaSSia TEiXEira dE MElo 02/04/2021 a 
01/04/2022

09/05/2022 a 
07/05/2022

5895831/1 roZEaNE aMoriM PaiVa  04/11/2020 a  
03/11/2021

10/05/2022 a 
08/06/2022

5959273/1 SaMUEl oliVEira da VEra 01/10/2021 a 
31/03/2022

16/05/2022 a 
04/06/2022

57230466/1 SaNdra SUEli TElES da SilVa 01/07/2020 a 
30/06/2021

02/05/2022 a 
31/05/2022

57188588/3 SElda SaNToS dE oliVEira 01/09/2019 a 
31/08/2020

02/05/2022 a 
31/05/2022

5681928/1 SENHoriNHa fErrEira dE aSSUNÇÃo 02/05/2021 a 
01/05/2022

02/05/2022 a 
31/05/2022

54180807/1 SiMoNE fErNaNdES dE araUJo da coN-
cEiÇao

01/04/2021 a 
31/03/2022

09/05/2022 a 
07/06/2022

57195237/1 SoNia dorNElaS dE araÚJo iTaGYBa 03/03/2021 a 
02/05/2022

02/05/2022 a 
31/05/2022

54183833/2 SUElY TrocoliS BorGES SaNToS 01/08/2020 a 
31/07/2021

09/05/2022 a 
07/06/2022

593457/1 TaliTa coSTa doS SaNToS 20/12/2020 a 
19/12/2021

13/05/2022 a 
11/06/2022

5937058/4 TaNia ciBElE SoUZa dE alMEida 01/05/2021 a 
30/04/2022

13/05/2022 a 
11/06/2022

5909082/3 TaNia lUcia doS SaNToS SoUZa 01/04/2021 a 
31/03/2022

13/05/2022 a 
11/06/2022

5958965/1 THiaGo rENdEiro do NaSciMENTo 08/03/2021 a 
07/03/2022

09/05/2022 a 
07/05/2022

7001230/1 TiaGo raMoS aZEVEdo 02/10/2020 a 
01/10/2021

02/05/2022 a 
31/05/2022

5767563/1 ValdENicE rodriGUES coUTiNHo 01/04/2021 a 
31/03/2022

02/05/2022 a 
31/05/2022

57197634/2 ValEria carValHo rENTEiro 01/11/2020 a 
31/10/2021

02/05/2022 a 
31/05/2022

57215203/1 VaNESSa corrEa PaNToJa 01/04/2021 a 
31/03/2022

16/05/2022 a 
14/06/2022

5948970/1 VaNESSa lEiTao raPoZao dE caSTro 15/03/2020 a 
14/03/2021

03/05/2022 a 
01/06/2022

59577797/1 VErENa KEllY SoarES fiGUEira 01/01/2021 a 
31/12/2021

13/05/2022 a 
11/06/2022

57196708/1 WalBEr QUEiroZ  doS SaNToS 01/05/2021 a 
30/04/2022

02/05/2022 a 
31/05/2022

5951697/1 ZEliNa corrEia da SilVa 01/11/2020 a 
31/10/2021

10/05/2022 a 
08/06/2022

5957780/1 ZUlMira coElHo laGoia 01/01/2021 a 
31/12/2021

13/05/2022 a 
11/06/2022

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
diretora Geral do Hospital ophir loyola
ivete Gadelha Vaz
Em, 15 de março de 2022

Protocolo: 774252

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 239 /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° 2022/2205;
rESolVE:
i-autorizar o afastamento do servidor MarTiNHo SErGio araUJo NoVaiS, 
ocupante do cargo de agente administrativo, matrícula nº 3260763/1, a 
contar de 01/01/2022, por um período de 08 (oito) dias, decorrente do 
falecimento de MarTiNHo dE aSSUNÇÃo NoVaiS (Pai) sem prejuízo de 
sua remuneração.
ii - Esta portaria entra em vigor da data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a data de 01/01/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Hospital ophir loyola,
Em, 18 de março de 2022.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 774583
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FUNDAÇÃO SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

.

.

.

errata
.

errata do eXtrato da ata de reGistro de PreÇos 
N º 08/2022/FscMP

NUMEro da PUBlicaÇÃo: 34.880
Protocolo: 767116
onde se lê: 03/02/2022 a 03/02/2022
Leia-se: 03/02/2022 a 03/02/2023

Protocolo: 774271

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo: 1
coNtrato Nº 038/2021/FscMP

data assinatura: 18/03/2022
PaE nº 2021/276917 - iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo Nº 005/2021/fScMP
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por finalidade a prorrogação 
do prazo contratual pelo período compreendido entre 20/03/2022 a 
19/03/2023, bem como o acréscimo de quantidade de 25% (vinte e cinco 
por cento) ao valor do contrato original cujo objeto é aquisição de PEÇaS E 
acESSÓrioS Para oS rESPiradorES iX5-iNTErMEd, consoante dispõe, 
respectivamente, o artigo 65, inciso i, alínea ‘b’, e § 1º e artigo 57, §1º, 
ambos da lei federal n.º 8.666/93.
funcionais Programáticas: funcional Programática: 10.302.1507.8288 e 
10.302.1507.7684;
fontes: 0103, 0269, 0269003264 0269006841, 0269006842, 0269008053, 
0269008054, 0269008101, 0269008102, 0269008067, 0149008569, 
0349008950, 0349008569, 0349008725, 0349009280, 0349009308, 
0349009366, 0349009475, 0349009535 e seus respectivos superavits;
Elemento de despesa: 339030
contratada: B.l.B ElETrÔNica lTda, cNPJ/Mf n.º 04.220.505/0001-12
Endereço: rua domingos Marreiros, 738 Umarizal, Belém/Pa, cEP: 
66.055-210, Telefone:(91) 3224-9800
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScM

Protocolo: 774725

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso
toMada de PreÇo Nº 001/2021/FscMP

a comissão Permanente de licitação da fundação Santa casa de 
Misericórdia do Estado do Pará, designada pela PorTaria Nº 863/2021 - 
GP/fScMP, de 23/09/2021, publicada no d.o.E nº 37.711 de 27/09/2021, 
avisa aos interessados na licitação na modalidade Tomada de Preços nº 
001/2021/fScMP, cujo objeto é coNTraTaÇÃo dE PESSoa JUrÍdica 
ESPEcialiZada EM EXEcUÇÃo dE oBra dE rESTaUraÇÃo da caPEla, 
Bloco 22, PrÉdio cENTENário dESTa fUNdaÇÃo, devido a interposição 
de recurso administrativo pela Empresa SENENGE coNSTrUÇÃo ciVil 
E SErViÇoS lTda, não haverá a sessão reabertura agendada para o dia 
22/03/2022.
Maiores informações poderão ser obtidas junto a comissão Permanente de 
licitação. E-mail: cpl@santacasa.pa.gov.br.
Belém/Pa, 21 de março de 2022.
claudine Sarmanho ferreira
Membro Suplente/cPEl/fScMP

Protocolo: 774734

diÁria
.

Portaria Nº 277/2022 – 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 2022/321928;
rESolVE:
i - aUToriZar o servidor abaixo listado, a viajar a São Paulo/SP, no período 
de 25/03/2022 a 27/03/2022, a fim de participar do MBA de Gestão de Saúde;
ii - coNcEdEr de acordo com as bases legais vigentes duas diárias e meia 
ao servidor abaixo listado, que se deslocará conforme item i.
carloS GilBErTo ViEira da SilVa JUNior
cPf: 742.207.212-15
carGo: dirETor
loTaÇÃo: dirEToria adMiNiSTraTiVa E fiNaNcEira
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 18 de março de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 774529

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA
E HEMATOLOGIA DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 303/2022 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 
de 18 de MarÇo de 2022

o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o que dispõe o art. 7º, XXiii da constituição federal Brasilei-
ra, assim como o art. 1º da lei Estadual nº 5.539/89, que disciplina a ins-
tituição da gratificação do risco de vida a servidores do Estado do Pará, c/c 
o art. 1º da lei Estadual nº 5.773/93 e os termos da Portaria 599/2011;
Considerando que as atividades perigosas específicas, de natureza espe-
cial, estabelecidas pelas legislações acima mencionadas, que tragam pos-
síveis prejuízos á saúde e/ou vida dos servidores diretamente envolvidos 
devem ser gratificadas;
considerando, ainda, que alguns servidores da fundação HEMoPa, dire-
tamente envolvidos, em razão das atribuições desenvolvidas, no desem-
penho de suas funções consideradas como perigosas pela administração 
Pública se enquadram na situação legal disposta pela legislação;
considerando o Processo administrativo Eletrônico nº 2021/1452483;
rESolVE,
I – CONCEDER a gratificação por risco de vida, no percentual de 50% 
(cinqüenta por cento) do vencimento base à servidora abaixo relacionada, 
em razão de desenvolver atividades consideradas de risco pela legislação 
vigente sobre a matéria na fundação HEMoPa.

NoMe MatrÍcULa carGo LotaÇÃo   a coNtar
Brenda Pinto de Moraes 5963099/1 Biomédico GEriM 07/12/2021

ii - dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 18 de março de 2022.
Paulo andré castelo Branco Bezerra
Presidente do HEMoPa

Protocolo: 774356
Portaria Nº 312/2022 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 

de 21 de MarÇo de 2022
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o que dispõe o art. 7º, XXiii da constituição federal Brasilei-
ra, assim como o art. 1º da lei Estadual nº 5.539/89, que disciplina a ins-
tituição da gratificação do risco de vida a servidores do Estado do Pará, c/c 
o art. 1º da lei Estadual nº 5.773/93 e os termos da Portaria 599/2011;
Considerando que as atividades perigosas específicas, de natureza espe-
cial, estabelecidas pelas legislações acima mencionadas, que tragam pos-
síveis prejuízos á saúde e/ou vida dos servidores diretamente envolvidos 
devem ser gratificadas;
considerando, ainda, que alguns servidores da fundação HEMoPa, dire-
tamente envolvidos, em razão das atribuições desenvolvidas, no desem-
penho de suas funções consideradas como perigosas pela administração 
Pública se enquadram na situação legal disposta pela legislação;
considerando o Processo administrativo Eletrônico nº 2022/152078;
rESolVE,
I – CONCEDER a gratificação por risco de vida, no percentual de 50% 
(cinqüenta por cento) do vencimento base à servidora abaixo relacionada, 
em razão de desenvolver atividades consideradas de risco pela legislação 
vigente sobre a matéria na fundação HEMoPa.

NoMe MatrÍcULa carGo LotaÇÃo   a coNtar
Sâmara cristina Souto de almeida 5963841/1 Enfermeiro cHr-MaB 02/12/2021

ii - dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 21 de março de 2022.
Paulo andré castelo Branco Bezerra
Presidente do HEMoPa

Protocolo: 774392
Portaria Nº 311/2022 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 

de 21 de MarÇo de 2022
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
Considerando que as atividades perigosas específicas, de natureza espe-
cial, estabelecidas pelas legislações acima mencionadas, que tragam pos-
síveis prejuízos á saúde e/ou vida dos servidores diretamente envolvidos 
devem ser gratificadas;
considerando que no art. 7º, inciso XXiii, da constituição federal são di-
reitos dos trabalhadores urbanos e rurais o adicional de remuneração para 
as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei;
considerando as inspeções realizadas pela SEad através dos laudo Peri-
ciais  Nº 015/2001,004/2004 e 001/2006;
considerando, ainda, que alguns servidores da fundação HEMoPa, dire-
tamente envolvidos, em razão das atribuições desenvolvidas, no desem-
penho de suas funções consideradas como perigosas pela administração 
Pública se enquadram na situação legal disposta pela legislação;
considerando o Processo 2021/1487233;
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rESolVE,
i- coNcEdEr o adicional de insalubridade, no percentual de 10% (dez por 
cento) do vencimento base da servidora abaixo relacionada, ante a reali-
zação de atividades consideradas insalubres pela legislação vigente sobre 
a matéria na fundação HEMoPa.
 

NoMe MatrÍcULa carGo LotaÇÃo a coNtar

iracy Seabra Portal 5963077/1 agente adminis-
trativo GEaME 02/12/2021

ii - dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 21 de março de 2022.
Paulo andré castelo Branco Bezerra

Protocolo: 774398
Portaria Nº 206/2022 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 

de 23 de FeVereiro de 2022
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
Considerando que as atividades perigosas específicas, de natureza espe-
cial, estabelecidas pelas legislações acima mencionadas, que tragam pos-
síveis prejuízos á saúde e/ou vida dos servidores diretamente envolvidos 
devem ser gratificadas;
considerando que no art. 7º, inciso XXiii, da constituição federal são di-
reitos dos trabalhadores urbanos e rurais o adicional de remuneração para 
as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei;
considerando as inspeções realizadas pela SEad através dos laudo Peri-
ciais  Nº 015/2001,004/2004 e 001/2006;
considerando, ainda, que alguns servidores da fundação HEMoPa, dire-
tamente envolvidos, em razão das atribuições desenvolvidas, no desem-
penho de suas funções consideradas como perigosas pela administração 
Pública se enquadram na situação legal disposta pela legislação;
considerando o Processo 2021/1453198
rESolVE,
i- coNcEdEr o adicional de insalubridade, no percentual de 10% (dez por 
cento) do vencimento base da servidora abaixo relacionada, ante a reali-
zação de atividades consideradas insalubres pela legislação vigente sobre 
a matéria na fundação HEMoPa.
 

NoMe MatrÍcULa carGo LotaÇÃo a coNtar

camila larissa duarte de freitas 5963078/1 agente adminis-
trativo GEdiH 02/12/2021

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

Protocolo: 774411
Portaria Nº 233/2022 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 

de 07 de MarÇo de 2022
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o que dispõe o art. 7º, XXiii da constituição federal Brasilei-
ra, assim como o art. 1º da lei Estadual nº 5.539/89, que disciplina a ins-
tituição da gratificação do risco de vida a servidores do Estado do Pará, c/c 
o art. 1º da lei Estadual nº 5.773/93 e os termos da Portaria 599/2011;
Considerando que as atividades perigosas específicas, de natureza espe-
cial, estabelecidas pelas legislações acima mencionadas, que tragam pos-
síveis prejuízos á saúde e/ou vida dos servidores diretamente envolvidos 
devem ser gratificadas;
considerando, ainda, que alguns servidores da fundação HEMoPa, dire-
tamente envolvidos, em razão das atribuições desenvolvidas, no desem-
penho de suas funções consideradas como perigosas pela administração 
Pública se enquadram na situação legal disposta pela legislação;
considerando o Processo administrativo Eletrônico nº 2022/53205;
rESolVE,
I – CONCEDER a gratificação por risco de vida, no percentual de 50% 
(cinqüenta por cento) do vencimento base à servidora abaixo relacionada, 
em razão de desenvolver atividades consideradas de risco pela legislação 
vigente sobre a matéria na fundação HEMoPa.

NoMe MatrÍcULa carGo LotaÇÃo   a coNtar
ana alice de aquino 5963097/1 Biomédico GEdiH 07/12/2021

ii - dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 07 de março de 2022.
Paulo andré castelo Branco Bezerra
Presidente do HEMoPa

Protocolo: 774464

errata
.

errata da PUBLicaÇÃo do diÁrio oFiciaL Nº 34.703 
de 17/09/2021 – ProtocoLo 705375

oNde se LÊ:
o Presidente da fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando atestado Médico da servidora leociene ferreira de araujo 
carvalho,

  r E S o l V E:
i - conceder licença Maternidade, a servidora leociene ferreira de arau-
jo carvalho, cargo: Técnico de Enfermagem, matrícula nº 57191648/2, 
lotada no (a) coordenação do Hemocentro regional de Santarém, desta 
fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – HEMoPa, de 
acordo com o que dispõe o artigo 88, da lei 5.810 de 24 de janeiro de 1994, 
e Emenda constitucional nº 44 de 09 de março de 2009, a contar de 19 de 
julho de 2021 a 14 de janeiro de 2022.
Leia se:
o Presidente da fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando atestado Médico da servidora leociene ferreira de araujo 
carvalho,
r E S o l V E:
i - conceder licença Maternidade, a servidora leociene ferreira de arau-
jo carvalho, cargo: Técnico de Enfermagem, matrícula nº 57191648/2, 
lotada no (a) coordenação do Hemocentro regional de Santarém, desta 
fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – HEMoPa, de 
acordo com o que dispõe o artigo 88, da lei 5.810 de 24 de janeiro de 1994, 
e Emenda constitucional nº 44 de 09 de março de 2009, a contar de 20 de 
outubro de 2021 a 30 de março de 2022.

Protocolo: 774168

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 009/2022-HeMoPa
oBJETo: aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE coNSUMo laBoraTorial Para 
fUNdaÇÃo HEMoPa: TUBoS dE HEMÓliSE dEScarTáVEiS.
Edital disponível em: www.gov.br/compras e www.compraspara.pa.gov.br 
no Mural de licitações.
UaSG da fundação HEMoPa: 925452
SESSÃo PÚBlica: 01/04/2022
local: www.gov.br/compras
Hora: 09:00 Horas. (Horário de Brasília)
Unidade orçamentária: 62201
Programa de Trabalho: 10302150782930000 e 10302150782880000
fonte de recurso: 0261000000, 0269001022 e 0103000000
Natureza de despesa: 339030
ordenador da despesa: Paulo andré castelo Branco Bezerra.

Protocolo: 774354

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 304 de 21 de MarÇo  de  2022.
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
considerando a solicitação constante do Processo nº 310741/2022.
rESolVE:  conceder  diária(s)  ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  ob-
jetivo  de rEaliZar ViSiTa TÉcNica Na oBra do MUNiciPio dE aBaE-
TETUBa/Pa No dia  18 dE Marco dE 2022.
  JaiME adaM NETo, cPf: 028.370.442-02, Engenheiro civil/GEiNE, MaT.: 
5938470/2, 0,5 diária.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará, 21 de  Março  de  2022.
PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
PrESidENTE

Protocolo: 774493

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato da Nota de eMPeNHo de desPesa Nº 2022Ne00583 
- Processo adMiNistratiVo Nº 2021/1309040- disPeNsa 

de LicitaÇÃo.
daS ParTES:
coNTraTaNTE: fUNdaÇÃo cENTro dE HEMaToloGia E HEMoTEraPia 
do Pará – HEMoPa
coNTraTado: a l PaES BoUlHoSa, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no cNPJ nº: 02.965.642/0001-50, com sede na Praça carneiro 
da rocha 919, loja 03, cidade Velha, Belém-Pará. cEP: 66020-160, nes-
te ato representada por seu representante legal ana lucia Paes Boulho-
sa, portador da cédula de identidade nº: 1519771 Pc/Pa, cPf/Mf sob o 
nº081.070.682-20, doravante denominada coNTraTada.
do oBJETo: o objeto do presente contrato é a aQUiSiÇÃo dE UNidadE 
coNdENSadora Para cÂMara friGorÍfica - 4°c, PErTENcENTES E 
iNSTaladoS Na fUNdaÇÃo HEMoPa.
do PraZo: rEMESSa ÚNica
doS rEcUrSoS: os recursos orçamentários necessários para atender às 
despesas decorrentes deste contrato constam do orçamento da contratan-
te, como a seguir especificado:
Unidade orçamentária: 90101
Programa de Trabalho: 10302150782890000
fonte de recurso: 0301000000
Natureza de despesa: 44905200
do Valor: - o valor global do presente contrato é de r$ 5.654,0 (cinco mil 
seiscentos e cinqüenta e quatro reais).
do fiScal: Será responsável pela Gestão e fiscalização do contrato o ser-
vidor Marcelo Victor Moura aranha, responsável pela Gerência de Manuten-
ção - GEMaN da fundação HEMoPa.
do foro: Belém – Pará
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daTa do EMPENHo: 15/03/2022
aSSiNaTUraS:
Paulo andré castelo Branco Bezerra - Presidente da fundação HEMoPa - 
contratante
Taissa Vieira amador – dafiN
ordENador dE dESPESa - Paulo andré castelo Branco Bezerra - cPf nº 
229.089.192-49.

Protocolo: 774145

.

.

FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL 
DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 137, de 17 de MarÇo de 2022
o diretor Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna, no uso das suas atribuições que lhe foram conferidas pelo 
decreto Governamental de 28 de Janeiro de 2022, publicado no doE Nº 
34.848 de 31.01.2022.
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 atibuições e demais normas pertinentes.
rESolVE:
dESiGNar, os servidores abaixo relacionados, lotados nesta fundação Pú-
blica Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna, com os seguintes status:
aUToridadE HoMoloGadora:
NoME: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
MaTrÍcUla: 54185452
cPf: 296.658.332-00
TElfoNE coMErcial: (91) 4005-2506
ENdErEÇo coMErcial: TraV. alfErES coSTa, 2000 – PEdrEira – BE-
lÉM/Pa
cEP: 66.087-660
PrEGoEiroS:
NoME: lUcilENE PErEira TaVarES
MaTrÍcUla:57195104
cPf: 613.929.102-00
TElfoNE coMErcial: (91) 4005-2663
ENdErEÇo coMErcial: TraV. alfErES coSTa, 2000 – PEdrEira – BE-
lÉM/Pa
cEP: 66.087-660
NoME: WilliaM SaraiVa Garcia
MaTrÍcUla: 726133/1
cPf: 227.748.402-44
TElfoNE coMErcial: (91) 4005-2663
ENdErEÇo coMErcial: TraV. alfErES coSTa, 2000 – PEdrEira – BE-
lÉM/Pa
cEP: 66.087-660
NoME: KlYVia SUENNY BarBoSa dE oliVEira
MaTrÍcUla: 54190928/1
cPf: 850.484.962-72
TElfoNE coMErcial: (91) 4005-2680
ENdErEÇo coMErcial: TraV. alfErES coSTa, 2000 – PEdrEira – BE-
lÉM/Pa
cEP: 66.087-660
NoME: JaNETE aBUd BarrETo
MaTrÍcUla: 57234675
cPf: 259.417.632-04
TElfoNE coMErcial: (91) 4005-2680
ENdErEÇo coMErcial: TraV. alfErES coSTa, 2000 – PEdrEira – BE-
lÉM/Pa
cEP: 66.087-660
EQUiPE dE aPoio:
aMÉlia fáTiMa MENdES PEdro TraVaSSoS
KlYVia SUENNY BarBoSa dE oliVEira
JaNETE aBUd BarrETo
JacirEMa BraNdÃo PaiVa
lUcilENE PErEira TaVarES
roSEMarY TElES BriTo
WaldirENE SilVa SaNToS
WilliaM SaraiVa Garcia
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
diretor Presidente / fPEHcGV

Protocolo: 774098

.

.

coNtrato
.

disPeNsa Nº 29/2022
Valor r$ 90.000,00 (NoVENTa Mil rEaiS)
oBJETo: aquisição de Transdutores de Pressão, com cabos, suportes e 
placas em comodato para atender a necessidade de 90 dias no centro 
cirúrgico e Unidades de Terapia intensiva da fundação Pública Estadual 
Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fHcGV).

daTa dE raTificaÇÃo: 18/03/2022
fUNdaMENTo lEGal: arT. 24, iNciSo iV, da lEi Nº 8.666/93.
orÇaMENTo: 2022
fUNcioNal ProGraMáTica: 10.3020.1507.8288 E oU 10.302.1507.7684
NaTUrEZa da dESPESa: 339030
foNTE do rEcUrSo: 0103, 0269, 0349009750
oriGEM do rEcUrSo: ESTadUal
coNTraTado:
NoME: HEMocard coMÉrcio dE MaTEriaS HoSPiTalarES lTda - ME
ENdErEÇo: rod. Br 316, KM 03, N° 1962 – TÉrrEo, Sala J
aNaNiNdEUa/Pa – cEP: 67.133-080
TElEfoNE: (91) 3276-1988/ (91) 98701-6760
E-Mail: HEMocard.BEl@GMail.coM
ordENador: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 774150
coNtrato Nº 60/2022

Valor r$ 26.111,00 (ViNTE E SEiS Mil, cENTo E oNZE rEaiS)
oBJETo: aquisição de Enxertos cardíacos, em regime de antecipação, para 
realização de procedimentos de cirurgia cardíaca em pacientes do SUS, 
por um período de 180 dias, na fundação Pública Estadual Hospital de 
clínicas Gaspar Vianna (fHcGV).
data de assinatura: 16/03/2022
Vigência. início em 16/03/2022 e término em 14/09/2022.
dispensa n º 26/2022
orçamento: 2022
fUNcioNal ProGraMáTica: 10.302.1507.8288 e ou 10.302.1507.7684
NaTUrEZa da dESPESa: 339030
foNTE do rEcUrSo: 0261,0269,0103, 0149 e suas respectivas subfontes 
e superávits
oriGEM do rEcUrSo: ESTadUal
coNTraTado:
NoME: BioSaÚdE ProdUToS HoSPiTalarES
ENdErEÇo: TV. doM roMUaldo dE SEiXaS, 427, Vila rEiS, N° 51 - 
UMariZal
BElÉM/Pa
cEP: 66.050-110
TElEfoNE: (91) 3241-1150
E-Mail: welba.nunes@biosaudenet.com.br
ordENador: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 774224
coNtrato Nº 61/2022

Valor r$ 74.000,00 (SETENTa E QUaTro Mil rEaiS)
oBJETo: aquisição de Enxertos cardíacos, em regime de antecipação, para 
realização de procedimentos de cirurgia cardíaca em pacientes do SUS, 
por um período de 180 dias, na fundação Pública Estadual Hospital de 
clínicas Gaspar Vianna (fHcGV).
data de assinatura: 16/03/2022
Vigência. início em 16/03/2022 e término em 14/09/2022.
dispensa n º 26/2022
orçamento: 2022
fUNcioNal ProGraMáTica: 10.302.1507.8288 e ou 10.302.1507.7684
NaTUrEZa da dESPESa: 339030
foNTE do rEcUrSo: 0261,0269,0103, 0149 e suas respectivas subfontes 
e superávits
oriGEM do rEcUrSo: ESTadUal
coNTraTado:
NoME: a P c l coMÉrcio dE MaTEriaiS MÉdicoS E HoSPiTalarES EirEli
ENdErEÇo: rodoVia Br 316, Edificio NEXT officE, aNdar 10, Sala 1010
cEP: 66.060-162
TElEfoNE: (91) 2122-0978
E-MAIL: angioflex@angioflex.com.br
ordENador: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 774225

.

.

aViso de LicitaÇÃo
aViso de LicitaÇÃo

ModaLidade PreGÃo eLetrÔNico
Número: 47/2022
a presente licitação tem por objeto o registro de Preços para aquisição de 
tecidos para suprir as demandas de enxoval do centro de Hemodiálise dr. 
Monteiro leite (cHMl) da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gas-
par Vianna (fPEHcGV), por um período de 12 (doze) meses, conforme especi-
ficações 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: 14:00h, Horário de Brasília.
ordenador: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 774645
aViso de LicitaÇÃo

ModaLidade PreGÃo eLetrÔNico
Número: 43/2022
a presente licitação tem por objeto a aquisição de materiais de estofamen-
to para atender às necessidades de reparos em colchões, cadeiras, sofás e 
poltronas da 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 adquirir nos prazos e condições 
constantes no referido termo.



34  diário oficial Nº 34.901 Terça-feira, 22 DE MARÇO DE 2022

Entrega do Edital: www.comprasnet.gov.br
observação: o horário de abertura será referente ao horário de Brasília.
responsável pelo certame: William Saraiva Garcia
local de abertura: www.comprasnet.gov.br
data de abertura: 04/04/2022
Hora de abertura: 09:00h, Horário de Brasília.
ordenador: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 774714
aViso de LicitaÇÃo

ModaLidade PreGÃo eLetrÔNico
Número: 44/2022
a presente licitação tem por objeto a aquisição de banqueta giratória de 
inox, para atender a necessidade do centro cirúrgico, clínica Pediátrica, 
ambulatório, Hemodinâmica, STrS e cHMl da 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 
adquirir 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: William Saraiva Garcia
local de abertura: www.comprasnet.gov.br
data de abertura: 04/04/2022
Hora de abertura: 10:00h, Horário de Brasília.
ordenador: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 774170
ModaLidade PreGÃo eLetrÔNico

NÚMero: 45/2022
a presente licitação tem por objeto a aquisição de cabo de laringoscópio 
adulto, lâminas adulto e kits de laringoscópio adulto articulado para aten-
der as unidades de internação, emergência cardiológica, emergência psi-
quiátrica, Unidades de terapia intensiva, centro cirúrgico, Hemodinâmica, 
Serviço de apoio diagnóstico e ambulatório da 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: William Saraiva Garcia
local de abertura: www.comprasnet.gov.br
data de abertura: 04/04/2022
Hora de abertura: 14:00h, Horário de Brasília.
ordenador: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 774173
ModaLidade PreGÃo eLetrÔNico

NÚMero: 48/2022
a presente licitação tem por objeto o registro de Preços para aquisição 
eventual de solução antimicrobiana para cateter de hemodiálise para aten-
der a necessidade de 12 (doze) meses no Serviço de Terapia renal Subs-
titutiva (STrS) e no centro de Hemodiálise dr. Monteiro leite (cHMl) da 
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: William Saraiva Garcia
local de abertura: www.comprasnet.gov.br
data de abertura: 05/04/2022
Hora de abertura: 10:00h, Horário de Brasília.
ordenador: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 774186
ModaLidade PreGÃo eLetrÔNico

NÚMero: 46/2022
a presente licitação tem por objeto o registro de Preços para aquisição 
eventual 44 (quarenta e quatro) equipamentos de Hemodiálise para aten-
der à necessidade da clínica de Hemodiálise Monteiro leite e da fundação 
Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fHcGV), por um perí-
odo de 12 (doze) meses, conforme especificações do Termo de Referência 
- anexo i, o qual é parte integrante do edital, para fornecimento nos prazos 
e condições constantes no referido termo.
Entrega do Edital: www.comprasnet.gov.br
observação: o horário de abertura será referente ao horário de Brasília.
responsável pelo certame: William Saraiva Garcia
local de abertura: www.comprasnet.gov.br
data de abertura: 05/04/2022
Hora de abertura: 09:00h, Horário de Brasília.
ordenador: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 774179

.

.

oUtras MatÉrias
.

LiceNÇa PaterNidade
Nº de dias: 20 (vinte) dias
Nome: SErGio GoNÇalVES PiNHEiro
Matrícula:  57191101/1
cargo/lotação: agente administrativo/ fPEHcGV
Período: 29/01/2022 a 17/02/2022
N° da certidão: 068536 01 55 2022 1 00256 216 011166 28

Protocolo: 774107

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 56/2022/FHcGV
ata de registro de Preços Nº 56/2022, 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: ciEX do BraSil iNdÚSTria E coMÉrcio dE ProdUToS ci-
rÚrGicoS lTda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cNPJ/Mf 
sob nº 93.480.192/0001-61, inscrição Estadual nº 096/2606375, com 
sede na rua frederico Mentz, n° 483, Pavlh. 07 – Navegantes, Porto ale-
gre/rS, telefone: (51) 3374-3422, email: licitacao@ciexdobrasil.com.br, 
cEP: 90.240-110.
 

iteM descriÇÃo Necessidade 
P/ 12 Meses UNid VaLor

UNitÁrio
VaLor
totaL

09

Esparadrapo em tecido microporoso, 
branco, com adesivo hipoalergênico em 

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

2,5cm x 10m

15.000 rol r$ 2,01 r$ 30.150,00

Valor ToTal: r$ 30.150,00

* o valor global estimado desta ata é r$ 30.150,00 (Trinta mil, cento e 
cinquenta reais).
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
ordENador rESPoNSáVEl.

Protocolo: 774061

.

.

secretaria de estado
de traNsPortes

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

sUPriMeNtos de FUNdo
Portaria Nº 068 de 18 de MarÇo de 2022

Pae Nº 2022/316294
Nome: raYaNNE aYllaN coSTa dE oliVEira
cPf: 008.513.952-10
id. funcional: 5936148/3
Valor do suprimento: r$-2.000,00 (dois mil reais)
dotação orçamentária:

FoNte cLassiFicaÇÃo eLeMeNto de 
desPesa VaLor descriÇÃo

0101 26.122.1297.8338 339030 r$ 2.000,00 Material de consumo

1. a) aplicação em 60 (sessenta) dias contados da data de emissão da 
ordem bancária, não, podendo ultrapassar o encerramento do exercício 
financeiro em que foi concedido.
1. b) Prestação de contas em 15 (quinze) dias contados a partir do término 
do prazo de aplicação.

Portaria Nº 069 de 18 de MarÇo de 2022
Pae Nº 2022/306527

Nome: Maria iZaBEl coElHo coUTiNHo PErEira
cPf: 184.814.852-68
id. funcional: 5958353/1
Valor do suprimento: r$-4.000,00 (quatro mil reais)
dotação orçamentária:

FoNte cLassiFicaÇÃo eLeMeNto de 
desPesa VaLor descriÇÃo

0101 26.122.1297.8338 339030 r$ 2.000,00 Material de consumo

0101 26.122.1297.8338 339039 r$ 2.000,00 Serviços Pessoa Jurídica

1. a) aplicação em 60 (sessenta) dias contados da data de emissão da 
ordem bancária, não, podendo ultrapassar o encerramento do exercício 
financeiro em que foi concedido.
1. b) Prestação de contas em 15 (quinze) dias contados a partir do término 
do prazo de aplicação.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Gabinete do diretor administrativo e financeiro, 18/03/2022
fraNciSco EdVaN dE oliVEira - diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 774491
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AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO
E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 158/2022 – arcoN-Pa/diG/caF
BeLÉM, 21 de MarÇo de 2022.

o diretor Geral da agência de regulação e controle de Serviços Públicos 
do Estado do Pará - arcoN, no exercício de suas atribuições que lhe são 
conferidas pela lei nº. 6.099/ 97, e;
dispõe sobre a designação de administrador de contrato, atendendo as 
disposições da lei 8.666/93 e suas alterações.
rESolVE:
i – dESiGNar a servidora, Maria Edith Tavares, cargo Supervisora ii, ma-
trícula:5946397/2, cPf: 033.016.132-68, como administradora do con-
trato nº 05/2019 o centro de integração Empresa - Escola - ciEE, de-
senvolvimento de atividades para a promoção da integração ao mercado 
de trabalho, por meio da operacionalização de programas de Estágio de 
Estudantes.
ii - Na ausência ou impedimento da servidora caberá a administração 
pela servidora, Marluce rodrigues, cargo auxiliar em regulação, matricu-
la: 5931433/2, com as mesmas atribuições referentes à contratação nos 
termos do contrato.
iii - caberá ao servidor designado, anotar em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas à execução do contrato, bem como, efetivar os 
atos que dizem respeito ao cumprimento dos prazos, vigência e atesto das 
notas fiscais, determinando quando for necessário à regularização das fal-
tas ou defeitos observados.
iV - as decisões e providências que ultrapassarem a competência do ser-
vidor deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a 
adoção das medidas convenientes. a presente designação terá validade 
durante toda a vigência do contrato.
V - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
EUriPEdES rEiS da crUZ filHo
diretor Geral da arcoN-Pa

Protocolo: 774559

.

.

secretaria de estado
de deseNVoLViMeNto 
aGroPecUÁrio e da Pesca

.

Portaria Nº 061 de MarÇo de 2022
o SEcrETário dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUario E da 
PESca, iNTEriNo no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo 
Decreto Governamental de 08 de julho de 2021, publicado no Diário Oficial 
n° 34.633 de 09 de Julho de 2021.
coNSidEraNdo os artigos 77, inciso Vi e §2º e 93 §2º da lei 5.810/94;
coNSidEraNdo o processo nº 2022/311574;
r E S o l V E:
coNcEdEr, 02 (dois) anos de licença sem vencimento, para tratar de as-
suntos de interesse  particular, a servidora MoNica fErrEira doS SaN-
ToS, mat. 5899717/ 1, ocupante do cargo de Técnico de Gestão de Pesca 
e aquicultura, lotada nesta Secretaria de Estado de desenvolvimento agro-
pecuário e da Pesca – SEdaP, no período de 04/03/2022 a 02/03/2024.
GioVaNNi corrÊa QUEiroZ
Secretário de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca, interino

Protocolo: 774328
Portaria Nº 063 de 21 de MarÇo de 2022.

o SEcrETário dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUário E da 
PESca interino, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo de-
creto Governamental, publicado no doE nº 34.633 de 09 de julho de 2021;
coNSidEraNdo o Processo nº 2021/876667
coNSidEraNdo o decreto Estadual nº 870 de 04/10/2013;
r E S o l V E:
art.1º - dESiGNar, a servidora riTa clEUNidE PErEira dE MoUra 
PiNTo, ocupante do cargo de Técnica em gestão Pública, matrícula n° 
18643/1, como fiscal do convênio nº. 10/2022 – SEdaP, celebrado com o 
MUNiciPio dE cUrUá, cNPJ/Mf sob o nº 01.613.319/0001-55.
Art. 2º - São atribuições do FISCAL DO CONVÊNIO: I – Acompanhar e fiscalizar 
a execução do convênio sob sua responsabilidade e emitir respectivos relatórios; 

ii – Propor a celebração de aditivos ou rescisão, quando necessário; iii – con-
trolar o prazo de vigência do convênio sob sua responsabilidade; iV – Manter 
controle atualizado dos pagamentos efetuados, em ordem cronológica, cuidando 
para que o valor do convênio não seja ultrapassado; V – comunicar formalmente 
à unidade competente, após contatos prévios com a conveniada, as irregulari-
dades cometidas passíveis de penalidade; Vi – Solicitar, à unidade competente, 
esclarecimentos acerca do convênio sob sua responsabilidade; Viii – Manter, 
sob sua guarda, cópia do processo de convênio; iX – Encaminhar, à autoridade 
competente, eventuais pedidos de modificações no cronograma físico-financeiro;
art. 3º. fica garantido ao fiscal do convênio amplo e irrestrito acesso aos 
autos do processo administrativo relativo ao Convênio sob fiscalização.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GioVaNNi corrEa QUEiroZ
Secretário de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca, interino.

Protocolo: 774405

coNtrato
coNtrato Nº 34/2022-sedaP

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 08/2021 – sedaP
objeto: aQUiSiÇÃo dE EQUiPaMENToS E MaTEriaiS Para aPoio Na iM-
PlaNTaÇÃo dE ProJEToS dE PiScicUlTUra EM TaNQUE-rEdE, item 01, 
na quantidade de 500(quinhentos) Tanques-rede de 2 x 2 x 1,70 a 190 
m (comprimento x largura x altura), em formato quadrado, em estrutura 
tubular de alumínio naval de alta resistência, item 02, na quantidade de 
250(duzentos e cinquenta) Tanque-rede tipo berçário (bolsão): de 1,70 a 
2m X 1,70 a 2m X 1,30 a 1,70m (comprimento x largura x altura) e item 
03 na quantidade de Corda multifilamento trançada, tipo seda, 100% po-
liéster, com 16 mm de espessura, na cor verde, rolo de 100 m de corda.
Valor Global: r$ 990.000,00 (Novecentos e Noventa Mil reais).
dotação orçamentária: ação: 8710; Natureza de despesa: 339030/449052; 
fonte de recurso: 0101; função Programática: 20.608.1491.8710.
data assinatura: 21/03/2022.
Vigência: 22/03/2022 a 21/03/2023.
contratado: a. S. MiraNda coMErcio dE aliMENToS E SErViÇoS dE 
TraNSPorTES EirEli, cNPJ/Mf sob o nº : 14.800.196/0001-03.
Endereço: Tv. Paulo Nogueira nº 2524 – Bairro: Matinha – cametá – Pa 
cEP: 68.400-000.
ordenador: GioVaNNi corrEa QUEiroZ.

Protocolo: 774740

terMo aditiVo a coNtrato
4° terMo aditiVo ao coNtrato N° 115/2020 - sedaP

oBJETo: ProrroGar o PraZo dE ViGÊNcia E EXEcUÇÃo do coNTraTo 
Nº 115/2020.
PraZo dE EXEcUÇÃo: Por MaiS 120(cENTo E ViNTE) diaS a coNTar 
dE 12/03/2022 aTÉ 09/07/2022.
PraZo dE ViGÊNcia: Por MaiS 02(doiS) MESES a coNTar dE 
01/07/2022 aTÉ 30/09/2022.
daTa dE aSSiNaTUra: 11/03/2022.
coNTraTado: caSa NoVa coNSTrUTora EirEli, cNPJ nº 
08.811.324/0001-11
JUSTificaTiVa: Para aTENdEr iNTErESSE PÚBlico.
ENdErEÇo: Br-316, Km 11, s/n°, sala 02, Posto 2000, no município de 
Marituba-Pa, cEP 67.200-000.
ordENador: GioVaNNi corrEa QUEiroZ

Protocolo: 774314
..

INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ

Portaria

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

atos adMiNistratiVos
EXTraTo da(S) PorTaria(S) dE HoMoloGaÇÃo 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

2018/550693 MiriaN NarciÇa 
MorEira faZENda caciMBa NoVa ii 1151,2077 ha iPiXUNa do 

Pará 690/2022

Belém (Pa), 21/03/2022
Bruno Yoheiji Kono ramos- Presidente

Protocolo: 774666



36  diário oficial Nº 34.901 Terça-feira, 22 DE MARÇO DE 2022

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

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

Processo NoMe deNoMiNaÇÃo Área MUNicÍPio Portaria

090202389/2020 floriSVal da SilVa 
cirQUEira

cHácara aNJo 
aZUl i 23,7863 Ha SÃo fÉliX do XiNGU/Pa 1123/2022

120103022/2020 arNaldo arrUda da 
SilVEira

faZENda SÃo 
PaUlo 1476,7588 Ha doM EliSEU/Pa 1006/2022

102207230/2021 roGErio SaNToS dE 
SoUZa  54,9751 Ha SaNTo aNTÔNio do 

TaUá/Pa 1146/2022

Belém (Pa), 21/03/2022
Bruno Yoheiji Kono ramos- Presidente

Protocolo: 774106

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 0687/2022
o Presidente do iNSTiTUTo dE TErraS do Pará – iTErPa, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas no art. 5º, alínea “b” da lei Estadual nº 
4.584, de 08 de outubro de 1975, e;
coNSidEraNdo o PaE nº 2022/247812, de 03/03/2022
r  E  S  o  l  V  E:
i - coNcEdEr de acordo com o art. 98, da lei nº 5.810 de 24.01.94, 30 
(trinta) dias de licença Premio, à servidora oZETE coSTa dE MENdoNÇa, 
matrícula nº 3167640/1, auxiliar administrativo, no período de 07.03.2022 
a 05.04.2022 correspondente ao período aquisitivo de 06.07.1983 a 
05.07.1988 referente ao Processo nº 1988/2482.
Publique-se.
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente
Gabinete da Presidência do instituto de Terras do Pará– iTErPa, em 21 de 
março de 2022.

Protocolo: 774370

diÁria
.

Portaria Nº 0683 de 18/03/2022
objetivo:ação de regularização fundiária
Municipio: Ulianópolis.
Periodo: 23/03 a 21/04/2022(29,5) diária
Servidores:
-5934-655/3-aline fernandes amorim-Técnico/dEaf
-5924-600/2-artur Trindade favacho-Técnico/dEaf
-5720-1649/2-fabiana da Silva carvalho Balieiro-assist.Tec./dEaf
-5961-509/1-Joelmir arimateia Monteiro de oliveira- assist.Tec./dEaf
-5946-326/2-roberto Magno da Silva-assist.Tec/infornática
-5947-867/2-Victória Menezes da costa- Técnico/dEaf
-5892-403/3-Wagner romulo lima lopes filho- Técnico/dEaf
-5719-3369/1-ricardo Hamilton Macedo de albuquerque Junior-Motorista
-3168-271/1-Ubiratan da luz-Motorista
-ordenador:Bruno Yoheiji Kono ramos-Presidente

Portaria Nº 0684 de 18/03/2022
concessão de ajuda de custo
objetivo:ação de regularização fundiária
Municipios: abaetetuba/Moju.
Periodo: 19 a 28/03/2022(11,0) diária
Servidores:
-5721-1298/1-francimari colares de oliveira cruz-Técnico/dEaf
-3165-515/1-Tomaz de Nazaré Sena ferreira-agrimensor
-5936-744/2-anderson da costa Hianes-assist.Técnico/dEaf
-5723-2379/1-Eliana Nobre da Silva-assist.administrativo
-23132/1-iranildo Vicente da Silva-Motorista
-ordenador-Bruno Yoheiji Kono ramos-Presidente

Portaria Nº 0685/22 de 18/03/2022
objetivo:Entrega de Titulos
Mucipio:igarapé-açu .
Periodo: 17/03/2022 (0,5) diárias.
-5956-057/1-cristiane formigosa Gadelha da costa-Técnico/dEaf
-5800-161/2—Kátia Maria carvalho de araujo ohashi-Técnico/dEaf
-5719-2267/2-Márcia Nazaré rodrigues Barros-Técnico/dEaf
-ordenador: Bruno Yoheiji Kono ramos-Presidente

Protocolo: 774180

.

.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria Nº 0666/2022
o Presidente do iNSTiTUTo dE TErraS do Pará – iTErPa, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas no art. 5º, alínea “b” da lei Estadual nº 
4.584, de 08 de outubro de 1975, e;
considerando o PaE nº 2022/290820 e Mem° 12/22-GPa, datados de 
11.03.2022;
r E S o l V E:
TraNSfErir, o período de gozo de férias da servidora, rEGiNa frEiTaS 
da SilVa, auxiliar administrativo, matrícula nº 3169324/1, programadas 
para 12.01.2022 a 10.02.2022, concedidas através da PorTaria Nº 

0380/22 de 07.01.2022, publicada no doE nº 34.825 de 11.01.2022, 
e transferida para 07.03.2022 a 05.04.2022, através da PorTaria Nº 
0454/22 de 26.01.2022 ,publicada no doE nº 34.845 de 27.01.2022. 
ficando o referido período em aberto.
Publique-se
Bruno Yoheiji mKono ramos
Presidente
Gabinete da Presidência do instituto de Terras do Pará – iTErPa, em 16 
de março de 2022

Protocolo: 774367

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

Proc. Nº iNteressado assUNto MUNicÍPio
2009/113502 WadY cEcÍlio SoBriNHo coMPra dE TErraS ParaUaPEBaS
2015/332964 lUciMar fErNaNdES da S. SaNToS rETificaÇÃo dE TiTUlo roNdoN do Pará

Em, 21/03/2022
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente iTErPa

Protocolo: 774295
editaL de NotiFicaÇÃo

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

Proc. Nº iNteressado assUNto MUNicÍPio
2008/557834 Marcio araÚJo dE SoUZa doaÇÃo MaraBá
2015/495733 MEira&MEira adVoGadoS aSSociadoS fUNdiário BElÉM
2014/427641 JoSE Haroldo alMEida aNTUNES coMPra iPiXÚNa

Em, 21/03/2022
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente iTErPa

Protocolo: 774601
editaL de NotiFicaÇÃo

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

Proc. Nº iNteressado assUNto MUNicÍPio
2006/10446 EUSTaQUio alEXaNdrE dE oliVEira coMPra roNdoN do Pará

Em, 21/03/2022
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente iTErPa

Protocolo: 774125

oUtras MatÉrias
GoVerNo do estado do ParÁ
iNstitUto de terras do ParÁ

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

ord Processo iNteressado iMÓVeL Área (ha) LocaLiZaÇÃo MUNiciPio

1 100802703/2020 adriaNa NU-
NES corTES

faZENda 
ValENTiNa 462,1820 ViciNal do Xadá a 43 

KM da Vila clariaNi
SÃo fEliX do 

XiNGU

2 2021/400824 KaroliNY SilVa 
araUJo

faZENda 
dEUS dará 120,0016 ViciNal GarrafÃo roNdoN do 

Pará
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3 092706664/2021
lUcaS dE 
oliVEira 
loUrEiro

faZENda 
GUalTEr 1.497,8416 ESTrada ViciNal da 

BradESco ParaGoMiNaS

4 2017/229831
JoÃo PaUlo 
da SilVEira 

MarQUES

faZENda Boa 
ESPEraÇa 952,3544 ha

Pa-160, raMal farUK 
SalMEN, ESTrada PaUlo 

foNTElES
MaraBá

5 2021/956367
aNToNia 

fErrEira dE 
aGUiar

SÍTio NaYala 
ETHYNa 163,8797 M/d do rio iTacaiUNaS MaraBá

6 2016/24865
cloriValdo 
do roSario 

SoUZa

SÍTio áGUa 
ViVa 7,3824 À 300 m na rUa Gracia-

No fErrEira
SaNTa iSaBEl 

do Pará

7 090202390/2020
fraNciSco 
TorrES dE 

PaUla filHo

cHácara 
SaNTo EXPE-

diTo
1,0854 rodoVia Pa-279 KM 05 SÃo fEliX do 

XiNGU

fica aberto o prazo de 15 (quinze) dias a contar da data da publicação 
deste Edital para impugnações. após o decurso do prazo assinalado, não 
havendo contestação, será dada continuidade a tramitação dos processos 
visando a concretização da regularização fundiária dos requerentes.
Belém (Pa), 21.03.2022
Bruno Yoheiji Kono ramos – Presidente
Mariceli Nascimento Moura flexa – diretora dEaf

Protocolo: 774530

.

.

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 1079/2022- adeParÁ, de 21 de MarÇo de 2022
o dirETor GEral da aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do ESTado 
do Pará-adEPará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
22, da lei Estadual 6.482 de 17 de setembro de 2002.
coNSidEraNdo o PaE 2022/280253 e homologação junto à dG e SEPlad.
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora oSValdirENE afoNSo QUarESMa, mat. 
57224156/1, Gratificação de Tempo Integral, no percentual 60% (sessenta 
por cento), a contar de 01/03/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo
diretor Geral

Protocolo: 774695

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 01/2022
o diretor Geral da agência de defesa agropecuária do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições legais e ainda considerando o Parecer Jurídico 
referente ao Processo nº 2021/972076, e com fundamento no art. 24, 
inciso ii, da lei nº 8.666/93 em hipótese de licitação dispensável, decide 
realizar: a dispensa de licitação nº 01/2022, para contratação do objeto: 
aquisição tablets para utilização da ViaGroPEc. autorizo a contratação 
e a emissão da Nota de Empenho em favor de P c diaS EirEli, cNPJ: 
27.866.311/0001-94, no valor total de r$ 16.713,00 (dezesseis mil, sete-
centos e treze reais) para todos os efeitos legais.
JaMir JÚNior ParaGaGUaSSU MacEdo
diretor Geral adEPará

Protocolo: 774595

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 1265/2022: BENEfici-
ário: alEX EUlEr caSTro da SilVa PaUla; Matrícula: 5948956;fun-
ção:20agricultura;Programa: 1297;Projeto/atividade: 8338;fonte: 
0261;objetivo: ocorrer com despesas de pronto pagamento de aquisição 
de materiais diversos de consumo e transporte (locomoção), para atender 
as necessidades da Gerência regional de oriximiná.Elemento de despesa 
/ Valor: 339030/33/ r$3.000,00;Prazo de aplicação (em dia): 60Prazo de 
prestação de contas (em dia): 15.ordenador de despesas: JaMir JUNior 
ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 774372
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 1201/2022: BENEficiá-
rio: roBErTo BorGES fErrEira; Matrícula: 54195807;função:20agri-
cultura;Programa: 1297;Projeto/atividade: 8338;fonte: 0261;objetivo: 
ocorrer com despesas de pronto pagamento de aquisição de materiais 
diversos de consumo e serviços de pessoa jurídica, para atender as ne-
cessidades da daf, auditório, ascon, e cci. Elemento de despesa / Va-
lor: 339030/39/ r$4.000,00;Prazo de aplicação (em dia): 60Prazo de 
prestação de contas (em dia): 15.ordenador de despesas: alEX faBiaNo 
dE alMEida HaGE.

Protocolo: 774078

Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 1227/2022: BENEfici-
ário: roBErTo ESTEVaM BENEdETTi; Matrícula: 51855530;função: 
20agricultura;Programa: 1297;Projeto/atividade: 8338;fonte: 0261;ob-
jetivo: realizar despesas de pronto pagamento de prestação de servi-
ço de passagem e despesas com locomoção para atender as necessida-
des da » UlSa de anapú.Elemento de despesa / Valor: 339033 /r$ 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: 774220

.

.

diÁria
.

Portaria: 1266/2022 Objetivo: Participar de qualificação em procedimen-
tos quanto às principais doenças de importância econômico sanitárias e de 
notificação obrigatória, orientação sobre as ações e diretrizes dos diversos 
programas sanitários e setores técnicos da defesa animal estabelecidos pelo 
MaPa. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: oEiraS do 
Pará/Pa destino: BElÉMPa Servidor: 55585764/JoSE lUiS MoNTEiro Ma-
GalHaES (aGENTE fiScal aGroPEcUário) / 5,5 diáriaS / 13/03/2022 a 
18/03/2022. ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 774374
Portaria: 1264/2022 objetivo: Participar de diligências relativo a demandas 
processuais da corregedoria.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. 
origem: BElÉM/Pa destino: BarcarENa/ Pa Servidor: 57189838/clodo-
aldo NETo GalENo (ProcUrador cHEfE) / 3,5 diáriaS / 08/03/2022 a 
11/03/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 774355
Portaria: 1263/2022 objetivo: realizar palestras de educação sanitária, 
na abertura da i etapa da campanha de vacinação contra febre aftosa no 
município.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: faro/
Pa destino: TErra SaNTa/Pa Servidor: 57216912/roBErTa fErrEira 
fUlco GoNÇalVES dE aZEVEdo (fiScal ESTadUal aGroPEcUário) / 
2,5 diáriaS / 14/03/2022 a 16/03/2022.ordenador: JaMir JUNior Pa-
raGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 774353
Portaria: 1248/2022 objetivo: realizar levantamento de detecção da 
moniliase em cupuaçu e demais hospedeiros na rota de risco da praga, 
no município de Juruti, na divisa com o Estado do amazonas no municí-
pio de Juruti.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: ori-
XiMiNá/Pa destino: JUrUTi/Pa Servidor: 57220929/ cElSo aNdErSoN 
BaTiSTa PErEira (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 5,5 diáriaS 
/ 21/03/2022 a 26/03/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 774296
Portaria: 1254/2022 objetivo: orientar produtor rural a respeito da le-
gislação artesanal e etapas do processo de legalização de produto artesanal 
no município.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: Bra-
GaNÇa/Pa destino: TracUaTEUa/Pa Servidor: 57227241/lUiZ aUGUSTo 
doS SaNToS PErEira filHo (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 0,5 diária / 
24/03/2022 a 24/03/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 774290
Portaria: 1252/2022 objetivo: orientar produtor rural a respeito da le-
gislação artesanal e etapas do processo de legalização de produto artesa-
nal no município.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: 
BraGaNÇa/Pa destino: ViSEU/Pa Servidor: 57227241/lUiZ aUGUSTo 
doS SaNToS PErEira filHo (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 1,5 diária/ 
21/03/2022 a 22/03/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 774291
Portaria: 1247/2022 objetivo: realizar levantamento de detecção das 
pragas quarentenárias dos citros.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: ParaUaPEBaS/Pa destino: Eldorado doS caraJáS/
Pa Servidor: 54191532/raiMUNdo JoSE MoraES JUNior (ENGENHEiro 
aGrÔNoMo) / 4,5 diáriaS/ 21/03/2022 a 25/03/2022.ordenador: lU-
cioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 774278
Portaria: 1251/2022 objetivo: realizar levantamento de detecção da mo-
niliase em cupuaçu e demais hospedeiros e, levantamento de rota de risco da 
praga no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: 
oriXiMiNá/Pa destino: faro/Pa Servidor: 57220929/ cElSo aNdErSoN 
BaTiSTa PErEira (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 2,5 diáriaS / 
31/03/2022 a 02/04/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 774283
Portaria: 1259/2022 objetivo: realizar avaliação de desempenho dos 
servidores nas UlSas e Escritórios de atendimento da Gerência regio-
nal de castanhal nos municípios.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: TErra alTa/Pa destino: iGaraPÉ-aÇU,SaNTa iZaBEl 
do Pará,SaNTo aNTÔNio do TaUá,SÃo doMiNGoS do caPiM,ViGia/Pa 
Servidor: 5900218/ MEliNa Garcia dE SoUSa NoBrE (fiScal ESTadU-
al aGroPEcUário - MÉdico VETEriNário) / 4,5 diáriaS / 21/03/2022 
a 25/03/2022.ordenador: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 774308
Portaria: 1257/2022 objetivo: realizar levantamento de detecção da 
mosca da carambola nos municípios.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: SaNTarÉM NoVo/Pa destino: SaliNÓPoliS, SÃo JoÃo 
dE PiraBaS/Pa Servidor: 5939071/ JaQUEliNE MENdES dE MElo (aGEN-
TE dE dEfESa aGroPEcUária) / 1,5 diária / 28/03/2022 a 29/03/2022.
ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 774309
Portaria: 1260/2022 objetivo: avaliar os servidores do Posto fiscal do 
itinga para atender Planos e Programas anuais ao cumprimento do dispo-
sitivo previsto no art.13. decreto n° 2.028 do caPE.fundamento legal: lei 
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5.810/94 art. 145/149.origem: roNdoN do Pará/Pa destino: doM Eli-
SEU/Pa Servidor: 6403724/ GEdEoN raMoS da SilVa (GErENTE rEGio-
Nal) / 1,5 diária / 21/03/2022 a 22/03/2022.ordenador: alEX faBiaNo 
dE alMEida HaGE.

Protocolo: 774312
Portaria: 1261/2022 objetivo: Prestar apoio ao Gerente regional de 
altamira em atividade de supervisão e acompanhamento nos Escritórios 
sob jurisdição da Gerência regional de altamira.fundamento legal: lei 
5.810/94, art. 145/149. origem: alTaMira/Pa destino: MEdicilÂN-
dia,PlacaS,UrUará/Pa Servidor: 55588179/ aNa PaUla PEdroSo dE 
SoUZa (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 4,5 diáriaS / 21/03/2022 a 
25/03/2022.ordenador: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 774313
Portaria: 1256/2022 objetivo: realizar cadastramento de Unidades Pro-
dutivas – UPs de açaí no município.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: SaNTo aNTÔNio do TaUá/Pa destino: colarES/Pa 
Servidor: 54187600 / JoaNNES PaUlUS fErNaNdES dE SoUSa (aGENTE 
dE dEfESa aGroPEcUária) / 2,5 diárias / 28/03/2022 a 30/03/2022. 
ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 774302
Portaria: 1249/2022 objetivo: realizar inspeções em propriedades com 
plantio de lavouras de citros no município.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: SaNTarÉM/Pa destino: MoJUi doS caMPoS/Pa 
Servidor: 8011389/ fErNaNdo BENTES corrEa (aGENTE dE dEfESa 
aGroPEcUária) / 2,5 diáriaS / 28/03/2022 a 30/03/2022.ordenador: 
lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 774305
Portaria: 1253/2022 objetivo: orientar produtor rural a respeito da legis-
lação artesanal e etapas do processo de legalização de produto artesanal no 
município.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BraGaN-
Ça/Pa destino: aUGUSTo corrÊa/Pa Servidor: 57227241/lUiZ aUGUSTo 
doS SaNToS PErEira filHo (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 0,5 diária / 
23/03/2022 a 23/03/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 774293
Portaria: 1255/2022 objetivo: realizar cadastramento de Unidades Pro-
dutivas – UPs de açaí no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: SaNTo aNTÔNio do TaUá/Pa destino: colarES/Pa 
Servidor: 57188614 / HElSoN JoSE da coSTa NaSciMENTo (ENGENHEi-
ro aGrÔNoMo) / 2,5 diáriaS / 28/03/2022 a 30/03/2022.ordenador: 
lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 774294
Portaria: 1258/2022 objetivo: reunião com o gerente regional e orien-
tações e acompanhamento das avaliações finais de Estágio Probatório dos 
aprovados no concurso c174 e orientações do rH quanto a Estágios curri-
culares, cursos da EGPa.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. ori-
gem: BElÉM/Pa destino: BrEVES/Pa Servidor: 54195805/ Karla JUliETa 
coSTa da SilVa dE SoUSa (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 2,5 diáriaS 
/ 15/03/2022 a 17/03/2022.ordenador: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 774300
Portaria: 1245/2022 objetivo: realizar, levantamento de detecção da 
mosca da carambola nos municípios pertencentes à área sem ocorrência 
da Bactrocera carambolae nos municípios.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: oriXiMiNá/Pa destino: cUrUá, ÓBidoS/Pa Servi-
dor: 57220929/ cElSo aNdErSoN BaTiSTa PErEira (aGENTE dE dEfE-
Sa aGroPEcUária) / 2,5 diáriaS / 28/03/2022 a 30/03/2022.ordena-
dor: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 774272
Portaria: 1250/2022 objetivo: realizar inspeções em propriedades com plan-
tio de lavouras de citros no município.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: SaNTarÉM/Pa destino: MoJUi doS caMPoS/Pa Servidor: 
57189832/ raiMUNdo dE MaToS SilVa (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 2,5 di-
áriaS / 28/03/2022 a 30/03/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 774274
Portaria: 1244/2022 objetivo: realizar levantamento da Murcha da 
fusarium foc r4T em bananeiras.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: ParaUaPEBaS/Pa destino: Eldorado doS caraJáS/
Pa Servidor: 54191532/raiMUNdo JoSE MoraES JUNior (ENGENHEiro 
aGrÔNoMo) / 4,5 diáriaS/ 28/03/2022 a 01/04/2022.ordenador: lU-
cioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 774269
Portaria: 1241/2022 objetivo: realizar a inspeção/levantamento de pragas 
na cultura da soja em três propriedades localizadas no município.fundamento 
legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: TailÂNdia/Pa destino: ToMÉ-a-
ÇU/Pa Servidor: rG 6848240/YaNNa KaroliNE SaNToS da coSTa (fiScal 
ESTadUal aGroPEcUário - ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 4,5 diáriaS / 
28/03/2022 a 01/04/2022. ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 774265
Portaria: 1246/2022 objetivo: realizar levantamento de detecção das 
pragas quarentenárias dos citros.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: ParaUaPEBaS/Pa destino: Eldorado doS caraJáS/
Pa Servidor: 8606194/VaNdEilSoN BElforT MoUra (fiScal ESTadUal 
aGroPEcUário) / 4,5 diáriaS / 21/03/2022 a 25/03/2022.ordenador: 
lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 774266
Portaria: 1237/2022 objetivo: realizar buscas aos produtores inadim-
plentes da ii etapa de vacinação contra febre aftosa reralizada em novem-
bro de 2021 no município.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. 
origem: TUcUrUÍ/Pa destino: NoVo rEParTiMENTo/Pa Servidor: 
5869552/flaVio SilVa dE fiGUEirEdo (aGENTE dE dEfESa aGroPEcU-
ária) / 4,5 diáriaS / 14/03/2022 a 18/03/2022.ordenador: JEffErSoN 
PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 774257

Portaria: 1243/2022 Objetivo: Realizar fiscalização no comércio de se-
mentes e/ou mudas a fim de garantir o controle desta atividade comercial, 
no que tange a rastreabilidade e a qualidade destes insumos em território 
paraense nos municípios.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: TErra alTa/Pa destino: aNaNiNdEUa, iGaraPÉ-aÇU, Mara-
caNÃ, MariTUBa/Pa Servidor: 54187029/ clEcio lEaNdro GoMES dE 
MENdoNca (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 4,5 diáriaS / 14/03/2022 a 
18/03/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 774258
Portaria: 1240/2022 objetivo: realizar ações de controle da praga 
quarentenária Bactrocera carambolae(mosca da carambola).fundamen-
to legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: coNcÓrdia do Pará/Pa 
destino: MoNTE doUrado/Pa Servidor: 54189283/ WaldEMar PadilHa 
(ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 14,5 diáriaS / 18/03/2022 a 01/04/2022.
ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 774260
Portaria: 1239/2022 objetivo: realizar ações de busca aos inadimplen-
tes a 2ª etapa de vacinação contra febre aftosa nas regiões do Município. a 
ação requer solicitação de diárias, pois as propriedades são distantes, não 
sendo viável o retorno no mesmo dia, necessário pernoitar nas regiões até 
o fim das buscas, justifico o final de semana 12 e 13/03 para deslocamento 
do servidor.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: Prai-
NHa/Pa destino: PraiNHa/Pa Servidor: 5962051/ daNiEl lUcaS Pra-
ciaNo GUiMarÃES (aUXiliar dE caMPo) / 6,5 diáriaS / 12/03/2022 a 
18/03/2022.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 774253
Portaria: 1236/2022 objetivo: dar apoio ao médico veterinário na realização 
do saneamento de aiE. fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: 
florESTa do araGUaia/Pa destino: rio Maria/Pa Servidor: 5943099 / GUi-
lHErME GoMES doS SaNToS (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 0,5 di-
ária / 18/03/2022 a 18/03/2022.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 774248
Portaria: 1242/2022 Objetivo: Realizar inspeções fitossanitárias em 
lavouras de soja, em 10 propriedades no município.fundamento legal: 
lei 5.810/94, art. 145/149. origem: rEdENÇÃo/Pa destino: SaNTa Ma-
ria daS BarrEiraS/Pa Servidor: 54188564/ PaUlo HENriQUE loBaTo 
(TÉcNico aGrÍcola) / 4,5 diáriaS / 21/03/2022 a 25/03/2022.ordena-
dor: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 774251
Portaria: 1238/2022 objetivo: realizar atendimento em cinco proprie-
dades, destas 01 é continuidade de foco com previsão de realização de co-
lheita de amostra em 07animais 03 são inicio de saneamento de foco com 
previsão de interdição, saneamento e colheita, e 01 encerramento de foco.
fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: GoiaNÉSia do 
Pará/Pa destino: NoVo rEParTiMENTo/Pa Servidor: rG0179184520014/ 
roNilSo dE SoUSa da SilVa (fiScal ESTadUal aGroPEcUário - MÉ-
dico VETEriNário) / 4,5 diáriaS / 14/03/2022 a 18/03/2022.ordena-
dor: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 774244
Portaria: 1235/2022 objetivo: capacitação dos servidores da regional 
capitão Poço sobre atividades da Gerência de Epidemiologia, com ênfase 
na importância da notificação de doenças obrigatória ao Serviço Veterinário 
Oficial e registro no sistema e-SISBRAVET.Fundamento Legal: Lei 5.810/94, 
art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: caPiTÃo PoÇo, GarrafÃo do 
NorTE, NoVa ESPEraNÇa do Piriá/Pa Servidor: 57198212/aNa PaU-
la VilHENa BEcKMaN PiNHo (GErENTE) / 4,5 diáriaS / 21/03/2022 a 
25/03/2022.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira

Protocolo: 774237
Portaria: 1231/2022 objetivo: realizar busca a produtores inadimplen-
tes de Brucelose, em propriedades rurais. a ação requer solicitação de diá-
rias, pois se tratam de 311 propriedades rurais, como inadimplentes com a 
vacinação de Brucelose, as maioria das propriedades se localizam bem dis-
tantes da sede do município, entorno de 110 km, ou seja, Vila do Jacú, P.a 
agua Branca e córrego da Piranhas, não sendo assim possível e tão pouco 
viável o retorno no mesmo dia, sendo necessário pernoitar.fundamento 
legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: roNdoN do Pará/Pa destino: 
roNdoN do Pará/Pa Servidor: 57223656/ JoSiclEi cUNHa dE oliVEi-
ra (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 4,5 diáriaS / 14/03/2022 a 
18/03/2022.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 774223
Portaria 1230/2022 objetivo: realizar Busca aos Produtores inadimplen-
tes da ii etapa de Vacinação contra febre aftosa realizado em novembro 
de 2021.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: GoiaNÉSia 
do Pará/Pa destino: NoVo rEParTiMENTo/Pa Servidor: 75224091/ lElio 
ToMaZ doS SaNToS (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 4,5 diáriaS / 
14/03/2022 a 18/03/2022.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 774215
Portaria: 1225/2022 objetivo: reunião com os gerentes regionais e orien-
tações e acompanhamento das avaliações finais de Estágio Probatório dos 
aprovados no concurso c174. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. 
origem: BElÉM/Pa destino: caPiTÃo PoÇo, MÃE do rio, ParaGoMiNaS, 
SÃo MiGUEl do GUaMá/Pa Servidor: 54195805/ Karla JUliETa coS-
Ta da SilVa dE SoUSa (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 4,5 diáriaS / 
21/03/2022 a 25/03/2022.ordenador: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 774219
Portaria: 1228/2022 objetivo: realizar Saneamento e vigilância em 
propriedades foco de mormo e aiE.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: ToMÉ-aÇU/Pa destino: coNcÓrdia do Pará/Pa Ser-
vidor: 5932234/ alBErTo liMoNTa loBo coNcEiÇÃo filHo (fiScal 
ESTadUal aGroPEcUário - MÉdico VETEriNário) / 3,5 diáriaS / 
28/03/2022 a 31/03/2022.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 774229
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Portaria: 1234/2022 objetivo: dar apoio ao fEa no atendimento a no-
tificação de suspeita de síndrome neurológica no município.Fundamento 
legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: acará/Pa destino: acará/Pa 
Servidor: 54187139/ ENEiaS MarcEliNo dE araUJo MarQUES (aGENTE 
dE dEfESa aGroPEcUária) / 1,5 diária / 07/03/2022 a 08/03/2022.
ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 774231
Portaria: 1232/2022 Objetivo: Realizar atendimento a notificação de 
suspeita de síndrome neurológica no município.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: ToMÉ-aÇU/Pa destino: acará/Pa Ser-
vidor: 5932234/ alBErTo liMoNTa loBo coNcEiÇÃo filHo (fiScal 
ESTadUal aGroPEcUário - MÉdico VETEriNário) / 1,5 diária / 
07/03/2022 a 08/03/2022.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 774232
Portaria 1229/2022 objetivo realizar Busca aos inadimplentes com a 
etapa de Novembro de 2021 na região dos Projetos de assentamentos 
rio da Esquerda, Palmeira5, Palmeira6, Palmeira7, coco1, coco2, coco3, 
Coco4, Cajarana, Bonanza, Rancharia, e Cascalho. Justifico a solicitação 
devido aos locais onde a atividade será executada ficarem distante a pelo 
menos 100km da sede do município de origem do servidor, em estradas 
não pavimentadas e de ruim acesso, inclusive considerando a natureza do 
trabalho que demandará pernoite e refeições fora do domicílio do mes-
mo.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: iTUPiraNGa/
Pa destino: iTUPiraNGa/Pa Servidor: 54187590/ JoSE dE ariMaTEia 
VirGiNio SilVa (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 4,5 diáriaS / 
14/03/2022 a 18/03/2022.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 774235
Portaria: 1233/2022 objetivo: capacitação dos servidores da regional 
capitão Poço sobre atividades da Gerência de Epidemiologia, com ênfase 
na importância da notificação de doenças obrigatória ao Serviço Veteri-
nário Oficial e registro no sistema e-SISBRAVET.Fundamento Legal: Lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: caPiTÃo PoÇo,Gar-
rafÃo do NorTE,NoVa ESPEraNÇa do Piriá/Pa Servidor: 55588164/ 
alciNda oliVEira do NaSciMENTo GoMEZ (MÉdico VETEriNário) / 
4,5 diáriaS / 21/03/2022 a 25/03/2022.ordenador: JEffErSoN PiNTo 
dE oliVEira.

Protocolo: 774236
Portaria: 1200/2022 objetivo: Missão institucional nos Municípios dis-
criminados com a finalidade de iniciação à Inspeção de Sondagem em ter-
mos estruturais, institucionais e administrativos dessas localidades.funda-
mento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: ca-
PaNEMa/Pa Servidor: 5961065/ Naila adriENE rodriGUES dE MoraES 
(GErENTE) / 4,5 diáriaS / 07/03/2022 a 11/03/2022. ordenador: alEX 
faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 774075
Portaria: 1202/2022 Objetivo: Realizar missão Institucional com a fina-
lidade de iniciação à inspeção de Sondagem em termos estruturais, insti-
tucionais e administrativos no município.fundamento legal: lei 5.810/94, 
art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: caPaNEMa/Pa.Servidor: 
54197071/ VaNESSa da SilVa SidoNio (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) 
/ 4,5 diáriaS / 07/03/2022 a 11/03/2022.ordenador: alEX faBiaNo dE 
alMEida HaGE.

Protocolo: 774085
Portaria: 1203/2022 Objetivo: Realizar missão Institucional com a finali-
dade de iniciação à inspeção de Sondagem em termos estruturais, institu-
cionais e administrativos nos municípios.fundamento legal: lei 5.810/94, 
art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: rEdENÇÃo, TUcUMÃ, XiNGUa-
ra/Pa.Servidor: 54197071/ VaNESSa da SilVa SidoNio (aSSiSTENTE 
adMiNiSTraTiVo) / 6,5 diáriaS / 20/03/2022 a 26/03/2022.ordenador: 
alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 774089
Portaria: 1199/2022 objetivo: Missão institucional nos Municípios dis-
criminados com a finalidade de iniciação à Inspeção de Sondagem em ter-
mos estruturais, institucionais e administrativos dessas localidades.fun-
damento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: 
rEdENÇÃo, TUcUMÃ, XiNGUara/Pa Servidor: 5961065/ Naila adriE-
NE rodriGUES dE MoraES (GErENTE) / 6,5 diáriaS / 20/03/2022 a 
26/03/2022. ordenador: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 774073
Portaria: 1208/2022 objetivo: acompanhar a realização de Supervisão e 
fiscalização, em 12 Estabelecimentos Processadores de Polpa de frutas da 
agricultura familiar, nos municípios. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: alTaMira/Pa destino: aNaPU, BraSil NoVo, MEdici-
lÂNdia, ViTÓria do XiNGU/Pa Servidor: 54186960/ PEdro PaUlo Ma-
ToS dE araUJo (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 4,5 diáriaS / 21/03/2022 
a 25/03/2022. ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 774114
Portaria: 1211/2022 objetivo: rEaliZar EdUcaÇÃo SaNiTária So-
BrE a 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 diá-
ria / 16/03/2022 a 17/03/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU 
MacEdo.

Protocolo: 774130
Portaria: 1210/2022 objetivo: realizar ações de controle da praga 
quarentenária Bactrocera carambolae (Mosca da carambola). fundamen-
to legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: aBaETETUBa/Pa destino: 
MoNTE doUrado/Pa Servidor: 54193764/ daNiEl alVES SilVa (aUXi-
liar dE caMPo) / 14,5 diáriaS / 18/03/2022 a 01/04/2022. ordenador: 
lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 774123

Portaria: 1209/2022 Objetivo: Realizar inspeções fitossanitárias em la-
vouras de soja, em 10 propriedades no município. fundamento legal: lei 
5.810/94, art. 145/149. origem: rEdENÇÃo/Pa destino: SaNTa Maria 
daS BarrEiraS/Pa Servidor: 55586116/ WalTEr WilSoN alEiXo ViTo-
riNo (TÉcNico aGrÍcola) / 4,5 diáriaS / 14/03/2022 a 18/03/2022.
ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 774120
Portaria: 1207/2022 Objetivo: Realizar inspeções fitossanitárias em la-
vouras de soja, em 10 propriedades no município.fundamento legal: lei 
5.810/94, art. 145/149. origem: rEdENÇÃo/Pa destino: SaNTa Maria 
daS BarrEiraS/Pa Servidor: 5869684/ adra daVid aNToNio (ENGE-
NHEiro aGrÔNoMo) / 4,5 diáriaS /21/03/2022 a 25/03/2022.ordena-
dor: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 774104
Portaria: 1206/2022 objetivo: realizar levantamento de detecção da Praga 
Moniliase do cacaueiro (Moniliophthora roreri) e cadastros de Propriedades 
de cacau, no município. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. ori-
gem: alTaMira/Pa destino: aNaPU/Pa Servidor: 54186960/ PEdro PaUlo 
MaToS dE araUJo (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 4,5 diáriaS / 28/03/2022 
a 01/04/2022. ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 774100
Portaria: 1205/2022 objetivo: realizar levantamento da Murcha da 
fusarium foc r4T em bananeiras.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: ParaUaPEBaS/Pa destino: Eldorado doS caraJáS/
Pa Servidor: 8606194/VaNdEilSoN BElforT MoUra (fiScal ESTadUal 
aGroPEcUário) / 4,5 diáriaS / 28/03/2022 a 01/04/2022.ordenador: 
lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 774097
Portaria: 1204/2022 objetivo: dar apoio na inspeção/levantamento de 
pragas na cultura da soja em três propriedades localizadas no município.
fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: TailÂNdia/Pa 
destino: ToMÉ-aÇU/Pa Servidor: 5948820/ Maria iara rodriGUES No-
GUEira (TÉcNico aGrÍcola) / 4,5 diáriaS / 28/03/2022 a 01/04/2022.
ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 774095
Portaria: 1216/2022 objetivo: realizar visita administrativa nas UlSas 
e escritórios da gerência regional nos municípios de Bonito, Santa luzia 
do Pará, Vila Nazaré/Km 74 -Viseu).fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: caPaNEMa/Pa destino: BoNiTo, SaNTa lUZia do 
Pará, ViSEU/Pa Servidor: 5092507/ JacQUEliNE dE MiraNda rocHa 
(GErENTE) / 4,5 diáriaS / 14/03/2022 a 18/03/2022.ordenador: alEX 
faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 774175
Portaria: 1218/2022 objetivo: conduzir os servidores que farão as 
orientações e acompanhamento da avaliação de Estágio probatório dos 
aprovados no concurso c-174 nas regionais.fundamento legal: lei 
5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: caPiTÃo PoÇo,MÃE 
do rio,ParaGoMiNaS,SÃo MiGUEl do GUaMá/Pa Servidor: 57223235/
HEroNd dE SoUZa PoNTES (MoToriSTa) / 4,5 diáriaS / 21/03/2022 a 
25/03/2022.ordenador: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 774176
Portaria: 1219/2022 objetivo: avaliar os servidores de dom Eliseu para 
atender Planos e Programas anuais ao cumprimento do dispositivo previs-
to no art.13. decreto n° 2.028 do caPE.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: roNdoN do Pará/Pa destino: doM EliSEU/Pa 
Servidor: 6403724/ GEdEoN raMoS da SilVa (GErENTE rEGioNal) / 
0,5 diária / 24/03/2022 a 24/03/2022.ordenador: alEX faBiaNo dE 
alMEida HaGE.

Protocolo: 774189
Portaria: 1222/2022 objetivo: acompanhamento de servidores, orien-
tações quanto a licença saúde e psicossocial na regional de Breves. fun-
damento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: 
BrEVES/Pa Servidor: 5947243/MarZUVETH da SilVa ValENTE NoGUEi-
ra (aSSiSTENTE Social) / 2,5 diáriaS / 15/03/2022 a 17/03/2022.or-
denador: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 774191
Portaria: 1220/2022 objetivo: avaliar os servidores de Bom Jesus do 
Tocantins para atender Planos e Programas anuais ao cumprimento do dis-
positivo previsto no art.13. decreto n° 2.028 do caPE.fundamento legal: 
lei 5.810/94 art. 145/149.origem: roNdoN do Pará/Pa destino: BoM 
JESUS do TocaNTiNS/Pa Servidor: 6403724/ GEdEoN raMoS da SilVa 
(GErENTE rEGioNal) / 0,5 diária / 25/03/2022 a 25/03/2022.ordena-
dor: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 774194
Portaria: 1223/2022 Objetivo: Participar dos Cursos de Qualificação: 
Gestão de Conflitos no Serviço Público e Formação de Pregoeiros Presencial 
e Eletrônico.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: ViGia/
Pa destino: BElÉM/Pa Servidor: 55585543/ MaUro lEal diaS (aSSiS-
TENTE adMiNiSTraTiVo) / 4,5 diáriaS / 21/03/2022 a 25/03/2022.or-
denador: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 774195
Portaria: 1217/2022 objetivo: realizar supervisão e acompanhamen-
to na UlSa/Escritório sob jurisdição da Gerência regional de altamira 
nos municípios. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: 
alTaMira/Pa destino: MEdicilÂNdia, PlacaS, UrUará/Pa Servidor: 
5909035/ arY Haroldo carValHo caValcaNTE (GErENTE rEGioNal) 
/ 4,5 diáriaS / 21/03/2022 a 25/03/2022.ordenador: alEX faBiaNo dE 
alMEida HaGE.

Protocolo: 774196
Portaria: 1221/2022 objetivo: acompanhamento de servidores, orien-
tações quanto a licença saúde e psicossocial nas regionais de Paragominas 
e capitão Poço.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: 



40  diário oficial Nº 34.901 Terça-feira, 22 DE MARÇO DE 2022

BElÉM/Pa destino: caPiTÃo PoÇo,ParaGoMiNaS/Pa Servidor: 5947243/
MarZUVETH da SilVa ValENTE NoGUEira (aSSiSTENTE Social) / 4,5 
diáriaS / 21/03/2022 a 25/03/2022.ordenador: alEX faBiaNo dE al-
MEida HaGE.

Protocolo: 774197
Portaria: 1226/2022 objetivo: avaliar os servidores de abel figueire-
do para atender Planos e Programas anuais ao cumprimento do dispo-
sitivo previsto no art.13. decreto n° 2.028 do caPE.fundamento legal: 
lei 5.810/94 art. 145/149.origem: roNdoN do Pará/Pa destino: aBEl 
fiGUEirEdo/Pa Servidor: 6403724/ GEdEoN raMoS da SilVa (GErENTE 
rEGioNal) / 0,5 diária / 23/03/2022 a 23/03/2022.ordenador: alEX 
faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 774208
Portaria: 1224/2022 objetivo: reunião com os gerentes regionais e 
orientações e acompanhamento das avaliações finais de Estágio Proba-
tório dos aprovados no concurso c174.fundamento legal: lei 5.810/94, 
art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: caPiTÃo PoÇo, MÃE do rio, 
ParaGoMiNaS, SÃo MiGUEl do GUaMá/Pa Servidor: 5861870/MaUro 
aUGUSTo fadUl NEVES (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 4,5 diáriaS / 
21/03/2022 a 25/03/2022. ordenador: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 774211
Portaria: 1215/2022 objetivo: conduzir a gerente durante a visita ad-
ministrativa nas UlSas e escritórios da gerência regional nos municípios 
de Bonito, Santa luzia do Pará, Vila Nazaré/Km 74 -Viseu).fundamento 
legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: caPaNEMa/Pa destino: BoNi-
To, SaNTa lUZia do Pará, ViSEU/Pa Servidor: 5909025/JoSE claUBio 
SilVa GalVÃo (aUXiliar oPEracioNal) / 4,5 diáriaS / 14/03/2022 a 
18/03/2022.ordenador: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 774165
Portaria: 1214/2022 objetivo: dar apoio ao diretor Geral da adEPara 
junto com a comitiva do governo do Estado do Pará na entrega de veículo 
pelo governador Helder Barbalho ao escritório da adEPara no município 
de Monte alegre-Pa, e durante a entrega do prédio novo da regional e 
UlSa no município de itaituba-Pa.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: SaNTarÉM/Pa destino: iTaiTUBa, MoNTE alEGrE/Pa 
Servidor: 57176022/ JUarEZ fariaS PoNTES NETo (aSSiSTENTE adMi-
NiSTraTiVo) / 6,5 diáriaS / 08/03/2022 a 14/03/2022.ordenador: alEX 
faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 774156
Portaria: 1213/2022 objetivo: Providenciar as avaliações de desempe-
nho dos Servidores com fins à Progressão/Promoção dos mesmos no PCCR 
nos municípios. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: 
MaraBá/Pa destino: cUrioNÓPoliS, Eldorado doS caraJáS, iTUPi-
raNGa, NoVa iPiXUNa, ParaUaPEBaS, crUZEiro do SUl/Pa Servidor: 
5947978/GEraldo TEoTÔNio PErEira JoTa (GErENTE rEGioNal) / 4,5 
diáriaS / 14/03/2022 a 18/03/2022. ordenador: alEX faBiaNo dE al-
MEida HaGE.

Protocolo: 774153
Portaria: 1212/2022 Objetivo: Participar de dois cursos de qualifica-
ção Profissional em Belém.Fundamento Legal: Lei 5.810/94, Art. 145/149. 
origem: SaNTarÉM/Pa destino: BElÉM/Pa Servidor: 57176022/ JUarEZ 
fariaS PoNTES NETo (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 6,5 diáriaS / 
27/03/2022 a 02/04/2022.ordenador: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 774136
Portaria: 1267/2022 objetivo: dar apoio administrativo no Treinamen-
to de fiscalização em Estabelecimentos e de Produtos de Uso Veterinário 
Utilizados em defesa Sanitária animal no município.fundamento legal: 
lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: MaraBá/Pa Ser-
vidor: 6403139 / Elda SoraYa do NaSciMENTo MarTiNS (GErENTE) / 
4,5 diáriaS / 21/03/2022 a 25/03/2022.ordenador: JaMir JUNior Pa-
raGUaSSU MacEdo. 

Protocolo: 774440

.

.

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 
EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 0142/2022– 17.03.2022
o Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
N o M E a r, a contar da data da assinatura do contrato, o Extensionis-
ta rural i – roNY lUiZ TorQUaTo (Titular)- Matrícula nº 57174870/1 e 
o Extensionista rural i – carloS EdUardo SoarES rodriGUES (Su-
plente)-Matrícula nº 57211261/1, para, na qualidade de fiscais do con-
trato, acompanhar a execução do contrato nº 002/2022, celebrado entre 
a EMaTEr-Pará e EMPrESa afl ENGENHaria EirEli, constitui objeto do 
presente contrato, a construção do Escritório no Município de itupiranga 
– Pará, localizado na rua Homero de Souza nº 01, bairro centro, confor-
me especificações e quantitativos discriminados no Projeto Básico. PAE: 
2021/678790.
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo – PrESidENTE

Protocolo: 774288

Portaria Nº 0144/2022– 21.03.2022
o Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
N o M E a r, a contar 17/03/2022, a Supervisora adjunta do regional de 
Santarém, designado através da PorTaria Nº 0903/2021, a Extensionista 
rural l - iNÊS da SilVa GUaHYBa SaNToS - Matrícula nº 5066182/1, 
portadora do cPf nº 385.750.270-34, ordenador Substituto de despesa da 
Unidade Gestora descentralizada do Escritório regional de Santarém, para 
movimentar os recursos financeiros em conjunto com o co-responsável 
legalmente designado.
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo - PrESidENTE

Portaria Nº 0145/2022– 22.03.2022
o Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas,
considerando necessidades institucionais no âmbito desta Empresa de 
assistência Técnica e Extensão rural do Estado do Pará - EMaTEr-Pará 
quanto à alimentação do Sistema e-Jurisdicionados do TcE-Pa;
considerando a resolução TcE nº 18.974/2017, que estabelece procedimen-
tos para operacionalização do Sistema e-Jurisdicionados, inclusive quanto ao 
cadastramento de Usuários/administradores e disponibilização de senhas às 
Unidades Jurisdicionadas, bem como, em seus artigos 5º, 10 e 11, a neces-
sidade de ato formal de designação, delegando responsabilidades a Servidor 
para que o mesmo possa exercer atribuições no referido Sistema;
r E S o l V E:
dESTiTUir, a contar de 22/03/2022, a Extensionista rural l aNa fraNciS-
ca da cUNHa liMa - Matrícula nº 5844843/2, cPf 377.498.032-20, como 
usuário/administrador do Sistema e-Jurisdicionado do TcE-Pa;
dESiGNar, a contar de 22/03/2022, a auxiliar de administração Marial-
Va SoUSa coSTa – Matrícula nº 57200412/1, cPf 595.830.372-49, víncu-
lo efetivo, e-mail marialva0309@gmail.com, como usuário/administrador 
do Sistema e-Jurisdicionado do TcE-Pa.
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo - PrESidENTE

Protocolo: 774670

errata
errata de Portaria

Portaria: Nº 0139/2022 - Publicada no doE n° 34.899 de 21/03/2022
onde se lê: aSSiSTENTE dE adMiNiSTraÇÃo
Leia-se: aUXiliar dE adMiNiSTraÇÃo

Protocolo: 774249

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica
.

Partes: eMater-ParÁ e PreFeitUra MUNiciPaL de Faro
OBJETO: O presente Termo de Cooperação tem por finalidade a congregação 
de esforços para a implementação de ações do Programa de assistência Téc-
nica e Extensão rural - ProaTEr, executado pela EMaTEr-Pará, no Estado 
do Pará, visando contribuir para a promoção do desenvolvimento rural susten-
tável no município de faro. a EMaTEr-Pará desenvolverá a ação observada 
às politicas e diretrizes dos Governos federal, Estadual e Municipal de comum 
acordo e participação da PrEfEiTUra, visando à melhoria das condições eco-
nômicas, ambientais e sociais de sua população rural.
ViGÊNcia: 16/03/2022 à 31/12/2024
foro: foro da comarca de Marituba - Pa
daTa da aSSiNaTUra: 16/03/2022
aSSiNaTUraS:
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo
Presidente da EMaTEr-Pa
PaUlo ViTor MilEo GUErra carValHo
Prefeito Municipal de faro-Pa

Protocolo: 774443

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 022/2022;BENEficiá-
rio:EliNaldo MarTiNS da SilVa;MaTrÍcUla:5258413;fUNÇÃo:EXT 
rUral ii;oBJETiVo:Para SUBSidiar aÇÕES do ProaTEr/2022, No 
ProGraMa:aGricUlTUra,PEcUária,PESca E aQUicUlTUra; MUNi-
cÍPio:alMEriM;ProGraMa:1491;ProJETo aTiVidadE:8711-c;foN-
TE:0101; ElEMENTo dE dESPESa:339030=r$-500,00;PraZo dE aPlica-
ÇÃo:30 diaS aPÓS EMiSSÃo da ordEM BaNcária;coMProVaÇÃo:15 
diaS aPÓS a rEaliZaÇÃo daS dESPESaS ;ordENador dE dESPE-
SaS:roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo.

Protocolo: 774403
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 030/2022: BENEficiário: 
MaXiMiaNo JoSÉ coSTa BriTo; Matrícula: 5035910; função: Extensionista 
rural ii; ProGraMa: 1491;ProJETo-aTiVidadE: 8711; foNTE: 0101; oBJE-
TiVo: liberação de recurso para realização das atividades de aTEr conforme 
ProaTEr 2022; MUNicÍPio: castanhal; Elemento de despesa: 33903096= 
r$ 1.000,00. Prazo para aplicação do recurso: 30 dias após emissão ordem 
bancária;Prazo para Prestação de contas: 15 dias após período de aplicação.
ordENador dE dESPESaS: ricardo SilVa frEirE

Protocolo: 774586
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 029/2022:BENEficiá-
rio: roNaldo da SilVa SaNcHES; Matrícula: 3178838; 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: Santa izabel do Pará; Elemen-
to de despesa: 33903096= r$ 1.000,00. Prazo para aplicação do recurso: 
30 dias a partir da emissão da ordem bancária; Prazo para Prestação de 
contas: 15 dias após aplicação. ordENador dE dESPESaS: ricardo 
SilVa frEirE

Protocolo: 774581
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Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 28/2022: BENEficiário: 
ailSoN doS SaNToS cardoSo Matrícula: 5049555; 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: Vigia de Nazaré; 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 a aplicação do recurso. ordENador dE dESPESa: ricardo 
SilVa frEirE

Protocolo: 774570
..

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO
DO PARÁ S/A

.

Portaria
.

Portaria N.º 023/2022
o diretor Presidente da centrais de abastecimento do Pará S.a. – cEaSa/Pa, 
no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Estatuto desta Empresa;
rESolVE:
1. designar o Sr. lUBErSoN carloS aMoEdo da GaMa, matrícula nº 
57196970/2, ocupante do cargo de agente operacional para responder 
pela Função Gratificada do servidor Marcelo Soares Tupinambá, por motivo 
de férias, no período de 07/03/2022 a 05/04/2022.
2. os efeitos desta Portaria retroagirão a 07/03/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se, em 21 de Março de 2022.
JoSÉ aNToNio Scaff filHo
diretor – Presidente
cEaSa/Pa

Protocolo: 774584

aViso de LicitaÇÃo
.

aBertUra do PreGÃo eLetrÔNico - N° 004/2022 – ceasa-Pa
as cENTraiS dE aBaSTEciMENTo do Pará S/a - cEaSa, através de seu 
Pregoeiro, torna pública a reabertura do processo licitatório referente ao 
PrEGÃo ElETrÔNico - Nº 004/2022, tendo critério de Julgamento o tipo 
“Menor Preço do loTE” cujo objeto é a contratação de empresa especiali-
zada na Prestação de Serviços de controle do acesso de veículos automo-
tores, de movimentação de cargas na portaria principal e de parqueamento 
na cEaSa/Pa, com capacidade técnica para operar sistemas de gestão in-
tegrado para controle e aferição de cargas, conforme condições, exigências 
e estimativas estabelecidas no Termo de referência do Edital.
a abertura realizar-se-á no dia 01 de abril de 2022, às 09:00 horas (nove horas),
horário de Brasília, no endereço eletrônico: https://www.compras.gov.br.
o Edital encontra-se disponível (gratuitamente), na internet, nos ende-
reços eletrônicos: https://www.comprasgovernamentais.gov.br/, http:// 
www.compraspara.pa.gov.br/ e http://www.ceasa.pa.gov.br/.
Belém/Pa, 21 de março de 2022.
albano Bulhões leite
Pregoeiro

Protocolo: 774383
..

secretaria de estado de Meio 
aMBieNte e sUsteNtaBiLidade

.

.

.

Portaria
.

reMoÇÃo de serVidor
Portaria Nº 00464/2022-GaB/seMas, de 18.03.2022

Servidor: carloS aUGUSTo daS MErcES MacHado
Matrícula: 3219151/1
cargo: contador
da: Gerência de Planejamento, orçamento e financeiro – GEPlaN/dGaf
Para: Gerência de contabilidade – GEcoN/dGaf
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos, a contar de 01/12/2021.
lÍlia Márcia raMoS rEiS
Secretária adjunta de Gestão administrativa e Tecnologias, em Exercício

Protocolo: 774063
reMoÇÃo de serVidor

Portaria Nº 00467/2022-GaB/seMas, de 18.03.2022
Servidora: JoZElia PaiVa dE SoUZa
Matrícula: 57193713/2
cargo: assistente administrativo
data da remoção: 01/03/2022
da: coordenadoria de Educação ambiental – cEaM/diorEd
Para: Gerência de Programas e Projetos de Educação ambiental – GEPEaM/diorEd
lÍlia Márcia raMoS rEiS
Secretária adjunta de Gestão administrativa e Tecnologias, em Exercício

Protocolo: 774082

reMoÇÃo de serVidor
Portaria Nº 00465/2022-GaB/seMas, de 18.03.2022

Servidora: fláVia cardoSo fariaS
Matrícula: 57175857/1
cargo: Técnico em Gestão agropecuária
data da remoção: 01/03/2022
da: Gerência de Suporte Geotecnológico ao licenciamento ambiental – 
GEoSiG/diGEo
Para: Gerência de Sistemas de Informações Geográficas e Inovações Tec-
nológicas – GEoTEc/diGEo
lÍlia Márcia raMoS rEiS
Secretária adjunta de Gestão administrativa e Tecnologias, em Exercício

Protocolo: 774077
reMoÇÃo de serVidor

Portaria Nº 00466/2022-GaB/seMas, de 18.03.2022
Servidora: JaQUEliNE liSBoa da SilVa PalHETa
Matrícula: 57201675/1
cargo: assistente administrativo
data remoção: 07/03/2022da
da: diretoria de Gestão dos Núcleos regionais de regularidade ambiental/diNUrE
Para: diretoria de ordenamento, Educação e da descentralização da Ges-
tão ambiental – diorEd/cEaM
lÍlia Márcia raMoS rEiS
Secretária adjunta de Gestão administrativa e Tecnologias, em Exercício

Protocolo: 774080

.

.

LiceNÇa MaterNidade
.

Portaria Nº 00460/2022 -dGaF/GaB/seMas, de 18/03/2022
Nome: caMila oliVEira NaSciMENTo VEloSo
Matrícula 5939978/2
função: Técnico em Gestão Pública
concessão: 180 (cento e oitenta) dias de licença Maternidade
Período: 24/02/2022 a 22/08/2022
lÍlia Márcia raMoS rEiS
Secretária adjunta de Gestão administrativa e Tecnologias, em Exercício

Protocolo: 774667
Portaria Nº 00458/2022 -dGaF/GaB/seMas, de 18/03/2022
Nome: BrUNa roBErTa PErEira lira
Matrícula 5954982/1
função: Técnico em Gestão de Meio ambiente
concessão: 180 (cento e oitenta) dias de licença Maternidade
Período: 11/03/2022 a 06/09/2022
lÍlia Márcia raMoS rEiS
Secretária adjunta de Gestão administrativa e Tecnologias, em Exercício

Protocolo: 774654

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 0473/2022 - GaB/seMas 21 de MarÇo de 2022.
Objetivo: Oficina de trabalho junto às comunidades quilombolas locais e 
prefeituras municipais de Tracuateua e Bragança.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Tracuateua e Bragança/Pa
Período: 24/03 a 27/03 – 3 e ½ diária.
Servidor:
- 57175460/1 – JÚlio cESar MEYEr JUNior – (Médico Veterinário)
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: 774409
Portaria Nº 0366/2022 - GaB/seMas 09 de MarÇo de 2022.
Objetivo: Realizar ação conjunta de fiscalização ambiental com a Gerência de 
infraestrutura de Energia, Parcelamento do Solo e Saneamento - GEPaS/dla, 
na(o) área/polígono do aterro sanitário do município de Marituba.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Marituba/Pa
Período: 16/03/2022 – ½ diária
Servidores:
- 5912113/2 - aNdrEa Maria dE araUJo – (Técnico em Gestão de Meio 
ambiente)
- 5954898/1 - claUdio HaYdEMar dE oliVEira raMoS – (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: 769274
Portaria Nº 0407/2022 - GaB/seMas 14 de MarÇo de 2022.
objetivo: realizar vistoria técnica nas empresas: fazenda e Pedreira Santa 
Monica lTda; Mineração Tracuateua lTda, empresa Karen Kethhlen fer-
nandes Silva, para análise dos processos desses empreendimentos.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Tracuateua/Pa e Nova Timboteua/Pa.
Período: 28/03 a 01/04/2022 – 04 e ½ diárias.
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Servidores:
- 5907566/ 2 - diEGo SilVa SaldaNHa - (Gerente)
- 5953091/ 1 - BrUNo GilMar SilVa da SilVa - (Técnico em Gestão de 
Meio ambiente)
- 5938595/ 2 - SHEila PaTricia dalMacio BarBoSa - (Técnico em Ges-
tão de Meio ambiente)
- 5953130/ 1 - WalTEr dE SoUZa fErraZ NETo - (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: 771140
Portaria Nº 0470/2022 - GaB/seMas 21 de MarÇo de 2022.
objetivo: Estabelecimento de parcerias e implementação do ecossistema 
de bioeconomia.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Santarém, alter do chão e Belterra /Pa
Período: 24/03 a 27/03/2022 3 e – ½ diária.
Servidoras:
5958908/1 – caMillE BENdaHaN BEMErGUY – (diretora)
5904235/2 – caMilla PENNa dE MiraNda fiGUEirEdo (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: 774202

.

.

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 formalidades 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: 5908/2010
NoME do iNfraTor: TiM cElUlar Sa
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 , em consonância com o art. 60 e 70 da lei federal 9605/1998, 
e art. 66 do decreto federal 6514/2008 resolução coNaMa 237/ 1997.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, TorNoU SEM EfEiTo o auto de infra-
ção n° 1666/2010/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: 18437/2016
NoME do iNfraTor: JailSoN doS S PEiXoTo
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 31 do Paragrafo único e art. 81 
do decreto federal 6514/2008, em consonância com o art. 225 da consti-
tuição 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 infra-
ção n° 8807/2016/GEfaU, 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: 29941/2011
NoME do iNfraTor: fraNciSco JoSÉ 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° 
4895/2011/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: 40717/2017
NoME do iNfraTor: aGroiNdUSTria SErra MaNSa
iNfraÇÃo: art. 118, inciso Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art.81 do decreto federal 
6514/2008, em consonância com o art. 70, e art. 225 da constituição da 
federal 9.605/1998.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabili-
dade - SEMaS, através de seu titular, TorNoU NUlo o auto de infração 
n° 9990/2017/GErad, ante a ausencia de motivação, o que torna o auto 
incapaz de produzir efeitos. Sendo este arquivado, observando as forma-
lidades legais.
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eXtrato de decisÃo
Processo: 38340/2015
NoME do iNfraTor: coMPaNHiaS docaS do Pará
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 9605/98, 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° 8590/2015, 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: 24507/2012
NoME do iNfraTor: aGroPEcUaria MarTiNS lTda
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 43 do decreto federal 
6514/2008, em consonância com o art. 70 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° 2090/2012/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: 36128/2014
NoME do iNfraTor: MorEdSoN rEBoUÇaS froTa
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, em consonância com o art. 66 do decreto federal 6514//2008.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, TorNoU SEM EfEiTo o auto de infração n° 
3127/2010/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: 12514/2016
NoME do iNfraTor: EMilio carloS NoGUEira BaTaGiN
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 43 do decreto federal 
6514/2008, em 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° 
3490/2016/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: 17298/2017
NoME do iNfraTor: METa EMPrEENdiMENTo
iNfraÇÃo: art. 118, inciso Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: inciso iV do art 81 lei Estadual n° 
5.887/1995 , 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° 4582/2017/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: 5190/2017
NoME do iNfraTor: JairE aMoriM doS SaNToS
iNfraÇÃo: art. 118, inciso Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 50 do decreto federal 
6514/2008, em consonância com o art. 50 e 70 da lei federal 9605/2008 
c/c decreto federal 6514/2008 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° 8485/2017, 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: 2427/2013
NoME do iNfraTor: JoÃo SErra alVarENGa NETo
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 51 do decreto federal n° 
6514/2008, em consonância com o art. 70 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 infração 
n° 6565/2013/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: 586/2014
NoME do iNfraTor: acoSTa & fiGUEirEdo lTda
iNfraÇÃo: art. 118, inciso Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 47 paragrafo 1° do decreto 
federal 6514/2008, em consonância com o art. 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° 
6828/2013/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: 2217/2012
NoME do iNfraTor: orlaNdo BaraSUol
iNfraÇÃo: art. 118, inciso Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 51 do decreto federal 
6514/2008, em consonância com o art. 70 da lei n° 9.605-98 c/c art 50 da 
lei federal 9605/98 e a lei de crimes ambientais art. 225 /1988
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabili-
dade - SEMaS, através de seu titular, tornou NUlo o auto de infração 
n° 2412/2012/GEflor ante a incidência da prescrição intercorrente, nos 
termos do art. 21 do decreto federal n° 6.514/2008 o que torna o auto 
incapaz de produzir efeitos. Sendo este arquivado, observando as forma-
lidades legais.

eXtrato de decisÃo
Processo: 3910/2009
NoME do iNfraTor: MadEflora MadEiraS da flora lTda-ME
iNfraÇÃo: art. 118, inciso Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 79 decreto federal 6514/2008, 
em consonância com o art. 18 decreto federal 6514/2008
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabili-
dade - SEMaS, através de seu titular, TorNoU NUlo o auto de infração 
n° 1459/2009/GEMaM, ante a incidencia da presquição quinquenal nos 
termos do art. 21 o decreto federal 6514/2008, sendo este arquivado, 
observando as formalidades legais.

Protocolo: 774709
..

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE
DO ESTADO DO PARÁ

.

diÁria
.

Portaria Nº 155 de 18 de MarÇo de 2022
fundamento legal: conforme o processo nº 2022/298805 e o art.145 da 
lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
objetivo: Participar de ações de levantamento e diagnóstico técnico 
das potencialidades das comunidades do PESaM para a renovação do Pla-
no de Manejo
origem: São Geraldo do araguaia-Pa
destino: Belém-Pa
Período: 29/03 a 15/04/2022 -  17,5 (dezessete e meia) diárias
Servidor: Soraya Tatiana Macedo alves - 54186246 - Técnico em Gestão 
de Meio ambiente
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 774152
..

secretaria de estado
de seGUraNÇa PÚBLica
e deFesa sociaL

.

Portaria
.

Portaria Nº 02/2022 - ciGesP
altera dispositivos da PorTaria Nº 01/2022 – ciGESP, de 21.02.2022, 
que criou o Grupo de Trabalho integrado de Estatística e análise criminal 
do SIEDS com o escopo de coordenar a análise e qualificação de dados da 
Segurança Pública.
coNSidEraNdo o disposto no art. 2º da PorTaria Nº 01/2022 – 
ciGESP, que designou representantes para compor o GTi, indicados pelos 
respectivos órgãos que integram o SiEdS;
coNSidEraNdo a remessa da Secretaria de Estado de administração Pe-
nitenciária de indicação de seus representantes para compor o citado Gru-
po de Trabalho integrado.
rESolVE:
art. 1º - alTErar o art. 2º da PorTaria Nº 01/2022 - ciGESP, de 21 de 
fevereiro de 2022, publicada em Diário Oficial nº 34.875 para inclusão de 
novos membros representantes, passando a vigorar com a seguinte redação:
“art. 2º - o GTi terá a seguinte representação:
(...)
Vii - Secretaria de Estado de administração Penitenciária (SEaP):
Titular: fEliPE aUGUSTo SilVa dE caSTro;
Suplente: Maira aMaral alVES.”
art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém-Pa, 18 de março de 2022.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social do Pará
Presidente do comitê integrado da Segurança Pública (ciGESP)
lei Estadual nº 7.584/11, art. 6º§1º

Protocolo: 774226
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terMo aditiVo a coNtrato
.

1º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 023/2021 - seGUP/Pa
Processo:  2020/1094747
Exercício: 2022
origem: Pregão Eletrônico nº 002/2021 - SEGUP/Pa.
objeto: a prorrogação da vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, 
com início a contar da data de 17/03/2022 e término em 16/03/2023 e o 
reajuste de Preços de 7,56%, de acordo com a PorTaria Nº 056 de 06 
de maio de 2021, publicada no doE nº 34.576 de 07 de maio de 2021, 
correspondente ao valor de r$ 13.961,52 (treze mil novecentos e sessenta 
e um reais e cinquenta e dois centavos), passando o valor inicial mensal 
estimado de r$ 15.389,71 (quinze mil trezentos e oitenta e nove reais e 
setenta e um centavos, para r$ 16.553,17 (dezesseis mil quinhentos e 
cinquenta e três reais e dezessete centavos), com o valor global passando 
de r$ 184.676,52 (cento e oitenta e quatro seiscentos e setenta e seis 
reais e cinquenta e dois centavos), para r$ 198.638,04 (cento e noventa 
e oito mil seiscentos e trinta e oito reais e quatro centavos), conforme 
cálculo da coordenadoria de Execução orçamentária e financeira.
fundamentação legal: Parecer Jurídico N° 137/2022- coNJUr/SEGUP
data da assinatura: 16/03/2022
Vigência: 17/03/2022 a 16/03/2023
Valor Global: r$ 198.638,04
Programação orçamentária: 21.101.06.131.1502.8233 – Edição e Publi-
cação de atos administrativos Pública; Natureza: 339139; fonte: 0101.
contratada: iMPrENSa oficial do ESTado do Pará – ioEPa
cNPJ: 04.835.476/0001-01
Endereço: Travessa do chaco, 2271, Marco, cEP 66.630-505
ordenador de despesas: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa - Secretário 
adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 774316

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 054/2022 – seGUP
o Governo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
representado pela SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E 
dEfESa Social – SEGUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste Manoel 
Teodoro nº 305, Bairro Batista campos, cEP. 66.023-700, cidade de 
Belém, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-01, 
por meio de seu Secretário adjunto de Gestão administrativa, Sr. PaUlo 
roBErTo doS SaNToS liMa, brasileiro, portador da cédula de identidade 
n° 1562036 - SSP/Pa e inscrito no cPf/Mf sob o n° 304.401.902-82, 
residente e domiciliado nesta cidade, no âmbito de suas atribuições 
legais, rESolVE reconhecer a iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, com 
fulcro no artigo 25, ii, da lei 8.666/93, em conformidade com o art. 
193, ii da lei federal 14.133/2021, e a PorTaria Nº 007/2018 – GaB 
iESP, Portaria 012/2019-GaB iESP,  resolução nº148/2015, nº149/2015, 
nº 214/2017, nº311/2019, nº355/2020, todas oriundas do conselho 
Superior do instituto de Ensino de Segurança Pública do Pará - iESP para 
contratação do(a) Senhor(a) ElSoN lUiZ BriTo da SilVa, Titulação 
Mestre, inscrito(a) no cPf sob o nº 307.591.882-20, rG nº 18367 -Pa, 
PiS/Pasep nº 170.473.809-55, residente e domiciliado(a) à Passagem 
Popular E, rui Barbosa, São lázaro, Nº 55, Bairro Guama, Belém/Pa, cujo 
objeto é a contratação da prestação de serviços técnicos profissionais 
especializados para execução de atividades educacionais como docente da 
disciplina atribuições das redes de atendimento Especializado, no curso 
de capacitação aos Órgãos do SiEdS e a rede de atendimento à criança, 
ao adolescente e Mulher Vítima de Violência - frente ao TErPaZ, aprovado 
pela resolução nº407/2021-coNSUP, cujo valor total é r$ 4.480,00 
(quatro mil quatrocentos e oitenta reais), incluídos todos os valores 
relativos à prestação de serviços e tributos, Programação orçamentária: 
21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes de Segurança Pública 
fonte: 0101 Naturezas: 339036 e 339047
Belém/Pa, 18 de Março de 2022.
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 774326
terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 052/2022 – seGUP

o Governo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
representado pela SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E 
dEfESa Social – SEGUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste Manoel 
Teodoro nº 305, Bairro Batista campos, cEP. 66.023-700, cidade de 
Belém, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-01, 
por meio de seu Secretário adjunto de Gestão administrativa, Sr. PaUlo 
roBErTo doS SaNToS liMa, brasileiro, portador da cédula de identidade 
n° 1562036 - SSP/Pa e inscrito no cPf/Mf sob o n° 304.401.902-82, 
residente e domiciliado nesta cidade, no âmbito de suas atribuições legais, 
rESolVE reconhecer a iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, com fulcro no 
artigo 25, ii, da lei 8.666/93, em conformidade com o art. 193, ii da lei 
federal 14.133/2021, e a PorTaria Nº 007/2018 – GaB iESP, Portaria 
012/2019-GaB iESP,  resolução nº148/2015, nº149/2015, nº 214/2017, 
nº311/2019, nº355/2020, todas oriundas do conselho Superior do 
instituto de Ensino de Segurança Pública do Pará - iESP para contratação 
do(a) Senhor(a)alETHEa Maria caroliNa SalES BErNardo, Titulação 
Mestre, inscrito(a) no cPf sob o nº 879.537.142-72,  rG nº 4889875, 
PiS/Pasep nº 131.989.834-27, residente e domiciliado(a) à avenida 
Governador José Malcher, apt 1304, nº 2271, Bairro Nazaré, Belém/Pará, 
cujo objeto é a contratação da prestação de serviços técnicos profissionais 
especializados para execução de atividades educacionais como docente 
da disciplina legislação Especial,  no curso de capacitação aos Órgãos 

do SiEdS e a rede de atendimento à criança, ao adolescente e Mulher 
Vítima de Violência - frente ao TErPaZ, aprovado pela resolução nº 
407/2021-coNSUP, cujo valor total é r$ 4.480,00 (quatro mil quatrocentos 
e oitenta reais), incluídos todos os valores relativos à prestação de serviços 
e tributos, Programação orçamentária: 21.101.06.128.1502.8832 - 
capacitação dos agentes de Segurança Pública, fonte: 0101, Naturezas: 
339036 e 339047.
Belém/Pa, 18 de Março de 2022.
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 774320
terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 055/2022 – seGUP

o Governo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
representado pela SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E 
dEfESa Social – SEGUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste Manoel 
Teodoro nº 305, Bairro Batista campos, cEP. 66.023-700, cidade de 
Belém, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-01, 
por meio de seu Secretário adjunto de Gestão administrativa, Sr. PaUlo 
roBErTo doS SaNToS liMa, brasileiro, portador da cédula de identidade 
n° 1562036 - SSP/Pa e inscrito no cPf/Mf sob o n° 304.401.902-82, 
residente e domiciliado nesta cidade, no âmbito de suas atribuições legais, 
rESolVE reconhecer a iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, com fulcro no 
artigo 25, ii, da lei 8.666/93, em conformidade com o art. 193, ii da lei 
federal 14.133/2021, e a PorTaria Nº 007/2018 – GaB iESP, Portaria 
012/2019-GaB iESP,  resolução nº148/2015, nº149/2015, nº 214/2017, 
nº311/2019, nº355/2020, todas oriundas do conselho Superior do instituto 
de Ensino de Segurança Pública do Pará - iESP para contratação do(a) 
Senhor(a) GErdErSoN JoSE NEVES BEZErra, Titulação ESPEcialiSTa, 
inscrito(a) no cPf sob o nº722.779.392-34, rG nº 3606303 -Pa, PiS/
Pasep nº 1263626142-9, residente e domiciliado(a) à : rUa JaBaTiTEUa, 
Nº.: 260 Bairro Marco, BElEM/Pará, cujo objeto é a contratação da 
prestação de serviços técnicos profissionais especializados para execução 
de atividades educacionais como Supervisão de curso,  no curso na 
capacitação aos Órgãos do SiEdS e a rede de atendimento à criança 
adolescente e Mulher Vítima de Violência - frente ao TErPaZ, aprovado pela 
resolução nº407/2021-coNSUP, cujo valor total é r$ 1.190,00 (um mil 
cento e noventa reais ), incluídos todos os valores relativos à prestação de 
serviços e tributos, Programação orçamentária: 21.101.06.128.1502.8832 
- capacitação dos agentes de Segurança Pública, fonte: 0101, Naturezas: 
339036 e 339047.
Belém/Pa, 18 de Março de 2022.
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 774335
terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 053/2022 – seGUP

o Governo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
representado pela SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E 
dEfESa Social – SEGUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste Manoel 
Teodoro nº 305, Bairro Batista campos, cEP. 66.023-700, cidade de 
Belém, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-01, 
por meio de seu Secretário adjunto de Gestão administrativa, Sr. PaUlo 
roBErTo doS SaNToS liMa, brasileiro, portador da cédula de identidade 
n° 1562036 - SSP/Pa e inscrito no cPf/Mf sob o n° 304.401.902-82, 
residente e domiciliado nesta cidade, no âmbito de suas atribuições legais, 
rESolVE reconhecer a iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, com fulcro no 
artigo 25, ii, da lei 8.666/93, em conformidade com o art. 193, ii da lei 
federal 14.133/2021, e a PorTaria Nº 007/2018 – GaB iESP, Portaria 
012/2019-GaB iESP, resolução nº148/2015, nº149/2015, nº 214/2017, 
nº311/2019, nº355/2020, todas oriundas do conselho Superior do instituto 
de Ensino de Segurança Pública do Pará - iESP para contratação do(a) 
Senhor(a) TaTiaNE da SilVa rodriGUES ToloSa, Titulação MESTrE, 
inscrito(a) no cPf sob o nº65831390225, rG nº 32510 -Pa, PiS/Pasep 
nº: 1.313.464.542-3, residente e domiciliado(a) à : al SaNTa Maria, 
acESSo rUa 08 dE Maio ProX. PS Sao JoSE, Nº.: 53 Bairro aGUlHa, 
BElEM/Pará, cujo objeto é a contratação da prestação de serviços técnicos 
profissionais especializados para execução de atividades educacionais 
como docente da disciplina abordagem Sociopsicologica da Violência e 
do crime,  no curso na capacitação aos Órgãos do SiEdS e a rede de 
atendimento à criança adolescente e Mulher Vítima de Violência - frente 
ao TErPaZ, aprovado pela resolução nº407/2021-coNSUP, cujo valor 
total é r$ 4.480,00 (quatro mil quatrocentos e oitenta reais), incluídos 
todos os valores relativos à prestação de serviços e tributos, Programação 
orçamentária: 21.101.06.128.1502.883832- capacitação dos agentes de 
Segurança Pública, fonte: 0101, Naturezas: 339036 e 339047.
Belém/Pa, 18 de Março de 2022.
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 774340

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBiLidade 
Nº052/2022-seGUP

Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 052/2022–SE-
GUP, fundamentado no artigo 25, ii, do referido diploma legal.
Belém/Pa, 18 de Março de 2022.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 774325
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terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBiLidade 
Nº 054/2022-seGUP

Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 054/2022–SE-
GUP, fundamentado no artigo 25, ii, do referido diploma legal.
Belém/Pa, 18 de Março de 2022.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 774329
terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBiLidade 

Nº 055/2022-seGUP
Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 055/2022–SE-
GUP, fundamentado no artigo 25, ii, do referido diploma legal.
Belém/Pa, 18 de Março de 2022.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 774336
terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBiLidade 

Nº 053/2022-seGUP
Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 053/2022–SE-
GUP, fundamentado no artigo 25, ii, do referido diploma legal.
Belém/Pa, 18 de Março de 2022.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 774345

aPostiLaMeNto
Processo Nº 2021/752551
2º terMo de aPostiLaMeNto do coNtrato Nº 26/2021-FisP
2º TErMo dE aPoSTilaMENTo do coNTraTo Nº 26/2021-fiSP, cElE-
Brado ENTrE fUNdo dE iNVESTiMENTo dE SEGUraNÇa PÚBlica E 
a EMPrESa colEPacK iNdUSTria coMÉrcio EMBalaGENS EirEli.
1 – do oBJeto
constitui objeto do presente Termo de apostilamento a alteração da cláu-
sula V – da doTaÇÃo orÇaMENTária, do contrato nº26/2021 - fiSP.
Pi: 1050007563E
Que passará a ser o seguinte:
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, 21 de março de 2022.
fundo de investimento de Segurança Pública - fiSP/SEGUP
ViNiciUS PiNHEiro carValHo
diretor e ordenador de despesa do fiSP

Protocolo: 774434
aPostiLaMeNto

Processo Nº 2021/752551
2º terMo de aPostiLaMeNto do coNtrato Nº 23/2021-FisP
2º TErMo dE aPoSTilaMENTo do coNTraTo Nº 23/2021-fiSP, cElE-
Brado ENTrE fUNdo dE iNVESTiMENTo dE SEGUraNÇa PÚBlica E a 
EMPrESa dEll coMPUTadorES do BraSil.
1 – do oBJeto
constitui objeto do presente Termo de apostilamento a alteração da cláu-
sula V – da doTaÇÃo orÇaMENTária, do contrato nº23/2021 - fiSP.
Pi: 1050007563E
Que passará a ser o seguinte:
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, 21 de março de 2022.
fundo de investimento de Segurança Pública - fiSP/SEGUP
ViNiciUS PiNHEiro carValHo
diretor e ordenador de despesa do fiSP

Protocolo: 774422
aPostiLaMeNto

Processo Nº 2021/752551
2º terMo de aPostiLaMeNto do coNtrato Nº 24/2021-FisP
2º TErMo dE aPoSTilaMENTo do coNTraTo Nº 24/2021-fiSP, cElE-
Brado ENTrE fUNdo dE iNVESTiMENTo dE SEGUraNÇa PÚBlica E a 
driVE a iNforMáTica lTda.
1 – do oBJeto
constitui objeto do presente Termo de apostilamento a alteração da cláu-
sula V – da doTaÇÃo orÇaMENTária, do contrato nº24/2021 - fiSP.
Pi: 1050007563E
Que passará a ser o seguinte:
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, 21 de março de 2022.
fundo de investimento de Segurança Pública - fiSP/SEGUP
ViNiciUS PiNHEiro carValHo
diretor e ordenador de despesa do fiSP

Protocolo: 774430

POLICIA MILITAR DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria de NoMeaÇÃo de FiscaL Nº 059/2022 – ccc: NoMEar 
o CB QPMP RG 39869 VICTOR FERREIRA DE LIMA, como fiscal do contrato 
005/2022-ccc/PMPa, celebrado entre a PMPa e a coMErcio SilVEira 
aTacadiSTa dE MÓVES MoGi MiriM EirEli; registre-se, publique-se, 
cumpra-se; Belém/Pa, 21 de Março de 2022; ricardo do NaSciMENTo 
raMoS – TEN cEl QoPM rG 29213; chefe do centro de compras e con-
tratos da PMPa.

Protocolo: 774299
Portaria de FaLeciMeNto Nº 17/2022 – 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 22920 PaUlo GUilHErME GUEdES da SilVa, faleceu na cidade de 
ananindeua/Pa, na data 11 de Novembro de 2021, conforme cópia da cer-
tidão de Óbito n° 065656 01 55 2021 4 00447 242 0175380 31, expedida 
pelo registro civil das Pessoas Naturais, no dia 03 de fevereiro de 2022, 
apresentada e arquivada no cVP, rESolpVE:
art. 1º. EXclUir do Quadro de Veteranos o cB PM rEf rG 22920 PaUlo 
GUilHErME GUEdES da SilVa, em virtude do seu falecimento na data 11 
de Novembro de 2021;
art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a contar do dia 11 de Novembro de 2021 e revoga as dispo-
sições em contrário.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Quartel em Belém/Pa, 21 de março de 2022.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM rG 18044
comandante Geral da PMPa

Protocolo: 774741
Portaria de FaLeciMeNto Nº 16/2022 – 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 15789 Mario JorGE coSTa da SilVEira, faleceu na cidade de 
castanhal/Pa, na data 07 de Janeiro de 2022, conforme cópia da certidão 
de Óbito n° 067694 01 55 2022 4 00045 047 0029654 00, expedida pelo 
registro civil das Pessoas Naturais, no dia 13 de janeiro de 2022, apresen-
tada e arquivada no cVP, rESolVE:
art. 1º. EXclUir do Quadro de Veteranos o 3º SGT PM rEf rG 15789 
Mario JorGE coSTa da SilVEira, em virtude do seu falecimento na data 
07 de Janeiro de 2022;
art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a contar do dia 07 de janeiro de 2022 e revoga as disposições 
em contrário.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Quartel em Belém/Pa, 21 de março de 2022.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM rG 18044
comandante Geral da PMPa

Protocolo: 774737
Portaria de FaLeciMeNto Nº 13/2022 – 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 SUB TEN 
PM rr rG 4453 oTacilio Garcia MoNTEiro coSTa, faleceu na cidade de 
Belém/Pa, na data 22 de dezembro de 2021, conforme cópia da certidão 
de Óbito n° 067595 01 55 2021 4 00505 257 0188990 46 expedida pelo 
registro civil das Pessoas Naturais, no dia 10 de janeiro de 2022, apresen-
tada e arquivada no cVP, rESolVE:
art. 1º. EXclUir do Quadro de Veteranos o SUB TEN PM rr rG 4453 oTa-
cilio Garcia MoNTEiro coSTa, em virtude do seu falecimento na data 
22 de dezembro de 2021;
art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a contar do dia 22 de dezembro de 2021 e revoga as disposi-
ções em contrário.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Quartel em Belém/Pa, 21 de março 2022.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM rG 18044
comandante Geral da PMPa

Protocolo: 774731
Portaria de FaLeciMeNto Nº 15/2022 – 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 rr rG 11012 JoÃo BErNardiNo doS SaNToS cardoSo, faleceu na 
cidade de Belém/Pa, na data 02 de Janeiro de 2022, conforme cópia da 
certidão de Óbito n° 067595 01 55 2022 4 00506 079 0189112 53, expe-
dida pelo registro civil das Pessoas Naturais, no dia 13 de janeiro de 2022, 
apresentada e arquivada no cVP, rESolVE:
art. 1º. EXclUir do Quadro de Veteranos o 3º SGT PM rr rG 11012 JoÃo 
BErNardiNo doS SaNToS cardoSo, em virtude do seu falecimento na 
data 02 de Janeiro de 2022;
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art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a contar do dia 02 de janeiro de 2022 e revoga as disposições 
em contrário.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Quartel em Belém/Pa, 21 de março de 2022.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM rG 18044
comandante Geral da PMPa

Protocolo: 774736
Portaria Nº 0893/2022 – dGP/sP/sccMP

o coMaNdaNTE GEral da PolÍcia MiliTar do ESTado do Pará, 
no exercício da atribuição prevista no artigo 8º, inciso Viii, da lei 
complementar Estadual nº 053/2006; considerando o disposto no art. 
52, inciso iV, alínea “q” c/c art. 120, inciso i, § 1º, da lei Estadual nº 
5.251/1985; considerando o Memorando nº 126/2022 cfaP/cfP 2022 – 
PMPA, de 23 de fevereiro de 2022, que anexa o requerimento firmado pelo 
al cfP PM dENilSoN MiraNda doS rEiS; considerando a PorTaria Nº 
105/2022 – dGEc, publicada no Boletim Geral nº 038, de 23 de fevereiro 
de 2022, a qual dESliGoU a PEdido do cfP/PMPa/2022 o al cfP PM 
dENilSoN MiraNda doS rEiS (PaE Nº 2022/225175);
rESolVE:
art. 1º licENciar a PEdido da Polícia Militar do Pará, o al cfP PM dE-
NilSoN MiraNda doS rEiS (cPf Nº 700.657.892-29), pertencente ao 
Polo Belém/Pa.
art. 2º EXclUir o al cfP PM dENilSoN MiraNda doS rEiS, da folha de 
pagamento da PMPa. Providencie o departamento Geral de Pessoal da PMPa.
art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se, cumpra-se.
Quartel em icoaraci/Pa, 21 de março de 2022.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM rG 18044
comandante Geral da PMPa

Protocolo: 774463

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

eXtrato de Portaria de coNcessÃo – errata
Portaria Nº 278/2022-dGa/sUP FUNdos; PUBlicada No doE Nº 
34.893, dE 15/03/2022; No caMPo dESTiNado ao SUPrido; oNde se 
LÊ:GioVaNY HENriQUE Sa SilVa; Leia-se GioVaNY HENriQUE SalES 
da SilVa; ordENador dE dESPESaS: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra, cEl PM.

Protocolo: 774705
eXtrato de Portarias de coNcessÃo - PUBLicaÇÃo

Portaria Nº 309/2022-dGa-sUP FUNdos; Suprido oSMarlEY 
fUrTado, caP PM, Mf 57199772/2, do efetivo do (a) EMG; Prazo p/ 
aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) 
dias; Valor: r$ 450,00; Elemento de despesa: 33.90.39 –SErViÇo dE 
TErcEiroS PESSoa JUrÍdica; fonte de recurso: 0101 (tesouro); 
ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.

Protocolo: 774513

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1176/22/di/dF – objetivo:Policiamento e fiscalização 
de Trânsito nas rodovias Estaduais (1ª QUiNZ dE MarÇo/2022/
BPrV); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Marituba-Pa; destino: ourilândia do Norte-Pa; Período: 28/02 a 
15/03/2022; Quantidade de diárias: 15 de alimentação e 15 de pousada; 
Servidores: SUB TEM PM Elias carlos Vieira lima; cPf: 392.283.392-
68; Valor r$ 3.956,40. SGT PM Jorge luiz rodrigues Vasconcelos: cPf: 
264.727.912-87; r$ 3.956,40. SGT PM reginaldo Moreira Júnior; cPf: 
802.183.692-04; Valor r$ 3.956,40. SGT PM dayse ferreira dias; cPf: 
900.093.712-49; Valor r$ 3.956,40. Sd PM Patrik Teles Pimenta; cPf: 
965.446.192-72; Valor: r$ 3.798,00. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1177/22/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscalização de 
Trânsito nas rodovias Estaduais (1ª QUiNZ dE MarÇo/2022); fundamento 
legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: 
Moju-Pa; Período: 28/02 a 15/03/2022; Quantidade de diárias: 15 de 
alimentação e 15 de pousada; Servidores: SGT PM ricardo Nunes da 
Silva; cPf: 462.702.722-20; Valor r$ 3.956,40. SGT PM alberto de araújo 
fausto; cPf: 703.109.392-91; Valor r$ 3.956,40. SGT PM charliston 
Eduardo dos Santos lima; cPf: 883.852.642-72; Valor r$ 3.956,40. cB 
PM dênis carvalho da costa; cPf: 000.612.912-93; Valor r$ 3.798,00. cB 
PM denio de Macêdo Medeiros; cPf: 802.167.652-34; Valor r$ 3.798,00. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 774679
Portaria Nº 1205/22/di/dF – objetivo: a Serviço da 
PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
redenção-Pa; destino: Marabá-Pa; Período: 14 a 15/03/2022; Quantidade 
de diárias: 01 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: Sd PM Neuily 
Sousa da Silva; cPf: 009.436.152-59; Valor: r$ 253,20. Sd PM carlos 
roberto da Silva de Sousa; cPf: 969.118.912-72; Valor: r$ 253,20. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1206/22/di/dF – objetivo: Escolta de 
Presos; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: anajás-
Pa; destino: Breves-Pa; Período: 15 a 17/03/2022; Quantidade de diárias: 
02 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: SGT PM Jose augusto da 
conceição; cPf: 487.604.472-49; Valor: r$ 527,52. SGT PM Paulo roberto 

da Silva Quaresma; cPf: 379.445.092-20; Valor: r$ 527,52. Sd PM Thiago 
augusto rodrigues rodrigues; cPf: 935.145.572-68; 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 1207/22/di/dF – objetivo: a Serviço da 
PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-
Pa; destino: Brasília-df; Período: 09 a 15/01/2022; Quantidade de diárias: 
07 de alimentação; Servidor: SGT PM Maycon de araújo oliveira; cPf: 
766.826.172-91; Valor: r$ 1.384,74. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1208/22/di/dF – objetivo: curso Especial de força 
Tática 2022; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Belém-Pa; destino: Marabá-Pa; Período: 03 a 04/05/2022; Quantidade de 
diárias: 02 de alimentação; Servidores: cEl PM Giorgio christiano andrade 
Mariúba; cPf: 483.358.862-53; Valor: r$ 316,52. ordenador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1209/22/di/dF – objetivo: a Serviço da 
PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-
Pa; destino: Bagé-rS; Período: 18 a 28/03/2022; Quantidade de diárias: 
10 de alimentação e 10 de pousada; Servidores: SGT PM cleiton couto 
de Vilhena; cPf: 690.151.202-34; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM Emanuel 
daniel cabral da cunha; cPf: 591.572.242-34; Valor: r$ 3.956,40. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1211/22/di/dF – objetivo: a Serviço da 
PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-
Pa; destino: acará-Pa; Período: 12/02/2022; Quantidade de diárias: 
01 de alimentação; Servidores: SGT PM rosinaldo cardoso Maciel; cPf: 
305.967.342-04; Valor: r$ 131,88. Sd PM Breno Quadros Estevam; cPf: 
999.372.712-15; Valor: r$ 126,60. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1212/22/di/dF – objetivo: Participar do X curso 
operacional de roTaM; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Brasília-df; Período: 07/03 a 05/04/2022; 
Quantidade de diárias: 30 de alimentação, 30 de pousada e 30 de 
indenização de transporte; Servidor: SGT PM Sérgio francisco da conceição 
Gomes; cPf: 618.374.232-53; Valor: r$ 14.401,20. ordenador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1213/22/di/dF – objetivo: Participar do X curso 
operacional de roTaM; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Brasília-df; Período: 07 a 12/03/2022; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação, 05 de pousada e 05 de 
indenizações de transporte; Servidores: TEN PM PM randy abrahão oliveira 
de oliveira; cPf: 834.120.262-04; Valor: r$ 2.567,20. ordenador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 774625

.

.

editaL de coNcUrso PÚBLico Para adMissÃo de 
serVidor

.

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de seGUraNÇa PÚBLica 

e deFesa sociaL
PoLÍcia MiLitar do ParÁ

dePartaMeNto GeraL de PessoaL
seÇÃo tÉcNica

sUBseÇÃo de seLeÇÃo, MoBiLiZaÇÃo, recadastraMeNto 
e PessoaL ciViL

coNVocaÇÃo Para adMissÃo, MatrÍcULa e 
iNcorPoraÇÃo, reFereNte

ao editaL Nº 01/ cFP/PMPa/2020
editaL Nº 046/ssMrPc/2022 – cFP/PMPa, 

de 21 de MarÇo de 2022
o GoVErNo do ESTado do Pará, por meio da Polícia Militar do Pará - 
PMPa, representada por seu comandante geral, JoSÉ dilSoN MElo dE 
SoUZa JÚNior – cEl QoPM, torna pública a coNVocaÇÃo do candidato 
abaixo relacionado, aprovado no cfP/PMPa/2020, para a entrega dos do-
cumentos referentes à habilitação para a admissão ao curso de formação 
de Praças da Polícia Militar do Pará CFP/PMPA/2020, para fins de cumpri-
mento da decisão judicial, no dia e horário previsto neste edital.
1- arTHUr HENriQUE liMa SilVa, (SUB JUdicE), Mandado de Seguran-
ça, processo nº 0828257-39.2022.14.0301.
1. da coNVocaÇÃo Para eNtreGa dos docUMeNtos reFereN-
tes À HaBiLitaÇÃo:
1.1. o candidato convocado deverá se apresentar, no dia 24 de março de 
2022, às 09h00min, no departamento Geral de Pessoal da Polícia Militar 
do Pará, na Subseção de Seleção, Mobilização, recadastramento e Pessoal 
civil (SSMrPc), localizada na rodovia augusto Montenegro KM 09, nº 8401 
– bairro Parque Guajará, no complexo do comando Geral da PMPa, nesta 
cidade de Belém, Estado do Pará.
1.2. o candidato que não apresentar os documentos previstos no subitem 
2.1 deste edital será considerado inabilitado para fins de matrícula e incorpo-
ração e, em consequência, perderá o direito à vaga de acordo com o contido 
no subitem 19.3 do edital nº 01/PMPa, de 12 de novembro de 2020.
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2. da HaBiLitaÇÃo
2.1 o candidato convocado deverá comparecer no dia, hora e local, utilizando 
obrigatoriamente máscara juntamente com o cartão de imunização contra a 
covid-19, para apresentar e entregar os documentos abaixo relacionados:
a) certidão de nascimento e/ou casamento;
b) documento de identidade;
c) título de eleitor e comprovante(s) de votação na última eleição ou jus-
tificativa eleitoral;
d) comprovante de regularidade de situação militar (somente para candi-
datos do sexo masculino), Certificado de Alistamento Militar, Certificado de 
dispensa de incorporação ou documento equivalente;
e) certificado ou declaração de conclusão do ensino médio, com o respec-
tivo histórico escolar;
f) cadastro de Pessoa física (cPf);
g) cartão do PiS (se o candidato for funcionário da iniciativa privada e outros);
h) cartão do PaSEP (se o candidato for funcionário público – civil ou militar);
i) 03 (três) fotos 3X4 recentes, iguais, descobertas e coloridas;
j) comprovante de residência;
k) firmar declaração de não estar cumprindo sanção em nenhum órgão 
público e/ou entidade das esferas de governo;
l) firmar declaração se mantém ou não vínculo funcional com outro órgão 
público e/ou entidade das esferas de governo;
m) carteira de Nacional de Habilitação – categoria tipo “B”; e
n) comprovante de imunização contra a covid-19.
2.2. ressalvados os documentos citados nas alíneas ‘d’ e ‘i’ que deverão 
ser entregues em original, os demais documentos deverão ser entregues 
em 01 (uma) cópia simples, todas acondicionadas em pasta de papelão ou 
de plástico com elástico, devendo o candidato apresentar os documentos 
originais na ocasião da entrega e os documentos em versão digital, de-
verão ser apresentados na forma impressa para fins de autenticação pela 
corporação.
2.3. o candidato que não comparecer e/ou não apresentar os documentos 
constantes no subitem 2.1 deste edital no dia, hora e local estabeleci-
dos, será considerado inabilitado para fins de matrícula e incorporação no 
cfP/2020 e, consequentemente, perderá o direito à vaga, em conformi-
dade com o artigo 2º, inciso Vi, da lei 6.626, de 3 de fevereiro de 2004, 
alterada pela lei nº 8.342, de 14 de janeiro de 2016, que dispõe sobre o 
ingresso na Policia Militar do Pará e dá outras providências.
3. o presente edital entra em vigor na data de sua publicação.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior - cEl QoPM
comandante-Geral da Polícia Militar do Pará

Protocolo: 774452

.

.

FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR

.

.

.

Portaria
.

Portaria de sUBstitUiÇÃo de FiscaL Nº 007/2022 – 
FUNsaU/coNtratos

a direção do fUNdo dE SaÚdE doS SErVidorES MiliTarES – fUN-
SaU, no uso de suas atribuições conferidas pelo decreto nº. 5.380, de 
12/07/2002.
rESolVE:
art. 1º TorNar SEM EfEiTo a PorTaria Nº 030/2019-fUNSaU/
coNTraToS, que nomeou o militar 2° TEN QoPM rG 39198 WaNdErSoN 
alVES dE alENcar como fiscal Titular e manteve o militar 1° TEN QoPM 
rG 39220 Mário JorGE NaSciMENTo MarQUES como fiscal interino 
do contrato de credenciamento n° 006/2018 - fUNSaU, celebrado com 
a diaGMEd – diaGNÓSTicoS MÉdicoS lTda EPP (clÍNica diaGMEd).
art. 2º NoMEar o militar 2º TEN QoPM rG 42770 fraNciSco daS cHa-
GaS dE liMa JÚNior, como fiscal interino, do contrato de credenciamen-
to n° 006/2018 - fUNSaU, celebrado com a diaGMEd – diaGNÓSTicoS 
MÉdicoS lTda EPP (clÍNica diaGMEd);
art. 3º MaNTEr o militar 2° TEN QoPM rG 37437 JoSÉ coElHo loU-
rENÇo JUNior, como fiscal Titular, do contrato de credenciamento n° 
006/2018 - fUNSaU, celebrado com a diaGMEd – diaGNÓSTicoS MÉdi-
coS lTda EPP (clÍNica diaGMEd).
art. 10º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Belém-Pa, 21 de março de 2022.
ordenador: liSio EdUardo caPEla HEMES – cEl QoSPM rG 27235 – 
diretor do fUNSaU

Protocolo: 774259
Portaria de sUBstitUiÇÃo de FiscaL Nº 006/2022 – 

FUNsaU/coNtratos
a direção do fUNdo dE SaÚdE doS SErVidorES MiliTarES – fUN-
SaU, no uso de suas atribuições conferidas pelo decreto nº. 5.380, de 
12/07/2002.
rESolVE:
art. 1º TorNar SEM EfEiTo a PorTaria Nº 017/2021-fUNSaU/
coNTraToS, que nomeou o militar 2° TEN QoPM rG 37437 JoSÉ coElHo 
loUrENÇo JUNior como fiscal Titular e manteve o militar 1° TEN QoPM 
rG 39220 Mário JorGE NaSciMENTo MarQUES como fiscal interino do 
contrato de credenciamento nº 019/2018 – fUNSaU, celebrado com a 
d’daNToNa & BloSfEld – ME (clÍNica da faMÍlia)

art. 2º NoMEar o militar 2º TEN QoPM rG 42770 fraNciSco daS cHa-
GaS dE liMa JÚNior, como fiscal interino, do contrato de credenciamen-
to nº 019/2018 – fUNSaU, celebrado com a d’daNToNa & BloSfEld – ME 
(clÍNica da faMÍlia);
art. 3º MaNTEr o militar 2° TEN QoPM rG 37437 JoSÉ coElHo loU-
rENÇo JUNior, como fiscal Titular, do contrato de credenciamento nº 
019/2018 – fUNSaU, celebrado com a d’daNToNa & BloSfEld – ME (clÍ-
Nica da faMÍlia).
art. 10º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Belém-Pa, 21 de março de 2022.
ordenador: liSio EdUardo caPEla HEMES – cEl QoSPM rG 27235 – 
diretor do fUNSaU

Protocolo: 774256
Portaria de sUBstitUiÇÃo de FiscaL Nº 002/2022 – 

FUNsaU/coNtratos
a direção do fUNdo dE SaÚdE doS SErVidorES MiliTarES – fUN-
SaU, no uso de suas atribuições conferidas pelo decreto nº. 5.380, de 
12/07/2002.
rESolVE:
art. 1º TorNar SEM EfEiTo a PorTaria Nº 006/2021-fUNSaU/
coNTraToS, que nomeou a militar 2° SGT QPMP-2 rG 14527 SiMoNE do 
Socorro da lUZ riBEiro MiraNda como fiscal Titular e manteve o cB 
PM rG 36346 aNdErSoN da SilVa SaraiVa do contrato administrativo nº 
010/2020 – fUNSaU, celebrado com o Sr. JoSÉ iTaMar PoNTES fraNcÊS 
representado por sua P.P. rUiVaNETE daNTaS da SilVa.;
art. 2º NoMEar o Militar 1° SGT QPMP-0 rG 14756 carloS alBErTo 
coSTa da cUNHa, como fiscal Titular, do contrato administrativo nº 
010/2020 – fUNSaU, celebrado com o Sr. JoSÉ iTaMar PoNTES fraNcÊS 
representado por sua P.P. rUiVaNETE daNTaS da SilVa;
art. 3º NoMEar a militar SUB TEM QoPM-6 rG 19509 NElMa BEaTriZ PE-
NHa dE liMa cHaGaS, como fiscal interina, do contrato administrativo nº 
010/2020 – fUNSaU, celebrado com o Sr. JoSÉ iTaMar PoNTES fraNcÊS 
representado por sua P.P. rUiVaNETE daNTaS da SilVa.
art. 10º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Belém-Pa, 21 de março de 2022.
ordenador: liSio EdUardo caPEla HEMES – cEl QoSPM rG 27235 – 
diretor do fUNSaU

Protocolo: 774155
Portaria de sUBstitUiÇÃo de FiscaL Nº 003/2022 – 

FUNsaU/coNtratos
a direção do fUNdo dE SaÚdE doS SErVidorES MiliTarES – fUN-
SaU, no uso de suas atribuições conferidas pelo decreto nº. 5.380, de 
12/07/2002.
rESolVE:
art. 1º TorNar SEM EfEiTo a PorTaria Nº 025/2019-fUNSaU/
coNTraToS, que nomeou o militar SGT PM rG 32709 adriaNo JEffErSoN 
SoarES ModESTo como fiscal interino e manteve o cB PM rG 36876 
carloS alEXaNdrE rocHa carValHo como fiscal Titular do contrato 
administrativo nº 008/2018 – fUNSaU, celebrado com o TEcNoSET 
iNforMáTica ProdUToS E SErViÇoS lTda.;
art. 2º NoMEar o Militar 2° SGT QPMP-0 rG 22585 iSaiaS MarTiNS 
cardoSo, como fiscal interino, do contrato administrativo nº 008/2018 
– fUNSaU, celebrado com o TEcNoSET iNforMáTica ProdUToS E SEr-
ViÇoS lTda;
art. 3º MaNTEr o militar cB QPMP-0 rG 36876 carloS alEXaNdrE 
rocHa carValHo, como fiscal Titular, do contrato administrativo nº 
008/2018 – fUNSaU, celebrado com o TEcNoSET iNforMáTica ProdU-
ToS E SErViÇoS lTda.
art. 10º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Belém-Pa, 21 de março de 2022.
ordenador: liSio EdUardo caPEla HEMES – cEl QoSPM rG 27235 – 
diretor do fUNSaU

Protocolo: 774159
Portaria de sUBstitUiÇÃo de FiscaL Nº 004/2022 – 

FUNsaU/coNtratos
a direção do fUNdo dE SaÚdE doS SErVidorES MiliTarES – fUN-
SaU, no uso de suas atribuições conferidas pelo decreto nº. 5.380, de 
12/07/2002.
rESolVE:
art. 1º TorNar SEM EfEiTo a PorTaria Nº 010/2019-fUNSaU/
coNTraToS, que nomeou os militares SGT PM rG 20015 EMariValdo 
do roSário dE araÚJo como fiscal Titular e o cB PM rG 36644 
JoEffErSoN NaZarENo GoNÇalVES MoNTEiro como fiscal interino do 
contrato administrativo nº 003/2017 – fUNSaU, celebrado com o TicKET 
SolUÇÕES HdfGT S/a;
art. 2º NoMEar o militar cB PM rG 39647 WilliaM SaMUEl SilVa dE 
caSTro, como fiscal interino, do contrato administrativo nº 003/2017 – 
fUNSaU, celebrado com o TicKET SolUÇÕES HdfGT S/a;
art. 3º MaNTEr o militar SGT PM rG 20015 EMariValdo do roSário 
dE araÚJo, como fiscal Titular, do contrato administrativo nº 003/2017 – 
fUNSaU, celebrado com o TicKET SolUÇÕES HdfGT S/a.
art. 10º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Belém-Pa, 21 de março de 2022.
ordenador: liSio EdUardo caPEla HEMES – cEl QoSPM rG 27235 – 
diretor do fUNSaU

Protocolo: 774161
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Portaria de sUBstitUiÇÃo de FiscaL Nº 005/2022 – 
FUNsaU/coNtratos

a direção do fUNdo dE SaÚdE doS SErVidorES MiliTarES – fUN-
SaU, no uso de suas atribuições conferidas pelo decreto nº. 5.380, de 
12/07/2002.
rESolVE:
art. 1º TorNar SEM EfEiTo a PorTaria Nº 016/2021-fUNSaU/
coNTraToS, que nomeou o militar 2° TEN QoPM rG 37437 JoSÉ coElHo 
loUrENÇo JUNior como fiscal Titular e manteve o militar 1° TEN QoPM 
rG 39220 Mário JorGE NaSciMENTo MarQUES como fiscal interino do 
contrato de credenciamento nº 009/2018 – fUNSaU, celebrado com o 
M.ParrEira dE MElo – ME (cENTro da ViSÃo).
art. 2º NoMEar o militar 2º TEN QoPM rG 42770 fraNciSco daS cHa-
GaS dE liMa JÚNior, como fiscal interino, do contrato de credenciamen-
to nº 009/2018 – fUNSaU, celebrado com o M.ParrEira dE MElo – ME 
(cENTro da ViSÃo).
art. 3º MaNTEr o militar 2° TEN QoPM rG 37437 JoSÉ coElHo loU-
rENÇo JUNior, como fiscal Titular, do contrato de credenciamento nº 
009/2018 – fUNSaU, celebrado com o M.ParrEira dE MElo – ME (cEN-
Tro da ViSÃo).
art. 10º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Belém-Pa, 21 de março de 2022.
ordenador: liSio EdUardo caPEla HEMES – cEl QoSPM rG 27235 – 
diretor do fUNSaU

Protocolo: 774185

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

4º terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo 
N° 008/2018- FUNsaU

Objeto: prestação de serviços de repografia com locação de equipamentos 
de informática.
Vigência: 20/03/2022 a 19/03/2023
fontes: 0150 (recurso Próprio) /0350 (recurso Próprio e Superávit) /Pro-
grama de trabalho: 06122129783380000/Natureza de despesa: 339033
contratante: fundo de Saúde dos Servidores Militares - fUNSaU
contratada: TEcNoSET iNforMáTica ProdUToS E SErViÇoS lTda
ordenador: liSio EdUardo caPEla HErMES cEl QoSPM rG 27235
diretor do fUNSaU.

Protocolo: 774281

.

.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

errata
.

errata da publicação de protocolo nº 771667 data: 16/03/2022
coNtrato N° 260/2020

onde se lê: o reajuste do contrato n°260/2020, de acordo com o Índi-
ce Nacional de Preços ao consumidor – iNPc, no valor de r$105.544,20 
(cento e cinco mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e vinte centavos), 
que atualmente possui o valor de r$5.370.000,00 (cinco milhões e tre-
zentos e setenta mil reais) e com o referido reajuste passará a ser de r$ 
5.475.544,20 (cinco milhões, quatrocentos e setenta e cinco mil, quinhen-
tos e quarenta e quatro reais e vinte centavos).
Leia-se: o reajuste do contrato n°260/2020, de acordo com o Índice Na-
cional de Preços ao consumidor – iNPc, no valor de r$105.544,20 (cento e 
cinco mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e vinte centavos), que atu-
almente possui o valor de r$5.370.000,00 (cinco milhões e trezentos e se-
tenta mil reais) e com o referido reajuste passará a ser de r$ 5.475.544,20 
(cinco milhões, quatrocentos e setenta e cinco mil, quinhentos e quarenta 
e quatro reais e vinte centavos). Passando o valor unitário da viatura de r$ 
3.580,00 para r$ 3.805,54.

Protocolo: 774157

.

.

aPostiLaMeNto
.

terMo de aPostiLaMeNto a ata de reGistro de PreÇos 
N°003/2021

data de assinatura: 21/03/2022
objeto: a revisão dos valores dos itens da ata de registro de Preços, Nº 
003/2021 – cBMPa e oriundo
do Pregão Eletrônico 023/2021 – SrP, conforme tabela abaixo:

QUadro 1 - Kit cestas de aLiMeNtos

iteM esPeciFicaÇÃo UNid Qtd Preço Unit. Preço total Preço Unit. 
revisado

Preço total re-
visado

1 arroz, tipo 1, classe 
longo fino

Pacotes de 
1kg 10 r$ 5,25 r$ 52,50 r$ 5,17 r$ 51,70

2 feijão, tipo 1 Pacotes de 
1kg 03 r$ 7,40 r$ 22,20 r$ 7,74 r$ 23,22

3

Óleo vegetal comestível, 
matéria prima soja, 

aplicação culinária em 
geral, tipo refinado

Garrafas 
de 900 ml 02 r$ 9,05 r$ 18,10 r$ 9,13 r$ 18,26

4

Macarrão, tipo comum, 
formato espaguete, à 

base de farinha de trigo 
de sêmola ou semolina 

/ ovos

Pacote de 
500g 02 r$2,70 r$ 5,40 r$ 3,79 r$ 7,58

5

açúcar, tipo cristal, ca-
racterísticas adicionais 
sacarose de cana de 

açúcar

Pacotes de 
1kg 02 r$ 3,70 r$ 7,40 r$ 3,53 r$ 7,06

6
leite em pó, tipo 

integral, embalagem 
aluminizada.

Pacotes de 
200g 08 r$4,10 r$ 32,80 r$ 7,12 r$ 56,96

7 carne bovina em 
conserva.

latas de 
320g 04 r$ 8,15 r$ 32,60 r$ 12,86 r$ 51,44

8

Sal refinado iodado não 
tóxico, com dosagem 
mínima 10 mg e má-
xima 15 mg de acordo 
com legislação federal 

vigente

Pacotes de 
1kg 01 r$ 1,10 r$ 1,10 r$ 1,26 r$ 1,26

9

café, tipo moído, 
torrado, embalagem 
aluminizada interna 
embalado a vácuo

Pacotes de 
500G 02 r$8,05 r$ 16,10 r$ 9,59 r$ 19,18

10

Biscoito tipo maisena, 
a base de farinha de 
trigo, açúcar, amido 

de milho

Pacotes de 
400g 04 r$3,40 r$ 13,60 r$ 3,77 r$ 15,08

11
farinha de mandioca, 
grupo farinha seca, 
subgrupo grossa.

Pacotes de 
1kg 02 r$4,10 r$ 8,20 r$ 4,79 r$ 9,58

Valor UNiTário da cESTa BáSica rEViSado r$ 261,32

contratada: diSTriBUidora BorGES aliMENToS lTda,
cNPJ: 42.292.712/0001-71.
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza - cEl QoBM

Protocolo: 774568

.

.

diÁria
.

eXtrato da Portaria Nº 10/diÁria/dF 
de 19 de JaNeirode 2022

conceder aos militares: SGT SÉrGio daS NEVES SoarES Mf: 5610338 
e ao SGT JHoNaTaN rodriGUES da SilVa Mf: 57173874, 02 (dUaS) 
diárias de alimentação e 1(UMa) diária de pousada para cada, perfazendo 
um valor total de r$ 791,28 para seguirem viagem de ananindeua-Pa para 
canaã dos carajás– Pa, no período 09 a 10 de dezembro de 2021, a servi-
ço do cSMV/MoP. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante-Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

eXtrato da Portaria Nº 11/diÁria/dF 
de 19 JaNeirode 2022

conceder aos militares: TcEl MarÍlia GaBriEla coNTENTE GoMES Mf: 
5817072, SGT oTHoNiEl alEXaNdriNo fErrEira Mf: 57218006 e ao 
SGT JoEl JESSE BriTo da coSTa Mf: 57174192, 01 (UMa) diária de 
alimentação para cada, perfazendo um valor total de r$ 305,96 para se-
guirem viagem de Belém-Pa para Mosqueiro– Pa, no dia 15 de dezembro 
de 2021, a serviço da dal/oBraS. Esta portaria entra em vigor na data 
de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante-Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

eXtrato da Portaria Nº 14/diÁria/dF 
de 19 JaNeirode 2022

conceder aos militares: STEN aNTÔNio MESSiaS PErEira laUrido Mf: 
5210135 e ao cB JardSoN lUiZ fErrEira dE BriTo Mf: 5209781, 01 
(UMa) diária de alimentação para cada, perfazendo um valor total de 
r$258,48 para seguirem viagem ananindeua-Pa para capanema– Pa, no 
dia 24 de Novembro de 2021, a serviço da cSMV/MoP. Esta portaria entra 
em vigor na data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante-Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

eXtrato da Portaria Nº 15/diÁria/dF 
de 24 JaNeirode 2022

conceder aos militares: SGT JoEl JESSE BriTo da coSTa Mf: 57174192, 
cB dENiSio PEdro dE MacEdo MEdEiroS Mf: 57189301 e ao cB 
WilliaMS THiaGo cardoSo MorEira Mf: 57217977, 02 (dUaS) diárias 
de alimentação e 01 (UMa) diária de pousada para cada, perfazendo um 
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valor total de r$1.413,72 para seguirem viagem Belém-Pa para Tailândia– 
Pa e Mosqueiro-Pa no período de 10 a 12 de Janeiro de 2022, a serviço 
da assessoria de obras do cBMPa. Esta portaria entra em vigor na data de 
sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante-Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

eXtrato da Portaria Nº 18/diÁria/dF 
de 24 de JaNeiro de 2022

conceder aos militares: cB WElliNGToN EVaNGEliSTa fErrEira Mf: 
57217773, Sd WENdEll alVES dE SoUSa Mf: 5932512 e ao Sd claU-
cio da SilVa fErrEira Mf: 5932409, 06 (SEiS) diárias de alimentação 
e 5 (ciNco) diárias de pousada para cada, perfazendo um valor total de 
r$4.177,80 para seguirem viagem de Belém-Pa para Tailândia– Pa e Mo-
ju-Pa, no período de 30 de Janeiro de 2022 a 04 de fevereiro de 2022, a 
serviço da dal. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante-Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

eXtrato da Portaria Nº 21/diÁria/dF 
de 24 de JaNeiro de 2022

conceder aos militares: cB WElliNGToN EVaNGEliSTa fErrEira Mf: 
57217773, Sd WENdEll alVES dE SoUSa Mf: 5932512 e ao Sd claUcio 
da SilVa fErrEira Mf: 5932409, 04 (QUaTro) diárias de alimentação 
e 3 (TrÊS) diárias de pousada para cada, perfazendo um valor total de 
r$2.658,60 para seguirem viagem de Belém-Pa para Barcarena-Pa, no 
período de 26 a 29 de Janeiro de 2022, a serviço da dal. Esta portaria 
entra em vigor na data de sua publicação.

eXtrato da Portaria Nº 22/diÁria/dF 
de 24 de JaNeiro de 2022

conceder aos militares: TEN raiMUNdo fEliPE TaVarES MaciEl Mf: 
5932626, cB WElliNGToN EVaNGEliSTa fErrEira Mf: 57217773 e ao 
Sd claUcio da SilVa fErrEira Mf: 5932409, 10 (dEZ) diárias de ali-
mentação e 9 (NoVE) diárias de pousada para cada, perfazendo um valor 
total de r$7.491,89 para seguirem viagem de Belém-Pa para Salinópo-
lis-Pa, capanema-Pa e Bragança-Pa no período de 08 a 17 de fevereiro 
de 2022, a serviço da dal. Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante-Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

eXtrato da Portaria Nº 23/diÁria/dF 
de 24 JaNeiro de 2022

conceder aos militares: STEN diVal PoNTES dE SoUZa Mf: 5539102, 
cB WElliNGToN EVaNGEliSTa fErrEira Mf: 57217773 e ao Sd claU-
cio da SilVa fErrEira Mf: 5932409, 9 (NoVE) diárias de alimentação 
e 8 (oiTo) diárias de pousada para cada, perfazendo um valor total de 
r$6.546,36 para seguirem viagem de Belém-Pa para Vigia de Nazaré-Pa, 
cametá-Pa e abaetetuba-Pa no período de 17 a 25 de Janeiro de 2022, a 
serviço da dal. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante-Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

Protocolo: 774239

oUtras MatÉrias
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 30/2021 – srP – cBMPa
extrato de ata srP Nº 002/2022 - a, Espécie: ata de registro de 
Preço Nº 002/2022 - A, firmada entre o CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 
do Pará, cNPJ sob o nº 34.847.236.0001/80 e a empresa abaixo. Moda-
lidadE: Pregão Eletrônico SrP nº 30/2021 – cBMPa. objeto: aQUiSiÇÃo 
dE KiT dorMiTÓrio, KiT HiGiENE E colcHÃo SolTEiro Para aÇÕES dE 
rESPoSTa EM SiTUaÇÃo dE EMErGÊNciaS E/oU calaMidadES PÚBli-
CAS NO ESTADO DO PARÁ, especificado nos Itens 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 
07 (KiT HiGiENE PESSoal) do Termo de referência, anexo i do edital de 
Pregão nº 30/2021-SrP, que é parte integrante desta ata, assim como a 
proposta vencedora, independentemente de transcrição. EMPrESa: SQUa-
dra coMErcio E SErViÇoS lTda; cNPJ: 34.385.304/0001-36.

coMPosiÇÃo GrUPo 03 - Kit dorMitÓrio – aMPLa 
coNcorrÊNcia

Nº 
iteM Li-

cita-
ÇÃo

Nº 
iteNs 

do 
tr

descri-
ÇÃo

Marca/
ModeLo UNid

Qtd 
Por 
Kit

Qtde 
de 

Kits

Qtde 
iteNs

VaLor 
UNitÁ-

rio 

sUB-
totaL 

Por Kit 
(r$)

sUBto-
taL Licita-

do (r$)

03 01 SaBoNETE MoTiVUS Barra 4 62.130 62.130 r$ 1,49 5,96 370.294,80

04 02 ESco-
Va dENTal dENTal K UNid 4 62.130 62.130 r$ 2,10 8,40 521.892,00

05 03 PaSTa 
dENTal frEEdENT TUBo 4 62.130 62.130 r$ 2,00 8,00 497.040,00

06 04 ToalHa Ba-
NHo ENGoTEX UNid 4 62.130 62.130 r$ 14,50 58,00 3.603.540,00

07 05 PaPEl HiGi-
ÊNico faMiliar PcT 

c/4 UNid 4 62.130 62.130 r$ 3,03 12,12 753.015,60

08 06 aBSor-
VENTE

coTToN 
BaBY 

PcT 
c/8 UNid 8 62.130 62.130 r$ 2,49 19,92 1.237.629,60

09 07 dESodo-
raNTE

rEd 
aPPlE UNid 4 62.130 62.130 r$ 6,81 27,24 1.692.421,20

ToTal(r$) 139,64 8.675.833,20
 

taBeLa de QUaNtitatiVo dos ÓrGÃos – GrUPo 01 – Kit 
HiGieNe – aMPLa coNcorrÊNcia

GrUPoLici-
taÇÃo descriÇÃo UNd ÓrGÃo Qtde Kits PreÇo UNitÁ-

rio Kit
PreÇo 
totaL

01 KiT HiGiENE KiT
cBMPa 59.730

r$ 139,64

r$ 
8.340.697,20

faSEPa 2.400 r$ 
335.136,00

ToTal GrUPo 1 r$ 
8.675.833,20 

Tendo como Órgão gerenciador o corpo de Bombeiros Militar do Pará 
(cBMPa).
Valor Global: r$ 8.675.833,20
data de assinatura: 21/03/2022
Vigência: 21/03/2022 à 21/03/2023
Signatários: cEl QoBM Hayman apolo Gomes de Souza – comandante Ge-
ral do corpo de Bombeiros Militar do Pará e pelo respectivo representante 
legal da Empresa.

Protocolo: 774369
PreGÃo eLetrÔNico Nº 30/2021 – srP – cBMPa

extrato de ata srP Nº 002/2022 - c, Espécie: ata de registro de 
Preço Nº 002/2022 - C, firmada entre o CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 
do Pará, cNPJ sob o nº 34.847.236.0001/80 e a empresa abaixo. Moda-
lidadE: Pregão Eletrônico SrP nº 30/2021 – cBMPa. objeto: aQUiSiÇÃo 
dE KiT dorMiTÓrio, KiT HiGiENE E colcHÃo SolTEiro Para aÇÕES 
dE rESPoSTa EM SiTUaÇÃo dE EMErGÊNciaS E/oU calaMidadES PÚ-
BLICAS NO ESTADO DO PARÁ, especificado nos Itens 01, 02, 03, 04, 05, 
06 e 07 (KiT dorMiTÓrio) e item 01 (colcHÃo SolTEiro) do Termo de 
referência, anexo i do edital de Pregão nº 30/2021-SrP, que é parte inte-
grante desta ata, assim como a proposta vencedora, independentemente 
de transcrição. EMPrESa: E c Garcia doS SaNToS coMErcio, SErVi-
ÇoS E rEPrESENTaÇÃo EirEli; cNPJ: 26.370.836/0001-71.

coMPosiÇÃo GrUPo 03 - Kit dorMitÓrio – aMPLa 
coNcorrÊNcia

Nº 
iTEMlici-

TaÇÃo

Nº 
iTENS 
do Tr

dEScri-
ÇÃo

Marca/
ModElo UNid

QTd 
Por 
KiT

QTd dE 
KiTS

QTd 
iTENS

Valor 
UNiTá-

rio 

SUB-
ToTal 

Por KiT 
(r$)

SUBToTal li-
ciTado (r$)

17 01

coBEr-
Tor 

dE Sol-
TEiro

rEi da 
MaNTa UNid 1 59.840 59.840 r$ 

34,00 
r$ 

34,00 
r$ 

2.034.560,00

18 02
lENÇol 
dE Sol-
TEiro

SoNHo 
BoM UNid 1 59.840 59.840 r$ 

27,20 
r$ 

27,20 
r$ 

1.627.648,00

19 03 froNHa SoNHo 
BoM UNid 1 59.840 59.840 r$ 9,00 r$ 9,00 r$ 538.560,00

20 04 TraVES-
SEiro orToBoM UNid 1 59.840 59.840 r$ 

27,71 
r$ 

27,71 
r$ 

1.658.166,40

21 05
rEdE dE 
dEScaN-

So

dUrMa 
BEM UNid 1 59.840 59.840 r$ 

73,10 
r$ 

73,10 
r$ 

4.374.304,00

22 06
MoSQUi-

TEiro 
rEdE

BoM JE-
SUS UNid 1 59.840 59.840 r$ 

17,00 
r$ 

17,00 
r$ 

1.017.280,00

23 07
MoSQUi-

TEiro 
TETo

BoM JE-
SUS UNid 1 59.840 59.840 r$ 

21,95 
r$ 

21,95 
r$ 

1.313.488,00

ToTal (r$) r$ 
209,96

r$ 
12.564.006,40

 

taBeLa de QUaNtitatiVo dos ÓrGÃos – GrUPo 03 – Kit 
dorMitÓrio – aMPLa coNcorrÊNcia

GrUPo Lici-
taÇÃo descriÇÃo UNd ÓrGÃo Qtd Kits PreÇo UNitÁ-

rio Kit PreÇo totaL

03 KiT dorMi-
TÓrio UNd cBMBa 59.840 r$ 209,96 r$ 

12.546.006,40

Valor Por KiT (r$) r$ 
12.546.006,40
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coMPosiÇÃo iteM 2 – coLcHÃo soLteiro – cota Me/ePP

Nº iteM Lici-
taÇÃo descriÇÃo Marca/Mo-

deLo UNd Qtd cBMPa VaLor UNi-
tÁrio r$ totaL r$

02 colcHÃo dE 
SolTEiro orToBoM d28 UNid 120 r$ 479,00 r$ 57.480,00

Tendo como Órgão gerenciador o corpo de Bombeiros Militar do Pará (cBMPa).
Valor Global GrUPo 03: r$ 12.564.006,40
Valor Global iTEM 02: r$ 57.480,00
data de assinatura: 21/03/2022
Vigência: 21/03/2022 à 21/03/2023

Protocolo: 774404
PreGÃo eLetrÔNico Nº 30/2021 – srP – cBMPa

extrato de ata srP Nº 002/2022 - e, Espécie: ata de registro de 
Preço Nº 002/2022 - E, firmada entre o CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 
do Pará, cNPJ sob o nº 34.847.236.0001/80 e a empresa abaixo. Moda-
lidadE: Pregão Eletrônico SrP nº 30/2021 – cBMPa. objeto: aQUiSiÇÃo 
dE KiT dorMiTÓrio, KiT HiGiENE E colcHÃo SolTEiro Para aÇÕES dE 
rESPoSTa EM SiTUaÇÃo dE EMErGÊNciaS E/oU calaMidadES PÚBli-
CAS NO ESTADO DO PARÁ, especificado nos Item 01 (COLCHÃO SOLTEI-
ro) do Termo de referência, anexo i do edital de Pregão nº 30/2021-SrP, 
que é parte integrante desta ata, assim como a proposta vencedora, inde-
pendentemente de transcrição. EMPrESa: diPErENE coMErcial EirEli; 
cNPJ: 10.293.973/0001-10

coMPosiÇÃo iteM 1 – coLcHÃo soLteiro – aMPLa 
coNcorrÊNcia

Nº iteM Li-
citaÇÃo

Nº iteNs 
do tr descriÇÃo Marca/

ModeLo Qtd totaL UNid VaLor UNi-
tÁrio r$ 

sUBtotaL 
Licitado r$

01 01 colcHÃo dE 
SolTEiro¹ NEWflEX 64.480 UNid r$ 522,00 r$ 

33.658.560,00 
 

taBeLa de QUaNtitatiVo dos ÓrGÃos - iteM 1 – coLcHÃo 
soLteiro – aMPLa coNcorrÊNcia.

iteM Licita-
ÇÃo descriÇÃo UNd ÓrGÃo Qtde Kits PreÇo UNitÁ-

rio Kit PreÇo totaL

01 colcHÃo dE 
SolTEiro UNidadE

cBMPa 59.880

r$ 522,00

r$ 
31.257.360,00

cPcrc 100 r$ 52.200,00

faSEPa 2000 r$ 
1.044.000,00

PcPa 500 r$ 261.000,00

PMPa 2000 r$ 
1.044.000,00

ToTal iTEM 1 r$ 
33.658.560,00 

Tendo como Órgão gerenciador o corpo de Bombeiros Militar do Pará (cBMPa).
Valor Global: r$ 33.658.560,00
data de assinatura: 21/03/2022
Vigência: 21/03/2022 à 21/03/2023
Signatários: cEl QoBM Hayman apolo Gomes de Souza – comandante Ge-
ral do corpo de Bombeiros Militar do Pará e pelo respectivo representante 
legal da Empresa.

Protocolo: 774451
PreGÃo eLetrÔNico Nº 30/2021 – srP – cBMPa

extrato de ata srP Nº 002/2022 - d, Espécie: ata de registro de 
Preço Nº 002/2022 - D, firmada entre o corPo dE BoMBEiroS MiliTar 
do Pará, cNPJ sob o nº 34.847.236.0001/80 e a empresa abaixo. Moda-
lidadE: Pregão Eletrônico SrP nº 30/2021 – cBMPa. objeto: aQUiSiÇÃo 
dE KiT dorMiTÓrio, KiT HiGiENE E colcHÃo SolTEiro Para aÇÕES 
dE rESPoSTa EM SiTUaÇÃo dE EMErGÊNciaS E/oU calaMidadES PÚ-
BLICAS NO ESTADO DO PARÁ, especificado nos Item 01 (COLCHÃO SOL-
TEiro) do Termo de referência, anexo i do edital de Pregão nº 30/2021-
SrP, que é parte integrante desta ata, assim como a proposta vencedora, 
independentemente de transcrição. EMPrESa: BZ coMErcio E SErViÇoS 
EirEli; cNPJ: 41.278.336/0001-06.

coMPosiÇÃo GrUPo 4 – Kit dorMitÓrio – cota Me/ePP
Nº 

iteM Lici-
taÇÃo

Nº iteNs 
do tr

descri-
ÇÃo

Marca/
ModeLo UNid Qtd Por 

Kit
Qtd de 

Kit
VaLor 

UNitÁrio 
sUBtotaL 
Licitado

17 01
coBErTor 
dE Sol-
TEiro

faMol UNid 1 160 r$ 69,00 r$ 
11.040,00

18 02
lENÇol 
dE Sol-
TEiro

faMol UNid 1 160 r$ 60,00 r$ 9.600,00

19 03 froNHa faMol UNid 1 160 r$ 18,00 r$ 2.880,00

20 04 TraVES-
SEiro faMol UNid 1 160 r$ 50,00 r$ 8.000,00

21 05 rEdE dE 
dEScaNSo faMol UNid 1 160 r$ 150,00 r$ 

24.000,00 

22 06
MoSQUi-

TEiro 
rEdE

faMol UNid 1 160 r$ 31,00 r$ 4.960,00 

23 07
MoSQUi-

TEiro 
TETo

faMol UNid 1 160 r$ 45,00 r$ 7.200,00

Valor ToTal (r$) r$ 423,00 r$ 
67.680,00

 

taBeLa de QUaNtitatiVo dos ÓrGÃos – GrUPo 4 – Kit 
dorMitÓrio – cota Me/ePP

GrUPo Lici-
taÇÃo descriÇÃo UNd ÓrGÃo Qtde Kits PreÇo UNitÁ-

rio Kit PreÇo totaL

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

ToTal GrUPo 4 r$ 67.680,00 

Tendo como Órgão gerenciador o corpo de Bombeiros Militar do Pará (cBMPa).
Valor Global: r$ 67.680,00
data de assinatura: 21/03/2022
Vigência: 21/03/2022 à 21/03/2023
Signatários: cEl QoBM Hayman apolo Gomes de Souza – comandante Ge-
ral do corpo de Bombeiros Militar do Pará e pelo respectivo representante 
legal da Empresa.

Protocolo: 774426
GoVerNo do estado do ParÁ

corPo de BoMBeiros MiLitar do ParÁ
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e 

adMiNistraÇÃo (sePLad)
coNcUrso PÚBLico Para adMissÃo ao cUrso de 

ForMaÇÃo de PraÇas - cFP/cBMPa/2022
editaL N° 03 - cBMPa/sePLad, de 21 de MarÇo de 2022.

deFeriMeNto e iNdeFeriMeNto deFiNitiVo das 
soLicitaÇÕes de iseNÇÃo da taXa de iNscriÇÃo

o corPo dE BoMBEiroS MiliTar do Pará (cBMPa) e a SEcrETaria dE 
ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo (SEPlad), no uso de suas 
atribuições legais, mediante as condições estipuladas neste Edital, TorNaM 
PÚBlico o EdiTal dE dEfEriMENTo E iNdEfEriMENTo dEfiNiTiVo daS 
SoliciTaÇÕES dE iSENÇÃo da TaXa dE iNScriÇÃo PÓS-rEcUrSo, do 
coNcUrSo PÚBlico aberto pelo Edital n° 001/2022, nos seguintes termos:
art. 1º após análise dos recursos impetrados contra o Edital de deferimento 
e Indeferimento das solicitações de isenção da taxa de inscrição, ficam 
MaNTidoS os deferimentos das isenções contidos no anexo i, do Edital 
de deferimento e indeferimento das solicitações de isenção da taxa de 
inscrição, divulgado em 15 de março de 2022.
art. 2º ficam iNdEfEridaS as demais solicitações de isenção da taxa de 
inscrição, contidas no anexo ii do Edital de deferimento e indeferimento das 
solicitações de isenção da taxa de inscrição, divulgado em 15 de março de 2022.
art. 3º os candidatos que impetraram recurso contra o indeferimento de 
sua solicitação de isenção da taxa de inscrição poderão consultar a resposta 
do recurso no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br, através do 
link consultar resposta do recurso contra o indeferimento da solicitação de 
isenção da taxa de inscrição.
i - as respostas aos recursos interpostos pelos candidatos estarão 
disponíveis no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br por 10 (dez) 
dias, a contar da data de publicação deste edital.
art. 4º  conforme o estabelecido no subitem 5.9.2 do Edital de abertura 
Nº 01-cBMPa/SEPlad : “Se, após a análise do recurso, permanecer a 
decisão de indeferimento da solicitação de isenção da taxa de inscrição, 
o candidato poderá acessar o endereço eletrônico www.institutoaocp.org.
br, até as 14h do dia 07/04/2022, realizar uma nova inscrição, gerar o 
documento de arrecadação Estadual (daE) e efetuar o pagamento até o 
seu vencimento para participar do certame.”
art. 5º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições contrárias.
Belém/Pa, 21 de março de 2022.
HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa
comandante-Geral-corpo de Bombeiros Militar do Pará
HaNa GHaSSaN TUMa
Secretária de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 774751
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Portaria Nº 004/2022-Pad/diVersos-dG/Pc-Pa.
BeLÉM-Pa, 08 de MarÇo de 2022.

o delegado-Geral da Polícia civil, no uso de suas atribuições, conferidas 
pelo artigo 8º da lei complementar nº 022/94 (lei orgânica da Polícia 
civil), etc.
coNSidEraNdo: os termos do ofício Nº 003/2022-cPad, de 14/02/2022, 
por meio do qual solicita ProrroGaÇÃo dE PraZo para conclusão do Pro-
cesso administrativo disciplinar nº 035/2012, de 12/12/2012, publicado 
no doE 32.308 de 28/12/2012, que teve o sobrestamento revogado por 
meio da Portaria 095/2021, de 20/12/2021, publicado no doE 34.773, de 
23/11/2021, para dar prosseguimento às apurações da infração atribuída 
ao servidor Motorista M. c. S. – matrícula 5619394;
r E S o l V E:
i – conceder 60 (sessenta) dias de ProrroGaÇÃo dE PraZo, para a 
conclusão do Processo administrativo disciplinar instaurado por meio da 
PorTaria Nº 035/2012, de 12/12/2012, publicado no doE 32.308 de 
28/12/2012, que teve o sobrestamento revogado por meio da Portaria 
095/2021, de 20/12/2021, publicado no doE 34.773, de 23/11/2021, a 
contar de 22/01/2022;
ii – À corregedoria Geral da Polícia Civil, a fim de que adote as providên-
cias de alçada para o cumprimento do presente ato.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
delegado WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado-Geral
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará

Portaria Nº 005/2022-Pad/diVersos/dG/Pc-Pa.
BeLÉM/Pa, 10 de MarÇo de 2022.

o delegado-Geral da Polícia civil, no uso de suas atribuições, conferidas 
pelo artigo 8º da lei complementar nº 022/94 (lei orgânica da Polícia 
civil) etc.
coNSidEraNdo: os termos do ofício nº 005/2022-cPad/cG/Pc-Pa, 
de 15/02/2022, por meio do qual solicita rEdESiGNaÇÃo da comissão 
Processante para a conclusão do Processo administrativo disciplinar nº 
019/2021-Pad/dG/Pc-Pa, de 01/09/2021, publicado no doE 34.711, de 
27/09/2021, tendo em vista a necessidade de realizar diligências neces-
sárias à instrução do processo, em relação ao servidor delegado a. d. S. 
l. – matrícula 5940539;
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar a coMiSSÃo, composta pelas servidoras cYNTHia dE 
fáTiMa dE SoUZa ViaNa, Maria do PErPÉTUo Socorro rEBElo dE 
aNdradE PicaNÇo e SiMoNE EdoroN MacHado araÚJo – delegadas 
de Polícia Civil, respectivamente Presidente e Membros, a fim de dar con-
tinuidade aos trabalhos apuratórios, visando à conclusão do Processo ad-
ministrativo disciplinar nº 019/2021-Pad/dG/Pc-Pa, de 01/09/2021, pu-
blicado no doE 34.711, de 27/09/2021, conforme preceitua o artigo 96, 
da lei complementar nº 022/94 e alterações, até o término dos trabalhos;
II – À Corregedoria Geral da Polícia Civil, a fim de que adote as providên-
cias de alçada para o cumprimento do presente ato.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
delegado WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado-Geral
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará

Portaria Nº 006/2022-Pad/diVersos/dG/Pc-Pa.
BeLÉM/Pa, 11 de MarÇo de 2022.

o delegado-Geral da Polícia civil, no uso de suas atribuições, conferidas 
pelo artigo 8º da lei complementar nº 022/94 (lei orgânica da Polícia 
civil) etc.
coNSidEraNdo: os termos do ofício nº 005/2022-cPad/cG/Pc-Pa, 
de 15/02/2022, por meio do qual solicita rEdESiGNaÇÃo da comissão 
Processante para a conclusão do Processo administrativo disciplinar nº 
022/2021-Pad/dG/Pc-Pa, de 20/09/2021, publicado no doE 34.711, de 
27/09/2021, tendo em vista a necessidade de realizar diligências neces-
sárias à instrução do processo, em relação ao servidor investigador o. l. 
r. – matrícula nº 5940183;
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar a coMiSSÃo, composta pelos servidores cYNTHia dE 
fáTiMa dE SoUZa ViaNa, SiMoNE odoroN MacHado araÚJo – delega-
das de Polícia civil, e  PaUlo EdUardo VaZ BENTES – Escrivão de Polícia 
Civil, respectivamente Presidente e Membros, a fim de dar continuidade 
aos trabalhos apuratórios, visando à conclusão do Processo administrativo 
disciplinar nº 022/2021-Pad/dG/Pc-Pa, de 20/09/2021, publicado no doE 
34.711, de 27/09/2021, conforme preceitua o artigo 96, da lei comple-
mentar nº 022/94 e alterações, até o término dos trabalhos;
II – À Corregedoria Geral da Polícia Civil, a fim de que adote as providên-
cias de alçada para o cumprimento do presente ato.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
delegado WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado-Geral
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará

Portaria Nº 007/2022-Pad/diVersos/dG/Pc-Pa.
BeLÉM/Pa, 11 de MarÇo de 2022.

o delegado-Geral da Polícia civil, no uso de suas atribuições, conferidas 
pelo artigo 8º da lei complementar nº 022/94 (lei orgânica da Polícia 
civil) etc.
coNSidEraNdo: os termos do ofício nº 005/2022-cPad/cG/Pc-Pa, 
de 15/02/2022, por meio do qual solicita rEdESiGNaÇÃo da comissão 
Processante para a conclusão do Processo administrativo disciplinar nº 
023/2021-Pad/dG/Pc-Pa, de 20/09/2021, publicado no doE 34.711, de 
27/09/2021, tendo em vista a necessidade de realizar diligências neces-
sárias à instrução do processo, em relação ao servidor investigador J. c. 
H. – matrícula 5940326;
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar a coMiSSÃo, composta pelos servidores cYNTHia dE 
fáTiMa dE SoUZa ViaNa, SiMoNE odoroN MacHado araÚJo – dele-
gadas de Polícia civil, e PaUlo EdUardo VaZ BENTES – Escrivão de Polícia 
Civil, respectivamente Presidente e Membros, a fim de dar continuidade 
aos trabalhos apuratórios, visando à conclusão do Processo administrativo 
disciplinar nº 023/2021-Pad/dG/Pc-Pa, de 20/09/2021, publicado no doE 
34.711, de 27/09/2021, conforme preceitua o artigo 96, da lei comple-
mentar nº 022/94 e alterações, até o término dos trabalhos;
II – À Corregedoria Geral da Polícia Civil, a fim de que adote as providên-
cias de alçada para o cumprimento do presente ato.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
delegado WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado-Geral
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará

Portaria Nº 008/2022-Pad/diVersos-dG/Pc-Pa.
BeLÉM/Pa, 14 de MarÇo de 2022.

o delegado-Geral da Polícia civil, no uso das atribuições que são conferi-
das pelo artigo 8º da lei complementar nº 022/94.
coNSidEraNdo os autos do Pad instaurado por meio da PorTaria 
Nº 021/2018-dGPc/Pad, de 25/10/2018, que apurou irregularidades 
atribuídas ao servidor Escrivão P. S. f. d. a. – matrícula 5133769;
coNSidEraNdo o relatório da comissão Processante do Pad n° 021/2018-
dGPc/Pad e a  Manifestação Jurídica nº 2463/2021-coNJUr, exarada pelo 
delegado antonio da costa Neto, que concluíram pela responsabilização 
administrativa do Servidor;
r E S o l V E:
i – aPlicar a penalidade de 60 (sessenta) dias de suspensão ao servidor 
Escrivão P. S. f. d. a. – matrícula 5133769, por transgressão ao artigo 74, 
inciso Xli, da lei complementar nº 022/94, que deverá ser cumprida sem 
conversão em multa;
II – Determinar à Chefia de Gabinete, à Diretoria de Administração e à 
corregedoria-Geral de Polícia civil, para que adotem as providências de 
estilo ao pleno cumprimento do presente ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
delegado WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado-Geral
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará

Portaria Nº 003/2022 – Pad/reVisÃo/dG/Pc-Pa.
BeLÉM-Pa, 04 de MarÇo de 2022.

o delegado-Geral da Polícia civil, no uso de suas atribuições, conferidas 
pelo artigo 8º, da lei complementar nº 022/94.
coNSidEraNdo: o requerimento subscrito pelo ex-servidor BENTo JoSÉ 
cErQUEira rodriGUES, protocolado sob o nº 2021/214195, por meio 
do qual solicita a rEViSÃo do Processo administrativo disciplinar nº 
036/2009-dGPc/Pad, que culminou com sua demissão do serviço público, 
por meio de ato Governamental;
coNSidEraNdo: os termos do artigo 229 da lei 5.810/94, o qual prevê 
que o processo disciplinar poderá ser revisto a qualquer tempo, quando 
houver fatos novos ou circunstâncias capazes de justificar a inocência do 
punido ou a inadequação da penalidade aplicada.
r E S o l V E:
i – concordar com a Manifestação Jurídica nº 2231/2021-coNJUr/Pc-Pa, 
que sugeriu o deferimento do pedido;
ii – coNSTiTUir, com base no que dispõe o artigo 229, da lei nº 5.810, de 
24/01/1994, a coMiSSÃo rEViSora composta pelos servidores GUSTaVo 
JoSÉ foNTENElE BarrEira, lEoMar NarZila MaUÉS PErEira – dele-
gados de Polícia civil, e JoSÉ GUilHErME da SilVa NaSciMENTo JÚNior 
– Escrivão de Polícia civil, sob a presidência do primeiro, no prazo de 60 
(sessenta) dias úteis, proceder à rEViSÃo do Processo administrativo dis-
ciplinar nº 036/2009-dGPc/Pad, em relação ao ex-servidor BENTo JoSÉ 
cErQUEira rodriGUES, assegurando-lhe os princípios constitucionais do 
contraditório e da ampla defesa;
iii – deliberar que a comissão revisora terá dedicação exclusiva aos traba-
lhos apuratórios e, ainda, poderá reportar-se diretamente às autoridades e 
Órgãos da administração Pública, ou proceder a diligências indispensáveis 
à instrução processual;
iV – À corregedoria Geral da Polícia civil e à diretoria de administração, para 
que adotem as necessárias providências ao cumprimento do presente ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
delegado WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado-Geral
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará

Protocolo: 774059



52  diário oficial Nº 34.901 Terça-feira, 22 DE MARÇO DE 2022

POLÍCIA CIENTÍFICA DO PARÁ

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 072 de 15/03/2022-daF
SErVidora: aNdrÉia Márcia BoMfiM dE SoUZa SaNToS
carGo: auxiliar Técnico de Perícias, MaTrÍcUla: 57192739/3
PErÍodo:31.03.2022 à 26.09.2022.
TriÊNioS: 16.10.2009 à 15.10.2012, 16.10.2012 à 15.10.2015 e 
16.10.2015 à 15.10.2018

Portaria Nº 073 de 15/03/2022-daF
SErVidora: Mara SilVia SoUSa da SilVa
carGo: Perito criminal, MaTrÍcUla: 702986/2
PErÍodo:04.04.2022 à 03.05.2022
TriÊNio: 15.01.2011 à 14.01.2014

Portaria Nº 074 de 15/03/2022-daF
SErVidora: diNair MarÇal aMÉrico
carGo: Perito criminal, MaTrÍcUla: 5231701/1
PErÍodo:01.04.2022 à 29.07.2022
TriÊNio: 01.01.2014 à 31.12.2017 e 01.01.2017 à 05.08.2021

Portaria Nº 075 de 15/03/2022-daF
SErVidor: lUiZ WalTEr carValHo dE SoUZa
carGo: Perito criminal, MaTrÍcUla:5094941/2
PErÍodo:01.04.2022 à 30.04..2022
TriÊNio: 27.01.2004 à 26.01.2007

Portaria Nº 076 de 15/03/2022-daF
SErVidor: JoÃo NaZarENo oliVEira MElo
carGo: Perito criminal, MaTrÍcUla:5129613/1
PErÍodo:01.04.2022 à 30.04.2022
TriÊNio: 04.05.1999 à 03.05.2002

Portaria Nº 077 de 15/03/2022-daF
SErVidora: Maria daS MErcÈS cHaVES dE PaUla
carGo: Perito criminal, MaTrÍcUla:5107407/2
PErÍodo:04.04.2022 à 03.05.2022
TriÊNio: 31.10.2010 à 30.10.2013

Portaria Nº 078 de 15/03/2022-daF
SErVidor: claUdio loPES MarÇal
carGo: Técnico em Patologia clínica, MaTrÍcUla:54192022/1
PErÍodo:01.04.2022 à 30.04.2022 e 01.06.2022 à 30.06.2022
TriÊNio: 02.08.2008 à 01.08.2011

Portaria Nº 079 de 15/03/2022-daF
SErVidor: lUÍS dE aSSiS aBraÇado aMaral
carGo: Perito criminal, MaTrÍcUla:5129893/1
PErÍodo:01.04.2022 à 30.04.2022
TriÊNio: 04.05.2008 à 03.05.2011

Portaria Nº 080 de 15/03/2022-daF
SErVidor: roBErTo dE SoUSa alEiXo
carGo: auxiliar Técnico de Perícias, MaTrÍcUla:57217742/2
PErÍodo:01.04.2022 à 30.04.2022
TriÊNio: 01.10.2009 à 30.09.2012

Portaria Nº 081 de 15/03/2022-daF
SErVidora: liliaN JaNE arGolo ParEdES
carGo: Perito criminal, MaTrÍcUla: 5129990/1
PErÍodo:11.04.2022 à 10.05.2022
TriÊNio: 04.05.2008 à 03.05.2011

Portaria Nº 088 de 18/03/2022-daF
SErVidor: dJalMa da SilVa fradE
carGo: Perito criminal, MaTrÍcUla:5832225/1
PErÍodo:01.04.2022 à 30.04.2022
TriÊNio: 02.04.2007 à 01.04.2010

Protocolo: 774286

.

.

diÁria
.

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°. 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: 774573
Portaria N°. 377/ 2022

aMarildo NaSciMENTo raBElo
MaTrÍcUla: 5955811/1
carGo: auxiliar operacional
cidadE: MaraBá - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 19/02/2022
oBJETiVo: conduzir veículo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 381/ 2022
adalBErTo da SilVa caValcaNTE
MaTrÍcUla: 5937855/1
carGo: Motorista
VailSoN TEiXEira da SilVa
MaTrÍcUla: 5895912/1
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
cidadE: caSTElo doS SoNHoS - Pa
diáriaS: 05 1/2 (cinco e meia) PErÍodo: 03/02/2022 a 08/02/2022
oBJETiVo: realizar perícia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 386/ 2022
EdUardo frEiTaS caldaS
MaTrÍcUla: 5918756/1
carGo: Motorista
cidadE: caSTaNHal - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 14/02/2022
oBJETiVo: conduzir Veículo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 372/ 2022
EdUardo frEiTaS caldaS
MaTrÍcUla: 5918756/1
carGo: Motorista
cidadE: caSTaNHal - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 20/02/2022
oBJETiVo: conduzir veículo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 774436
Portaria N°. 370/ 2022

JoSiaS ViaNa dE alMEida
MaTrÍcUla: 5915339/1
carGo: Motorista
cidadE: SoUrE - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 10/02/2022 a 11/02/2022
oBJETiVo: Participar de açoes de enfrentamento da violencia sexual.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 356/ 2022
aNTÔNio Marcio fEliX liNo
MaTrÍcUla: 5908827
carGo: Motorista
cidadE: SaNTarÉM - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 15/02/2022
oBJETiVo: conduzir veículo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 389/ 2022
EdUardo frEiTaS caldaS
MaTrÍcUla: 5918756/1
carGo: Motorista
cidadE: caSTaNHal - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 17/02/2022
oBJETiVo: conduzir veiculo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 388/ 2022
EdUardo frEiTaS caldaS
MaTrÍcUla: 5918756/1
carGo: Motorista
cidadE: caSTaNHal - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 23/02/2022
oBJETiVo: conduzir Veículo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 774441
Portaria N°. 042/ 2022

HÉlio roBErTo GoNÇalVES
MaTrÍcUla: 5745756/2
carGo: Perito criminal
cidadE: ParaGoMiNaS - Pa
diária: 14 1/2 (Quatorze) PErÍodo: 01/01/2022 a 15/01/2022
oBJETiVo: ficar a disposição.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 375/ 2022
JoSiMar doS rEiS BaNdEira
MaTrÍcUla: 5955805
carGo: auxiliar operacional
PaUlo HENriQUE raMoS oliVEira
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MaTrÍcUla: 5960230
carGo: auxiliar operacional
cidadE: TailaNdia - Pa
diáriaS: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 15/02/2022 a 16/02/2022
oBJETiVo: realizar remoção cadaverica.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 383/ 2022
JEffErSoN NUNES PiMENTEl
MaTrÍcUla: 59558761
carGo: auxiliar operacional
JoSiMar doS rEiS BaNdEira
MaTrÍcUla: 5955805
carGo: auxiliar operacional
cidadE: PacaJá - Pa
diáriaS: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 12/01/2022 a 13/01/2022
oBJETiVo: realizar remoção cadavérica.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 376/ 202
aNa Maria raBElo coSTa
MaTrÍcUla: 57192293/2
carGo: Perito criminal
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 23/02/2022
oBJETiVo: realizar plantao.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 774424
Portaria N°. 289/ 2022

roBErTo dE SoUSa alEiXo
MaTrÍcUla: 57217742
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
cidadE: caSTaNHal - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 04/01/2022 a 05/01/2022
oBJETiVo: auxiliar na necropsia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 286/ 2022
alEXaNdrE fErrEira
MaTrÍcUla: 5843430/1
carGo: Perito criminal
BrUNo rodriGUES da SilVa
MaTrÍcUla: 57192600/3
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
cidadE: caPiTÃo PoÇo - Pa
diáriaS: 02 1/2 (duas e meia) PErÍodo: 07/02/2022 a 09/02/2022
oBJETiVo: realizar perícia técnica.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 295/ 2022
MaiK NEVES da crUZ
MaTrÍcUla: 5892890
carGo: Motorista
cidadE: TUcUrUÍ - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 01/02/2022 a 02/02/2022
oBJETiVo: conduzir veículo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 292/ 2022
daVid loBo aMaral JUNior
MaTrÍcUla: 5937785
carGo: auxiliar operacional
raMoN fUrTado dE PaUla
MaTrÍcUla: 5955859
carGo: auxiliar operacional
cidadE: NoVo rEParTiMENTo - Pa
diáriaS: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 30/01/2022 a 31/01/2022
oBJETiVo: realizar remoção cadaverica.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 774454
Portaria N°. 390/ 2022

EdUardo frEiTaS caldaS
MaTrÍcUla: 5918756/1
carGo: Motorista
cidadE: caSTaNHal - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 11/02/2022
oBJETiVo: conduzir Veículo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 359/ 2022
dJair Garcia loPES
MaTrÍcUla: 57227568/1
carGo: Motorista
JEffErSoN BaSToS dE oliVEira
MaTrÍcUla: 54188046/1
carGo: Perito criminal
cidadE: ToMÉ aÇÚ - Pa
diáriaS: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 15/02/2022 a 16/02/2022
oBJETiVo: realizar perícia técnica.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 364/ 2022
MUrilo YUri PiNHEiro EllErES
MaTrÍcUla: 5892930
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
cidadE: caSTaNHal - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 05/03/2022 a 06/03/2022
oBJETiVo: auxiliar na necropsia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 321/ 2022
laÉrcio UcHoa PiNHEiro
MaTrÍcUla: 57203763/1
carGo: Motorista
Maria do Socorro dE JESUS oliVEira dE alMEida
MaTrÍcUla: 3228843/2
carGo: Perito criminal
roBErTa PaTricia doS SaNToS TaVarES
MaTrÍcUla: 5894894
carGo: Perito criminal
cidadE: MoJÚ - Pa
diáriaS: meia PErÍodo: 11/02/2022
oBJETiVo: Participar de equipe pericial.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 774444
Portaria N°. 291/ 2022

raMoN fUrTado dE PaUla
MaTrÍcUla: 5955859
carGo: auxiliar operacional
cidadE: MaraBá - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 07/02/2022
oBJETiVo: levar documentos administrativos.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 290/ 2022
aNToNio raNilSoN BraGa da SilVa
MaTrÍcUla: 5955834/1
carGo: auxiliar operacional
JorGE lUiS dE oliVEira MorEira
MaTrÍcUla: 57195375
carGo: auxiliar operacional
cidadE: QUaTro BocaS - Pa
diáriaS: 01 (Uma) PErÍodo: 09/02/2022
oBJETiVo: realizar remoção cadaverica.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 287/ 2022
aNdrÉ lEaNdro dE MElo
MaTrÍcUla: 5848156/1
carGo: Perito criminal
cidadE: aUrora do Para - Pa
diária: 03 1/2 (Três e meia) PErÍodo: 02/02/2022 a 05/02/2022
oBJETiVo: realizar perícia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 278/ 2022
Márcia JoViTa Prado PicaNÇo
MaTrÍcUla: 5751942/4
carGo: Perito criminal
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 11/02/2022
oBJETiVo: realizar plantao.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 774458
Portaria N°. 247/ 2022

lEaNdro HENriQUE MacEdo raMoS
MaTrÍcUla: 5892260
carGo: auxiliar operacional
cidadE: caSTaNHal - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 31/01/2022 a 01/02/2022
oBJETiVo: auxiliar na necropsia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 218/ 2022
lEaNdro HENriQUE MacEdo raMoS
MaTrÍcUla: 5892260
carGo: auxiliar operacional
cidadE: caSTaNHal - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 20/01/2022 a 21/02/2022
oBJETiVo: aUXiiar NaS NEcroPSiaS.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 206/ 2022
MUrilo YUri PiNHEiro EllErES
MaTrÍcUla: 5892930
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
cidadE: caSTaNHal - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 13/02/2022 a 14/02/2022
oBJETiVo: aUXiliar NaS NEcroPSiaS.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 216/ 2022
lEaNdro HENriQUE MacEdo raMoS
MaTrÍcUla: 5892260
carGo: auxiliar operacional
cidadE: caSTaNHal - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 12/01/2022 a 13/01/2022
oBJETiVo: aUXiliar NaS NEcroPSiaS.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 774467
Portaria N°. 315/ 2022

GilSoN riBEiro MaGalHÃES
MaTrÍcUla: 59489761
carGo: Motorista
cidadE: alTaMira - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 13/02/2022 a 14/02/2022
oBJETiVo: conduzir veículo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
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Portaria N°. 314/ 2022
BrUNo alEXaNdrE ScalcoN
MaTrÍcUla: 5958535
carGo: Perito criminal
roBSoN WENdEl doS PraZErES cUNHa
MaTrÍcUla: 5958542/1
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
WiSToN aParEcido SilVa doS SaNToS
MaTrÍcUla: 5892889/1
carGo: Motorista
cidadE: aNaPU - Pa
diáriaS: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 12/02/2022 a 13/02/2022
oBJETiVo: realizar perícia veícular.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 313/ 2022
BrUNo alEXaNdrE ScalcoN
MaTrÍcUla: 5958535
carGo: Perito criminal
roBSoN WENdEl doS PraZErES cUNHa
MaTrÍcUla: 5958542/1
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
WiSToN aParEcido SilVa doS SaNToS
MaTrÍcUla: 5892889/1
carGo: Motorista
cidadE: MEdicilaNdia - Pa
diáriaS: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 10/02/2022 a 11/02/2022
oBJETiVo: realizar perícia veícular.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 312/ 2022
aNToNio lUiS da SilVa SaNToS
MaTrÍcUla: 5963398/1
carGo: Motorista
ENaldo lUiZ dE MElo fErrEira
MaTrÍcUla: 54188037/1
carGo: Perito criminal
cidadE: PacaJá - Pa
diáriaS: 03 1/2 (Três e meia) PErÍodo: 08/02/2022 a 11/02/2022
oBJETiVo: Participar de equipe pericial.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 774489
Portaria N°. 018/ 2022

Márcia JoViTa Prado PicaNÇo
MaTrÍcUla: 5751942/4
carGo: Perito criminal
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 12/01/2022
oBJETiVo: realizar plantao.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 118/ 2022
Márcia JoViTa Prado PicaNÇo
MaTrÍcUla: 5751942/4
carGo: Perito criminal
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 17/01/2022
oBJETiVo: realizar atividade pericial.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 001/ 2022
Márcia JoViTa Prado PicaNÇo
MaTrÍcUla: 5751942/4
carGo: Perito criminal
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 09/01/2022
oBJETiVo: realizar plantão.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 008/ 2022
Márcia JoViTa Prado PicaNÇo
MaTrÍcUla: 5751942/4
carGo: Perito criminal
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 15/01/2022
oBJETiVo: rEalizar plantao.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 774483
Portaria N°. 222/ 2022

lEaNdro HENriQUE MacEdo raMoS
MaTrÍcUla: 5892260
carGo: auxiliar operacional
cidadE: caSTaNHal - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 16/01/2022 a 17/01/2022
oBJETiVo: rEaliZar NEcroPSiaS..
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 208/ 2022
lEaNdro HENriQUE MacEdo raMoS
MaTrÍcUla: 5892260
carGo: auxiliar operacional
cidadE: caSTaNHal - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 28/01/2022 a 29/01/2022
oBJETiVo: aUXiliar NaS NEcroPSiaS.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 219/ 2022
lEaNdro HENriQUE MacEdo raMoS
MaTrÍcUla: 5892260
carGo: auxiliar operacional
cidadE: caSTaNHal - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 24/01/2022 a 25/01/2022
oBJETiVo: aUXiliar NaS NEcroPSiaS.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 182/ 2022
Márcia JoViTa Prado PicaNÇo
MaTrÍcUla: 5751942/4
carGo: Perito criminal
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 20/01/2022
oBJETiVo: realizar perícia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 774479
Portaria N°. 450/ 2022

roBSoN rodriGUES GalVÃo
MaTrÍcUla: 5955866/1
carGo: auxiliar operacional
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 22/02/2022
oBJETiVo: Translado de material.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 451/ 2022
roBSoN rodriGUES GalVÃo
MaTrÍcUla: 5955866/1
carGo: auxiliar operacional
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 28/02/2022
oBJETiVo: conduzir veículo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 452/ 2022
aNTÔNio Marcio fEliX liNo
MaTrÍcUla: 5908827
carGo: Motorista
cidadE: SaNTarÉM - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 07/03/2022
oBJETiVo: conduzir veículo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 446/ 2022
ádSoN WENdEr dE JESUS SoUSa TErTUliNo
MaTrÍcUla: 54187218/4
carGo: Perito criminal
VailSoN TEiXEira da SilVa
MaTrÍcUla: 5895912/1
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
cidadE: alENQUEr - Pa
diáriaS: 03 1/2 (Três e meia) PErÍodo: 04/03/2022 a 07/03/2022
oBJETiVo: rEaliZar PEriciaS.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 774511
Portaria N°. 300/ 2022

THiaGo dE oliVEira alEXaNdriNo
MaTrÍcUla: 5963383
carGo: Motorista
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 04/02/2022
oBJETiVo: conduzir veículo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 078/ 2022
rodriGo coSTa fErrEira
MaTrÍcUla: 5889988
carGo: administrador
cidadE: BarcarENa - Pa
diária: meia PErÍodo: 16/12/2021
oBJETiVo: Participar equipe pericial.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 079/ 2022
aNdrÉ BraSil dE carValHo
MaTrÍcUla: 5839670/1
carGo: Perito criminal
cidadE: BarcarENa - Pa
diária: meia PErÍodo: 16/12/2021
oBJETiVo: Participar equipe pericial.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 305/ 2022
HErBaT BUGGa PErEira SarMENTo
MaTrÍcUla: 55586613/1
carGo: Gerente
cidadE: ParaGoMiNaS - Pa
diária: 02 1/2 (duas e meia) PErÍodo: 10/02/2022 a 12/02/2022
oBJETiVo: realizar serviço técnico de informatica.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 774506
Portaria N°. 288/ 2022

roBErTo dE SoUSa alEiXo
MaTrÍcUla: 57217742
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
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cidadE: caSTaNHal - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 08/01/2022 a 09/01/2022
oBJETiVo: auxiliar na necropsia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 197/ 2022
JoNaTaS PorTilHo dE MElo
MaTrÍcUla: 59418821-1
carGo: Motorista
cidadE: aBaETETUBa - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 18/01/2022
oBJETiVo: coNdUZir SErVidorES aTÉ o NÚclEo dE aBaETETUBa..
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 308/ 2022
aNa Maria raBElo coSTa
MaTrÍcUla: 57192293/2
carGo: Perito criminal
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 08/02/2022
oBJETiVo: realizar plantão.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 307/ 2022
MUrilo YUri PiNHEiro EllErES
MaTrÍcUla: 5892930
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
cidadE: caSTaNHal - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 05/02/2022 a 06/02/2022
oBJETiVo: auxiliar na necrópsia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 774499
Portaria N°. 306/ 2022

criSTiaN dioGo SaraiVa VaScoNcEloS
MaTrÍcUla: 57196373/3
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
cidadE: TUcUrUÍ - Pa
diária: 09 1/2 (Nove e meia) PErÍodo: 19/02/2022 a 28/02/2022
oBJETiVo: ficar a disposição.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 298/ 2022
roBErTo coSTa NUNES
MaTrÍcUla: 5947880/2
carGo: Perito criminal
cidadE: ParaUaPEBaS - Pa
diária: 09 1/2 (Nove e meia) PErÍodo: 01/02/2022 a 10/02/2022
oBJETiVo: ficar a disposição.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 301/ 2022
WiSToN aParEcido SilVa doS SaNToS
MaTrÍcUla: 5892889/1
carGo: Motorista
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 02 1/2 (duas e meia) PErÍodo: 07/02/2022 a 09/02/2022
oBJETiVo: Buscar material de escritorio.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 303/ 2022
aNTÔNio carloS riBEiro da SilVa
MaTrÍcUla: 5941895
carGo: Motorista
cidadE: ParaGoMiNaS - Pa
diária: 02 1/2 (duas e meia) PErÍodo: 10/02/2022 a 12/02/2022
oBJETiVo: conduzir veículo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 774503
Portaria N°. 443/ 2022

fraNciSco iTalo caSTElo diaS
MaTrÍcUla: 5908460-2
carGo: Motorista
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 15/02/2022
oBJETiVo: coNdUZir PEriTo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 445/ 2022
lEaNdro HENriQUE MacEdo raMoS
MaTrÍcUla: 5892260
carGo: auxiliar operacional
cidadE: caSTaNHal - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 04/03/2022 a 05/03/2022
oBJETiVo: auxiliar nas necropsias.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 441/ 2022
EliZEU riBEiro da SilVa
MaTrÍcUla: 57209006
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
JoSÉ iVaNildo da coSTa NaVEGaNTES
MaTrÍcUla: 5205239/1
carGo: Médico legista
MarcElo da SilVa E SilVa cic: 645.549.962-04
MaTrÍcUla: 57193954/1
carGo: Motorista
cidadE: MaGalHÃES BaraTa - Pa
diáriaS: 01 (Uma) PErÍodo: 26/02/2022
oBJETiVo: realizar exumação.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 444/ 2022
GilSoN riBEiro MaGalHÃES
MaTrÍcUla: 59489761
carGo: Motorista
cidadE: TUcUrUÍ - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 28/02/2022
oBJETiVo: conduzir Veículo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 774523
Portaria N°. 201/ 2022

HEraNdY do Socorro da SilVa E SilVa
MaTrÍcUla: 57200457/2
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
cidadE: caSTaNHal - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 04/02/2022 a 05/02/2022
oBJETiVo: aUXiliar NaS NEcroPSiaS.
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

Portaria N°. 426/ 2022
ádSoN WENdEr dE JESUS SoUSa TErTUliNo
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°. 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

Protocolo: 774553
Portaria N°. 444/ 2022

GilSoN riBEiro MaGalHÃES
MaTrÍcUla: 59489761
carGo: Motorista
cidadE: TUcUrUÍ - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 28/02/2022
oBJETiVo: conduzir Veículo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 443/ 2022
fraNciSco iTalo caSTElo diaS
MaTrÍcUla: 5908460-2
carGo: Motorista
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 15/02/2022
oBJETiVo: coNdUZir PEriTo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 439/ 2022
aNTÔNio Marcio fEliX liNo
MaTrÍcUla: 5908827
carGo: Motorista
cidadE: SaNTarÉM - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 28/02/2022 a 01/03/2022
oBJETiVo: conduzir veículo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 427/ 2022
aNdrÉ lEaNdro dE MElo
MaTrÍcUla: 5848156/1
carGo: Perito criminal
BrUNo rodriGUES da SilVa
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
cidadE: STa.lUZia do Pará - Pa
diáriaS: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 22/02/2022 a 23/02/2022
oBJETiVo: realizar perícia técnica.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 774544
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DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DO ESTADO DO PARÁ

.

eXtrato de coNtrato
NÚMero do coNtrato: 7/2022
ModalidadE dE liciTaÇÃo: Pregão Eletrônico nº 016/2021 – dETraN
ParTES: departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/Pa, cNPJ 
n° 04.822.060/0001-40 e a empresa Macro coMErcial EirEli, cNPJ 
42.838.296/0001-64
oBJETo: o seguinte contrato tem como objeto o fornecimento de material 
de expediente (impresso) para atender as necessidades do departamento 
de Trânsito do Estado do Pará, conforme especificação, condições, quanti-
dades e exigências
Valor: 
o valor do presente Termo de contrato é de r$ 7.000,00 (sete mil reais)
doTaÇÃo orÇaMENTária: 

66201 - dePartaMeNto de trÂNsito do estado do ParÁ
função 06

Subfunção 122
Programa 1297

Projeto/atividade 8338
Elemento de despesa 339030-17

fonte de recursos 0261
0661

ViGÊNcia: início:14/03/2021                        Término: 13/03/2022
foro: Belém
daTa dE aSSiNaTUra: 14/03/2021
ordENador rESPoNSáVEl: rENaTa MirElla dE SoUZa coElHo
rENaTa MirElla dE SoUZa coElHo
diretora Geral dETraN-Pa

Protocolo: 774745

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 819/2022-daF/cgp, de 10/03/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Pro-
cesso nº 2022/261542;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de treze e meia (13 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de Marituba no período de 20/03 à 02/04/2022, a fim 
de realizar controle de fluxo de veículo e ação de fiscalização de trânsito, 
desenvolver ações determinadas pela dTo, em especial para atender ao 
longo do trecho (KM-0 e KM-18) da rodovia Br 316, em cumprimento ao 
convênio nº 003/2018-SrPrf-Pa.

nome matricula
Wanderley Pontes ferreira 57211861 /2

Giselle oliveira Uribe rosado 57213563 /2
Sandra Seny china Bastos 57230596 /1

Kleverson oeiras de almeida 57205255 /1
Nelson Horacio Salgado rego 57232981 /1
ilmar anaisy araújo Borges 57205216 /1

dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 913/2022-daF/cGP, de 16/03/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/285404;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
Sílvio Serrão Mourão, matrícula nº 80845379 /1, no cargo de auxiliar ope-
racional de Trânsito, lotado na daf/ciM/GoSENG.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
4.000,00 (QUaTro Mil rEaiS) e destina-se a suprir a despesas de mate-
riais para execução de serviços de manutenção telefônica, lógica e elétrica 
nos municipio de Barcarena, Tailândia e cametá.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$-4.000,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: No período de 28/03 à 12/04/2022.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro.

Portaria Nº 914/2022-daF/cGP, de 16/03/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/285367;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
Maurício carlos Pinheiro, matrícula nº 80845695 /1, no cargo de auxiliar 
operacional de Trânsito, lotado na ciM.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
4.000,00 (QUaTro Mil rEaiS) e destina-se a suprir a despesas de mate-
riais para execução de serviços de manutenção telefônica, lógica e elétrica 
nos municipio de Barcarena, Tailândia e cametá.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$-4.000,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: No período de 28/03 à 12/04/2022
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro.
Portaria Nº 918/2022-daF/cGP, de 16/03/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/298014;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
Eduardo rabelo freire, matrícula nº 57190748 /1, no cargo de assistente 
de Trânsito, lotado na dTo/cET.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
1.000,00 (UM Mil rEaiS) e destina-se a suprir a despesas emergenciais 
de pronto pagamento, no municipio de Santarém.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339033-r$-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 à 30/04/2022
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro.
Portaria Nº 877/2022-daF/cgp, de 14/03/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no 
Processo nº 2022/276645;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de vinte e meia (20 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para os municipíos de Tucuruí – 29/03 à 02/04/2022, Marabá – 03/04 à 
07/04/2022, Parauapebas – 08/04 à 10/04/2022, canaã dos carajás – 
11/04 à 13/04/2022, São félix do Xingú/Belém – 14/04 à 18/04/2022, 
a fim de exercar a fiscalização in loco dos serviços prestados pela VALID 
SolUÇÕES S/a, objeto do contrato 034/2021, conforme lei 8666/93.

nome matricula

Emerson almeida lima 57175957 /1

ivaldo rocha de Sousa 57216831 /1

dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 864/2022-daF/cgp, de 14/03/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/228611;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de QUaTorZE (14) diárias aos servidores abaixo 
especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém para os 
municípios de caPiTÃo PoÇo – 11/03 à 14/03/2022, ParaGoMiNaS – 
18/03 à 21/03/2022, BraGaNÇa – 25/03 à 28/03/2022, oUrÉM – 01/04 
à 04/04/2022, a fim de realizar visita técnica nos referidos munícipios do 
programa cNH Pai d´EGUa.

nome matricula

izabel cristina freitas frazão 5959072 /1

dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
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Portaria Nº 862/2022-daF/cgp, de 14/03/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Pro-
cesso nº 2022/256073;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de dezeseis e meia (16 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para o municipío de Salvaterra no período de 21/03 à 06/04/2022, 
a fim de ministrar os Cursos de Especialização de Formação e Atualização 
para profissionais mototaxista.

nome matricula
Elvis Nazareno da Silva Miranda 80845553 /1

Heldecir lima conceição 3157300 /1
Maria dalva cordeiro Pantoja 57198714 /1

Maria de Nazaré Benício Gomes 3154009 /1
olenilson Santos Gomes 57174115 /2

Manoel de Jesus filocreão Sanches 55590040 /2

dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 869/2022-daF/cgp
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no 
Processo nº 2022/269722;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de ciNco (05) diárias aos servidores abaixo 
especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém para os 
municípios de ParaGoMiNaS/BElÉM – 23/03 à 25/03/2022, iGaraPÉ-Mi-
RI – 26/03 à 27/03/2022, MOJU/BELÉM – 27/03 à 28/03/2022, a fim de 
realizar assessoria de imprensa; cobertura jornalística e fotográfica, e re-
des sociais da ação intinerante de Habilitação.

nome matricula
leidemar Barros oliveira 5947169/2

arlindo ferreira cordovil filho 3255409/1

dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 878/2022-daF/cgp, de 14/03/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Pro-
cesso nº 2022/266848;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de ciNco E MEia (05 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município 
de redenção para os municípios de Eldorado doS caraJáS – 17/03 à 
22/03/2022, a fim de compor a banca itinerante de 2ª e 3ª fase de CNH 
no referido município.

nome matricula
raimunda antonia da Silva 5455383/2

dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 876/2022-daF/cgp, de 14/03/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no 
Processo nº 2022/263661;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de ViNTE E SEiS E MEia (26 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Municí-
pio de Belém para os municípios de Eldorado doS caraJáS – 23/03 à 
05/04/2022, rEdENÇÃo – 06/04 à 12/04/2022, MaraBá/BElÉM – 13/04 à 
18/04/2022, a fim de realizar substituição de equipamentos da rede lógica 
das cirETraNS dos referidos municípios.

nome matricula
Wilson Waldemir campos dos Passos 6120008/1

almir alves do carmo Júnior 57196269/1
Noélio Tavares raiol Junior 54196638/3

dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 880/2022-daF/cgp, de 14/03/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Pro-
cesso nº 2022/261069
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de TrÊS E MEia (3 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 

para os municípios de VISEU – 18/03 à 21/03/2022, a fim de realizar com-
por a banca itinerante de habilitação do referido município.

nome matricula
Margarete do Socorro ferreira lobato 3263665/1

Mariana albuquerque Silveira 57202642/1
Vicente de Paulo Pureza 5095042/1
ivaldo rocha de Sousa 57216831/1

dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 885/2022-daF/cgp, de 15/03/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Pro-
cesso nº 2022/218164;
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 municipío de São Miguel do Guamá no período de 21/03 à 
14/04/2022, a fim de realizar atendimento e retaguarda e processos de 
veículos, no referido municipio.

nome matricula
Heloisa Helena Serra Sousa 57197144 /1

dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 774684
Portaria Nº 954/2022-dG/cGP, de 21/03/2022.
a diretora Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dE-
TraN/Pa, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
r E S o l V E:
EXoNErar o servidor Paulo Sérgio araújo Barreto, do cargo em comissão, 
daS-03, de Gerente da circunscrição regional de Trânsito “B” de Xinguara.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor a partir de 22/03/2022.
rENaTa MirElla frEiTaS G. dE SoUSa coElHo
diretora Geral
Portaria Nº 955/2022-dG/cGP, de 21/03/2022.
a diretora Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dE-
TraN/Pa, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
r E S o l V E:
NoMEar o senhor riBaMar GoNÇalVES PiNHEiro, para exercer o 
cargo em comissão, daS-03, de Gerente da circunscrição regional de 
Trânsito “B” de Xinguara.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor a partir de 22/03/2022.
rENaTa MirElla frEiTaS G. dE SoUSa coElHo
diretora Geral

Protocolo: 774738
Portaria Nº 52/2022- Pad/diVersas 
Belém, 10 de março de 2022.
a diretora Geral, do departamento de Trânsito do Estado do Pará, no uso 
de suas atribuições, conferidas por lei, e ….
coNSidEraNdo os termos do decreto n° 1.635 de 08.06.2015, que con-
fere ao diretor-Geral, atribuições para dirigir e coordenar os trabalhos do 
departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/Pa.
coNSidEraNdo os autos do Processo administrativo disciplinar nº 
2021/471200, instaurado através da PorTaria Nº 04/2021-cGd/Pad, 
publicada no doE Nº 34.560, no dia 22/04/2021, para apurar possíveis 
irregularidades nos atos e condutas de servidores deste departamento de 
Trânsito do Estado do Pará.
coNSidEraNdo o Parecer correicional n° 11/2022-corrEGEdoria GE-
ral, que acolheu o relatório final da comissão Processante, pelos funda-
mentos que expôs e concordou pelo arQUiVaMENTo dos autos por insu-
ficiência de provas.
r E S o l V E:
i – acaTar o relatório da comissão Processante e o Parecer correcional n° 
11/2022 – corrrEGEdoria GEral.
ii- dETErMiNar o arQUiVaMENTo do Processo administrativo disciplinar nº 
2021/471200, instaurado pela PorTaria Nº 04/2021-cGd/Pad, publicada 
no DOE Nº 34.560, no dia 22 de abril de 2021, por insuficiência de provas.
iii- ENcaMiNHar à corrEGEdoria GEral do dETraN para que adotem 
as providências do pleno cumprimento presente do ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
rENaTa MirElla dE SoUZa coElHo
dirETora GEral do dETraN/Pa.

Protocolo: 774485

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 881/2022-daF/cGP, de 15/03/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/287742;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
José Maria da Silva fernandes, matrícula nº 3267016/1.
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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

Protocolo: 774233

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 821/2022-daF/cgp, de 10/03/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Pro-
cesso nº 2022/261779;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de treze e meia (13 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de Salinópolis no período de 21/03 à 03/04/2022, a fim 
de realizar ações de fiscalização de trânsito no referido municipio em cum-
primento ao planejamento de ações determinadas pela dTo.

nome matricula

Maria da Silva Sousa 57226370 /1

lailton Santos do Nascimento 57200227 /1

Sandro félix Brasil 57205274 /1

Jofre costa e cunha 54191302 /2

Marivaldo lima de araujo 5820588 /1

aullo cezar alves de azevedo Maia 57198588 /1

raul Braga da costa 57217498 /2

rosemar flávio Marques franco Junior 57226823 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 824/2022-daF/cgp, de 10/03/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/261552;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de treze e meia (13 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de Marituba no período de 20/03 à 02/04/2022, a fim 
de realizar controle de fluxo de veículo e ação de fiscalização de trânsito, 
desenvolver ações determinadas pela dTo, em especial para atender ao 
longo do trecho (KM-0 e KM-18) da rodovia Br 316, em cumprimento ao 
convênio nº 003/2018-SrPrf-Pa.

nome matricula
Klécio de Tarcio Brito Pereira 57214999 /1

rita de cássia Moreira de Melo Pompeu 57205875 /1
Benedito cláudio Silva 57200473 /1
Mauro Moura da Silva 54195728 /2

luiza Silvana Pinheiro Meireles 57227614 /1
lícia Maria dos Santos freire 5638704 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 825/2022-daF/cgp, de 10/03/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Pro-
cesso nº 2022/261554;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de treze e meia (13 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de Marituba no período de 20/03 à 02/04/2022, a fim 
de realizar controle de fluxo de veículo e ação de fiscalização de trânsito, 
desenvolver ações determinadas pela dTo, em especial para atender ao 
longo do trecho (KM-0 e KM-18) da rodovia Br 316, em cumprimento ao 
convênio nº 003/2018-SrPrf-Pa.

nome matricula
leidyane Marques Machado 57200238 /1
cláudia da Silva Nascimento 57224176 /2

Soraia Selma andrade cardoso 57202052 /1
Petronius de Jesus farias da cruz 54191564 /2

lorena Suelen de Souza costa 57232111 /1
Sidclei furtado farias 5921334 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 838/2022-daF/cgp, de
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Pro-
cesso nº 2022/263389;
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 capanema para o município de Moju no período de 31/03 à 25/04/2022, 
a fim de desempenhar suas atividades funcionais, em operação de fiscali-
zação de trânsito, em cumprimento a programação da dTo.

nome matricula
antonio carlos da cunha figueiredo 57202223 /1

denis Pinheiro Vales 57207186 /1
José roberto farias da Silva 57201801 /1
Maria ivone lima dos Santos 57230585 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 885/2022-daF/cgp, de 15/03/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no 
Processo nº 2022/218164;
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 municipío de São Miguel do Guamá no período de 21/03 à 
14/04/2022, a fim de realizar atendimento e retaguarda e processos de 
veículos, no referido municipio.

nome matricula
Heloisa Helena Serra Sousa 57197144 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 774228
Portaria Nº 823/2022-daF/cgp, de 10/03/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Pro-
cesso nº 2022/261538;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de treze e meia (13 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de Marituba no período de 20/03 à 02/04/2022, a fim 
de realizar controle de fluxo de veículo e ação de fiscalização de trânsito, 
desenvolver ações determinadas pela dTo, em especial para atender ao 
longo do trecho (KM-0 e KM-18) da rodovia Br 316, em cumprimento ao 
convênio nº 003/2018-SrPrf-Pa.

nome matricula
José Humberto daniel lisboa 5557135 /2
daniel figueiredo Guerreiro 57198721 /1

adenilson Martins Nascimento 54193763 /3
Marcus roberto Saldanha Batista 57228955 /1

Willy de Souza Pena 57198712 /1
Britis Helena Valente do carmo 57202136 /2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 842/2022-daF/cgp, de 10/03/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Pro-
cesso nº 2022/259052;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de QUaTorZE E MEia (14 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Be-
lém para o Município de NOVO PROGRESSO – 05/03 à 20/03/2022, a fim de 
realizar manutenção nas linhas telefônicas da cirETraN referido município.

nome matricula
Jailson ferreira Pereira chaves 57196175/1

Valdinei Miranda de Jesus 80845485/1
Márcio luiz araújo Bittencourt 57202609/2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
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Portaria Nº 850/2022-daF/cgp, de 14/03/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no 
Processo nº 2022/265676;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de treze e meia (13 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de Marituba no período de 21/03 à 03/04/2022, a fim 
de realizar controle de fluxo de veículo e ação de fiscalização de trânsito, 
desenvolver ações determinadas pela dTo, em especial para atender ao 
longo do trecho (KM-0 e KM-18) da rodovia Br 316, em cumprimento ao 
convênio nº 003/2018-SrPrf-Pa.

nome matricula

Peter Mendes Pereira 57226369 /1

fábio Máximo da Silva 57211773 /2

Sandro araújo da costa 57211244 /2

orivaldo rodrigues dos Santos 57228929 /1

Márcio odilio cerveira de oliveira 57202286 /1

Bruno Moreira dos Santos calumby 57198289 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 851/2022-daF/cgp, de 14/03/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no 
Processo nº 2022/139925;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de vinte e cinco e meia (25 e 1/2) diárias ao 
servidor abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para o município de Eldorado dos carajás no período de 14/03 à 
08/04/2022, a fim de realizar atendimento e retaguarda nos processos de 
veículos, no referido municipio.

nome matricula
dinis Macapuna Soares 80845589 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 774128

.

.

secretaria de estado
de adMiNistraÇÃo 
PeNiteNciÁria

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 0360/2022-cGP/seaP 
Belém, 15 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 6850/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar os fatos narrados 
no ofício 27/2021-dPSiP-PcPa de 29/08/2021 e Boletim de ocorrências 
n°00076/2019.1011590, acerca da apreensão de 117 cartuchos de muni-
ções no interior da cela 407, onde residiam os presos adriaNo olVEira 
loPES (iNfoPEN 73228), aNdErSoN Baia da SilVa (iNfoPEN 109011), 
doriValdo VicTor PErEira E SilVa (iNfoPEN 78569), Eldo PiNHEi-
ro SarMENTo (iNfoPEN 81623), PaUlo ricardo doS SaNToS araUJo 
(iNfoPEN 168568) E VicTor alEKSaNdEr MaToS rodriGUES (iNfoPEN 
136246), quando custodiados no centro de recuperação Penitenciário do 
Pará – ii – crPP ii, ocorrida no dia 09/04/2019;
art. 2 º - designar aNdrÉ SilVa dE oliVEira, (M.f. 42811)– Presi-
dente, EliZaBETH MalcHEr VilHENa, (M.f. 5464285) – Membro; e 
adriaNa fErraZ do Prado MaUÉS, (M.f. 57201800) – Membro, para 
conduzirem as investigações;
Art. 3º - Oficiar à Delegacia de Policia de Santa Izabel enviando cópia desta 
Portaria de instauração;
Art. 4º - Oficiar a Direção do Centro de Recuperação Penitenciário do Pará 
ii-crPPii para enviar cópia da portaria de instauração de PdP;
art. 4º - 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: 774384

Portaria Nº 0357/2022-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 6847/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar os fatos narrados no ofício in-
terno n° 285/2021-crf/SEaP, datado de 25/02/2021, envolvendo o ingresso 
da nacional LAYANE REBELO DOS SANTOS, que desde sua autuação em fla-
grante utilizou o nome da sua genitora lEidE laUra rEBElo doS SaNToS;
art. 2 º - designar aNdrÉ SilVa dE oliVEira, (M.f. 42811)– Presi-
dente, EliZaBETH MalcHEr VilHENa, (M.f. 5464285) – Membro; e 
adriaNa fErraZ do Prado MaUÉS, (M.f. 57201800) – Membro, para 
conduzirem as investigações;
art. 3º - determinar a comissão sindicante que apresente relatório conclu-
sivo ao final da investigação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 774386
Portaria Nº 0357/2022-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 6847/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar os fatos narrados no ofício in-
terno n° 285/2021-crf/SEaP, datado de 25/02/2021, envolvendo o ingresso 
da nacional laYaNE rEBElo doS SaNToS, que desde sua autuação em fla-
grante utilizou o nome da sua genitora lEidE laUra rEBElo doS SaNToS;
art. 2 º - designar aNdrÉ SilVa dE oliVEira, (M.f. 42811)– Presi-
dente, EliZaBETH MalcHEr VilHENa, (M.f. 5464285) – Membro; e 
adriaNa fErraZ do Prado MaUÉS, (M.f. 57201800) – Membro, para 
conduzirem as investigações;
art. 3º - determinar a comissão sindicante que apresente relatório conclu-
sivo ao final da investigação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 774387
Portaria Nº 0359/2022-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 investiga-
tiva Nº 6849/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar a utilização dos serviços 
previstos no Contrato Administrativo n° 112/2018, firmado com a Empresa 
Telemar Norte leste S/a, fora da cobertura, conforme despacho no proces-
so 2018/348792 encaminhado pelo coordenador do Núcleo de Tecnologia 
da informação da SEaP/Pa em 15/12/2020;
art. 2 º - designar aNdrÉ SilVa dE oliVEira, (M.f. 42811)– Presi-
dente, EliZaBETH MalcHEr VilHENa, (M.f. 5464285) – Membro; e 
adriaNa fErraZ do Prado MaUÉS, (M.f. 57201800) – Membro, para 
conduzirem as investigações;
art. 3º - determinar a comissão sindicante que apresente relatório conclu-
sivo ao final da investigação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 774389
Portaria Nº 0358/2022-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 6848/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar os fatos narrados no relatório 
de diligências n° 049/2020-cGP/SEaP, datado de 10/12/202, acerca de su-
posta tortura contra os internos do Presídio Estadual Metropolitano – PEM i;
art. 2 º - designar aNdrÉ SilVa dE oliVEira, (M.f. 42811)– Presi-
dente, 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.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 774391
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Portaria Nº 0354/2022-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 6844/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar supostas irregulari-
dades ocorridas nos contratos n° 025 e 026/2014, conforme manifestação 
n°984/2020-coNJUr/SEaP e Parecer n° 099/2020-coNJUr/SEaP;
art. 2 º - designar aNdrÉ SilVa dE oliVEira, (M.f. 42811)– Presiden-
te, EliZaBETH MalcHEr VilHENa, (M.f. 5464285) - Membro e adria-
Na fErraZ do Prado MaUÉS, (M.f. 57201800) – Membro, para condu-
zirem as investigações;
art. 3º - determinar a comissão sindicante que apresente relatório conclu-
sivo ao final da investigação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 774394
Portaria Nº 0355/2022-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 investiga-
tiva Nº 6845/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar o extravio de 04(quatro) 
reguladores de pressão, 27(vinte e sete) aspiradores medicinal e 01(uma) 
mangueira de 10 metros, recebidos pela Gerência de Biomedicina, por meio 
da nota de entrega 051/2018, de 20/08/2018, conforme relatado no  Memo-
rando n° 013/2020-Gerencia de Biomedicina/SEaP, datado de 02/06/2020;
art. 2 º - designar aNdrÉ SilVa dE oliVEira, (M.f. 42811)– Presi-
dente, EliZaBETH MalcHEr VilHENa, (M.f. 5464285) – Membro; e 
adriaNa fErraZ do Prado MaUÉS, (M.f. 57201800) – Membro, para 
conduzirem as investigações;
art. 3º - determinar a comissão sindicante que apresente relatório conclu-
sivo ao final da investigação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 774396
Portaria Nº 0353/2022-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 inves-
tigativa Nº 6843/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar suposto principio 
de motim dos internos custodiados na cadeia Publica de Jovens e adul-
tos, após revista estrutural no dia 24/04/2021, conforme ofício interno n° 
0792/2021-cPJa/SEaP/ datado de 26/04/2021;
art. 2 º - designar aNdrÉ SilVa dE oliVEira; (M.f. 42811)– Pre-
sidente, EliZaBETH MalcHEr VilHENa, (M.f. 5464285) - Membro e 
adriaNa fErraZ do Prado MaUÉS, (M.f. 57201800) – Membro, para 
conduzirem as investigações;
art. 3º - determinar a comissão sindicante que apresente relatório conclu-
sivo ao final da investigação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 774399
Portaria Nº 0352/2022-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 inves-
tigativa Nº 6842/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar suposto uso inde-
vido do livro de ocorrências do dia 23/12/2021, pela Policial Penal V.S.a. 
(M.f.5954822), lotada no centro de recuperação feminino de Marabá, 
acerca de fatos do dia 22/12/2021, conforme ofício interno 298/2021-SEc/
US,,/SEaP/Pa, datado de 28/12/2021;
art. 2 º - designar aNdrÉ SilVa dE oliVEira, (M.f. 42811)– Presi-
dente, 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 - 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: 774400

Portaria Nº 0391/2022-cGP/seaP 
Belém, 16 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 administrativo disciplinar 
Nº 6859/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar responsabilidade administra-
tiva e funcional da servidora J. l .r (M. f: 5902702), agente Penitenciária, 
lotada na central de Triagem Masculina de abaetetuba-cTMabt, por supos-
tamente, ter abandonado seu posto de trabalho, bem como, por ter desa-
catado seu superior hierárquico, no dia 04/02/2022. a servidora infringiu, em 
tese, o art. 177, ii, iV e Vi c/c art. 178, Xi e 190, V e Vi, da lei 5.810/1994-
rJU, conforme ofício interno nº 079/2022-cTMabt/crraB/SEaP/Pa.
art. 2º – constituir comissão composta pelos servidores ViTor raMoS 
EdUardo, (M.f. 5902749)–Presidente; EliZaBETH MalcHEr 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 
exclusiva, podendo se reportar diretamente aos departamentos desta 
Secretaria e aos demais órgãos da administração Pública para as dili-
gências necessárias 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: 774412
Portaria Nº 0351/2022-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 investiga-
tiva Nº 6841/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar os fatos descritos no ofí-
cio interno 300/2021-SEc/USMM/SEaP/Pa, datado de 28/12/2021, acerca 
de suposto abandono de posto das Policiais Penais, E.V.S. (M.f.5954277) e 
V.S.a. (M.f.5954822), lotadas no centro de recuperação feminino de Ma-
rabá; no dia 22/12/2021, de suposta agressão as internas pela servidora 
E.V.S. (M.f.5954277) no mesmo dia, e do fato ocorrido em 29/10/2021 
onde foi encontrado armamento carregadores e munições no alojamento 
que é realizado a limpeza por PPl;
art. 2 º - designar aNdrÉ SilVa dE oliVEira, (M.f. 42811)– Presiden-
te, EliZaBETH MalcHEr VilHENa, (M.f. 5464285) - Membro e adria-
Na fErraZ do Prado MaUÉS, (M.f. 57201800) – Membro, para condu-
zirem as investigações;
art. 3º - determinar a comissão sindicante que apresente relatório conclu-
sivo ao final da investigação;
Art. 4º - Classificar o presente processo como de tramitação prioritária, nos 
termos da PorTaria Nº 420/2014 – cGP/SEaP;
art. 5º - comunicar a comissão de Estágio Probatório enviando cópia dos 
autos e desta Portaria de instauração.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.

Protocolo: 774402
Portaria Nº 0392/2022-cGP/seaP 
Belém, 16 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 6860/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar suposta conduta insu-
bordinada de 05 (cinco) Policiais Penais em desfavor do corpo diretivo da 
central de Triagem Masculina de abaetetuba-cTMabt, conforme denúncia 
anônima, de 07 de março de 2022;
art.2º - designar aNdrÉ SilVa dE oliVEira(M.f. 42811)– Presidente, 
EliZaBETH MalcHEr VilHENa, (M.f. 5464285) - Membro e adriaNa 
fErraZ do Prado MaUÉS, (M.f. 57201800) – Membro, para conduzi-
rem as investigações;
art.3º - determinar a comissão sindicante que apresente relatório conclu-
sivo ao final da investigação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 774419
Portaria Nº 0369/2022-cGP/seaP 
Belém, 16 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;
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rESolVE:
art. 1º - determinar a instauração de Sindicância administrativa disciplinar 
Nº 6858/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar responsabilidade administra-
tiva e funcional do servidor G.a.N.f. (M.f. 57223274), coordenador, lotado 
no centro de recuperação Masculino de Vitoria do Xingu objetivando apu-
rar a responsabilidade administrativa e funcional referente à entrada de 
duas advogadas na Unidade Prisional para realizar conjuntamente o aten-
dimento de 06(seis) internos, infringindo, em tese, aos arts. 177, iV, Vi c/c 
art. 189, caput da lei n°5.810/1994-rJU, conforme decisão do Processo 
administrativo disciplinar 5707/2020;
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 
exclusiva, podendo se reportar diretamente aos departamentos desta 
Secretaria e aos demais órgãos da administração Pública para as dili-
gências necessárias 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 do servidor.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 774420
Portaria Nº 0366/2022-cGP/seaP 
Belém, 15 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 administrativo disciplinar 
Nº 6856/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar responsabilidade administra-
tiva e funcional dos servidores J.f.B.J. (M.f.5892826), agente Prisional, 
E.c.M. (M.f. 5936643), agente Prisional, G.o.S.(M.f 5908952), Policial 
Penal, f.M.M.G. (M.f. 5950382), Gerente, e J.B.S. (M.f. 5887429), dire-
tor, por supostamente, terem agredido os internos darlEY TaVarES GoN-
ÇalVES (iNfoPEN 168621), rafaEl PaVÃo raMoS (iNfoPEN 70245), 
WalTEr SoarES coNcEiÇÃo (iNfoPEN 206515), dariElSoN liMa Va-
coNcEloS (iNfoPEN 164354), roBENildo dE JESUS PENHa PErEira 
(iNfoPEN 253677) e EriNaldo da SilVEira liMa (iNfoPEN 232440), do 
centro de recuperação Penitenciário do Pará iV- crPPiV. o servidor infrin-
giu, em tese, o art. 177, inciso Vi c/c art. 190, V e Vii da lei 5.810/1994-
rJU, conforme relatório de diligências n° 02/2022, datado de 14/02/2021
art. 2º – constituir comissão composta por BrUNo coSTa PiNHEiro dE 
SoUSa, (M.f. 55585599) – Presidente; EliZaBETH MalcHEr 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 
exclusiva, podendo se reportar diretamente aos departamentos desta 
Secretaria e aos demais órgãos da administração Pública para as dili-
gências necessárias 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 - Classificar o presente processo como de tramitação prioritária, nos 
termos da PorTaria Nº 420/2014 – cGP/SEaP.
art. 6º- 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: 774416
Portaria Nº 0406/2022-cGP/seaP 
Belém, 17 de março de 2022.
coNSidEraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(STf, Mandados de Segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e STJ, Manda-
dos de Segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
Segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
coNSidEraNdo que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, envida-
do todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão do feito;
CONSIDERANDO ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Jus-
tiça no sentido da não conclusão do processo administrativo disciplinar no 
prazo legal não constituir nulidade;
rESolVE:
art. 1º - rEdESiGNar a comissão composta por rodriGo coSTa PiNHEi-
ro dE SoUSa, funcional: 54196889 – Presidente; EliZaBETH MalcHEr 
VilHENa, funcional: 5464285 – Membro; e adriaNa fErraZ do Prado 
MaUÉS, funcional: 57201800 – Membro, para dar continuidade à apuração 
dos autos da Sindicância administrativa investigativa nº 6619/2021-cGP/
SEaP, estabelecendo o prazo de 15 (quinze) dias úteis, prorrogável por 
igual período, a critério da autoridade superior;
art. 2º - rEdESiGNar a comissão composta por BrUNo coSTa PiNHEi-
ro dE SoUSa, funcional: 55585599 – Presidente; EliZaBETH MalcHEr 

VilHENa, funcional: 5464285 – Membro; e adriaNa fErraZ do Prado 
MaUÉS, funcional: 57201800 – Membro, para dar continuidade à apura-
ção dos autos das Sindicâncias administrativas investigativas nº 6622 e 
6626/2021-cGP/SEaP, estabelecendo o prazo de 15 (quinze) dias úteis, 
prorrogável por igual período, a critério da autoridade superior;
art. 3º - rEdESiGNar a comissão composta por ViTor raMoS EdUardo, 
funcional: 5902749 – Presidente; EliZaBETH MalcHEr VilHENa, funcio-
nal: 5464285 – Membro; e JaYMErSoN carloS PErEira MarQUES, fun-
cional: 57218644 – Membro, para dar continuidade à apuração dos autos 
da Sindicância administrativa investigativa nº 6669/2022-cGP/SEaP, esta-
belecendo o prazo de 15 (quinze) dias úteis, prorrogável por igual período, 
a critério da autoridade superior;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 774673
Portaria Nº 0390/2022-cGP/seaP 
Belém, 16 de março de 2022.
coNSidEraNdo o disposto no art. 201, parágrafo único, da lei Estadual 
n.º 5.810/94-rJU, segundo o qual o prazo para conclusão da sindicância 
não excederá a 15 (quinze) dias úteis, poderá ser prorrogado por igual 
período, a critério da autoridade superior;
rESolVE:
art. 1º - Prorrogar a Portarias abaixo relacionadas: - 0214/2022-cGP/
SEaP, de 22/02/2022, publicada no doE nº 34.872, de 22/02/2022, re-
ferente à redesignação das comissões das Sindicâncias administrativas 
investigativas nº 6635, 6636, 6637 e 6641/2021-cGP/SEaP;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 774669
Portaria Nº 0389/2022-cGP/seaP 
Belém, 16 de março de 2022.
coNSidEraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(STf, Mandados de Segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e STJ, Manda-
dos de Segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
Segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
coNSidEraNdo que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, envida-
do todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão do feito;
CONSIDERANDO ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Jus-
tiça no sentido da não conclusão do processo administrativo disciplinar no 
prazo legal não constituir nulidade;
rESolVE:
art. 1º - rEdESiGNar a comissão composta por ViTor raMoS EdUardo, 
funcional: 5902749 – Presidente; EliZaBETH MalcHEr VilHENa, funcio-
nal: 5464285 – Membro; e adriaNa fErraZ do Prado MaUÉS, funcio-
nal: 57201800 – Membro, para dar continuidade à apuração dos autos da 
Sindicância administrativa investigativa nº 6664 e 6673/2022-cGP/SEaP, 
estabelecendo o prazo de 15 (quinze) dias úteis, prorrogável por igual pe-
ríodo, a critério da autoridade superior;
art. 2º - rEdESiGNar a comissão composta por rodriGo coSTa PiNHEi-
ro dE SoUSa, funcional: 54196889 – Presidente; EliZaBETH MalcHEr 
VilHENa, funcional: 5464285 – Membro; e adriaNa fErraZ do Prado 
MaUÉS, funcional: 57201800 – Membro, para dar continuidade à apuração 
dos autos das Sindicâncias administrativas investigativas nº 6665, 6666, 
6668 e 6672/2022-cGP/SEaP, estabelecendo o prazo de 15 (quinze) dias 
úteis, prorrogável por igual período, a critério da autoridade superior;
art. 3º - rEdESiGNar a comissão composta por ViTor raMoS EdUardo, 
funcional: 5902749 – Presidente; EliZaBETH MalcHEr VilHENa, funcio-
nal: 5464285 – Membro; e JaYMErSoN carloS PErEira MarQUES, fun-
cional: 57218644 – Membro, para dar continuidade à apuração dos autos 
da Sindicância administrativa investigativa nº 6667/2022-cGP/SEaP, esta-
belecendo o prazo de 15 (quinze) dias úteis, prorrogável por igual período, 
a critério da autoridade superior;
art. 4º - rEdESiGNar a comissão composta por rodriGo coSTa Pi-
NHEiro dE SoUSa, funcional: 54196889 – Presidente; EliZaBETH Mal-
cHEr VilHENa, funcional: 5464285 – Membro; e JaYMErSoN carloS 
PErEira MarQUES, funcional: 57218644 – Membro, para dar continuida-
de à apuração dos autos das Sindicâncias administrativas investigativas 
nº 6670 e 6671/2022-cGP/SEaP, estabelecendo o prazo de 15 (quinze) 
dias úteis, prorrogável por igual período, a critério da autoridade superior;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 774660
Portaria Nº 0407/2022-cGP/seaP 
Belém, 18 de março de 2022.
coNSidEraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(STf, Mandados de Segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e STJ, Manda-
dos de Segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
Segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
coNSidEraNdo que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, envida-
do todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão do feito;
CONSIDERANDO ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Jus-
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tiça no sentido da não conclusão do processo administrativo disciplinar no 
prazo legal não constituir nulidade;
rESolVE:
art. 1º - rEdESiGNar a comissão composta por ViTor raMoS EdUardo, 
funcional: 5902749 – Presidente; EliZaBETH MalcHEr VilHENa, funcio-
nal: 5464285 – Membro; e adriaNa fErraZ do Prado MaUÉS, funcio-
nal: 57201800 – Membro, para dar continuidade à apuração dos autos das 
Sindicâncias administrativas investigativas nº 6685 e 6686/2022-cGP/
SEaP, estabelecendo o prazo de 15 (quinze) dias úteis, prorrogável por 
igual período, a critério da autoridade superior;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 774664
Portaria Nº 0388/2022-cGP/seaP 
Belém, 16 de março de 2022.
coNSidEraNdo o disposto no art. 201, parágrafo único, da lei Estadual 
n.º 5.810/94-rJU, segundo o qual o prazo para conclusão da sindicância 
não excederá a 15 (quinze) dias, poderá ser prorrogado por igual perío-
do, a critério da autoridade superior;
rESolVE:
art. 1º - Prorrogar a Portarias abaixo relacionadas:
- 0217/2022-cGP/SEaP, de 17/02/2022, publicada no doE nº 34.872, de 
22/02/2022, referente à Sindicância administrativa investigativa 
nº: 6749/2022-cGP/SEaP;
- 0218/2022-cGP/SEaP, de 17/02/2022, publicada no doE nº 34.872, de 
22/02/2022, referente à Sindicância administrativa investigativa 
nº: 6750/2022-cGP/SEaP;
- 0219/2022-cGP/SEaP, de 17/02/2022, publicada no doE nº 34.872, de 
22/02/2022, referente à Sindicância administrativa investigativa 
nº: 6751/2022-cGP/SEaP;
- 0220/2022-cGP/SEaP, de 17/02/2022, publicada no doE nº 34.872, de 
22/02/2022, referente à Sindicância administrativa investigativa 
nº: 6752/2022-cGP/SEaP;
- 0221/2022-cGP/SEaP, de 17/02/2022, publicada no doE nº 34.872, de 
22/02/2022, referente à Sindicância administrativa investigativa 
nº: 6753/2022-cGP/SEaP;
- 0222/2022-cGP/SEaP, de 17/02/2022, publicada no doE nº 34.872, de 
22/02/2022, referente à Sindicância administrativa investigativa 
nº: 6754/2022-cGP/SEaP;
- 0223/2022-cGP/SEaP, de 17/02/2022, publicada no doE nº 34.872, de 
22/02/2022, referente à Sindicância administrativa investigativa 
nº: 6755/2022-cGP/SEaP;
- 0224/2022-cGP/SEaP, de 17/02/2022, publicada no doE nº 34.872, de 
22/02/2022, referente à Sindicância administrativa investigativa 
nº: 6756/2022-cGP/SEaP;
- 0225/2022-cGP/SEaP, de 17/02/2022, publicada no doE nº 34.872, de 
22/02/2022, referente à Sindicância administrativa investigativa 
nº: 6757/2022-cGP/SEaP;
- 0226/2022-cGP/SEaP, de 17/02/2022, publicada no doE nº 34.872, de 
22/02/2022, referente à Sindicância administrativa investigativa 
nº: 6758/2022-cGP/SEaP;
- 0227/2022-cGP/SEaP, de 17/02/2022, publicada no doE nº 34.872, de 
22/02/2022, referente à Sindicância administrativa investigativa 
nº: 6759/2022-cGP/SEaP;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 774676
Portaria Nº 0393/2022-cGP/seaP 
Belém, 16 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 6861/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar responsabilidade administra-
tiva e funcional dos servidores r. H. M. N. (M.f: 54192998), diretor, e r. 
S. T. l. (M.f: 5955681), gerente de segurança, ambos lotados na central 
de Triagem Masculina de abaetetuba-cTMabt, por supostas inobservâncias 
aos procedimentos de segurança da respectiva unidade prisional, ao per-
mitir que membros de entidades religiosas sem a devida relação nominal 
e portando aparelhos celulares adentrasse no interior do estabelecimento 
prisional, nos dias 22 e 23/02/2022, conforme relatório de inteligência nº 
060/2022-aSi/SEaP. os servidores incorram, em tese, aos arts. 177, iV e 
Vi, art. 189, caput da lei n°5.810/1994-rJU.
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 do servidor.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 774468

Portaria Nº 0397/2022-cGP/seaP 
Belém (Pa), 17 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 6864/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar denúncia anônima, 
encaminhada via e-mail no dia 14/03/2022, referentes às supostas irregu-
laridades funcionais cometidas por servidor que desempenha a função de 
psicólogo, lotado na cadeia Pública de redenção-cPr.
art.2º - designar aNdrÉ SilVa dE oliVEira, (M.f. 42811)– Presidente, 
EliZaBETH MalcHEr VilHENa, (M.f. 5464285) – Membro; e adriaNa 
fErraZ do Prado MaUÉS, (M.f. 57201800) – Membro, para conduzi-
rem as investigações;
art.3º - determinar a comissão sindicante que apresente relatório conclu-
sivo ao final da investigação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 774459
Portaria Nº 0395/2022-cGP/seaP 
Belém, 17 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 6862/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar fato descrito no livro 
de ocorrência da central de Triagem Masculina de Santarém-cTMS, no dia 
13/10/2021, referente ao suposto sobrevoou de um drone ao redor da 
respectiva unidade prisional.
art.2º - designar aNdrÉ SilVa dE oliVEira, (M.f. 42811)– Presidente, 
EliZaBETH MalcHEr VilHENa, (M.f. 5464285) – Membro; e adriaNa 
fErraZ do Prado MaUÉS, (M.f. 57201800) – Membro, para conduzi-
rem as investigações;
art.3º - determinar a comissão sindicante que apresente relatório conclu-
sivo ao final da investigação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 774462
Portaria Nº 0337/2022-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 6831/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar responsabilidade administra-
tiva e funcional do servidor f.M.a. (M.f.: 5954361), Policial Penal, lotado no 
centro de recuperação regional Silvio Hall de Moura- crrSHM, referente 
ao suposto falso testemunho em depoimento. o servidor, infringiu, em tese 
os arts. 177, Vi c/c art. 189 todos da lei n° 5.810/1994-rJU, conforme 
decisão do Pad n°5895/2021;
art. 2º – constituir comissão composta pelos servidores aNdrÉ SilVa dE 
oliVEira (M.f. 42811)–Presidente; aNdrE ricardo NaSciMENTo TEi-
XEira, (M.f. 5902531)– Membro; PaUlo GUilHErME MarrEiroS BENo-
NE, (M.f. 57211834) – Membro, para conduzirem as investigações.
art. 3º – deliberar que os membros da comissão tenham dedicação exclu-
siva, podendo se reportar diretamente aos departamentos desta Secretaria 
e aos demais órgãos da administração Pública para as diligências necessá-
rias à instrução do feito.
art. 4º – determinar à referida comissão que obedeça ao estatuído no ar-
tigo 201, parágrafo único, da lei nº 5.810/1994-rJU, assim como, deverá 
a mesma apresentar Relatório Conclusivo ao final da apuração.
art. 5º - comunicar à diretoria de Gestão de Pessoas para registro no as-
sentamento funcional e a comissão de Estagio Probatório.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 774445
Portaria Nº 0400/2022-cGP/seaP 
Belém (Pa), 18 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 6867/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar suposta conduta in-
devida de servidor lotado no centro  de recuperação regional de casta-
nhal-crrc, pertencente ao corpo diretivo da respectiva unidade prisional, 
conforme denúncia anônima, encaminhada via e-mail, no dia 14/03/2022;
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art. 2 º - designar rodriGo coSTa PiNHEiro dE SoUSa, (M.f. 
54196889)-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: 774447
Portaria Nº 0399/2022-cGP/seaP 
Belém (Pa), 18 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 6866/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar suposto subtração de 
arma institucional, Beretta, calibre 38, de posse do Policial Penal r. J. M. 
G. (M.f. 5941291), lotado no centro de recuperação de condenados de 
icoaraci - crci, conforme Boletim de ocorrência nº 00086/2022.100530-
7, de 14/03/2022, encaminhado via PaE 2022/303130, de 15/03/2022;
art.2º - designar aNdrÉ SilVa dE oliVEira, (M.f. 42811)– Presidente, 
EliZaBETH MalcHEr VilHENa, (M.f. 5464285) – Membro; e adriaNa 
fErraZ do Prado MaUÉS, (M.f. 57201800) – Membro, para conduzi-
rem as investigações;
art.3º - determinar a comissão sindicante que apresente relatório conclu-
sivo ao final da investigação.
Art.4º - Oficiar à Comissão de Estágio Probatório enviando cópia desta 
Portaria de instauração.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 774448
Portaria Nº 0401/2022-cGP/seaP 
Belém (Pa), 18 de março de 2022.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, assegu-
rando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 199 
da lei 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei n°8.972/2020;
rESolVE:
art. 1º - determinar a instauração de Sindicância administrativa investiga-
tiva nº 6868/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar suposta conduta indevida 
de servidora lotada na central de Triagem Masculina de abaetetuba-cTMabt, 
agente Penitenciária, conforme relatório circunstanciado nº 006/2022-cT-
Mabt/SEaP/Pa, de 10/03/2022, encaminhada via PaE, no dia 11/03/2022;
art. 2 º - designar aNdrÉ SilVa dE oliVEira, (M.f. 42811)-Presidente, 
EliZaBETH MalcHEr VilHENa, (M.f. 5464285) – Membro; e adriaNa 
fErraZ do Prado MaUÉS, (M.f. 57201800) – Membro, para conduzi-
rem as investigações;
art. 3º - determinar a comissão sindicante que apresente relatório conclu-
sivo ao final da investigação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 774455
Portaria Nº 0398/2022-cGP/seaP 
Belém (Pa), 17 de março de 2022.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, assegu-
rando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 199 
da lei 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei n°8.972/2020;
rESolVE:
art. 1º - determinar a instauração de Sindicância administrativa investiga-
tiva nº 6865/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar as circunstancias do óbi-
to do interno carloS alBErTo doS SaNToS (iNfoPEN 32777), ocorrido 
em 01/10/2013, na central de Triagem Metropolitana i- cTM i, conforme 
ofício da defensoria Pública nº 44/2021-SEcc-dEfPUB, de 05/07/2021.
art. 2 º - designar aNdrÉ SilVa dE oliVEira(M.f. 42811)– Presidente, 
EliZaBETH MalcHEr VilHENa, (M.f. 5464285) - Membro e adriaNa 
fErraZ do Prado MaUÉS, (M.f. 57201800) – Membro, para conduzi-
rem as investigações.
art. 3º - determinar a comissão sindicante que apresente relatório conclu-
sivo ao final da investigação.
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: 774456
Portaria Nº 0396/2022-cGP/seaP 
Belém (Pa), 17 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 6863/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar os fatos narrados aos 
autos de Noticia fato nº 000742-930/2022, conforme ofício nº 320/2022/
MP/4ª PJMB, de 10/03/2022, acerca de suposta agressão ao interno JoSUE 
GoMES doS SaNToS (iNfoPEN 21263), quando custodiado em uma uni-
dade do complexo Penitenciário de Marabá.
art.2 º - designar aNdrÉ SilVa dE oliVEira, (M.f. 42811)– Presi-
dente, 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- Oficiar à 4ª PJMB-MPPA acerca desta instauração.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 774457
Portaria Nº 0402/2022-cGP/seaP 
Belém (Pa), 18 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 6869/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar os fatos narrados em 
ocorrência encaminhada pela central integrada de Monitoramento Eletrô-
nico – ciME, no dia 16/02/2022, via e-mail, referente a ausência de revista 
pessoal do interno JorGE lUiZ da SilVa cUNHa (iNfoPEN 51861), quan-
do custodiado na central integrada de Monitoramento Eletrônico;
art. 2 º - designar aNdrÉ SilVa dE oliVEira, (M.f. 42811)-Presidente, 
EliZaBETH MalcHEr VilHENa, (M.f. 5464285) – Membro; e adriaNa 
fErraZ do Prado MaUÉS, (M.f. 57201800) – Membro, para conduzi-
rem as investigações;
art. 3º - determinar a comissão sindicante que apresente relatório conclu-
sivo ao final da investigação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 774453
Portaria Nº 0361/2022-cGP/seaP 
Belém, 15 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 6851/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar os fatos narra-
dos no ofício 002/2021-dlG de 15/10/2021, acerca de suposta agres-
são ao interno alEXaNdrE corrEa da crUZ (iNfoPEN 168752), em 
17/05/2017, quando custodiado no centro de recuperação Especial co-
ronel anastácio das Neves – crcaN;
art.2 º - designar aNdrÉ SilVa dE oliVEira, (M.f. 42811)– Presi-
dente, 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.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 774432
Portaria Nº 0365/2022-cGP/seaP 
Belém, 15 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 administrativo discipli-
nar Nº 6855/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar responsabilidade admi-
nistrativa e funcional do servidor E.a.o. (M.f.: 57199882), Policial Penal, 
lotado no centro de recuperação Masculina de Vitoria do Xingu – crMV, 
por supostamente, não ter adotado o procedimento correto ao tomar co-
nhecimento sobre o disparo de arma contra o interno rEGiNaldo SilVa 
MarTiNS (iNfoPEN 193900), sem o uso escalonado da força. o servi-
dor infringiu, em tese, o art. 177, Vi c/c art. 189 e 190, iV e XiX da lei 
5.810/1994-rJU, conforme livro de ocorrência do dia 28/09/2021 centro 
de recuperação Masculina de Vitoria do Xingu – crMV;
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;
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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: 774427
Portaria Nº 0364/2022-cGP/seaP 
Belém, 15 de março de 2022.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, assegu-
rando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 199 
da lei 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei n°8.972/2020;
rESolVE:
art. 1º - determinar a instauração de Sindicância administrativa investiga-
tiva Nº 6854/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar denúncia de condutas ir-
regulares administrativas do Gerente de Segurança, d.S.S. (M.f 5907234), 
do centro de recuperação regional de Breves-crrB, acerca do suposto 
uso indevido de viatura,, uso indevido de armamento, liberação indevida 
de cumprimento de horário em favor de servidor, conforme denuncia enca-
minhada via e-mail e 03/03/2022;
art.2º - designar aNdrÉ SilVa dE oliVEira, (M.f. 42811)– Presidente, 
EliZaBETH MalcHEr VilHENa, (M.f. 5464285) – Membro; e adriaNa 
fErraZ do Prado MaUÉS, (M.f. 57201800) – Membro, para conduzi-
rem as investigações;
art.3º - determinar a comissão sindicante que apresente relatório conclu-
sivo ao final da investigação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 774423
Portaria Nº 0362/2022-cGP/seaP 
Belém, 15 de março de 2022.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, assegu-
rando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 199 
da lei 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei n°8.972/2020;
rESolVE:
art. 1º - determinar a instauração de Sindicância administrativa investiga-
tiva Nº 6852/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar suposto excesso durante 
procedimento realizado pelo servidor o.r.a. (M.f.5926636), em desfavor 
do interno JoSÉ alVES da coNcEiÇÃo (NfoPEN339955), custodiado na 
Unidade Prisional Masculina de Tucuruí, no dia 23/02/2022, conforme ofício 
interno 62/22-UPMT/crrT/SEaP, datado de 25/02/2022;
art.2 º - designar aNdrÉ SilVa dE oliVEira, (M.f. 42811)– Presi-
dente, EliZaBETH MalcHEr VilHENa, (M.f. 5464285) – Membro; e 
adriaNa fErraZ do Prado MaUÉS, (M.f. 57201800) – Membro, para 
conduzirem as investigações;
art.3º - determinar a comissão sindicante que apresente relatório conclu-
sivo ao final da investigação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 774431
Portaria Nº 0363/2022-cGP/seaP 
Belém, 15 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 6853/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar suposto furto de arma 
institucional, tombada sob o n°47.071, Série n° SJK67129, modelo Taurus/
PT40, do veículo da Policial Penal M.S.c. (M.f. 5954152), lotada no centro 
de Reeducação Feminino de Marabá, conforme oficio interno 005/2022-DI-
rEÇÃo coMPlEXo dE MaraBá/SEaP, datado de 21/02/2022, encaminha-
do via PaE 2022/228615 de 23/02/2022;
art.2º - designar aNdrÉ SilVa dE oliVEira, (M.f. 42811)– Presidente, 
EliZaBETH MalcHEr VilHENa, (M.f. 5464285) – Membro; e adriaNa 
fErraZ do Prado MaUÉS, (M.f. 57201800) – Membro, para conduzi-
rem as investigações;
art.3º - determinar a comissão sindicante que apresente relatório conclu-
sivo ao final da investigação.
Art.4º - Oficiar à Comissão de Estágio Probatório enviando cópia desta 
Portaria de instauração.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 774429

.

.

adMissÃo de serVidor
.

Portaria Nº 0367/2022-cGP/seaP 
Belém, 15 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 6857/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar responsabilidade administra-
tiva e funcional do servidor f.S.T.J. (M.f.: 5954166), Policial Penal, por su-
postamente, ter abandonado seu posto de trabalho sem a anuência do cor-
po diretivo do centro de recuperação regional de Paragominas. o servidor 
infringiu, em tese, o art. 177, iV e Vi e art. 178, Xii c/c art. 18, ii da lei 
5.810/1994-rJU, conforme ofício interno 15/2022-dirEÇÃo/crrPa/SEaP, 
datado de 12/01/2022, encaminhado via PaE n°2022/43834;
art. 2º – constituir comissão composta pelos servidores ViTor raMoS 
EdUardo, (M.f. 5902749)–Presidente; EliZaBETH MalcHEr 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: 774421

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
o dirETor dE GESTÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições legais que lhe 
são conferidas pela Portaria de nº 595/21- GaB.SEaP, de 08 de junho de 2021.
rESolVE: coNcEdEr de acordo com o art. 72, inciso XiV c/c art. 77, in-
ciso i e art. 81 todos da lei 5.810 de 24/01/1994 (regime Jurídico Único), 
aos servidores relacionados a seguir, licENÇa SaÚdE, a serem gozadas no 
período determinado, conforme descrito abaixo:
Portaria Nº 007/2022 - caVs/dGP
Belém/Pa, 17 de março de 2022.
Nº- Nome- Matrícula- lotação- Período
01- fernando Passos Macedo – 5954370 – caPSi – 16/05/2021 a 18/05/2021
02- fernando Passos Macedo – 5954370 – caPSi – 20/05/2021 a 24/05/2021
03- Natalia dias Pereira – 5954317 – cPJa – 03/05/2021 a 17/05/2021
04- rodrigo de albuquerque carvalho – 57223558 - PEM i – 01/05/2021 a 04/05/2021
05- Santiago Gonçalves fernandes Junior – 5123135 – crc – 05/05/2021 a 18/05/2021
06- daniela carvalho Mourao Santiago – 5898628 – cTMM – 10/05/2021 a 14/05/2021
07- francinaldo ribeiro dos Santos – 5953941 – craSHM – 19/05/2021 a 01/06/2021
08- Giovanilson Jonhe felix feitosa – 7008478 – craSHM – 15/05/2021 a 29/05/2021
09- isis de Moraes aguiar – 5952565 – PEM i – 14/05/2021 a 21/05/2021
10- Monica Pessoa Machado – 8400868 – crfS – 13/05/2021 a 26/05/2021
11- rafael Gomes da costa Junior – 5953874 – cPaSi – 16/05/2021 a 19/05/2021
12- Sergio felipe oliveira Guedes – 5953954 – crrT – 08/05/2021 a 11/05/2021
13- Vanilze Gomes dos Santos – 5550807 – crc – 13/05/2021 a 19/05/2021
14- Fabio de Almeida Parafita – 5949696 - CPASI – 13/05/2021 a 16/05/2021
15- leticia Barreto campos – 5895258 – Nci – 07/04/2021 a 20/04/2021
16- Silia Maira ferreira ribeiro – 57189936 – crf – 22/05/2021 a 26/05/2021
17- Yasmin cristina Santiago rodrigues – 5952336 – HGP – 24/05/2021 a 30/05/2021
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 774204
LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
o dirETor dE GESTÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições legais que 
lhe são conferidas pela Portaria de nº 595/21- GaB.SEaP, de 08 de junho de 2021.
rESolVE: coNcEdEr de acordo com o art. 72, inciso XiV c/c art. 77, in-
ciso i e art. 81 todos da lei 5.810 de 24/01/1994 (regime Jurídico Único), 
aos servidores relacionados a seguir, licENÇa SaÚdE, a serem gozadas no 
período determinado, conforme descrito abaixo:
Portaria Nº 008/2022- caVs/dGP
Belém/Pa, 17 de março de 2022.
Nº- Nome- Matrícula- lotação- Período
01- rafaela Garcia e Silva –5949997– cTM ii – 25/05/2021 a 03/06/2021
02- Margarethe de freitas correa – 57213720 – PEM iii – 24/05/2021 a 02/06/2021
03- igor Pedrosa araujo – 5949826 - PEM iii – 19/05/2021 a 02/06/2021
04- Paulo roberto Evangelista chaves – 5954060 – cTM iii – 06/04/2021 a 09/04/2021
05- orlando Waldez dos Santos Gomes – 54181751 – cPJa – 23/05/2021 a 01/06/2021
06- Mirlane da Silva Emim – 5953017 – cPaSi – 07/05/2021 a 11/05/2021
07- Marcela Joicy rocha Martins – 5949458 – aSi – 14/05/2021 a 28/05/2021
08- John Kennedy Martins Silva – 5952467 – crrcaST – 09/05/2021 a 13/05/2021
09- ana lidia felix Malcher – 5898656 – crrcaST – 04/05/2021 a 08/05/2021
10- alex dos Santos Gondim – 5954228 – cPJa – 21/05/2021 a 30/05/2021
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11- Marcio Gonçalves lopes – 5906468 – HGP – 22/04/2021 a 27/04/2021
12- Mara andrea Genu Brito Melo – 5896361 – HGP – 12/04/2021 a 16/04/2021
13- Mara andrea Genu Brito Melo – 5896361 – HGP – 19/04/2021 a 02/05/2021
14- Manuela carneiro de Moraes – 57173687 – caVS – 01/03/2021 a 07/03/2021
15- Manuela carneiro de Moraes – 57173687 – caVS – 10/03/2021 a 14/03/2021
16- Sandra regina de Souza cordeiro – 57201919 – cGP – 03/04/2021 a 07/04/2021
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 774205
LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
o dirETor dE GESTÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições le-
gais que lhe são conferidas pela Portaria de nº 595/21- GaB.SEaP, de 
08 de junho de 2021.
rESolVE: coNcEdEr de acordo com o art. 72, inciso XiV c/c art. 77, in-
ciso i e art. 81 todos da lei 5.810 de 24/01/1994 (regime Jurídico Único), 
aos servidores relacionados a seguir, licENÇa SaÚdE, a serem gozadas no 
período determinado, conforme descrito abaixo:
Portaria Nº 010/2022- caVs/dGP
Belém/Pa, 17 de março de 2022.
Nº- Nome- Matrícula- lotação- Período
01- Sunamita Matos dos Santos – 5922171 – crPP V – 01/04/2021 a 04/04/2021
02- Suellen reis contente – 55588047 – caVS – 06/04/2021 a 14/04/2021
03- Shirley lopes de oliveira – 5614392 – HGP – 15/03/2021 a 19/03/2021
04- Shirley lopes de oliveira – 5614392 – HGP – 29/03/2021 a 04/04/2021
05- Shirley lopes de oliveira – 5614392 – HGP – 12/04/2021 a 25/04/2021
06- Valmir damasceno de lima – 54192359 – cTaBT – 19/04/2021 a 03/05/2021
07- Valber cezar rodrigues Maria – 5950154 – PEM i – 04/04/2021 a 18/04/2021
08- Valber cezar rodrigues Maria – 5950154 – PEM i – 25/04/2021 a 28/04/2021
09- Thiliane Melo da Silva alves ferreira – 5943756 – PEM i – 06/04/2021 a 20/04/2021
10- Teresa cristina reis carvalho – 57188169 – PEM i – 28/03/2021 a 03/04/2021
11- Wolckmer Guilherme Mastub de Macedo filho – 5950025 – PEM i – 26/03/2021 a 03/04/2021
12- Williame arthur Sousa Pacheco – 5950547 – PEM i – 11/04/2021 a 19/04/2021
13- Wendell Pinheiro da Silva – 57210954 – cTraNS/coQUEiro – 17/03/2021 a 22/03/2021
14- Wanda oliveira Bordallo – 5952726 – HGP – 31/03/2021 a 14/04/2021
15- Brian davisson assis de Vasconcelos – 5905635 – crr BrEVES – 12/04/2021 a 16/04/2021
16- Paula Eloarte de oliveira Belo – 5954263 – crfS – 27/01/2021 a 09/02/2021
17- Jonas dos Santos costa – 5949853 – crrPa – 22/04/2021 a 28/04/2021
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 774212
LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
o dirETor dE GESTÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições le-
gais que lhe são conferidas pela Portaria de nº 595/21- GaB.SEaP, de 
08 de junho de 2021.
rESolVE: coNcEdEr de acordo com o art. 72, inciso XiV c/c art. 77, in-
ciso i e art. 81 todos da lei 5.810 de 24/01/1994 (regime Jurídico Único), 
aos servidores relacionados a seguir, licENÇa SaÚdE, a serem gozadas no 
período determinado, conforme descrito abaixo:
Portaria Nº 011/2022- caVs/dGP
Belém/Pa, 18 de março de 2022.
Nº- Nome- Matrícula- lotação- Período
01- Mauricio cardoso da Silva – 54188696 – crcaN – 26/04/2021 a 30/04/2021
02- Marlete dantas de oliveira – 5954021 – PEM i – 30/03/2021 a 12/04/2021
03- Marisa Trindade Pereira – 54190260 – cTaBT – 11/03/2021 a 19/03/2021
04- Maria rosa fonseca Souza – 5954542 – crPP iii – 22/03/2021 a 28/03/2021
05- Nilton carlos Sergio reis – 57210686 – crrB – 04/04/2021 a 09/04/2021
06- Natalia Bezerra Prazeres – 5952507 – HGP – 09/04/2021 a 15/04/2021
07- Mirian de Souza Barroso – 5954433 – crMo – 25/03/2021 a 03/04/2021
08- Michael david Batista alves – 5954420 – craMa – 03/03/2021 a 10/03/2021
09- Maycon Melo Sobral – 5954394 – crf – 31/03/2021 a 14/04/2021
10- Nubia leticia Maia Barbosa – 5950071 – HGP – 09/04/2021 a 16/04/2021
11- Nubia leticia Maia Barbosa – 5950071 – HGP – 18/04/2021 a 25/04/2021
12- rejianne cristine Pinheiro da Silva – 5952496 – crPP iii – 12/04/2021 a 21/04/2021
13- ronald cezar Pantoja Tavares – 5949989 – crf – 07/04/2021 a 11/04/2021
14- romualdo Trindade costa – 5954111 – crPP iii – 05/04/2021 a 11/04/2021
15- Sergio luiz Brauna Silva – 5954270 – PEM iii – 10/04/2021 a 23/04/2021
16- Sebastiao reginaldo Pereira lima – 57211737 – PEM i – 19/04/2021 a 26/04/2021
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 774214
LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
o dirETor dE GESTÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições le-
gais que lhe são conferidas pela Portaria de nº 595/21- GaB.SEaP, de 
08 de junho de 2021.
rESolVE: coNcEdEr de acordo com o art. 72, inciso XiV c/c art. 77, in-
ciso i e art. 81 todos da lei 5.810 de 24/01/1994 (regime Jurídico Único), 
aos servidores relacionados a seguir, licENÇa SaÚdE, a serem gozadas no 
período determinado, conforme descrito abaixo:
Portaria Nº 009/2022- caVs/dGP
Belém/Pa, 17 de março de 2022.
Nº- Nome- Matrícula- lotação- Período
01- dorival Navarro de oliveira – 5954059 – cTM iii – 07/05/2021 a 07/05/2021
02- dorival Navarro de oliveira – 5954059 – cTM iii – 10/05/2021 a 12/05/2021
03- cristhiane araujo Silva de Miranda – 54193742 – PEM ii – 18/05/2021 a 21/05/2021
04- cosmo ivan da Silva – 5950092 – PEM i – 02/05/2021 a 06/05/2021
05- claudinei Justino de Souza – 5950101 – crPP iii – 18/05/2021 a 31/05/2021
06- francisca luciannethy Pimentel oliveira – 5952360 – crrcaST – 02/05/2021 a 11/05/2021

07- Joane das Graças carvalho Pereira – 5895672 – cTM ii – 17/05/2021 a 21/05/2021
08- Elder augusto Santos Guerreiro – 5954127 – crPP V – 05/05/2021 a 03/06/2021
09- Wesley Gunnar leite de Sousa – 5949919 - PEM i – 30/04/2021 a 03/05/2021
10- francisco de Paula Moraes filho – 5954017 – cPaSi – 30/04/2021 a 09/05/2021
11- augusto cesar alcantara dos reis – 57215246 – PEM i – 26/01/2021 a 31/01/2021
12- aina costa rodrigues – cTM ii – 57217039 – cTM ii – 24/02/2021 a 02/03/2021
13- Jonas cavalcante Gomes – 5952332 – cGP – 15/02/2021 a 19/02/2021
14- lorildo anelho Braga Neto – 5913427 – PEM i – 16/03/2021 a 21/03/2021
15- leiliane Santos Madalena – 5952352 – crPP iV – 15/03/2021 a 21/03/2021
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 774209
LiceNÇa acoMPaNHaMeNto
o dirETor dE GESTÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições le-
gais que lhe são conferidas pela Portaria de nº 595/21- GaB.SEaP, de 
08 de junho de 2021.
rESolVE: coNcEdEr de acordo com o art. 77, inciso ii, da lei 5.810 de 
24/01/1994 (regime Jurídico Único), aos servidores relacionados a seguir, 
licENÇa Por MoTiVo dE doENÇa EM PESSoa da faMilia, a serem go-
zadas no período determinado, conforme descrito abaixo:
Portaria Nº 005/2022 - caVs/dGP
Belém/Pa, 18 de março de 2022.
Nº- Nome- Matrícula- lotação- Período
01- José lucas dos Santos Silva – 5950140 - crPP ii – 18/01/2021 a 27/01/2021.
02- Glauber Pedrosa fonseca – 6400671 – PEM i – 01/04/2021 a 01/04/2021.
03- Glauber Pedrosa fonseca – 6400671 – PEM i – 04/04/2021 a 04/04/2021.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 774201
LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
o dirETor dE GESTÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições le-
gais que lhe são conferidas pela Portaria de nº 595/21- GaB.SEaP, de 
08 de junho de 2021.
rESolVE: coNcEdEr de acordo com o art. 72, inciso XiV c/c art. 77, in-
ciso i e art. 81 todos da lei 5.810 de 24/01/1994 (regime Jurídico Único), 
aos servidores relacionados a seguir, licENÇa SaÚdE, a serem gozadas no 
período determinado, conforme descrito abaixo:
Portaria Nº 013/2022- caVs/dGP
Belém/Pa, 18 de março de 2022.
Nº- Nome- Matrícula- lotação- Período
01- alba celia da Silva – 57174801 – PEM ii – 08/03/2021 a 20/03/2021
02- luis alberto da Silva Bentes Junior – 5950030 – crPP iii - 24/04/2021 a 24/04/2021
03- luis alberto da Silva Bentes Junior – 5950030 – crPP iii - 26/04/2021 a 28/04/2021
04- Thamires cristini cerqueira da Silva – 5921918 – crc – 02/05/2021 a 11/05/2021
05- fabricio Junio laurindo da cruz – 5949657 – crPP iii – 16/05/2021 a 30/05/2021
06- Glauber Pedrosa fonseca – 6400671 – PEM i – 10/04/2021 a 12/04/2021
07- Wanderson de Souza raposo – 5950148 – crrcaP – 15/04/2021 a 04/05/2021
08- Bruna caroline das chaves da luz – 5950107 – crf – 04/04/2021 a 04/04/2021
09- Bruna caroline das chaves da luz – 5950107 – crf – 22/04/2021 a 23/04/2021
10- Bruna caroline das chaves da luz – 5950107 – crf – 28/04/2021 a 28/04/2021
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 774218
LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
o dirETor dE GESTÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições le-
gais que lhe são conferidas pela Portaria de nº 595/21- GaB.SEaP, de 
08 de junho de 2021.
rESolVE: coNcEdEr de acordo com o art. 72, inciso XiV c/c art. 77, in-
ciso i e art. 81 todos da lei 5.810 de 24/01/1994 (regime Jurídico Único), 
aos servidores relacionados a seguir, licENÇa SaÚdE, a serem gozadas no 
período determinado, conforme descrito abaixo:
Portaria Nº 012/2022- caVs/dGP
Belém/Pa, 18 de março de 2022.
Nº- Nome- Matrícula- lotação- Período
01- alexsandro Bezerra Madeira – 5954241 – crrPa – 26/04/2021 a 03/05/2021
02- alexandre da costa Silva – 5954019 – crrPa – 26/04/2021 a 02/05/2021
03- raylon oliveira da Silva – 5931339 – crMVX – 21/04/2021 a 27/04/2021
04- larissa caroline Gomes da Silva – 5952351 – dGP – 26/02/2021 a 05/03/2021
05- ananda Tighar lima Quadros – 57220347 – cPP – 23/01/2021 a 27/01/2021
06- ananda Tighar lima Quadros – 57220347 – cPP – 01/02/2021 a 07/02/2021
07- Jose cristiano ferreira de Queiroz – 5891539 – crPP iii – 12/03/2021 a 14/03/2021
08- daniele Gonçalves rodrigues – 5952484 – crPP iii – 08/03/2021 a 10/03/2021
09- andrews Junior Vitoriano Moraes – 5949736 – crPP iii – 30/04/2021 a 07/05/2021
10- andre Brandão de oliveira – 5905510 – cPaSi – 15/05/2021 a 18/05/2021
11- aline da costa reis – 5952980 – crPP iii – 15/05/2021 a 21/05/2021
12- carlos andre carvalho de castro – 5827809 – cTraNS/aNaNiNdEUa 
– 02/04/2021 a 08/04/2021
13- augusto Sacramento de Queiroz – 5898632 – PEM i – 03/05/2021 a 06/05/2021
14- arias Sousa da Silva Junior – 5954210 – crPP iV – 27/04/2021 a 03/05/2021
15- anaildo de lima Souza – 5853899 – crPP iii – 23/04/2021 a 29/04/2021
16- ana doroteia Marques lobo – 5086825 – cTMa – 21/05/2021 a 25/05/2021
17- cicero Primo de carvalho Junior – 5954282 – crPP iii – 09/04/2021 a 22/04/2021
18- cassio Sepurdio da Silva – 5954097 – crrPa – 24/05/2021 a 04/06/2021
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 774216



66  diário oficial Nº 34.901 Terça-feira, 22 DE MARÇO DE 2022

.

.

errata
.

errata da Portaria Nº 0368/2021-cGP/seaP, de 16/03/2022, 
PUBlicada No doE Nº 34.896, dE 17/03/2022, rEfErENTE À dEciSÃo 
do ProcESSo N° 5707/2020-cGP/SEaP.
oNde se LÊ: “servidora S.a.a. (M.f.5949923)”
Leia-se: “servidora S.a.a. (M.f.5947934)”
E,
oNde se LÊ: “servidor G.N.a.f. (M.f. 57223274)”
Leia-se: “servidor G.a.N.f. (M.f. 57223274)”.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 774382
diÁria
tornar sem efeito a errata, publicada no Diário Oficial Nº.34882 de 
07 de março de 2022
referente a Portaria 385/2022.
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 774437

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 010/2022 - UasG 925852
Processo nº 2021/1241235, que tem como objeto a aquisição de ferra-
mentas de manutenção e serviços elétricos para atender à necessidade 
da Secretaria de Estado de administração Penitenciária – SEaP. data de 
abertura: 01/04/2022 às 10h00min (Horário de Brasília), Edital encontra-
se acessível nos sites:www.comprasgovernamentais.gov.br
e www.compraspara.pa.gov.br.
responsável pelo certame: Nicolas Pinto alves; local de abertura: www.
comprasgovernamentais.gov.br
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
ordenador de despesas

Protocolo: 774377

.

.

aPostiLaMeNto
.

aPostiLaMeNto ao coNVÊNio Nº 002/2020
3º Apostilamento ao CONVÊNIO nº 002/2020, firmado entre a SECRETARIA 
dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária – SEaP e a J.a dE araÚJo 
SErViÇoS ME, cujo objeto é a absorção de mão de obra carcerária.
a cláusula quarta será substituída pela seguinte redação:
cláUSUla QUarTa: doS rEcUrSoS orÇaMENTárioS
Para prover o objeto do presente instrumento, será efetuado o repasse 
de recursos da J.a dE araÚJo SErViÇoS ME para a SEaP no valor men-
sal estimado de r$ 9.417,24 (nove mil quatrocentos e dezessete reais 
e vinte e quatro centavos), passando o valor global para o montante de 
r$ 194.548,48 (cento e noventa e quatro mil quinhentos e quarenta e 
oito reais e quarenta e oito centavos), em razão da alteração do valor do 
salário mínimo vigente e contribuição previdenciária para o ano de 2022, 
conforme Medida Provisória nº 1.091 de 30/12/2021 - Diário Oficial da 
União - doU de 31/12/2021, a contar de 01/01/2022.
as demais cláusulas do referido convênio permanecem inalteradas.
Belém/Pa, 18 de março de 2022.
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 774279

.

.

secretaria de estado
de cULtUra

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 094 de 07 de MarÇo de 2022.
a SEcrETária dE ESTado dE cUlTUra, no uso de suas atribuições legais 
que lhe são conferidas pelo art. 138, da constituição Estadual, c/co art. 
34, do decreto nº 1.434, de 13 de dezembro de 2004, e, considerando o 
Processo nº 2022/162613, de 09.02.2022,
rESolVE:
I - FORMALIZAR, para fins de regularização funcional, a admissão da servidora 
TÂNia rEGiNa do NaSciMENTo MoNTEiro, matrícula nº 0033545-012, na 
condição de prestação de serviços, no período de 01.11.1983 a 31.05.1985, 
conforme certidão de Tempo de Serviço, de 06.06.2000, expedida pela Se-
cretaria de Estado de cultura; tendo a sua admissão regularizada através da 

PORTARIA Nº 133 de 01.06.1985, publicada no Diário Oficial do Estado de 
01.06.1985, quando foi admitida como diarista, para exercer a função de 
auxiliar de reportagem até 01.04.1987, data da sua exoneração.
ii – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
os seus efeitos a 01.11.1983.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de cultura, 07 de março de 2022.
UrSUla Vidal SaNTiaGo dE MENdoNÇa
Secretária de Estado de cultura/SEcUlT

Protocolo: 774245

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 137/22 de 21.03.2022
Servidora: Sandra lucia amaral carvalho
cargo: assistente administrativo
Matrícula: 32077/1
Período de Gozo: 16.05.2022 a 14.06.2022, 30 (trinta) dias
referente aos Triênios: 01.12.2004 a 30.11.2007

Protocolo: 774724

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 133 de 18.03.2022
Processo nº 2022/241302
Servidores: allaN PiNHEiro dE carValHo, matrícula nº 57188175-4, 
ocupante do cargo de diretor do departamento de Música e YVENS GUEr-
rEiro PENNa, matrícula nº 5946497-1, ocupante do cargo de assessor 
Especial ii.
objeto: designados como Gestores do Termo de fomento nº 004/2022, ce-
lebrado entre a  Secretaria de Estado de cultura-SEcUlT e a organização 
da Sociedade civil iGrEJa EVaNGÉlica aSSEMBlEia dE dEUS, inscrita no 
cNPJ Mf nº 14.778.655/0001-08, cujo objeto é a mútua cooperação para a 
realização do Projeto cultural denominado “TalENTo GoSPEl ParaENSE”.

Protocolo: 774596
Portaria Nº 136 de 21.03.2022
Processo nº 2022/234053
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 BRUNA VATU-
Sa raiol doS SaNToS , contratada como Produtora na programação do 
evento do “dia internacional contra a discriminação racial ”, que aconte-
cerá no período de 11 a 21 de Março de 2022, das 08:00 as 16:00 h.,  no 
coletivo Pretas Paridas de amazônia.

Protocolo: 774605

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
coNcorrÊNcia PÚBLica Nº 001/2022
objeto: registro de Preços para futura ou Eventual contratação de Em-
presa Especializada na Elaboração das Peças Técnicas e Gráficas neces-
sárias e indispensáveis à Execução de obras Públicas com Tipologias e 
complexidades Variadas e outras atividades correlatas, por unidades de 
medidas (m, m², m³, KVA), conforme especificações técnicas, unidades 
e quantidades, constantes do anexo i – Projeto Básico e demais anexos 
do Edital; data de abertura dos Envelopes: 10/05/2022; Hora: 10h30min 
(Horário de Belém); local da Sessão Pública: avenida Governador Maga-
lhães Barata, 830 – São Brás – Belém /Pa, cEP:66.063-240; retirada do 
Edital: www.compraspara.pa.gov.br, www.secult.pa.gov.br, informações: 
licitacaosecultpa@gmail.com.
Belém (Pa), 18 de Março de 2022.
UrSUla Vidal SaNTiaGo dE MENdoNÇa
Secretária de Estado de cultura

Protocolo: 774304

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 135/22, de 18.03.2022
Processo de nº. 2022/313448
Servidor: lUiZ Maria dE JESUS SoarES JUNior
cargo: diretor de cultura
Matrícula: 5002087/10
Quantidade de diárias: 01 (uma) e 1/2 (meia)
origem: Belém/Pa
destino: Parauapebas /Pa
Período: 23 a 24.03.2022
Objetivo: A fim de cumprir agenda de governo desta SEcUlT/Pa.
ordenador: Bruno chagas da Silva rodrigues ferreira/Secretário adjunto 
da Secretaria de Estado de cultura

Protocolo: 774482
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FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº 180 de 21 de MarÇo de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscalização de 
contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 2021/1345728.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “liVE MUSi-
cal doS aSTroS 2ª EdiÇÃo” referente à iN 107/2022 - fcP, fiscal Titular, 
o(a) servidor(a) raiMUNdo do Socorro MoraES alMEida, matrícula 
nº: 5903311, cargo: coordenador, Setor/local de Trabalho: cGP, 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: 774346
Portaria Nº 181 de 21 de MarÇo de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscalização de 
contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 2021/1179885.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “UNiÃo ar-
TÍSTica “ referente à iN 108/2022 - fcP, fiscal Titular, o(a) servidor(a) 
SaNdra Maria NaSciMENTo dE aNdradE, matrícula nº: 5935624, car-
go: assessora, Setor/local de Trabalho: GaPrES, e como fiscal Substituto, 
o(a) servidor(a) MarcElo doS SaNToS carMo, matrícula nº: 5888124, 
cargo: Téc. Gestão cultural, Setor/local de Trabalho: dic.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 774324
Portaria Nº 179 de 21 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 2022/256655.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “caMPo 
cUlTUral” referente à iN 106/2022 - fcP, fiscal Titular, o(a) servidor(a) 
MarcElo doS SaNToS carMo, matrícula nº: 5888124, cargo: Téc. 
Gestão cultural, Setor/local de Trabalho: dic, e como fiscal Substituto, 
o(a) servidor(a) aNGElo SErGio fraNco dE oliVEiro, matrícula nº: 
57198595/2, cargo: Téc. Gestão cultural, Setor/local de Trabalho: dic.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 774331
Portaria Nº 185 de 21 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/ 263742.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “ProdUÇÃo dE 
cUlTUra rEGioNal” referente à iN 110/2022 - fcP, fiscal Titular, o(a) ser-
vidor(a) Maria dE fáTiMa liMa BarroSo, matrícula nº: 32026 /1, cargo: 
agente administrativo, Setor/local de Trabalho: dic, e como fiscal Substi-
tuto, o(a) servidor(a) JoSÉ aUGUSTo rodriGUES da SilVa, matrícula nº: 
57205072/2, cargo: aUXiliar oPEracioNal, Setor/local de Trabalho: cao.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 774719
Portaria Nº 186 de 21 de MarÇo de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 

no doE nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscalização de 
contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 2021/ 1180075.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “caNTo Pa-
raENSE” referente à iN 111/2022 - fcP, fiscal Titular, o(a) servidor(a) 
SaNdra Maria NaSciMENTo dE aNdradE, matrícula nº: 5935624, car-
go: assessora, Setor/local de Trabalho: GaPrES, e como fiscal Substituto, 
o(a) servidor(a) MarcElo doS SaNToS carMo, matrícula nº: 5888124, 
cargo: Téc. Gestão cultural, Setor/local de Trabalho: dic.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 774729
Portaria Nº 185 de 21 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/ 263742.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “ProdUÇÃo 
dE cUlTUra rEGioNal” referente à iN 110/2022 - fcP, fiscal Titular, o(a) 
servidor(a) Maria dE fáTiMa liMa BarroSo, matrícula nº: 32026 /1, car-
go: agente administrativo, Setor/local de Trabalho: dic, e como fiscal Subs-
tituto, o(a) servidor(a) JoSÉ aUGUSTo rodriGUES da SilVa, matrícula nº: 
57205072/2, cargo: aUXiliar oPEracioNal, Setor/local de Trabalho: cao.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 774735
Portaria Nº 177 de 21 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 2022/308145.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “BaNZEi-
ro cUlTUral VirTUal EdiÇÃo coNcÓrdia do Pará” referente à iN 
104/2022 - 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
Belém, 21 de março de 2022

Protocolo: 774118
Portaria Nº 176 de 21 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 2022/196348.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “da arTE a 
cUlTUra rEGioNal” referente à iN 103/2022 - fcP, fiscal Titular, o(a) 
servidor(a) rUTH cElESTE iGlESiaS coMESaNHa fErNaNdES, matrí-
cula nº: 54182472/3 cargo: ass. cultural, Setor/local de Trabalho: dic, 
e como fiscal Substituto, o(a) servidor(a) aNGElo SErGio fraNco dE 
oliVEiro, matrícula nº: 57198595/2, cargo: Téc. Gestão cultural, Setor/
local de Trabalho: dic.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 774068
Portaria Nº 183 de 21 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/ 256725.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “Palco dE 
arTE E cUlTUra” referente à iN 109/2022 - fcP, fiscal Titular, o(a) servi-
dor(a) rUTH cElESTE iGlESiaS coMESaNHa fErNaNdES, matrícula nº: 
54182472/3 cargo: ass. cultural, Setor/local de Trabalho: dic, e como 
fiscal Substituto, o(a) servidor(a) aNGElo SErGio fraNco dE oliVEira, 
matrícula nº: 57198595/2, cargo: Téc. Gestão cultural, Setor/local de 
Trabalho: dic.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 774435
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Portaria Nº 184 de 21 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 2022/300768.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do oBJETo/ProJETo 
“Oficina de Embalagens Artesanais” referente à IN 091/2022 - FCP, Fiscal 
Titular, o(a) servidor(a) Jaqueline cristina Souza da Silva, matrícula nº: 
54185773, cargo: Téc. em gestão cultural, Setor/local de Trabalho: do-
cia, e como fiscal Substituto, o(a) servidor(a) cláudia araújo rêgo Barros, 
matrícula nº: 54180873-2, cargo: Téc. em gestão cultural, Setor/local de 
Trabalho: docia.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 774501

.

.

errata
.

errata do ProtocoLo - 768549
Publicado no d.o.E nº 34.886 em 09/03/2022
onde se lê: [...]  “ProJETo “ liVE TalENToS da MÚSica ParaENSE” [...]
Leia-se: [...] “: ProJETo “liVE TocaNdo a cUlTUra do Pará” [...]

Protocolo: 774297
ProGraMa de iNceNtiVo À arte e À cULtUra
editaL N.º 003/2022–“Prêmio Branco de Melo – apoio à Produção artística”
16- croNoGraMa

PerÍodo atiVidade

02/02/2022 a 21/03/2022 iNScriÇÃo

23/03/2022 rESUlTado iNicial da HaBiliTaÇÃo

doiS diaS ÚTEiS aPrESENTaÇÃo dE rEcUrSo

28/03/2022 rESUlTado fiNal da HaBiliTaÇÃo

01/04/2022 rESUlTado iNicial da SElEÇÃo

doiS diaS ÚTEiS aPrESENTaÇÃo dE rEcUrSo

06/04/2022 HoMoloGaÇÃo do rESUlTado fiNal

07/04/2022 a 20/04/2022 PraZo Para ENTrEGa dE docUMENToS

07/04/2022 a 20/04/2022 PraZo Para aSSiNaTUra dE coNTraTo

Belém, 17 de março de 2022.
Guilherme relvas d’oliveira
Presidente da fundação cultural do Pará

Protocolo: 774250
errata Nº 01 editaL N.º 001/2022 - Processo seLetiVo siM-
PLiFicado da FUNdaÇÃo cULtUraL do estado do ParÁ
a fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará, instituída pela lei Nº 
8.096, de 1º de janeiro de 2015, cNPJ/Mf nº 14.662.886/0001- 43, com 
sede à avenida Gentil Bittencourt, 650, bairro de Nazaré, cidade de Belém, 
Estado do Pará, cEP 66.035-340, com vistas a atender ao interesse público 
e prestigiar, sobretudo, o princípio da isonomia, torna pública errata, diante 
do equívoco redacional no subitem “2.2.5 - a.8” do Edital, onde deveria 
constar “anexo Vi” ao invés de “anexo Viii”, conforme abaixo:
iTEM 2.2.5:
a.8 - declaração de inexistência de Vínculos com a administração Pública, 
conforme a constituição federal, art. 37 e lei nº 5.810/24.01.1994 – rJU/
Pa, art.162 e 163 (anexo Vi) (upload – campo “demais documentos”);
a fcP concede o prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da data de publi-
cação desta errata, para que tão somente as pessoas que se inscreveram 
neste Processo Seletivo encaminhem via e-mail oficial comissaopss@fcp.
pa.gov.bra dEclaraÇÃo dE iNEXiSTÊNcia dE VÍNcUloS coM a adMi-
NiSTraÇÃo PÚBlica, consoante anexo Vi do Edital nº 001/2022.
desta forma, segue a alteração do cronograma constante no anexo ii do Edital:
aNeXo ii - croNoGraMa

atiVidades PerÍodo dias
realização da análise curricular e documental 17 a 28/03/2022 08

resultado Preliminar da análise curricular e documental 29/03/2022 01
Períodoparainterposição de recurso 30/03/2022 01

análisedosrecursos 31/03a01/04/2022 02
convocação para Entrevista 04/04/2022 01

Período de realização das Entrevistas 05, 06, 07, 08 e 11/04 05
resultado das Entrevistas e resultado final do PSS 14/04/2022 01

Entrega da documentação solicitada no edital do anexo – e ciência de sua lotação (presencial) 18à20/04/2022 03
ToTal dE diaS ÚTEiS  22

Belém(Pará), 22 de março de 2022
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
PresidentedafundaçãoculturaldoEstadodo Pará

Protocolo: 774507

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 106/2022
PaE: 2022/256655
objeto: ProJETo “caMPo cUlTUral” no qual os aÇaÍ laTiNo, Balada-
MiX, BEiJo dEla, BEiJo MolHado, loS BrEGaS, PaNKadÃo do forrÓ, 
MEGa PoP SHoW, TroPa do BrEGa, forrÓ TUdÃo, MicHEllE aMador, 
diEGo aBrEU, rafaEl SaNcHES, aNNY loPES, ElMa MaUÉS, iZiS QUa-
rESMa, JarBaS liMa, lUcaS E iroN se apresentarão em formato digital 
– liVE, no município de ananindeua/Pa, nos dias 21 e 22/03/2022, das 
09h às 02h, 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 164/2022 – ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 20 dEMP 
00259; 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: Pará PriME ProdUÇÕES E EVENToS, 
inscrita no cNPJ: 35.432.286/0001-69
Valor Total: r$ 150.000,00
data: 21/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 106/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 106/2022, com 
fundamento no art. 26 da Lei 8.666/93, com suas posteriores modificações.
Data de Ratificação: 21/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 774333
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 108/2022
PaE: 2021/1179885
objeto: ProJETo “UNiÃo arTÍSTica” no qual os artistas caNTo do Nor-
TE, daVid diNiZ, diEGo do caVaco, EdEr Sd, farofa BlacK se apre-
sentarão em formato digital – liVE e gravações de vídeo, no município de 
Belém/Pa, no dia 22/03/2022, das 06h às 11h.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 166/2022 – ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 21 dEMP 
00458; 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$75.000,00
data: 21/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 108/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 108/2022, com 
fundamento no art. 26 da Lei 8.666/93, com suas posteriores modificações.
Data de Ratificação: 21/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 774323
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 107/2022
PaE: 2021/1345728
objeto: ProJETo “liVE MUSical doS aSTroS 2 EdiÇÃo” no qual os ar-
tistas EliSEU rodriGUES, rodolfo oliVEira, lENNoN forroZEiro, 
GEMEoS do forro, alaN diaS, lEoZiNHo forroZEiro, KarliElSoN 
VaQUEiro, dioGo, ciNTHYa MEllo, aNdrEY ViaNa E aNToNio MarcoS 
se apresentarão em formato digital – liVE e gravações de vídeos, no mu-
nicípio de Garrafão do Norte/Pa, no dia 21/03/2022.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 162/2022 – ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 dEf 
404920; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339039; ação: 264663;
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido: aNTÔNio dE JESUS riBEiro doS SaNToS, de nome fantasia 
VM ProdUÇÕES, inscrito no cNPJ 28.041.982/0001-89 e alTair ViNicÍUS 
roMaNo MEdEiroS , de nome fantasia aT ENTrETENiMENTo E ProdU-
ÇÕES lTda, inscrito no cNPJ 43.599.806/0001-50
Valor Total: r$90.000,00
data: 21/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 107/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 
107/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 21/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 774347
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 110/2022
PaE: 2022/263742
objeto: ProJETo “ProdUÇÃo dE cUlTUra rEGioNal” no qual os artistas 
BaNda TroPa do BrEGa, BaNda forro TUdÃo, caNTora MicHEllE aMa-
dor, caNTor diEGo aBrEU, caNTora KariNa BriTo, caNTor adSoN Pa-
raNHoS, iZiS QUarESMa, ElMa MaUES, aÇaÍ PiMENTa, BaNda o BEiJo 
dEla, BaNda BEiJo MolHado, BaNda loS BrEGa, BaNda PoP SHoW, 
BaNda PaNKadÃo do forrÓ, caNTor JarBaS liMa, caNTor BrUNo MES-
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coUTo E caNTora aNY loPES se apresentarão em formato digital – liVE 
e gravações de vídeo, no município de ananindeua/Pa, no dia 22/03/2022.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 172/2022 – ProJUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 21 dEMG 
00059; 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: Pará PriME ProdUÇÕES E EVENToS, inscrita no cNPJ: 
35.432.286/0001-69
Valor Total: r$ 150.000,00
data: 21/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 110/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 
110/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 21/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 774733
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 111/2022
PaE: 2021/1180075
objeto: ProJETo “caNTo ParaENSE” no qual os artistas diEGo do ca-
Vaco, farofa BlacK, MaNGa rEGGaE, ToM WEiS , EdEr SB se apre-
sentarão em formato digital – liVE e gravações de vídeo, no município de 
Belém/Pa, no dia 22/03/2022
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 165/2022 – ProJUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 21 dEMP 
00462; 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$ 75.000,00
data: 21/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 111/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 
111/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 21/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 774727
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 110/2022
PaE: 2022/263742
objeto: ProJETo “ProdUÇÃo dE cUlTUra rEGioNal” no qual os artistas 
BaNda TroPa do BrEGa, BaNda forro TUdÃo, caNTora MicHEllE aMa-
dor, caNTor diEGo aBrEU, caNTora KariNa BriTo, caNTor adSoN Pa-
raNHoS, iZiS QUarESMa, ElMa MaUES, aÇaÍ PiMENTa, BaNda o BEiJo 
dEla, BaNda BEiJo MolHado, BaNda loS BrEGa, BaNda PoP SHoW, 
BaNda PaNKadÃo do forrÓ, caNTor JarBaS liMa, caNTor BrUNo MES-
coUTo E caNTora aNY loPES se apresentarão em formato digital – liVE 
e gravações de vídeo, no município de ananindeua/Pa, no dia 22/03/2022.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 172/2022 – ProJUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8928; Plano interno: 
103.000.8928 c; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339036 e 
339047; ação: 260176.
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: Pará PriME ProdUÇÕES E EVENToS, 
inscrita no cNPJ: 35.432.286/0001-69
Valor Total: r$ 150.000,00
data: 21/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 110/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 
110/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 21/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 774718
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 103/2022
PaE: 2022/196348
objeto: ProJETo “da arTE a cUlTUra rEGioNal” no qual os MUKa, 
dENNEr ciGaNo, HEricK rafaEl, cÉZar fariaS, carMEN PENicHE, 
JoElSoN PaNToJa, MEll PiNHEiro, Trio cHaMoTE, BiNo, PirÔ, Mar-
QUiNHo MElodia E BaNda se apresentarão em formato digital – liVE, 
no município de Ananindeua/PA, no dia 19/03/2022, 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 155/2022 – ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 dEMG 
00030; 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: fáBrica dE ProJEToS ProdUÇÕES E EVENToS, inscrita no 
cNPJ 35.674.435.0001/04

Valor Total: r$100.000,00
data: 18/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 103/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 
103/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 18/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 774069
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 104/2022
PaE: 2022/308145
objeto: ProJETo “BaNZEiro cUlTUral VirTUal EdiÇÃo coNcÓrdia 
do Pará” no qual os KarliElSoN VaQUEiro, ciNTHYa MEllo, aNToNio 
MarcoS, GEMEoS do forro, EliSEU rodriGUES, rodolfo oliVEira, 
lENNoN forroZEir E lEoZiNHo forroZEiro se apresentarão em for-
mato digital – liVE e gravações de vídeos, no município de concórdia/Pa, 
nos dias 20 e 21/03/2022, 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 145/2022 – ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: EMENda 
00041; fonte recurso: 0301; 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: aNTÔNio dE JESUS riBEiro doS SaNToS, de nome fantasia 
VM ProdUÇÕES, inscrito no cNPJ 28.041.982/0001-89 e BENEdiTo SilVa 
doS SaNToS, de nome fantasia rB ProdUÇÕES E EVENToS, inscrito no 
cNPJ 32.796.118/0001-64
Valor Total: r$92.000,00
data: 18/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 104/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 
104/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 18/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 774121
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 109/2022
PaE: 2022/256725
objeto: ProJETo “Palco dE arTE E cUlTUra no qual os artistas THE 
Moro, forrÓ do BacaNa, laMaZoN, PÉrola NEGra, JorGiNHo E BaN-
da, HUGo SaNToS, JEff MoraES, cHico SallES, ToNY BraSil, adria-
Na oliVEr, SaMY loUriNHo, NEGa lora, GEMillY, TriloGia KidS se 
apresentarão em formato digital – liVE e gravações de vídeo, no município 
de Belém/Pa, no dia 21/03/2022, das 09h às 22h.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 167/2022 – ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 21 dEMP 
00158; 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: ParaSHoWS ProdUÇÕES E EVENToS, 
inscrita no cNPJ: 35.234.544/0001-00
Valor Total: r$150.000,00
data: 21/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 109/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 
109/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 21/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 774433
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 091/2022
PaE: 2022/300768
Objeto: Contratação de profissional especializado para palestrar na oficina 
de embalagens artesanais, que será realizado no período de 28/03/2022 
a 02/04/2022 do corrente ano, no horário de 09h às 12h em conformi-
dade a instrução Normativa Nº 001/2022 (PaE 2021/866825) e o Edital 
002/2022-FCP - Credenciamento de Prestadores de Serviços para Oficinas, 
Workshops e Palestras (PaE 2021/866847).
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25 da lei federal nº 8.666/93.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8928; Plano interno: 
103.000.8928 c; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339036 e 
339047; ação: 260176.
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: JENNEPHEr da SilVa PaNToJa, de cPf nº 893.926.632-34.
Valor Total: r$ 1.260,00
data: 21/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 091/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 
090/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 21/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 774484
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.

diÁria
.

Portaria Nº 182 - cGP/FcP de 21 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 processo nº 2022/309707– diretoria de 
leitura e informação - dli, datado de 16/03/2022.
rESolVE:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo mencionados, que se deslocarão com a finalidade de realizar a dis-
tribuição de acervo de obras de autores paraenses, dando continuidade ao 
Programa leitura por Todo o Pará nos municípios de abaetetuba, acará, 
Barcarena e cametá/Pa.

NoMe MatrÍcULa carGo PerÍodo diÁria
MariNildE cHaVES BarBoSa 57193519/1 TÉcNico EM GESTÃo cUlTUral 23 a 28/03/2022 5,5
GilVaNdro MElo da SilVa 5952204/1 MoToriSTa 23 a 28/03/2022 5,5

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

Protocolo: 774407

.

.

oUtras MatÉrias
.

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de cULtUra
FUNdaÇÃo cULtUraL do estado do ParÁ
iNstrUÇÃo NorMatiVa Nº 001/2022, de 28 de JaNeiro de 2022.
reGULaMeNta o sisteMa de credeNciaMeNto de Prestado-
res de serViÇos Na Área da arte e cULtUra eM aÇÕes Pro-
MoVidas PeLa FUNdaÇÃo cULtUraL do estado do ParÁ – FcP.
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará-fcP no 
uso de suas atribuições legais conferidas pela lei 5.322, de 26 de julho de 
1986, alterada pela lei 6.576, de 3 de setembro de 2003, alterada pela lei 
8.096, de 1º de janeiro de2015, publicada no d.o.E. nº 32.798, de 01 de 
janeiro de 2015, fls. 35,
rESolVE:
art. 1º. instituir a presente instrução Normativa com vistas a regular o 
Credenciamento de prestadores de serviços como oficineiros, monitores, 
instrutores e palestrantes, na área da arte e cultura, em ações referentes 
a oficinas, workshops e palestras, presenciais e virtuais, promovidas pela 
fundação cultural do Estado do Pará - fcP.
Parágrafo Primeiro – o credenciamento previsto no caput deste artigo de-
verá ser promovido mediante Edital, o qual poderá prever suas regras 
próprias, desde que observadas as disposições contidas nesta instrução 
Normativa e demais legislação correlata.
Parágrafo Segundo – Para os casos específicos de serviços técnicos profis-
sionais especializados, de natureza singular, com profissionais ou empresas 
de notória especialização, mediante as devidas justificativas técnicas, poderá 
ser efetivada a contratação direta por inexigibilidade de licitação, ampara-
do no art. 25, inciso ii, §1º e no art. 13, incisos Vi e Vii, ambos da lei nº 
8.666/93. com isso, os processos deverão ser formalizados com todos os 
requisitos, procedimentos técnicos, administrativos e normativos inerentes, 
principalmente ao que estipula o art. 26, incisos ii e iii da lei nº 8.666/93.
art. 2º. Será efetivado o processo de credenciamento conforme a deman-
da e programação, e serão efetivados os instrumentos de contrato, ou 
outro instrumento equivalente, entre a administração e a Pessoa física ou 
Micro Empreendedor individual - MEi, com a prerrogativa de exercer ati-
vidades materiais ou técnicas, em caráter instrumental ou de colaboração 
com o poder público, a título oneroso.
Parágrafo único - Para fins desta Instrução Normativa,consideram-se:
a) credenciamento: é um procedimento de cadastro geral de todos os 
interessados, o qual a administração Pública convoca os interessados em 
prestar serviços para que, preenchendo os requisitos necessários, creden-
ciem-se junto ao órgão para executar o objeto, de acordo com as necessi-
dades do Órgão. amolda-se como hipótese de inexigibilidade de licitação, 
prevista no art. 25, caput, da lei federal nº 8.666/93, caracterizada pela 
inviabilidade de competição em razão da natureza do serviço a ser pres-
tado e da ampla quantidade de prestadores aptos a fazê-lo em mesmo 
nível, preço e condições, não havendo critério subjetivo razoável passível 
de distinguir aqueles que preencham os requisitos mínimos (não há sele-
ção/concorrência). o presente credenciamento possibilita a contratação de 
todos os interessados que preencham as condições mínimas estipuladas, 
até o limite dos recursos orçamentários disponibilizados, além de ser mais 
viável economicamente, pois o valor a ser pago pela prestação do serviço 
já está previamente estabelecido pela própria administração, superando a 
dificuldade de pesquisa de mercado para determinado objeto.
b) Oficina: aulas práticas em educação não formal com conhecimentos e 
procedimentos complementares de formação geral e/ou técnica em diver-
sas linguagens artísticas, especialmente na área da arte e ofício, consistin-
do no detalhamento de determinado assunto ou conjunto de temas com o 
foco de “treinar” ou “ensinar a fazer”;
c) Workshop: atividade didática e educativa com caráter de treinamento 
e/ou aprofundamento objetivando aprofundar a discussão sobre deter-

minada área de expertise, fomentando a reflexão no grupo e a aplicação 
de atividade prática;
d) Palestra: apresentação oral formal, perante uma plateia, de uma 
comunicação sobre um tema considerado importante ou pertinente na 
área da arte e cultura;
art. 3º. a remuneração pelos serviços obedece ao estabelecido no anexo 
ii desta instrução Normativa.
art. 4º. os interessados poderão efetuar gratuitamente a sua inscrição ao 
credenciamento, somente pela internet, e através do preenchimento de 
todas as informações obrigatórias da ficha de inscrição, conforme o res-
pectivo Edital de credenciamento e esta instrução Normativa, contendo, 
indissociavelmente:
i - indicação de linguagem, categoria(s) e subcategoria(s) de atuação a 
que o interessado pretende se credenciar;
II - Cópias digitalizadas da comprovação documental em relação à qualifi-
cação pertinente (diplomas, portfólio, certificados, contratos de prestação 
de serviço e declaração de capacidade técnica) na(s) linguagem(ns), cate-
goria(s) e subcategoria(s), sendo que para os quatro últimos documentos 
de qualificação aqui mencionados devem ter sido emitidos, no máximo, nos 
05 (cinco) anos anteriores à publicação do edital.
iii - Se Microempreendedor individual - MEi:
a) 7.2.5.1. deve estar prevista a atuação como instrutor, professor, espe-
cialista, oficineiro, mestre ou outro termo relacionado no contrato/estatuto 
social para a atividade e atuação como MEi nas linguagens artísticas;
b) cópia da cédula de identidade e inscrição no cPf do Microempreen-
dedor individual;
c) comprovante de residência em nome do Microempreendedor indivi-
dual atualizado;
d) inscrição no cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - cNPJ;
e) Certificado de Condição de Microempreendedor Individual;
f) Certidões de regularidade fiscal com a Fazenda Pública Federal (Débitos 
relativos a créditos Tributários federais e à dívida ativa da União), Esta-
dual (Natureza Tributária e Não Tributária) e Municipal;
g) certidão de regularidade do fundo de Garantia do Tempo de Serviço - 
fGTS, caso o MEi tenha empregado;
h) Portfólio resumido do Microempreendedor individual;
i) cópia digitalizada de documento emitido por pessoa jurídica pública ou 
privada que demonstre experiência prévia e capacidade técnica na realiza-
ção de objeto semelhante, nos termos do inciso i deste artigo.
iV - Se Pessoa física - Pf:
a) cópia digitalizada e legível de carteira de identidade e cPf;
b) cópia digitalizada do cartão do PiS/PaSEP ou NiT ou qualquer documen-
to que demonstre a numeração do mesmo;
c) cópia digitalizada do comprovante de residência;
d) declaração do postulante de que possui situação regular com a fazenda 
Pública federal, do Estado do Pará e do Município de sua residência (as 
certidões de regularidade serão exigidas no ato da contratação);
e) currículo resumido do proponente;
f) Portfólio resumido dos trabalhos mais recentes (exceto monitores);
g) cópia digitalizada de documento emitido por pessoa jurídica pública ou 
privada que demonstre experiência prévia e capacidade técnica na realiza-
ção de objeto semelhante, nos termos do inciso i deste artigo.
V - Poderão ser aceitos como comprovante de endereço ou residência um 
dos documentos abaixo, desde que estejam em nome do interessado:
a) Contas de água, energia elétrica, telefone (fixo ou móvel), fatura de 
cartão de crédito, dentre outros;
b) Contrato de aluguel em vigor, com firma do proprietário do imóvel, reco-
nhecida em cartório, acompanhado de um dos comprovantes de conta de 
água, gás, energia elétrica ou telefone em nome do proprietário do imóvel;
c) No caso do comprovante não estar em nome do interessado, será 
aceita declaração do proprietário do imóvel que confirme a residência, 
com firma reconhecida em cartório, acompanhada de um dos compro-
vantes referidos nos itens anteriores.
Vi - os documentos anexos à inscrição deverão ser apresentados em for-
mato Portable document format – Pdf e devem estar legíveis;
Vii - Quando da inscrição, o interessado preencherá todas as informações 
exigidas na ficha de inscrição com seus dados pessoais, em especial indi-
cará o(s) município(s) paraense(s) no (s) qual (is) se disponibiliza a execu-
tar os serviços a que se credencia e o seu endereço eletrônico (e-mail), o 
qual será meio prioritário para comunicações emitidas pela administração 
endereçadas ao credenciado;
Parágrafo Primeiro - Não será admitido mais de um cadastro para o 
mesmo cPf ou cNPJ;
Parágrafo Segundo - Não se admitiráindicação de município(s) não perten-
cente(s) ao Estado do Pará;
Parágrafo Terceiro - o interessado que se inscrever na condição de Pes-
soa física, não poderá realizar um novo cadastro como Microempreen-
dedor individual – MEi;
Parágrafo Quarto - o interessado que se inscrever na condição de MEi, não 
poderá realizar um novo cadastro como Pessoa física.
art. 5º. o credenciamento dos cadastrados será concretizado e formali-
zado uma vez efetivada a validade documental e apresentação legível de 
cada documento previsto nesta instrução, assim como depois de cons-
tatada a veracidade e a comprovação de todas as informações exigidas 
no artigo anterior.
art. 6º. a convocação dos prestadores de serviços ocorrerá:
I –  Mediante a necessidade de realização do objeto pela FCP (oficina, 
workshop, palestra);
ii –  desde que o credenciamento tenha sido efetivado por meio do 
envio da ficha de inscrição devidamente preenchida (indicando a(s) 
área(s) da arte(s) e culturapertinente(s)) e demais documentos obriga-
tórios para o e-mail informado no respectivo Edital, e constar a inscrição 
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na Lista dos Credenciados Habilitados que será publicada no Diário Ofi-
cial do Estado e no site da fcP.
iii –  outras peculiaridades objetivas acerca da execução do objeto ca-
pazes de influir na análise da melhor maneira de atender ao interes-
se público envolvido no caso concreto, acolhendo critérios de logística, 
eficiência e economicidade, tais como critérios geográficos (municípios 
indicados no ato de inscrição).
IV –  Verificar se o interessado obteve avaliação satisfatória de execução de 
serviços anteriores efetivados junto a esta FCP para fins desta política pública.
V – E se não há qualquer outro impedimento de realização de contrato e 
prestação de serviço com o poder público.
Parágrafo Primeiro – a convocação dos credenciados observará, dentre 
outros critérios previstos em edital, o SorTEio.
Parágrafo Segundo – Dentro do mesmo exercício financeiro, cada cre-
denciado convocado não poderá ultrapassar a carga horária total de até 
10 horas para Palestras, de até 80 horas para Workshop e de até 230 h 
para Oficinas ao ano.
Parágrafo Terceiro – cada credenciado convocado poderá cumular a carga 
horária de Palestras, de Workshop e de Oficinas ao ano, observado o limite 
individual respectivo de cada atividade, nos termos estabelecidos no Pará-
grafo Segundo deste artigo.
Parágrafo Quarto – A unidade solicitante da FCP deve verificar os cadas-
tros, as documentações e apresentar justificativa fundamentada acerca 
da realização das oficinas, workshops e palestras, bem como obedecer à 
convocação dos credenciados consoante disposto no Parágrafo anterior, 
considerando a área da arte e da cultura.
Parágrafo Quinto – o prazo mínimo antecipado de 10 (dez) dias úteis conta-
dos do início da execução do objeto deve ser observado pelo setor solicitante 
para o encaminhamento ao ordenador de despesa do pedido de contratação, 
a fim de que se analise, em tempo hábil, a forma de contratação possível e os 
documentos pertinentes, sob pena de não autorização da mesma.
Parágrafo Sexto – cada processo individual de contratação será aberto 
com referência cruzada ao processo principal do Edital, informação esta 
que deverá constar na capa e no memorando inicial do processo. deverão 
também estar presentes as vias originais ou cópias conferidas com as ori-
ginais dos documentos inerentes do processo original do Edital ao processo 
individual da contratação.
art. 7º. o prestador de serviço credenciado e convocado deverá assinar 
o contrato constante do anexo i desta instrução Normativa, declarando 
ciência sobre o seu teor e cláusula de foro para dirimir eventual dúvida.
Parágrafo Único – o instrumento de contrato, de que trata este artigo, 
poderá ser substituído por outro documento, nos termos do art. 62 da 
lei nº 8.666/93.
art. 8º. a realização do deferimento do credenciamento não gera direito em 
ser chamado para a prestação de serviços. Esta só pode ocorrer conforme: a 
demanda dos programas e projetos da fcP; a disponibilidade orçamentária 
existente; e o atendimento aos critérios constantes dos arts. 4º e 5º.
art. 9º. o credenciamento ou a prestação de serviços não gera vínculo 
trabalhista com o Poder Público.
art. 10º. À fcP cabe manter ampla divulgação e permanente acesso do 
registro dos credenciados ao público em geral. o registro dos credencia-
dos terá validade até o final do ano civil em que foi realizado, sendo as 
informações e conteúdos dos documentos inseridos no cadastro de inteira 
responsabilidade do interessado na prestação de serviços.
art. 11º. aplicam-se às relações jurídicas de que trata esta instrução Nor-
mativa as demais disposições da lei nº 8.666/93.
art. 12º. orientações sobre o credenciamento e sobre o cadastro virtual 
estão disponíveis no endereço eletrônico www.fcp.pa.gov.br.
art.13º. os casos omissos desta instrução Normativa serão resolvidos pela 
Presidência da fundação cultural do Estado do Pará.
art. 14º. o Presidente da fundação cultural do Estado do Pará poderá 
delegar poderes para que o Diretor da área finalística demandante as-
sine os atos administrativos oriundo do Edital de credenciamento a que 
trata esta instrução.
art. 15º. Esta instrução Normativa entra em vigor na data de sua publi-
cação, revogando-se as disposições em contrário, em especial a instrução 
Normativa nº 001/2017, de 06 de outubro de 2017.
Parágrafo Único – caso inexista credenciado à relação de linguagem, ca-
tegoria, Subcategoria prevista no Edital (devidamente demonstrado nos 
autos administrativos pertinentes), permanece em vigor, pelo período de 
90 (noventa) dias, as disposições da instrução Normativa nº 001/2017, de 
06 de outubro de 2017.
Belém, 28 de janeiro de 2022.
Guilherme relvas d’oliveira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará
aNeXo i- MiNUta de coNtrato
coNTraTo dE PrESTaÇÃo dE SErViÇo À fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTa-
do do Pará – fcP, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na 
av. Gentil Bittencourt nº. 650 – Bairro Nazaré, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 
14.662.886/0001-43, com sede nesta cidade de Belém, Estado do Pará, na 
av. Gentil Bittencourt, 650 – Nazaré, cEP 66.035-340, telefone (91) 3202-
4309/4376 email: nlcc@fcp.pa.gov.br, neste ato representado pelo seu 
Presidente, Sr. Xxxxxxxxxxxxxxxxx, brasileiro, divorciado, administrador, 
portador do rG nº 2xxxxx Pc/Pa e do cPf/Mf nº xxxxxxxxxxx/68, dora-
vante denominado coNTraTaNTE, e do outro  lado, XXXX XXXXX XXXXX, 
[razão Social, Nome fantasia e cNPJ - se MEi], portador do rG nº xxxxx 
Pc/Pa e do cPf nº xxxxxxxxxxx-xx, Pis/Pasep nº xxxx, residente e domi-
ciliado à xxxxxxxxxx, doravante denominado coNTraTado, têm entre si 
justo contratado e celebram o presente contrato, conforme processo admi-
nistrativo eletrônico (PaE) nº 20xx/xxxxxx, sujeitando-se, contratante e 
contratada, às cláusulas da lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem 
como instrução Normativa nº xxxxx/2022-fcP e Edital nº xxx/2022-fcP, 
mediante as cláusulas, que seguem:

1. oBJeto
1.1.  constitui objeto do presente contrato, a prestação de serviços técni-
cos profissionais especializados XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, que será reali-
zado no período de a de do corrente ano, no horário de às  .
1.2.  considera-se como parte integrante ao contrato o PlaNo dE TraBa-
lHo elaborado pelo coNTraTaNTE e entregue ao coNTradado com as 
informações necessárias da execução da demanda solicitada.
2. ViGÊNcia
2.1.  o prazo de vigência da presente contrato é de XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
contados a partir da data da assinatura, podendo ser prorrogado por igual 
período por acordo entre as partes.
3. VaLor e da ForMa de PaGaMeNto
3.1.  Pela contratação dos serviços previstos no item 1.1, a coNTraTaN-
TE pagará ao coNTraTado o valor de r$ XXXXXX (XXXXXX) por hora 
executada, totalizando r$ XXXXXX (XXXXXX), incluídos todos os valores 
relativos à prestação de serviços e tributos.
3.2.  o pagamento relativo ao valor previsto será efetuado, após atesto 
pelo setor requisitante, em até 30 (trinta) dias da data da realização dos 
serviços e atesto do fiscal responsável.
3.3.  a coNTraTaNTE somente efetuará o pagamento ao coNTraTado, 
mediante atestado de Execução dos Serviços emitidos pelo Técnico / fis-
cal, referente às horas de serviço efetivamente prestadas.
3.4.  Serão efetuados os descontos devidos em razão desta contratação.
3.5.  No valor da remuneração será aplicada a tabela do imposto de renda, 
em conformidade com a instrução da Secretaria da receita federal.
3.6.  a coNTraTaNTE fará o referido pagamento através de depósito em nome 
da coNTraTada, na conta corrente nº XXXXXX, agência XXXXXX nº XXXXXX 
do Banco XXXXXX, ou, em caso de impossibilidade, por ordem Bancária.
4. da dotaÇÃo orÇaMeNtÁria
4.1.  os recursos necessários à realização das atividades aqui previstas 
obedecerão à seguinte classificação orçamentária: XXXXXXXXXXXXXX
5. das oBriGaÇÕes das Partes
5.1.  da coNTraTaNTE
5.1.1.  Efetuar o pagamento ao coNTraTado, nas condições estabelecidas 
neste instrumento;
5.1.2.  indicar um Técnico ou coordenador, pertencente ao seu quadro de 
pessoal, que será o coordenador local, com responsabilidade para o acom-
panhamento e fiscalização do objeto deste Contrato;
5.1.3.  dispor de infraestrutura necessária para atender o número de alu-
nos selecionados.
5.1.4.  Providenciar os recursos técnico-pedagógicos necessários ao de-
senvolvimento das atividades, comoexemplo: retroprojetor, televisor com 
aparelho de vídeo, computador, datashow, tela para projeção de imagens, 
flip-charte quadro-branco para as atividades realizadas com parceiros da FCP.
5.1.5.  Atestar a execução do objeto do contrato por meio do servidor especifi-
camente designado, sendo feito o controle de frequência de alunos e docentes;
5.1.6.  disponibilizar material didático e de consumo como, conforme o 
Plano de Trabalho da fcP;
5.1.7.  responsabilizar-se pelo recolhimento dos encargos sociais, tributá-
rios e previdenciários, decorrentesdopresente instrumento;
5.1.8.  caso haja necessidade de deslocamento do coNTraTado para efe-
tivar as atividades fora do Município a que se propôs prestar o serviço, bem 
como fora da região metropolitana, as despesas com deslocamento serão 
de responsabilidade da coNTraTaNTE.
5.1.8.1.  caso o coNTraTado não aceite viajar na (s) data (s) estipulada 
(s) pela fcP, deverá assinar declaração anexa, optando em realizar o des-
locamento em data diversa, arcando com todas as despesas pertinentes.
5.1.9.  Na hipótese de cancelamento do serviço ou transferência do mesmo 
para outro período, comunicar ao coNTraTado, por escrito, com antece-
dência mínima de 1(um) dia útil;
5.1.9.1.  Fornecer os certificados de conclusão aos alunos que obtiverem 
no mínimo 75%(setentae cincoporcento) de frequência.
5.2.  do coNTraTado
5.2.1.  No caso de impossibilidade, devidamente justificada e comprovada, 
da prestação do serviço no período, após o início da atividade, o coNTra-
Tado terá que fazer a reposição das aulas perdidas deacordo com o que for 
estabelecido pela coNTraTaNTE, sob pena da aplicação das penalidades 
previstas por descumprimento do contrato;
5.2.2.  ocorrendo a hipótese de impossibilidade previsto no item 5.2.1, o não 
comparecimento deverá ser comunicado, por escrito, à coNTraTaNTE com 
antecedência de 24hs, salvo caso fortuito ou força maior comprovados;
5.2.3.  Caso a impossibilidade, devidamente justificada e comprovada, 
surja antes do início das atividades o coNTraTado terá que avisar, por 
escrito, à coNTraTaNTE com antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis, 
sob pena da aplicação das penalidades previstas por descumprimento do 
contrato, salvo caso fortuito ou força maior comprovados;
5.2.4.  o coNTraTado deverá observar todos os termos do Plano de Trabalho;
5.2.5.  responsabilizar-se pelos recursos técnico-pedagógicos de proprie-
dade da coNTraTaNTE solicitados;
5.2.6.  O CONTRATADO obriga-se, salvo justificativa apresentada, a com-
parecer à reunião marcada pelo coNTraTaNTE para orientações gerais 
sobre o presente contrato e a atividade a ser ministrado;
5.2.7.  o coNTraTado também se obriga a apresentar o PlaNo dE aUla 
aprovado pelo coNTraTaNTE, o relatório de produção da atividade, contendo 
imagem do evento, lista de frequência e texto descritivo do que foi realizado.
6. o tÉrMiNo das oBriGaÇÕes
6.1.  as obrigações contraídas através de presente instrumento se exau-
rem, relativamente à coNTraNTaNTE, pelopagamento dos serviços, na 
forma da cláusula Quarta, e relativamente ao coNTraTado, pela execu-
ção e aceitação definitiva dos serviços, assim considerando o período de 
realização integral das atividades.
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7. da LeGisLaÇÃo aPLicÁVeL
7.1.  aplicam-se ao presente contrato e, especialmente, aos casos omis-
sos, as disposições da lei nº 8.666/93 e suas alterações e demais leis que 
regem a atuação da administração Pública.
8. disPosiÇÕes Gerais
8.1.  Possíveis indefinições, omissões, falhas ou incorreções das especifica-
ções ora fornecido não poderão, emnenhuma hipótese, constituir pretexto 
para o coNTraTado cobrar serviços extras e/ou alterar a composição de 
seus preços unitários.
8.2.  Considerar-se-á CONTRATADO o profissional autônomo especializado 
credenciado aos serviços objeto deste Termo, que tenha sido convocado e 
assinado este instrumento de contrato. deverá computar, nos preços uni-
tários, todos os custos diretos e indiretos, impostos, contribuições, taxas, 
encargos sociais, necessários à completa e correta execução do serviço.
8.3.  a inexistência falta ou inoperância de qualquer dos recursos necessá-
rios para a prestação do serviço é deresponsabilidade do coNTraTado não 
poderão ser alegados como motivo de força maior para atraso, demodo 
que não poderá eximir o coNTraTado das penalidades a que estará su-
jeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas.
8.4.  Quaisquer rotinas e procedimentos não constantes neste instrumento 
deverão ser objeto de negociação direta e formal entre as partes mediante 
TErMo adiTiVo.
8.5.  A CONTRATANTE fica autorizada a utilizar a imagem do CONTRA-
Tado, bem como a utilização do material por ele elaborado, desde que 
retratada na apresentação da oficina realizada, podendo a CONTRATANTE 
proceder à livre e ampla divulgação, utilização e distribuição desse mate-
rial, por prazo indeterminado, ficando estabelecido que por tal utilização, 
em hipótese alguma, ocasionará remuneração ou indenização adicional por 
parte da coNTraTaNTE e do coNTraTado ou aquém quer que, eventual-
mente, venha a reclamar esse uso de imagem.
9. do Foro coMPeteNte
9.1.  fica eleito o foro da cidade de Belém do Pará para dirimir quaisquer 
questões jurídicas por ventura suscitadas em decorrência deste instrumen-
to que não puderem ser solucionadas por consenso.
E, por estarem de acordo, as partes firmam o presente instrumento em 
02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só fim, juntamente com as 
testemunhas abaixo identificadas.
Belém, XX de XXXX de 2022.
Guilherme relvas d’oliveira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará
coNTraTaNTE
coNTraTado
aNeXo ii - ParÂMetros Para PaGaMeNto de serViÇos Na 
Área da arte & cULtUra
SErViÇo - dEScriÇÃo - UNidadE - Valor:
oficiNa - aUlaS PráTicaS EM EdUcaÇÃo NÃo forMal coM coNHEci-
MENToS E ProcEdiMENToS coMPlEMENTarES dE forMaÇÃo GEral E/
oU TÉcNica EM diVErSaS liNGUaGENS arTÍSTicaS, ESPEcialMENTE 
Na árEa da arTE E do ofÍcio. coNSiSTEM No dETalHaMENTo dE dE-
TErMiNado aSSUNTo oU coNJUNTo dE TEMaS coM o foco dE “TrEi-
Nar” oU “ENSiNar a faZEr”.
Valor da Hora – oficiNEiro – r$ 70,00.
Valor da Hora – MoNiTor – r$ 35,00.
WorKSHoP - aTiVidadE didáTica E EdUcaTiVa coM caráTEr dE TrEi-
NaMENTo oBJETiVaNdo aProfUNdar a diScUSSÃo SoBrE TEMaS ES-
PEcÍficoS, MEdiaNTE caSoS PráTicoS. o PÚBlico ParTiciPa iNTENSa-
MENTE coM ViSTaS a dETalHar UM dETErMiNado aSSUNTo dE Modo 
MaiS PráTico. a diNÂMica da SESSÃo diVidE-SE EM 3 (TrÊS) MoMEN-
ToS: EXPoSiÇÃo, diScUSSÃo EM GrUPoS oU EQUiPE E coNclUSÃo.
Valor da Hora – iNSTrUTor – r$ 140,00.
PalESTra - aPrESENTaÇÃo oral forMal, dE forMa SUciNTa, PEraN-
TE UMa PlaTÉia, dE UMa coMUNicaÇÃo SoBrE UM TEMa coNSidEra-
do iMPorTaNTE oU PErTiNENTE Na árEa da arTE E cUlTUra.
Valor da Hora – PalESTraNTE – r$ 600,00.
*republicado em virtude de complementações adicionais.
- doe nº 34.850, de 01/02/2022.

Protocolo: 774739

secretaria de estado
de coMUNicaÇÃo

.

diÁria
.

Portaria Nº 224 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. nº2022/327514/SEcoM.
rESolVE:
i- conceder ao servidor relacionado; ½ (meia diária), que se deslocará 
para município de abaetetuba no dia 21 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: 774238

Portaria Nº 223 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. nº2022/316539/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: rUaN aUGUSTo BarBoSa ESTEVaM
MaTricUla: 5945598
registre-se, publique-se e cumpra-se.
VEra lUcia alVES dE oliVEira
Secretária de Estado de comunicação

Protocolo: 774587
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.

secretaria de estado
de edUcaÇÃo

.

.

.

Portaria
.

Portaria de sUBst. Nº 344/2022-GaB/Pad. 
Belém, 21 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 21 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 KariNa da rocHa GÓES araÚJo, matrícu-
la nº 57202717-1, lUciaNa GoMES caraMElo, matrícula nº 5786061-2 e 
KElToN MoNTEiro dE MENEZES, Mat. nº 57224108-1, pelos servidores fá-
Bio HENriQUE PaVÃo frEiTaS, matrícula nº 57209935-1, aNa PaUla MEN-
doNÇa dE oliVEira, matrícula nº 54182576-2 e cÉlia rEGiNa SoUZa da 
crUZ, matrícula nº 761303-2, para atuar no Processo administrativo discipli-
nar nº 374/2017-GaB/Pad de 11/09/2017, publicado no doE n° 33.456 de 
12/09/2017, na qualidade de Presidente e membros, 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 torNar s/ eFeito Nº 345/2022-GaB/Pad 
Belém, 21 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 425/2018-GaB/Pad de 30 de novembro de 
2018, publicada no doE, edição nº 33.753 de 05/12/2018;
coNSidEraNdo os fatos denunciados nos autos do Processo nº 
1184151/2017 e as demais infrações conexas que emergirem no decor-
rer dos trabalhos;
coNSidEraNdo a Manifestação exarada pelo coordenador do Núcleo 
Jurídico - aSJUr/SEdUc/Pa;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994,
r E S o l V E:
i – TorNar SEM EfEiTo a Portaria inaugural do Processo administrativo 
disciplinar nº 425/2018-GaB/Pad de 30 de novembro de 2018, publicada 
no doE, edição nº 33.753 de 05/12/2018, uma vez que, o Pad foi instau-
rado com base em premissa falsa de que o servidor havia abandonado o 
cargo público ocupado neste órgão, que uma vez afastada, considerando o 
óbito do servidor (em 03/12/2015) antecede à instauração do apuratório 
(em 05/12/2018), o que esvazia a pretensão disciplinar da administração;
ii - ENcaMiNHar o Processo supracitado à SaGEP/SEdUc, para conhe-
cimento e providências quanto ao registro do óbito, na ficha funcional do 
ex-servidor, para fins de regularização funcional;
iii – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
• REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
Matrícula nº 57230978-1
ouvidor/SEdUc
Port. de redes/sUBst. Nº 346/2022-GaB/Pad. 
Belém, 21 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 192/2019-GaB/Pad de 04/09/2019, pu-
blicado no doE edição nº 33.975 de 09/09/2019;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 313/2022, de 18 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 
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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 dis-
ciplinar nº 192/2019-GaB/Pad de 04/09/2019, publicado no doE edição 
nº 33.975 de 09/09/2019, em substituição à servidora TaNia dE NaZa-
rÉ 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 redes. Nº 348/2022-GaB/Pad.  
Belém, 21 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 314/2022-NdE/SEdUc, 
de 18/03/2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo dis-
ciplinar, instaurado nos termos da PorTaria Nº 173/2018-GaB/Pad de 
18/06/2018, publicada no doE n° 33.642 de 21/06/2018, prorrogado pela 
PorTaria Nº 253/2018-GaB/Pad de 19/09/2018, publicada no doE nº 
33.705 de 21/09/2018, requerendo o prosseguimento dos trabalhos pro-
cessuais 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: 774332
Portaria de sUBst. Nº 347/2022-GaB/Pad. 
Belém, 21 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 21 de março de 2022;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199 da lei Estadual nº 5.810/94- rJU.
r E S o l V E:
i – SUBSTiTUir a servidora , criSTiaNE dE NaZarÉ SilVa carValHo, 
matrícula nº 57212403, pelo servidor roBErTo aNiZio SaNToS da coS-
Ta, matrícula nº 5902612-1, para atuar no Processo administrativo disci-
plinar nº 174/2018-GaB/Pad de 18/06/2018, publicado no doE n° 33.642 
de 21/06/2018, na qualidade de Presidente e membros, 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

Protocolo: 774542
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LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

LiceNÇa saÚde
NoME: aiMEE coNcEicao da SilVa
coNcESSÃo: 15 diaS
PErÍodo: 06/01/22 a 20/01/22
MaTrÍcUla: 57188712/1  carGo: Prof
loTaÇÃo: EE lUciaNo caldErada/ViSEU
laUdo MÉdico: 86731
NoME: alTair TadEU da VEiGa BaraSUol
coNcESSÃo: 30 diaS
PErÍodo: 16/11/21 a 15/12/21
MaTrÍcUla: 5248973/2 carGo: Prof
loTaÇÃo: EE dEoclEciaNo MorEira/coNc araGUaia
laUdo MÉdico: 318385/2021
NoME: claUdiaNE dE araUJo SilVa
coNcESSÃo: 91 diaS
PErÍodo: 19/11/21 a 17/02/22
MaTrÍcUla: 5772338/2 carGo: Prof
loTaÇÃo: cEN EdUc JoV adUlToS/SaNTarEM
laUdo MÉdico: 577/2021
NoME: clEUNildE cardoSo aNdradE
coNcESSÃo: 120 diaS
PErÍodo: 25/11/21 a 24/03/22
MaTrÍcUla: 430005/1 carGo: EScr daTil

loTaÇÃo: EE JoSE SoUZa/oriXiMiNa
laUdo MÉdico: 614/2021
NoME: clEBiaNa da rocHa liMa
coNcESSÃo: 90 diaS
PErÍodo: 20/10/21 a 17/01/22
MaTrÍcUla: 57223391/1 carGo: Prof
loTaÇÃo: EE PalMa MUNiZ/rEdENcao
laUdo MÉdico: 318356/2021
NoME: daiaNY BEZErra MacEdo
coNcESSÃo: 60 diaS
PErÍodo: 08/11/21 a 06/01/2022
MaTrÍcUla: 57197234/1 carGo: Prof
loTaÇÃo: EE JoSE lEiTE/coNc araGUaia
laUdo MÉdico: 318375/2021
NoME: iracEMa Sarraf PacHEco
coNcESSÃo: 15 diaS
PErÍodo: 05/01/22 a 19/01/22
MaTrÍcUla: 5355516/2  carGo: Prof
loTaÇÃo: EE TaNcrEdo NEVES/MElGaco
laUdo MÉdico: 86909
NoME: MarciVaNia criSTiNa GoMES dE SoUZa
coNcESSÃo: 20 diaS
PErÍodo: 20/12/21 a 08/01/22
MaTrÍcUla: 57216139/1 carGo: Prof
loTaÇÃo: EE VirGiNa cUNHa/BElEM
laUdo MÉdico: 84712
NoME: MarciVaNia criSTiNa GoMES dE SoUZa
coNcESSÃo: 20 diaS
PErÍodo: 20/12/21 a 08/01/22
MaTrÍcUla: 57216139/2 carGo: ESPEc EdUc
loTaÇÃo: EE VirGiNa cUNHa/BElEM
laUdo MÉdico: 84712
NoME: Marco aNToNio da SilVa E SilVa
coNcESSÃo: 5 diaS
PErÍodo: 20/12/21 a 24/12/21
MaTrÍcUla: 5353815/2  carGo: Prof
loTaÇÃo: EE roTarY/caSTaNHal
laUdo MÉdico: 86911
NoME: Marco aNToNio da SilVa E SilVa
coNcESSÃo: 5 diaS
PErÍodo: 27/12/21 a 31/12/21
MaTrÍcUla: 5353815/2  carGo: Prof
loTaÇÃo: EE roTarY/caSTaNHal
laUdo MÉdico: 86913
NoME: roSa criSTiNa BarroS raMoS
coNcESSÃo: 4 diaS
PErÍodo: 11/01/22 a 14/01/22
MaTrÍcUla: 5743214/8 carGo: aUX oPEr
loTaÇÃo: EE rUi BarBoSa/BElEM
laUdo MÉdico: 87032
NoME: roSaNGEla aBracado MarTiNS
coNcESSÃo: 28 diaS
PErÍodo: 25/11/21 a 22/12/21
MaTrÍcUla: 348783/1  carGo: daTiloGrafo
loTaÇÃo: diV iNforM E docUMENTacao/BElEM
laUdo MÉdico: 86265

Protocolo: 774414
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errata
.

errata ao NoNo terMo aditiVo ao coNtrato Nº 379/2017
Publicado no Diário Oficial n° 340683 do dia 27 de agosto de 2021
onde se lê: acréscimo no valor do contrato em r$ 151.794,61 (cento e 
cinquenta e um mil, setecentos e noventa e quatro reais e sessenta e um 
centavos), e supressão de r$ 0,00 ( zero reais) o qual ocasionará o 9º 
termo aditivo no valor de r$ 151.794,61 (cento e cinquenta e um mil, se-
tecentos e noventa e quatro reais e sessenta e um centavos), passando o 
valor total do contrato para r$ 6.126.678,25 (seis milhões, centos e vinte 
e seis mil, seiscentos e setenta e oito reais e vinte cinco centavos).
Leia-se: acréscimo no valor do contrato em r$ 151.794,61 (cento e cin-
quenta e um mil, setecentos e noventa e quatro reais e sessenta e um cen-
tavos), e supressão de r$ 0,00 ( zero reais) o qual ocasionará o 9º termo 
aditivo no valor de r$ 151.794,61 (cento e cinquenta e um mil, setecentos 
e noventa e quatro reais e sessenta e um centavos), passando o valor total 
do contrato para r$ 6.127.291,69 (seis milhões, centos e vinte e sete mil, 
duzentos e noventa e um reais e sessenta e nove centavos).
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-S E cUMPra-SE
Belém, 21 de março de 2022.
Elieth de fátima da Silva Braga
Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 774227
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coNtrato
.

eXtrato do coNtrato
contrato Nº 064/2022
Exercício: 2022
objeto do contrato: Execução de obras de reforma na EEEM lameira Bit-
tencourt (castanhal/Pa).



74  diário oficial Nº 34.901 Terça-feira, 22 DE MARÇO DE 2022

Preço: r$ 1.817.020,69 (Um milhão, oitocentos e dezessete mil, vinte re-
ais e sessenta e nove centavos)
Vigência: 240 (duzentos e quarenta) dias a contar da assinatura do contrato
dotação orçamentária: Plano interno: 101laMBTccl; funcional progra-
mática: 16101.12 122.1509; Projeto/atividade: 7674; Produto: 3008; Na-
tureza de despesa: 4490.51; fonte: 0331004800
contratante: Secretaria de Estado de Educação do Pará (SEdUc/Pa); cNPJ 
nº 05.054.937/0001-63; Endereço: rodovia augusto Montenegro, n° 0, 
km 10, cEP: 66.820-000, Bairro: icoaraci, Belém/Pa
contratado: coiNTEr coNSTrUTora, iNcorPoradora E TErraPlENa-
GEM lTda, cNPJ/Mf n.º 27.471.701/0001-65, estabelecido na Travessa al-
feres costa, n° 1250, Sala 01, Bairro Pedreira, Belém/Pa, cEP 66.083-107
foro: Belém-Pa
data assinatura: 21 de março de 2022.
contrato de Empréstimos: 2933/oc - Br-
Banco interamericano de desenvolvimento (Bid)
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga -Secretária de Estado de Edu-
cação do Pará

Protocolo: 774590
contrato: 014/2022
objeto do contrato: aquisição de Gêneros alimentícios, perecíveis e não 
perecíveis (biscoito salgado, extrato de tomate, filé de pescada, leite em 
pó, seleta de legumes, vinagre de maçã, achocolatado em pó, cenoura, 
feijão preto, leite de coco, atum ralado, biscoito doce, café em pó, cebo-
la, farinha de fubá, macarrão, manteiga, óleo, repolho, tomate, batata, 
sardinha, alho, pão, canjica e outros), a fim de suprir as necessidades de 
alimentação Escolar de alunos da Educação Básica da rede Estadual de 
Ensino, atendidos pelo Programa Nacional de alimentação Escolar – PNaE, 
no âmbito da Secretaria de Estado de Educação – SEdUc/Pa
Pregão Eletrônico SrP Nº 004/2021-Nlic/SEdUc
Valor Global: r$ 6.423.923,27
dotação orçamentária:
fonte: 0106001671 – 0106001672 – 0106001995 – 0106002139 – 
0106002324 – 0106002326 – 0106002613 – 0106002614 – 0106002882 
– 0106003317 – 0106006782 – 0106003296.
fonte: 0306001671 – 0306001672 – 0306001995 – 0306002139 – 
0306002324 – 0306002326 – 0306002613 – 0306002614 – 0306002882 
– 0306003317 – 0306006782 – 0306003296
ação: 232131 – funcional Programática: 16101.12.306.1509 – Projeto/
atividade: 8477 – Produto: 2227 – Natureza de despesa: 3390.30
contratante: Secretaria de Estado de Educação, inscrita no cNPJ. 
05.054.937/0001-63, com sede na rod. augusto Montenegro, Km 10, s/n, 
cEP.: 66.820-000, Tenoné, Belém/Pa.
contratada: f10 coMErcio dE GÊNEroS aliMENTÍcioS EirEli, inscrita 
no cNPJ sob o nº 38.229.447/0001-00, com sede na Psg. Nossa Senhora 
aparecida, n 144 a, cEP: 66.645-455 Belém/Pa.
data de assinatura: 18/03/2022
Vigência: 18/03/2022 a 18/03/2023
foro: Belém/Pa.
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/ 
Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 774541
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terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo ao coNtrato
PriMeiro terMo aditiVo ao coNtrato Nº 077/2021.
Vigência: 15/04/2022 a 14/07/2022.
contratante: Secretaria de Educação do Estado do Pará.
contratado: NacioNal coNSTrUÇÕES SErViÇoS TÉcNicoS EirEli. 
cNPJ Nº 02.934.270/0001-03.
objeto do Termo aditivo: Prorrogação de prazo.
data assinatura: 21 de março de 2022.
contrato de Empréstimos: 2933/oc-Br-
Banco interamericano de desenvolvimento – Bid
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga - 
Secretária de Estado de Educação do Pará.

Protocolo: 774555

.

.

terMo de adJUdicaÇÃo
.

eXtrato de adJUdicaÇÃo da coMParaÇÃo de PreÇo 
Nº 53/2021 – sedUc/Pa
Processo: 1496940/2021 – cP Nº 53/2021
objeto: contratação de Empresa de Engenharia Para Execução de obra de 
reforma Emergencial da EEEM lameira Bittencourt (castanhal/Pa).
loTE ÚNico
contrato nº 064/2022 – SEdUc/Pa
Vencedor: coiNTEr coNSTrUTora, iNcorPoradora E TErraPlENa-
GEM lTda – cNPJ 27.471.701/0001-65
Valor: r$ 1.817.020,69 (um milhão, oitocentos e dezessete mil, vinte reais 
e sessenta e nove centavos).
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga / 
Secretária de Estado de Educação do Pará.

Protocolo: 774599

.

.

diÁria
.

Portaria de diarias No. 52499/2022
oBJETiVo: Participação na programação de volta às aulas de prevenção 
aos acidentes com escalpelamento nos municípios com mairo incidência 
de caos no Marajó.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / Sao SEBaSTiao da Boa ViSTa / 21/03/2022 - 24/03/2022 Nº diárias: 3
Sao SEBaSTiao da Boa ViSTa / BrEVES / 24/03/2022 - 28/03/2022  Nº diárias: 4
BrEVES / cUrraliNHo / 28/03/2022 - 31/03/2022 Nº diárias: 3
cUrraliNHo / BElEM / 31/03/2022 - 31/03/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: dElcia PErEira PoMBo
MaTrÍcUla: 54187126
cPf: 22769714287
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE ii / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 774598
Portaria de diarias No. 52431/2022
oBJETiVo: aplicação de exame aos candidatos selecionados pelo Progra-
ma Jovens Embaixadores (PaE nº 2022/283264) .
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / caSTaNHal / 18/03/2022 - 18/03/2022 Nº diárias: 0
caSTaNHal / BElEM / 18/03/2022 - 18/03/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: aliNi do Socorro PiNHEiro crUZ
MaTrÍcUla: 54181473
cPf: 71904026249
carGo/fUNÇÃo:
ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE ii / ESPEcialiSTa
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 774602
Portaria de diarias No. 52419/2022
oBJETiVo: realizar diagnose in loco para avaliação de implantação de 
Ensino Médio Modular/SoME.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / Sao fEliX do XiNGU / 21/03/2022 - 25/03/2022 Nº diárias: 4
Sao fEliX do XiNGU / BElEM / 25/03/2022 - 25/03/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: KEila MoUrao da SilVa
MaTrÍcUla: 57217477
cPf: 71888012234
carGo/fUNÇÃo:
aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 774607
Portaria de diarias No. 52481/2022
oBJETiVo: Serviços de vistoria e levantamento físico nas EE Maria da con-
ceição Gomes de Souza, visando celebração de convênio com Prefeitura 
Municipal de São francisco do Pará.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / Sao fraNciSco do Para / 22/03/2022 - 22/03/2022  Nº diárias: 0
Sao fraNciSco do Para / BElEM / 22/03/2022 - 22/03/2022  Nº diárias: 0.5
NoME: EdUardo coNcEicao SilVa da coSTa filHo
MaTrÍcUla: 5903453
cPf: 04398863761
carGo/fUNÇÃo:
TEcNico EM GESTao dE iNfra-ESTrUTUra / aTiV NiVEl SUPErior
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 774630
Portaria de diarias No. 52488/2022
oBJETiVo: Viagem com objetivo de fazer o levantamento situacional e 
estrutural; organizar a logística dede entrega de materiais permanentes 
e verificar os espaços da EEEFM Dom Mário de Vilas Boas localizada no 
Município de Bujarú, que ocorrerá no dia 25. 03. 2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BUJarU / 21/03/2022 - 21/03/2022 Nº diárias: 0
BUJarU / BElEM / 21/03/2022 - 25/03/2022 Nº diárias: 4.5
NoME: aMilToN dE SoUZa TEiXEira
MaTrÍcUla: 5949666
cPf: 37158287220
carGo/fUNÇÃo:
SEcrETario / aSSESSoraMENTo
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 774633
Portaria de diarias No. 52485/2022
oBJETiVo: Viagem com objetivo de fazer o levantamento situacional e 
estrutural; organizar a logística dede entrega de materiais permanentes 
e verificar os espaços da EEEFM Dom Mário de Vilas Boas localizada no 
Município de Bujarú, que ocorrerá no dia 25. 03. 2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BUJarU / 21/03/2022 - 21/03/2022 Nº diárias: 0
BUJarU / BElEM / 21/03/2022 - 25/03/2022 Nº diárias: 4.5
NoME: PaUlo SErGio GUEdES PiNTo
MaTrÍcUla: 5460786
cPf: 17402913287
carGo/fUNÇÃo:
GErENTE dE ProJETo iii / dirEcao
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 774636
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Portaria de diarias No. 52575/2022
OBJETIVO: Viagem para verificação das instalações elétricas, instalação de 
bebedouros, movimentação e distribuição de materiais permanentes nas 
salas de aula, montagem de estante na ETEPa de Xinguara, a inauguração 
ocorrerá no dia 25. 03. 2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / caNaa doS caraJaS / 21/03/2022 - 21/03/2022 Nº diárias: 0
caNaa doS caraJaS / XiNGUara / 21/03/2022 - 21/03/2022  Nº diárias: 0
XiNGUara / caNaa doS caraJaS / 21/03/2022 - 26/03/2022  Nº diárias: 5
caNaa doS caraJaS / BElEM / 26/03/2022 - 26/03/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: raiMUNdo rEGiNaldo SoUSa da SilVa
MaTrÍcUla: 6012868
cPf: 42807131204
carGo/fUNÇÃo:
SErVENTE / aTiV aPoio oPErac
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 774646
Portaria de diarias No. 52576/2022
OBJETIVO: Viagem para verificação das instalações elétricas, instalação de 
bebedouros, movimentação e distribuição de materiais permanentes nas 
salas de aula, montagem de estante na ETEPa de Xinguara, a inauguração 
ocorrerá no dia 25. 03. 2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / caNaa doS caraJaS / 21/03/2022 - 21/03/2022 Nº diárias: 0
caNaa doS caraJaS / XiNGUara / 21/03/2022 - 21/03/2022  Nº diárias: 0
XiNGUara / caNaa doS caraJaS / 21/03/2022 - 26/03/2022  Nº diárias: 5
caNaa doS caraJaS / BElEM / 26/03/2022 - 26/03/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: alMir JoSE dE oliVEira
MaTrÍcUla: 5128706
cPf: 38002752287
carGo/fUNÇÃo:
SErVENTE / aTiV aPoio oPErac
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 774647
Portaria de diarias No. 52498/2022
oBJETiVo: Participação na programação de volta às aulas de prevenção 
aos acidentes com escalpelamento nos municípios com mairo incidência 
de caos no Marajó.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / Sao SEBaSTiao da Boa ViSTa / 21/03/2022 - 24/03/2022  Nº diárias: 3
Sao SEBaSTiao da Boa ViSTa / BrEVES / 24/03/2022 - 28/03/2022  Nº diárias: 4
BrEVES / cUrraliNHo / 28/03/2022 - 31/03/2022 Nº diárias: 3
cUrraliNHo / BElEM / 31/03/2022 - 31/03/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: fErNaNda aTaidE da coSTa
MaTrÍcUla: 57229060
cPf: 62851861204
carGo/fUNÇÃo:
ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE i / ESPEcialiSTa
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 774648
Portaria de diarias No. 52572/2022
oBJETiVo: Viagem com objetivo de organização e gerenciamento da equi-
pe da Prefeitura/Seduc, para realizar a logística dos espaços pedagógicos, 
bem como conduzir o Exmº Governador do Estado do Pará e a Secretária 
de Educação na reinauguração da EEEfM ETEPa de Xinguara, a inaugura-
ção que ocorrerá no dia 25. 03. 2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / caNaa doS caraJaS / 21/03/2022 - 21/03/2022 Nº diárias: 0
caNaa doS caraJaS / XiNGUara / 21/03/2022 - 26/03/2022  Nº diárias: 5
XiNGUara / caNaa doS caraJaS / 26/03/2022 - 26/03/2022  Nº diárias: 0
caNaa doS caraJaS / BElEM / 26/03/2022 - 26/03/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: SolaNGE Maria oliVEira diaS
MaTrÍcUla: 5858283
cPf: 26386097220
carGo/fUNÇÃo:
aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 774639
Portaria de diarias No. 52583/2022
oBJETiVo: conduzir os servidores da Prefeitura para os Municípios de ca-
naã dos carajás e Xinguara.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / caNaa doS caraJaS / 21/03/2022 - 21/03/2022 Nº diárias: 0
caNaa doS caraJaS / XiNGUara / 21/03/2022 - 26/03/2022  Nº diárias: 5
XiNGUara / BElEM / 26/03/2022 - 26/03/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: coSME EliZEU dE oliVEira
MaTrÍcUla: 240036
cPf: 14562421215
carGo/fUNÇÃo:
EScr. daTiloG. rEf.iii / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 774641
Portaria de diarias No. 52490/2022
oBJETiVo: realizar tombamento do Programa dinheiro direto na escola 
(PddE/2019/2020/2021) para regularização deste recurso. assim como, 
tombamento dos bens patrimoniais entregue somente com Nota de entre-
ga, sem registro patrimonial (rP) no período de 2020/2021 por esta seduc, 
nas EE Mapolonia Santos, EE Prof. cesar Pinheiro, EE d. João Vi, EE Prof. 
américa leão conduru, EE Pastor ananias rodrigues, 14ª UrE. realizar re-
cebimento dos termos de movimentação in loco o diretor dos bens nos SiS-
PaT WEB, e a atualização das senhas dos gestores das unidades escolares.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:

BElEM / caPaNEMa / 21/03/2022 - 21/03/2022 Nº diárias: 0
caPaNEMa / BElEM / 21/03/2022 - 24/03/2022 Nº diárias: 3.5
NoME: lUiS EdUardo dE liMa
MaTrÍcUla: 57212532
cPf: 58402853234
carGo/fUNÇÃo:
aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 774712
Portaria de diarias No. 52478/2022
oBJETiVo: realizar avaliação de bens inservíveis para desfazimento e in-
ventário nas EE doM Mário dE MiraNda VilaS BoaS, EE raiMUNdo 
dE caMPoS loPES, EE aloiSio da coSTa cHaVES, EE aMaBilio alVES 
PErEira, EE aNToNio BraSil, EE dr. fáBio lUZ. realizar tombamento 
do programa dinheiro direto na escola (pdde/2019/2020/2021) . fiscalizar 
e realizar tombamento dos diversos bens patrimoniais entregues por esta 
seduc, bem como, atualização das senhas dos gestores.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BUJarU / 21/03/2022 - 21/03/2022 Nº diárias: 0
BUJarU / coNcordia do Para / 21/03/2022 - 23/03/2022 Nº diárias: 2
coNcordia do Para / ToME-acU / 23/03/2022 - 24/03/2022  Nº diárias: 1
ToME-acU / BElEM / 24/03/2022 - 25/03/2022 Nº diárias: 1.5
NoME: fraNciSca fErrEira SENa
MaTrÍcUla: 449083
cPf: 42795699249
carGo/fUNÇÃo:
EScr. daTiloG. rEf.iii / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291
ret

Protocolo: 774713
Portaria de diarias No. 52577/2022
oBJETiVo: Vistoria técnica para aprovação dos terrenos para construção 
de creches Padrão SEdUc nos Municípios de Breves, Melgaço e Portel.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM BrEVES 19/03/2022 - 20/03/2022 Nº diárias: 1
BrEVES MElGaco 20/03/2022 - 21/03/2022 Nº diárias: 1
MElGaco PorTEl 21/03/2022 - 21/03/2022 Nº diárias: 0
PorTEl BElEM 21/03/2022 - 23/03/2022 Nº diárias: 2.5
NoME: alaN PiNTo MoraES
cPf: 98303570234
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 774706
Portaria de diarias No. 52420/2022
oBJETiVo: realizar diagnose in loco para avaliação de implantação de 
Ensino Médio Modular/SoME.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
XiNGUara / Sao fEliX do XiNGU / 21/03/2022 - 25/03/2022  Nº diárias: 4
Sao fEliX do XiNGU / XiNGUara / 25/03/2022 - 25/03/2022  Nº diárias: 0.5
NoME: laZaro BorBa doS SaNToS
MaTrÍcUla: 6312837
cPf: 46970843149
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor NiVEl MEdio / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 774707
Portaria de diarias No. 52434/2022
oBJETiVo: conduzir equipe técnica que realizará tombamento do Programa 
dinheiro dieto na Escola PddE e também tombamento dos bens patrimoniais.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
caPaNEMa / QUaTiPUrU / 23/03/2022 - 23/03/2022 Nº diárias: 0
QUaTiPUrU / caPaNEMa / 23/03/2022 - 23/03/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: MarcoS SilVaNio SoUSa da SilVa
MaTrÍcUla: 5901771
cPf: 59000031249
carGo/fUNÇÃo:
MoToriSTa / aTiV aPoio oPErac
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 774697
Portaria de diarias No. 52579/2022
oBJETiVo: Viagem com objetivo de organização e gerenciamento da equi-
pe da Prefeitura/Seduc, para realizar a logística dos espaços pedagógicos, 
bem como conduzir o Exmº Governador do Estado do Pará e a Secretá-
ria de Educação na reinauguração da ETEPa dE XiNGUara a inauguração 
ocorrerá no dia 25. 03. 2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM caNaa doS caraJaS 21/03/2022 - 21/03/2022 Nº diárias: 0
caNaa doS caraJaS XiNGUara 21/03/2022 - 21/03/2022 Nº diárias: 0
XiNGUara caNaa doS caraJaS 21/03/2022 - 26/03/2022 Nº diárias: 5
caNaa doS caraJaS BElEM 26/03/2022 - 26/03/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: BElMiro SoarES caMPElo NETo
cPf: 25410440200
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 774710
Portaria de diarias No. 52219/2022
oBJETiVo: Participação como representante da Secretaria de Estado de 
Educação 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: JoaNa carMEN do NaSciMENTo MacHado
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MaTrÍcUla: 6400051
cPf: 42695600291
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE iii / docENTE
ordENador: rEGiNa lUcia dE SoUZa PaNToJa cPf: 08826870268

Protocolo: 774689
Portaria de diarias No. 52437/2022
oBJETiVo: realização de visita técnica para alinhamento da estruturação 
e logpistica da realização da etapa regional JEPS2022 no município de Muaná.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MUaNa / 23/03/2022 - 25/03/2022 Nº diárias: 2
MUaNa / BElEM / 25/03/2022 - 25/03/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: rUi JoSE PaNarra fErrEira BriTo daS NEVES
MaTrÍcUla: 55588055
cPf: 26868750200
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE ii / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 774693
Portaria de diarias No. 52479/2022
oBJETiVo: conduzir os servidores da GPaM para realizarem avaliação de 
bens inservíveis para desfazimento e inventário nas EE doM Mário dE 
MiraNda VilaS BoaS, EE raiMUNdo dE caMPoS loPES, EE aloiSio 
da coSTa cHaVES, EE aMaBilio alVES PErEira, EE aNToNio BraSil, 
EE dr. fáBio lUZ. realizar tombamento do programa dinheiro direto na 
escola (pdde/2019/2020/2021) . fiscalizar e realizar tombamento dos di-
versos bens patrimoniais entregues por esta seduc, bem como, atualização 
das senhas dos gestores.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BUJarU / 21/03/2022 - 21/03/2022 Nº diárias: 0
BUJarU / coNcordia do Para / 21/03/2022 - 23/03/2022 Nº diárias: 2
coNcordia do Para / ToME-acU / 23/03/2022 - 24/03/2022  Nº diárias: 1
ToME-acU / BElEM / 24/03/2022 - 25/03/2022 Nº diárias: 1.5
NoME: JoSE Haroldo SaNTaNa da SilVa
MaTrÍcUla: 760889
cPf: 13372181204
carGo/fUNÇÃo:
MoToriSTa NiV. 8 / aTiV aPoio oPErac
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 774699
Portaria de diarias No. 52578/2022
oBJETiVo: Vistoria técnica para aprovação dos terrenos para construção 
de creches Padrão SEdUc nos Municípios de Breves, Melgaço e Portel.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM BrEVES 21/03/2022 - 22/03/2022 Nº diárias: 1
BrEVES MElGaco 22/03/2022 - 23/03/2022 Nº diárias: 1
MElGaco PorTEl 23/03/2022 - 24/03/2022 Nº diárias: 1
PorTEl BElEM 24/03/2022 - 25/03/2022 Nº diárias: 1.5
NoME: darlEi PiNHEiro dE frEiTaS
cPf: 00313794278
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 774700
Portaria de diarias No. 52470/2022
oBJETiVo: realizar visita técnica pedagógica, para implantação do Ensino 
Médio Modular/SoME nas aldeias do município de aveiro.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / aMaZoNaS / 21/03/2022 - 22/03/2022 Nº diárias: 1
aMaZoNaS / aVEiro / 22/03/2022 - 25/03/2022 Nº diárias: 3
aVEiro / aMaZoNaS / 25/03/2022 - 26/03/2022 Nº diárias: 1
aMaZoNaS / SaNTarEM / 26/03/2022 - 27/03/2022 Nº diárias: 1
SaNTarEM / aVEiro / 27/03/2022 - 29/03/2022 Nº diárias: 2
aVEiro / SaNTarEM / 29/03/2022 - 31/03/2022 Nº diárias: 2
SaNTarEM / BElEM / 31/03/2022 - 31/03/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: NaTalia alVES SilVa
MaTrÍcUla: 57212591
cPf: 83509518268
carGo/fUNÇÃo:
aUXiliar oPEracioNal / aTiV aPoio oPErac
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 774701
Portaria de diarias No. 52484/2022
oBJETiVo: realizar tombamento do Programa dinheiro direto na escola 
(PddE/2019/2020/2021) para regularização deste recurso. assim como, 
tombamento dos bens patrimoniais entregue somente com Nota de entre-
ga, sem registro patrimonial (rP) no período de 2020/2021 por esta seduc, 
nas EE irmãSancha Silva, EE Maria de Nazaré Elias, EE João Paulo i, EE 
Manoel lobato e EE charles assad. realizar recebimento dos termos de 
movimentação in loco o diretor dos bens nos SiSPaT WEB, e a atualização 
das senhas dos gestores das unidades escolares.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / oUrEM / 21/03/2022 - 21/03/2022 Nº diárias: 0
oUrEM / BoNiTo / 21/03/2022 - 22/03/2022 Nº diárias: 1
BoNiTo / QUaTiPUrU / 22/03/2022 - 23/03/2022 Nº diárias: 1
QUaTiPUrU / PriMaVEra / 23/03/2022 - 24/03/2022 Nº diárias: 1
PriMaVEra / BElEM / 24/03/2022 - 24/03/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: raiMUNda SaNToS corrEa
MaTrÍcUla: 345652
cPf: 14211599291
carGo/fUNÇÃo:
aG. dE PorTaria / aTiV aPoio oPErac
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 774702

Portaria de diarias No. 52487/2022
oBJETiVo: Viagem com objetivo de fazer o levantamento situacional e 
estrutural; organizar a logística dede entrega de materiais permanentes 
e verificar os espaços da EEEFM Dom Mário de Vilas Boas localizada no 
Município de Bujarú, que ocorrerá no dia 25. 03. 2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BUJarU / 21/03/2022 - 21/03/2022 Nº diárias: 0
BUJarU / BElEM / 21/03/2022 - 25/03/2022 Nº diárias: 4.5
NoME: roBErTo cardoSo caSTro
MaTrÍcUla: 54180189
cPf: 18991351204
carGo/fUNÇÃo:
SEcrETario / aSSESSoraMENTo
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 774703
Portaria de diarias No. 52476/2022
oBJETiVo: realizar avaliação de bens inservíveis para desfazimento e in-
ventário nas EE doM Mário dE MiraNda VilaS BoaS, EE raiMUNdo 
dE caMPoS loPES, EE aloiSio da coSTa cHaVES, EE aMaBilio alVES 
PErEira, EE aNToNio BraSil, EE dr. fáBio lUZ. realizar tombamento 
do programa dinheiro direto na escola (pdde/2019/2020/2021) . fiscalizar 
e realizar tombamento dos diversos bens patrimoniais entregues por esta 
seduc, bem como, atualização das senhas dos gestores.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BUJarU / 21/03/2022 - 21/03/2022 Nº diárias: 0
BUJarU / coNcordia do Para / 21/03/2022 - 23/03/2022 Nº diárias: 2
coNcordia do Para / ToME-acU / 23/03/2022 - 24/03/2022  Nº diárias: 1
ToME-acU / BElEM / 24/03/2022 - 25/03/2022 Nº diárias: 1.5
NoME: raiMUNda araUJo TaVarES
MaTrÍcUla: 761052
cPf: 55921493287
carGo/fUNÇÃo:
SErVENTE rEf. i / aTiV aPoio oPErac
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 774704
Portaria de diarias No. 52489/2022
oBJETiVo: realizar tombamento do Programa dinheiro direto na escola 
(PddE/2019/2020/2021) para regularização deste recurso. assim como, 
tombamento dos bens patrimoniais entregue somente com Nota de en-
trega, sem registro patrimonial (rP) no período de 2020/2021 por esta 
seduc, nas EE dr. Gaspar Viana, EE Plinio Pinheiro, EE Pequeno Princípe, 
EE GGabriel Pimenta, EE dr. inácio Mota, 4ª UrE. realizar recebimento dos 
termos de movimentação in loco o diretor dos bens nos SiSPaT WEB, e a 
atualização das senhas dos gestores das unidades escolares.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MaraBa / 21/03/2022 - 21/03/2022 Nº diárias: 0
MaraBa / BElEM / 21/03/2022 - 25/03/2022 Nº diárias: 4.5
NoME: HEliaNa dE faTiMa Maia MorEira
MaTrÍcUla: 57202459
cPf: 41073908291
carGo/fUNÇÃo:
aUXiliar oPEracioNal / aTiV aPoio oPErac
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 774665
Portaria de diarias No. 52573/2022
oBJETiVo: Viagem com objetivo de organização e gerenciamento da equi-
pe da Prefeitura/Seduc, para realizar a logística dos espaços pedagógicos, 
bem como conduzir o Exmº Governador do Estado do Pará e a Secretária 
de Educação na reinauguração da EEEfM ETEPa de Xinguara, a inaugura-
ção que ocorrerá no dia 25. 03. 2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / caNaa doS caraJaS / 21/03/2022 - 21/03/2022 Nº diárias: 0
caNaa doS caraJaS / XiNGUara / 21/03/2022 - 21/03/2022  Nº diárias: 0
XiNGUara / caNaa doS caraJaS / 21/03/2022 - 26/03/2022  Nº diárias: 5
caNaa doS caraJaS / XiNGUara / 26/03/2022 - 26/03/2022  Nº diárias: 0
XiNGUara / BElEM / 26/03/2022 - 26/03/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: WaNdErlicE rEJaNE da rocHa MiraNda
MaTrÍcUla: 5891271
cPf: 26965909234
carGo/fUNÇÃo:
aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 774657
Portaria de diarias No. 52573/2022
oBJETiVo: Viagem com objetivo de organização e gerenciamento da equi-
pe da Prefeitura/Seduc, para realizar a logística dos espaços pedagógicos, 
bem como conduzir o Exmº Governador do Estado do Pará e a Secretária 
de Educação na reinauguração da EEEfM ETEPa de Xinguara, a inaugura-
ção que ocorrerá no dia 25. 03. 2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / caNaa doS caraJaS / 21/03/2022 - 21/03/2022 Nº diárias: 0
caNaa doS caraJaS / XiNGUara / 21/03/2022 - 21/03/2022 Nº diárias: 0
XiNGUara / caNaa doS caraJaS / 21/03/2022 - 26/03/2022 Nº diárias: 5
caNaa doS caraJaS / XiNGUara / 26/03/2022 - 26/03/2022 Nº diárias: 0
XiNGUara / BElEM / 26/03/2022 - 26/03/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: WaNdErlicE rEJaNE da rocHa MiraNda
MaTrÍcUla: 5891271
cPf: 26965909234
carGo/fUNÇÃo:
aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 774658
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Portaria de diarias No. 52384/2022
oBJETiVo: Serviços de inspeção de cHEcK liST na EEEfM Maria concei-
ção Malheiros, localizada no Município de irituia.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / iriTUia / 21/03/2022 - 21/03/2022 Nº diárias: 0
iriTUia / BElEM / 21/03/2022 - 21/03/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: iSraEl SoUZa carMoNa
MaTrÍcUla: 5958681
cPf: 89356101272
carGo/fUNÇÃo:
dirETor / dirEcao
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 774659
Portaria de diarias No. 52467/2022
oBJETiVo: conduzir equipe técnica da coordenação de Matrícula que rea-
lizará visita técnica nos municipios de Marabá e Parauapebas.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
MaraBa / ParaUaPEBaS / 21/03/2022 - 25/03/2022 Nº diárias: 4
ParaUaPEBaS / MaraBa / 25/03/2022 - 25/03/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: EliNaldo alBUQUErQUE da SilVa
MaTrÍcUla: 3281043
cPf: 24715751291
carGo/fUNÇÃo:
ViGilaNTE / aTiV aPoio oPErac
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 774661
Portaria de diarias No. 52486/2022
oBJETiVo: Viagem com objetivo de fazer o levantamento situacional e 
estrutural; organizar a logística dede entrega de materiais permanentes 
e verificar os espaços da EEEFM Dom Mário de Vilas Boas localizada no 
Município de Bujarú, que ocorrerá no dia 25. 03. 2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BUJarU / 21/03/2022 - 21/03/2022 Nº diárias: 0
BUJarU / BElEM / 21/03/2022 - 25/03/2022 Nº diárias: 4.5
NoME: lUiS EdUardo da SilVa aNdradE
MaTrÍcUla: 57202990
cPf: 72074809204
carGo/fUNÇÃo:
GESTor dE UNidadE SEdUc Na EScola / dirEcao
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 774662
Portaria de diarias No. 52466/2022
oBJETiVo: realizar organização e assessoramento da biblioteca EEEfM 
dom Mário de Vilas Boas, situada no município de Bujarú.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BUJarU / 22/03/2022 - 25/03/2022 Nº diárias: 3
BUJarU / BElEM / 25/03/2022 - 25/03/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: NElcilY do NaSciMENTo GaMa
MaTrÍcUla: 57215747
cPf: 39249778287
carGo/fUNÇÃo:
TEcNico EM GESTao PUBlica / aTiV NiVEl SUPErior
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 774655
Portaria de diarias No. 52570/2022
oBJETiVo: conduzir o Gerente da GSG para realizar viagem com objeti-
vo de organização e gerenciamento da equipe da Prefeitura/Seduc, para 
realizar a logística dos espaços pedagógicos, bem como conduzir o Exmº 
Governador do Estado do Pará e a Secretária de Educação na reinaugura-
ção da ETEPa de Xinguara, a inauguração ocorrerá no dia 25. 03. 2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / XiNGUara / 21/03/2022 - 21/03/2022 Nº diárias: 0
XiNGUara / BElEM / 21/03/2022 - 26/03/2022 Nº diárias: 5.5
NoME: JoSE aNToNio daMaScENo doS SaNToS
MaTrÍcUla: 752479
cPf: 26029952234
carGo/fUNÇÃo:
SErVENTE rEf. i / aTiV aPoio oPErac
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 774651
Portaria de diarias No. 52582/2022
OBJETIVO: Viagem com objetivo de proceder a instalação, configuração, 
testes de rede e conectividade na ETEPa dE XiNGUara, com inauguração 
prevista para o dia 25. 03. 2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / caNaa doS caraJaS / 21/03/2022 - 21/03/2022 Nº diárias: 0
caNaa doS caraJaS / XiNGUara / 21/03/2022 - 21/03/2022 Nº diárias: 0
XiNGUara / caNaa doS caraJaS / 21/03/2022 - 26/03/2022 Nº diárias: 5
caNaa doS caraJaS / BElEM / 26/03/2022 - 26/03/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: JoSE rEiNaldo GUiMaraES PENa
MaTrÍcUla: 5941173
cPf: 25654896253
carGo/fUNÇÃo:
aSSiSTENTE dE iNforMaTica / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 774652
Portaria de diarias No. 52580/2022
oBJETiVo: Viagem com objetivo de fazer coordenação e levantamento si-
tuacional e estrutural; organizar a equipe que irá trabalhar na limpeza e 
roçagem para a reinauguração da ETEPa dE XiNGUara, a inauguração 
ocorrerá no dia 25. 03. 2022.

oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / caNaa doS caraJaS / 21/03/2022 - 21/03/2022 Nº diárias: 0
caNaa doS caraJaS / XiNGUara / 21/03/2022 - 21/03/2022 Nº diárias: 0
XiNGUara / caNaa doS caraJaS / 21/03/2022 - 26/03/2022 Nº diárias: 5
caNaa doS caraJaS / BElEM / 26/03/2022 - 26/03/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: roGErio Mira caVallEro dE QUEiroZ
MaTrÍcUla: 5947171
cPf: 63759314287
carGo/fUNÇÃo:
GErENTE / dirEcao
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 774653
Portaria de diarias No. 52571/2022
oBJETiVo: Viagem com objetivo de atuar na organização de entrega de 
materiais permanentes, limpeza e roçagem dos espaços da ETEPa, locali-
zada no Município de xinguaraú/Pa, com inauguração no dia 25. 03. 2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / XiNGUara / 21/03/2022 - 21/03/2022 Nº diárias: 0
XiNGUara / BElEM / 21/03/2022 - 26/03/2022 Nº diárias: 5.5
NoME: alBErTo MaGNo corrEa
MaTrÍcUla: 181234
cPf: 18798195204
carGo/fUNÇÃo:
aGENTE adMiNiSTraTiVo / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 774643
Portaria de diarias No. 52482/2022
oBJETiVo: conduzir os técnicos da drTi para realizarem serviços de vistoria 
e levantamento físico nas EE Maria da conceição Gomes de Souza, visando 
celebração de convênio com Prefeitura Municipal de São francisco do Pará.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / Sao fraNciSco do Para / 22/03/2022 - 22/03/2022 Nº diárias: 0
Sao fraNciSco do Para / BElEM / 22/03/2022 - 22/03/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: GidEoN TaVarES diaS
MaTrÍcUla: 182583
cPf: 15827054291
carGo/fUNÇÃo:
MoToriSTa / aTiV aPoio oPErac
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 774671
Portaria de diarias No. 52469/2022
oBJETiVo: realização do Projeto Educação, Etnicidade e desenvolvimento: 
fortalecimento Educacional de alunos e alunas Quilombola na Educação Básica.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / ToME-acU / 21/03/2022 - 25/03/2022 Nº diárias: 4
ToME-acU / BElEM / 25/03/2022 - 25/03/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: cilENE corrEia dE MElo
MaTrÍcUla: 5822009
cPf: 28711963204
carGo/fUNÇÃo:
ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE i / ESPEcialiSTa
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 774672
Portaria de diarias No. 52477/2022
oBJETiVo: realizar avaliação de bens inservíveis para desfazimento e in-
ventário nas EE doM Mário dE MiraNda VilaS BoaS, EE raiMUNdo 
dE caMPoS loPES, EE aloiSio da coSTa cHaVES, EE aMaBilio alVES 
PErEira, EE aNToNio BraSil, EE dr. fáBio lUZ. realizar tombamento 
do programa dinheiro direto na escola (pdde/2019/2020/2021) . fiscalizar 
e realizar tombamento dos diversos bens patrimoniais entregues por esta 
seduc, bem como, atualização das senhas dos gestores.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BUJarU / 21/03/2022 - 21/03/2022 Nº diárias: 0
BUJarU / coNcordia do Para / 21/03/2022 - 23/03/2022 Nº diárias: 2
coNcordia do Para / ToME-acU / 23/03/2022 - 24/03/2022 Nº diárias: 1
ToME-acU / BElEM / 24/03/2022 - 25/03/2022 Nº diárias: 1.5
NoME: MarcElo da SilVa MENdES
MaTrÍcUla: 5890593
cPf: 69498369291
carGo/fUNÇÃo:
aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 774674
Portaria de diarias No. 52574/2022
oBJETiVo: Viagem com objetivo de organização e gerenciamento da equi-
pe da Prefeitura/Seduc, para realizar a logística dos espaços pedagógicos, 
bem como conduzir o Exmº Governador do Estado do Pará e a Secretária 
de Educação na reinauguração da EEEfM ETEPa de Xinguara, a inaugura-
ção que ocorrerá no dia 25. 03. 2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / caNaa doS caraJaS / 21/03/2022 - 21/03/2022 Nº diárias: 0
caNaa doS caraJaS / XiNGUara / 21/03/2022 - 21/03/2022 Nº diárias: 0
XiNGUara / caNaa doS caraJaS / 21/03/2022 - 26/03/2022 Nº diárias: 5
caNaa doS caraJaS / XiNGUara / 26/03/2022 - 26/03/2022 Nº diárias: 0
XiNGUara / BElEM / 26/03/2022 - 26/03/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: SilVia HElENa BENTES dE alMEida
MaTrÍcUla: 759929
cPf: 23562811268
carGo/fUNÇÃo:
aGENTE adMiNiSTraTiVo / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 774675
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Portaria de diarias No. 52493/2022
OBJETIVO: Conduzir o servidor da CRM para realizar fiscalização, tomba-
mento assinatura no termo de movimentação de bens móveis e recebimen-
to eletronico SiSPaT/WEB de ares-condicionados (contrato 116/2019) na 
EEEM Plinio Pinheiro.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MaraBa / 21/03/2022 - 22/03/2022 Nº diárias: 1
MaraBa / BElEM / 22/03/2022 - 24/03/2022 Nº diárias: 2.5
NoME: JoSE GUilHErME araUJo Sarraf
MaTrÍcUla: 761257
cPf: 25620134253
carGo/fUNÇÃo:
EScr. daTiloG. rEf.iii / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 774668
Portaria de diarias No. 52468/2022
oBJETiVo: realização do Projeto Educação, Etnicidade e desenvolvimento: for-
talecimento Educacional de alunos e alunas Quilombola na Educação Básica.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / ToME-acU / 21/03/2022 - 25/03/2022 Nº diárias: 4
ToME-acU / BElEM / 25/03/2022 - 25/03/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: Maria dEUSilENE liSBoa MElo
MaTrÍcUla: 5901064
cPf: 61556050259
carGo/fUNÇÃo:
ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE i / ESPEcialiSTa
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 774685
Portaria de diarias No. 52475/2022
OBJETIVO: Conduzir os técnicos da DRTI para realizarem fiscalização da 
obra referente a ata de Transformadores na EE Maria de Nazaré Malheiros 
(Irituia) EE Pacifico Leão (Garrafão do Norte) EE Padre Sales (Capanema) 
e EE antonio Moraes do Nascimento (Quatipuru) .
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / iriTUia / 21/03/2022 - 21/03/2022 Nº diárias: 0
iriTUia / Garrafao do NorTE / 21/03/2022 - 22/03/2022 Nº diárias: 1
Garrafao do NorTE / caPaNEMa / 22/03/2022 - 23/03/2022 Nº diárias: 1
caPaNEMa / QUaTiPUrU / 23/03/2022 - 24/03/2022 Nº diárias: 1
QUaTiPUrU / BElEM / 24/03/2022 - 25/03/2022 Nº diárias: 1.5
NoME: KlEBEr dE oliVEira MarQUES
MaTrÍcUla: 5900228
cPf: 63413256220
carGo/fUNÇÃo:
MoToriSTa / aTiV aPoio oPErac
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 774678
Portaria de diarias No. 52465/2022
oBJETiVo: realizar organização e assessoramento da biblioteca EEEfM 
dom Mário de Vilas Boas, situada no município de Bujarú.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BUJarU / 22/03/2022 - 25/03/2022 Nº diárias: 3
BUJarU / BElEM / 25/03/2022 - 25/03/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: Maria do liVraMENTo roSa TEiXEira
MaTrÍcUla: 57213108
cPf: 57610134287
carGo/fUNÇÃo:
TEcNico EM GESTao PUBlica / aTiV NiVEl SUPErior
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 774681
Portaria de diarias No. 52492/2022
OBJETIVO: Realizar fiscalização, tombamento assinatura no termo de mo-
vimentação de bens móveis e recebimento eletronico SiSPaT/WEB de ares-
condicionados (contrato 116/2019) na EEEM Plinio Pinheiro.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MaraBa / 21/03/2022 - 22/03/2022 Nº diárias: 1
MaraBa / BElEM / 22/03/2022 - 24/03/2022 Nº diárias: 2.5
NoME: faBio roSa MoraES
MaTrÍcUla: 57212488
cPf: 98215876234
carGo/fUNÇÃo:
aUXiliar oPEracioNal / aTiV aPoio oPErac
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 774682
Portaria de diarias No. 52483/2022
oBJETiVo: fiscalização de obras referente a reconstrução da EEEM dr. 
Gaspar Viana, EEEM acy de Jesus de barros (cHEcK liST) , EEEM Plinio 
Pinheiro, localizadas no Município de Marabá.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MaraBa / 22/03/2022 - 22/03/2022 Nº diárias: 0
MaraBa / BElEM / 22/03/2022 - 25/03/2022 Nº diárias: 3.5
NoME: EdUardo dioNiSio PaMPloNa da SilVa JUNior
MaTrÍcUla: 57211250
cPf: 38117762234
carGo/fUNÇÃo:
ENG. ciVil / aTiV NiVEl SUPErior
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 774732
Portaria de diarias No. 52472/2022
oBJETiVo: realizar visita técnica pedagógica, para implantação do Ensino 
Médio Modular/SoME nas aldeias do município de aveiro.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
SaNTarEM / aMaZoNaS / 21/03/2022 - 22/03/2022 Nº diárias: 1

aMaZoNaS / aVEiro / 22/03/2022 - 25/03/2022 Nº diárias: 3
aVEiro / aMaZoNaS / 25/03/2022 - 26/03/2022 Nº diárias: 1
aMaZoNaS / SaNTarEM / 26/03/2022 - 26/03/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: adENilSoN alVES dE SoUSa
MaTrÍcUla: 5923967
cPf: 53847717200
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor NiVEl MEdio / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 774716
Portaria de diarias No. 52427/2022
oBJETiVo: instruir Processo disciplinar/Pad Nº604/2021, o qual trata so-
bre o suposto assédio sexual de professor a aluna na Escola de Barcarena e 
91/2021 (sobre falta de prestação de contas de diárias recebidas).
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BarcarENa / 21/03/2022 - 21/03/2022 Nº diárias: 0
BarcarENa / BElEM / 21/03/2022 - 24/03/2022 Nº diárias: 3.5
NoME: raiMUNdo NoNaTo laUNE doS SaNToS
MaTrÍcUla: 404071
cPf: 15336743291
carGo/fUNÇÃo:
Prof. colaBorador NiVEl MEdio / docENTE
ordENador: Marco aNToNio da SilVa PErEira cPf: 98664956200
Portaria de diarias No. 52426/2022
oBJETiVo: instruir Processo disciplinar/Pad Nº604/2021, o qual trata so-
bre o suposto assédio sexual de professor a aluna na Escola de Barcarena e 
91/2021 (sobre falta de prestação de contas de diárias recebidas).
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BarcarENa / 21/03/2022 - 21/03/2022 Nº diárias: 0
BarcarENa / BElEM / 21/03/2022 - 24/03/2022 Nº diárias: 3.5
NoME: rENaTa SaNToS da foNSEca
MaTrÍcUla: 57176254
cPf: 84702850253
carGo/fUNÇÃo:
ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE i / ESPEcialiSTa
ordENador: Marco aNToNio da SilVa PErEira cPf: 98664956200
Portaria de diarias No. 52428/2022
oBJETiVo: instruir Processo disciplinar/Pad Nº604/2021, o qual trata so-
bre o suposto assédio sexual de professor a aluna na Escola de Barcarena e 
91/2021 (sobre falta de prestação de contas de diárias recebidas).
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BarcarENa / 21/03/2022 - 21/03/2022 Nº diárias: 0
BarcarENa / BElEM / 21/03/2022 - 24/03/2022 Nº diárias: 3.5
NoME: GilValdo da cUNHa oliVEira
MaTrÍcUla: 406910
cPf: 11668903253
carGo/fUNÇÃo:
aGENTE adMiNiSTraTiVo / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: Marco aNToNio da SilVa PErEira cPf: 98664956200
Portaria de diarias No. 52429/2022
oBJETiVo: conduzir a comissão composta pelos servidores renata Santos 
da fonseca, raimundo Nonato launé dos Santos e Gilvaldo da cunha oli-
veira ao Município de Barcarena/Pa.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BarcarENa / 21/03/2022 - 21/03/2022 Nº diárias: 0
BarcarENa / BElEM / 21/03/2022 - 24/03/2022 Nº diárias: 3.5
NoME: JoSE lUiS da coSTa alVES
MaTrÍcUla: 5660866
cPf: 21204560200
carGo/fUNÇÃo:
MoToriSTa / aTiV aPoio oPErac
ordENador: Marco aNToNio da SilVa PErEira cPf: 98664956200

Protocolo: 774111

.

.

oUtras MatÉrias
.

cedÊNcia
Portaria N.º:1606/2022 de 11/03/2022
de acordo com o Processo nº 2022/102669 ceder ao Tribunal regional fe-
deral da 1ª região, o servidor MarcElo doUGlaS coSTa fUrTado, ma-
tricula Nº57212826/1 ,auxiliar operacional, lotado nesta Secretaria, com 
ônus para o Órgão cedente, mediante reembolso do Órgão cessionário, no 
período de 21/09/2022 a 19/09/2024.
Portaria N.º:1607/2022 de 11/03/2022
de acordo com o Processo nº 2021/959085 ceder à Prefeitura Municipal de 
rio Maria, o servidor adJair riBEiro da SilVa , matricula Nº54184133/1 , 
Professor, lotada nesta Secretaria, com ônus para o Órgão cedente, mediante 
reembolso do orgão cessionário,no período de 01/11/2021 a 31/10/2023.
Portaria N.º:1617/2022 de 11/03/2022
de acordo com o Processo nº 455555/2021 ceder ao Tribunal de contas dos 
Municípios do Estado do Pará , a servidora Maria criSTiNa do Socorro 
aNdradE, matricula Nº392650/1 , Professor, lotada nesta Secretaria, sem 
ônus para o Órgão de origem, no período de 01/05/2021 a 30/04/2023.
Portaria N.º:1616/2022 de11/03/2022
de acordo com o Processo nº 455555/2021 forMaliZar à cessão para o 
Tribunal de contas dos Municípios do Estado do Pará, da servidora Maria 
criSTiNa do Socorro da coSTa aNdradE, matricula nº 392650/1, 
Professor, lotada nesta Secretaria, sem ônus para o Órgão de origem, no 
período de 31/07/2020 a 30/04/2021, para fins de regularização funcional.
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desiGNar
Portaria Nº.:001610/2022 de 11/03/2022
de acordo com o Processo nº 109227/2022 designar THaiSSa rodriGUES 
GEMaQUE, Matrícula nº 5896630/1, assist. administrativo, para responder 
pela coordenadoria de recursos Tecnológicos e da informação/SalE, du-
rante o impedimento do titular, no período de 01/03/2022 a 14/04/2022.
Portaria Nº.:001749/2022 de 15/03/2022
de acordo com o Processo nº 240166/2022
designar VaNES da SilVa SaNToS, Matrícula nº 57226716/2, Espec. em 
Educação, para responder interinamente pela função de Vice-diretor (GEd-
2) da EEEM. felipe Patroni/Sede/acará, a contar de 21/03/2022
Portaria Nº.:001750/2022 de 15/03/2022
de acordo com o Processo nº 222823/2022 designar dorilENE fUrTado 
diaS, Matrícula nº 5902038/1, Professor, para responder interinamente 
pela função de Vice-diretor (GEd-2) da EE. centro integrado de formação 
Profissional de Cametá/Cametá, a contar de 21/03/2022
Portaria Nº.:001815/2022 de 16/03/2022
de acordo com o Processo nº 895005/2021
designar laUra Maria aMErico da SilVa, Matrícula nº 54188281/1, Pro-
fessor, para responder interinamente pela função de diretor i (GEd-3) da 
EEEM. Bendita Marilda da Silva Braga/Mocajuba, a contar de 18/03/2022
Portaria Nº.:001816/2022 de 16/03/2022
de acordo com o Processo nº 523133/2022 designar JaNaiNa do NaSci-
MENTo MacHado BaTiSTa, Matrícula nº 57208516/1,Espec. em Educa-
ção, para responder interinamente pela função de Vice-diretor (GEd-2) da 
EEEM. Tiradentes/Belém, a contar de 18/03/2022
Portaria Nº.:001817/2022 de 16/03/2022
de acordo com o Processo nº 1433651/2021 designar BrUNa MoraES 
Garcia, Matrícula nº 57212980/1, assist. administrativo, para responder 
interinamente pela função de Secretária (GEd-1) da EE. de EnsinoTécnico 
de Nível Medio e das artes São lucas/castanhal, a contar de 18/03/2022
Portaria Nº.:001821/2022 de 16/03/2022
de acordo com o Processo nº 198734/2022 designar MarilUcE ciriNo 
dE SoUSa frEiTaS, Matrícula nº 57214198/1, assist. administrativo, para 
responder interinamente pela função de Secretária (GEd-1) da 12ª UrE/
itaituba, a contar de 18/03/2022
Portaria Nº.:001831/2022 de 17/03/2022
de acordo com o Processo nº 135282/2022 designar dENiSE SoarES da 
VEra crUZ, Matrícula nº 57209308/1, Espec. em Educação, para respon-
der interinamente pela função de Secretária (GEd-1) da EEEfM. francisco 
Nunes/irituia, a contar de 21/03/2022
Portaria Nº.:001484/2022 de 09/03/2022
de acordo com o Processo nº 226495/2022 designar JoSilENE corrEa 
aNdradE, Matrícula nº 57218052/1, Professor, para responder interi-
namente pela função de diretor ii (GEd-3.1) da EEEfM. dr. José Marcio 
ayres/Belém, a contar de 18/03/2022
Portaria Nº.:001673/2022 de 14/03/2022
de acordo com o Processo nº 266893/2022 considerando não haver ônus 
adicional para o Estado. designar criSTiaNE GoMES MENdoNÇa GoN-
ÇalVES, Matrícula nº 54195569/3, Espec. em Educação, para exercer a 
função de responsável pelas atividades administrativas e Pedagógicas do 
EEEf. Benedito chaves Mendes Seara/Belém, a contar de 17/03/2022.
Portaria Nº.:001670/2022 de 14/03/2022
de acordo com o Processo nº 30938/2022 designar WErlEN ElcioNE Pi-
NHEiro dE oliVEira, Matrícula nº 57214114/1, Professor, para exercer a 
função de diretor i (GEd-3) da EEEf. dr. armando correa/Santa Maria do 
Pará, a contar da data de publicação desta Portaria.
Portaria Nº.:001886/2022 de 18/03/2022
de acordo com o Processo nº 1132974/2021 designar JoSE adalBErTo 
liMa BriTo, Matrícula Nº5530334/2, assist. administrativo, para respon-
der interinamente pela função de Secretário (GEd-1) da EEEEM. centro 
Educacional anchieta/itaituba, a contar de 23/03/2022
Portaria Nº.:001874/2022 de 18/03/2022
de acordo com o Processo nº 204225/2022 designar KEila do Socor-
ro SaNToS PErEira, Matrícula Nº 57210716/1, Servente, para responder 
interinamente pela função de Secretária (GEd-1) da EEEfM. Prof. Marcos 
Nunes/Santa Maria do Pará, a contar de 23/03/2022
Portaria Nº.:001647/2022 de 11/03/2022
de acordo com o Processo nº 257763/2022 designar VaNia rEGiNa MEN-
dES diaS, matrícula nº 5891446/1, assist. administrativo, para responder 
interinamente pela função de Secretária (GEd-1) da EEEfM. Eneida de 
Moraes/ananindeua, a contar de 16/03/2022
Portaria Nº.:001648/2022 de 11/03/2022
de acordo com o Processo nº 95678/2022 designar darlENE VirGiNia 
MoraES dE SoUZa MaGNo, matrícula nº 57215445/1, Servente, para 
responder interinamente pela função de Secretária (GEd-1) da EEEM. Prof. 
Maria camara Paes/Breves, a contar de 16/03/2022
Portaria Nº.:001553/2022 de 10/03/2022
de acordo com o Processo nº 217017/2022 designar carla VaNESSa doS 
SaNToS, matrícula nº 5892275/1, Servente, para responder interinamente 
pela função de Secretária (GEd-1) da EEEM. acy de Jesus Barros Pereira/
Barcarena, a contar de 14/03/2022
Portaria Nº.:001875/2022 de 18/03/2022
de acordo com o Processo nº 1430507/2021 formalizar a designação do 
servidor JoSÉ MaTiaS VilHENa caSTro, Matrícula nº 57212306/1, auxi-
liar operacional, para responder interinamente pela função de Secretário 

(GED-1) da EEEF. Monte Serrat/Belém, a partir de 13/12/2021, para fins 
de regularização funcional.
disPeNsa de FUNÇÃo
Portaria Nº.:001871/2022 de 18/03/2022
de acordo com o Processo nº 1430507/2021
formalizar a dispensa, a pedido, do servidor JoSÉ MaTiaS VilHENa caS-
Tro, Matrícula nº 57212306/1, auxiliar operacional, da função de Secretá-
rio (GED-1) da EEEF. Maria Luiza/Belém, a partir de 13/12/2021, para fins 
de regularização funcional.
Portaria Nº.:001550/2022 de 10/03/2022
de acordo com o Processo nº 215078/2022 dispensar, a pedido, Maria 
daS GraÇaS corrEa dE araUJo, matrícula nº 6033083/1, Escrev. da-
tilografo, da função de diretor i (GEd-3) da EEEf. centro Educacional fla-
viano Gomes/ananindeua, a contar de 08/03/2022
Portaria Nº.:001551/2022 de 10/03/2022
de acordo com o Processo nº 151588/2022 dispensar, a pedido, dioGo 
PacHEco dE oliVEira, matrícula nº 57197884/2, assist. administrativo, 
da função de Secretário (GEd-1) da EEEfM. Maria de Nazare Marques rios/
ananindeua, a contar de 14/03/2022
Portaria Nº.:001644/2022 de 11/03/2022
de acordo com o Processo nº 257763/2022
dispensar, a pedido, fraNciSca daNiEllY da SilVa cardoSo, matrícula 
nº 54184679/2, assist. administrativo, da função de Secretária (GEd-1) da 
EEEfM. Eneida de Moraes/ananindeua, a contar de 16/03/2022
Portaria Nº.:001646/2022 de 11/03/2022
de acordo com o Processo nº 95678/2022 dispensar, a pedido, adriENY 
cardoSo rodriGUES, matrícula nº 57215521/1, assist. administrativo, 
da função de Secretária (GEd-1) da EEEfM. Prof. Maria câmara Paes/Bre-
ves, a contar de 16/03/2022
Portaria Nº.:001552/2022 de 10/03/2022
de acordo com o Processo nº 217017/2022 dispensar, a pedido, MarcE-
lo GoMES aZEVEdo, matrícula nº 54188379/1, Professor, da função de 
Secretário (GEd-1) da EEEfM. acy de Jesus Barros Pereira/Barcarena, a 
contar de 14/03/2022
Portaria Nº.:001645/2022 de 11/03/2022
de acordo com o Processo nº 234974/2022 dispensar, a pedido, Mar-
cio aNdrE SaNTa BriGida liMa, matrícula nº 57220491/1, Professor, 
da função de diretor i (GEd-3) da EEEf. Maria Hyluisa Pinto ferreira/
curuça, a contar de 25/02/2022
Portaria Nº.:001672/2022 de 14/03/2022
de acordo com o Processo nº 171895/2022 dispensar, a pedido, adriaNa MEN-
dES coSTa, Matrícula nº 57215360/1,Professor, da função de direto ii (GEd-
3.1) da EEEM. carmina Gomes/São felix do Xingu, a contar de 07/03/2022.
Portaria Nº.:001671/2022 de 14/03/2022
de acordo com o Processo nº 239167/2022
dispensar, a pedido, ToNY WESlEY dE MoNT SErraT loPES, Matrícula nº 
5902278, Especialista em Educação, da função de Vice-diretor(GEd-2) da 
EEEfM. Pitagoras/ananindeua, a contar de 01/03/2022.
Portaria Nº.:001669/2022 de 14/03/2022
de acordo com o Processo nº 30938/2022 dispensar WErlEN ElcioNE 
PiNHEiro dE oliVEira, Matrícula nº 57214114/1, Professor, da função 
de diretor i (GEd-3) da EEEf. dr. armando correa/Santa izabel do Pará, a 
contar da data de publicação desta Portaria.
Portaria Nº.:001613/2022 de 11/03/2022
de acordo com o Processo nº 214994/2022 dispensar, a pedido, clEUdE BriTo 
frEirE, Matrícula nº 5403316/2, Especialista em Educação, da função de Vice-
diretor(GEd-2) da EEEfM.São Geraldo/ananindeua, a contar de 08/03/2022.
Portaria Nº.:001612/2022 de 11/03/2022
de acordo com o Processo nº 222349/2022
dispensar, a pedido, NilcE PoNTES rodriGUES, Matrícula nº 6388841/2, 
Especialista em Educação, da função de diretor i (GEd-3) da EEEfM.São 
Geraldo/ananindeua, a contar de 08/03/2022.
Portaria Nº.:001615/2022 de 11/03/2022
de acordo com o Processo nº 221570/2022 dispensar, a pedido, Maria 
ESTEr PiNHEiro da SilVa, Matrícula nº 57217343/1, assist. administrati-
vo, da função de Secretária(GEd-1) da EEEfM.centro Educacional flaviano 
Gomes/ananindeua, a contar de 08/03/2022.
Portaria Nº.:001614/2022 de 11/03/2022
de acordo com o Processo nº 260991/2022 dispensar, a pedido, EliZaBE-
TH criSTiNa diaS BarBoSa, Matrícula nº 5721372/1, assist. administra-
tivo, da função de Secretária(GEd-1) da EEEfM.São Geraldo/ananindeua, 
a contar de 08/03/2022.
Portaria Nº.:001748/2022 de 15/03/2022
de acordo com o Processo nº 1293595/2021 dispensar, a pedido, Ma-
ria do PErPETUo Socorro GoNÇalVES BiBaS, Matrícula nº 307521/1, 
Professor, da função de Vice-diretor(GEd-2) da EEEfM. José Marcelino de 
oliveira/ananindeua, a contar de 08/03/2022.
Portaria Nº.:001618/2022 de 11/032022
de acordo com o Processo nº 277788/2022 dispensar, a pedido, NElcY 
aQUiNo PiNHEiro, Matrícula nº 57227444/1, assist. administrativo, da 
função de Secretária(GEd-1) da EEEM. Manoel de castro/Sede/igarape-
Miri, a contar de 01/03/2022.
Portaria Nº.:001481/2022 de 09/03/2022
de acordo com o Processo nº 226495/2022 dispensar JoSilENE corrEa 
aNdradE, Matrícula nº 57218052/1, Professor, da função de diretor i 
(GEd-3) da EEEf. Santa Bárbara/Belém, a contar de 18/03/2022
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aProVaÇÃo de escaLa de FÉrias
Portaria Nº.:015/2022 de 17/03/2022
Nome:daNiEl MENEZES BENTES
Matrícula:54183294/1 Período:15/05 à 28/06/22Exercício:2022
Unidade:EEEM Profº Mauricio Hamoy/Óbidos
Portaria Nº.:68/2022 de 17/03/2022
Nome:aNTÔNio lUiS coSTa raMoS
Matrícula:57234484/1 Período:03/05 à 16/06/22Exercício:2019
Unidade:EE Getulio Vargas/itupiranga
Portaria Nº.:69/2022 de 17/03/2022
Nome:adElMo orNElES dE oliVEira
Matrícula:57211009/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2021
Unidade:EE Maria Sylvia dos Santos/rondon do Pará
Portaria Nº.:71/2022 de 17/03/2022
Nome:HÉlio fErrEira dE oliVEira
Matrícula:5942128/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2021
Unidade:EE Maria Sylvia dos Santos/Bom Jesus do Tocantins
Portaria Nº.:71/2022 de 17/03/2022
Nome:JoNildo MENdES da SilVa
Matrícula:57210895/1 Período:04/07 à 02/08/22Exercício:2018
Unidade:EE Profª Jacy de Jesus Barros/Marabá
Portaria Nº.:153/2022 de 17/03/2022
Nome:aNa Maria oliVEira da crUZ
Matrícula:554006/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEM antônio lemos/Stª izabel/Pará
Portaria Nº.:154/2022 de 17/03/2022
Nome:JaQUEliNE NaSciMENTo rocHa
Matrícula:57210859/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEM antônio lemos/Stª izabel/Pará
Portaria Nº.:155/2022 de 17/03/2022
Nome:Maria da coNcEiÇÃo BriTo SilVa
Matrícula:733555/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEM antônio lemos/Stª izabel/Pará
Portaria Nº.:156/2022 de 17/03/2022
Nome:Walcir orTiZ
Matrícula:57215243/1 Período:01/07 à 30/07/22 Exercício:2022
Unidade:EEEM antônio lemos/Stª izabel/Pará
Portaria Nº.:158/2022 de 17/03/2022
Nome:adilENa BriTo loPES dE MoUra
Matrícula:5889334/1 Período:01/07 à 14/08/22 Exercício:2022
Unidade:EEcTP Giovanni Emmi/Stª izabel do Pará
Portaria Nº.:159/2022 de 17/03/2022
Nome:carloS alBErTo dE oliVEira SENa
Matrícula:733857/1 Período:01/07 à 30/07/22 Exercício:2022
Unidade:EEcTP Giovanni Emmi/Stª izabel do Pará
Portaria Nº.:160/2022 de 17/03/2022
Nome:carMEM BarroS ViaNa
Matrícula:57215636/1 Período:01/07 à 30/07/22 Exercício:2022
Unidade:EEcTP Giovanni Emmi/Stª izabel do Pará
Portaria Nº.:161/2022 de 17/03/2022
Nome:EloiaNa dE oliVEira diaS
Matrícula:8400953/1 Período:01/07 à 30/07/22 Exercício:2022
Unidade:EEcTP Giovanni Emmi/Stª izabel do Pará
Portaria Nº.:162/2022 de 17/03/2022
Nome:Maria JoSÉ doS SaNToS BarroS
Matrícula362921/1Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEcTP Giovanni Emmi/Stª izabel do Pará
Portaria Nº.:187/2022 de 17/03/2022
Nome:JacKSoN VaScoNcEloS E SilVa
Matrícula:57216991/1Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:Erc São francisco/Santarém
Portaria Nº.:98/2022 de 12/01/2022
Nome:EliaS PaScoal ViEira JUNior
Matrícula:5899488/1 Período:01/07 à 14/08/22Exercício:2022
Unidade:EE frei ambrósio/Santarém
Portaria Nº.:44/2022 de 11/01/2022
Nome:GiSElE Vidal fErrEira
Matrícula:57208435/1 Período:01/07 à 14/08/22Exercício:2021
Unidade:5ª UrE/Santarém
Portaria Nº.:43/2022 de 11/01/2022
Nome:ZUlEiVa PErEira MaToS
Matrícula:57215252/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:5ª UrE/Santarém
Portaria Nº.:42/2022 de 11/01/2022
Nome:MariElE ParaNaTiNGa do carMo
Matrícula:5907105/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:5ª UrE/Santarém
Portaria Nº.:91/2022 de 12/01/2022
Nome:Mira SElMa cUNHa NoGUEira
Matrícula:57214866/1Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE Ezeriel Mônico de Matos/Santarém
Portaria Nº.:41/2022 de 11/01/2022
Nome:Maria BErNadETE dE carValHo SoarES
Matrícula:5610524/2Período:01/07 à 14/08/22Exercício:2022
Unidade: 5ª UrE/Santarém

Portaria Nº.:90/2022 de 12/01/2022
Nome:Maria do PErPETUo Socorro SaNToS SiQUEira
Matrícula:57211074/1Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2021
Unidade:EE Ezeriel Mônico de Matos/Santarém
Portaria Nº.:89/2022 de 12/01/2022
Nome:lEXaNdrE ÍTalo fariaS SoUSa
Matrícula:57214948/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE Ezeriel Mônico de Matos/Santarém
Portaria Nº.:88/2022 de 12/01/2022
Nome:EliZaNdra SoarES TEiXEira
Matrícula:57214990/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE Ezeriel Mônico de Matos/Santarém
Portaria Nº.:40/2022 de 11/01/2022
Nome:GErVÂNia VaScoNcEloS SilVa
Matrícula:57208434/1 Período:01/07 à 14/08/22Exercício:2021
Unidade:5ª UrE/Santarém
Portaria Nº.:38/2022 de 11/01/2022
Nome:EdGar JoSÉ VaScoNcEloS rÊGo
Matrícula:5120543/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:5ª UrE/Santarém
Portaria Nº.:37/2022 de 11/01/2022
Nome:diEGo dE aZEVEdo PiNTo
Matrícula:57218189/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:5ª UrE/Santarém
Portaria Nº.:86/2022 de 12/01/2022
Nome:filadElSo PErEira loBaTo
Matrícula:229199/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE Eduardo Pereirta lobato/Santarém
Portaria Nº.:85/2022 de 12/01/2022
Nome:BENEdiTa raMoS colarES
Matrícula:57214995/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE Eduardo angeliim/Santarém
Portaria Nº.:84/2022 de 12/01/2022
Nome:SaNdro JorGE MaSSaraNdUBa E SilVa
Matrícula:5776465/2 Período:01/07 à 14/08/22Exercício:2022
Unidade:cEEJa/Santarém
Portaria Nº.:36/2022 de 11/01/2022
Nome:aNTÔNio fraGoSo doS SaNToS
Matrícula:57214924/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:5ª UrE/Santarém
Portaria Nº.:141/2022 de 13/01/2022
Nome:Maria iZoNilda crUZ SoUSa
Matrícula:57216609/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE N Srª aparecida/Santarém
Portaria Nº.:35/2022 de 11/01/2022
Nome:alBaNiZa liSBoa rEGo
Matrícula:57215019/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:5ª UrE/Santarém
Portaria Nº.:139/2022 de 13/01/2022
Nome:fraNciSca SHirlEY BEZErra dE alMEida
Matrícula:57214934/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE Maria Uchôa Martins/Santarém
Portaria Nº.:140/2022 de 13/01/2022
Nome:GEraldo coSTa NoGUEira
Matrícula:270962/1 Período:01/07 à 14/08/22Exercício:2022
Unidade:EE N Srª aparecida/Santarém
Portaria Nº.:138/2022 de 13/01/2022
Nome:EdilENa da SilVa PErEira
Matrícula:57211360/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2021
Unidade:EE Maria Uchôa Martins/Santarém
Portaria Nº.:136/2022 de 13/01/2022
Nome:áNdrE MarcElE coSTa PErEira
Matrícula:57234516/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2021
Unidade:EE Maria Uchôa Martins/Santarém
Portaria Nº.:137/2022 de 13/01/2022
Nome:MarcoS doS SaNToS SoUSa
Matrícula:57215089/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE Maria Uchôa Martins/Santarém
Portaria Nº.:135/2022 de 13/01/2022
Nome:adliN irlaNdE TaVarES do aMaral
Matrícula:5509084/1 Período:01/07 à 14/08/22Exercício:2022
Unidade:EE Maria Uchôa Martins/Santarém
Portaria Nº.:134/2022 de 13/01/2022
Nome:JoSÉ NorMaNdo SaNToS dE caSTro
Matrícula:6319181/1 Período:01/07 à 14/08/22Exercício:2022
Unidade:EE Madre imaculada/Santarém
Portaria Nº.:133/2022 de 13/01/2022
Nome:SilVaNa aNdrÉa da foNSEca ViEira
Matrícula:57211292/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE Madre imaculada/Santarém
Portaria Nº.:132/2022 de 13/01/2022
Nome: Maria do Socorro fErrEira loPES
Matrícula:5889544/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade::EE Madre imaculada/Santarém
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Portaria Nº.:131/2022 de 13/01 /2022
Nome:JUrENilVa SilVa doS SaNToS
Matrícula:57214855/1Período:01/07 à 14/08/22Exercício:2022
Unidade::EE Madre imaculada/Santarém
Portaria Nº.:129/2022 de 13/01/2022
Nome:JardiSSoN lUiZ rocHa da SilVa
Matrícula:57194568/1 Período:01/07 à 14/08/22Exercício:2022
Unidade::EE Madre imaculada/Santarém
Portaria Nº.:128/2022 de 13/01/2022
Nome:EliZaNE da SilVa SoUSa
Matrícula:57215098/1Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade::EE Madre imaculada/Santarém
Portaria Nº.:127/2022 de 13/01/2022
Nome:aUrilENE roliM liMa
Matrícula:57217774/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade::EE Madre imaculada/Santarém
Portaria Nº.:125/2022 de 13/01/2022
Nome:adilEr rEBElo dE SoUSa
Matrícula:57214830/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2021
Unidade::EE Madre imaculada/Santarém
Portaria Nº.:124/2022 de 13/01/2022
Nome:SilaS SiQUEira BaTiSTa
Matrícula:5866863/2 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE Júlia Gonçalves Passarinho/Santarém
Portaria Nº.:59/2022 de 11/01/2022
Nome:MaricEli oliVEira
Matrícula:57214829/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE aluizio lopes Martins/Santarém
Portaria Nº.:107/2022 de 12/01/2022
Nome: Maria raiMUNda fUrTado doS SaNToS
Matrícula:57215029/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE Governador fernando dos Santos/Santarém
Portaria Nº.:123/2022 de 13/01/2022
Nome:oSTENE carloS NoGUEira coSTa
Matrícula:268488/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2021
Unidade:EE Júlia Gonçalves Passarinho/Santarém
Portaria Nº.:122/2022 de 13/01/2022
Nome:JUcENEia carValHo liMa
Matrícula:57214831/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE Júlia Gonçalves Passarinho/Santarém
Portaria Nº.:121/2022 de 13/01/2022
Nome:dioGENES dE alMEida loPES
Matrícula:227900/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE Júlia Gonçalves Passarinho/Santarém
Portaria Nº.:120/2022 de 13/01/2022
Nome:aNa VaNEZa VaScoNcEloS MENEZES
Matrícula:57211281/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2021
Unidade:EE José de alencar/Santarém
Portaria Nº.:119/2022 de 13/01/2022
Nome:EdSoN ricardo PErEira caNTÉ
Matrícula:5900087/1 Período:01/07 à 14/08/22Exercício:2022
Unidade:EE José de alencar/Santarém
Portaria Nº.:118/2022 de 13/01/2022
Nome:JoElMa NaSciMENTo caNTÉ
Matrícula:57215162/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE José de alencar/Santarém
Portaria Nº.:55/2022 de11/01/2022
Nome:aNTÔNio NarciSo doS SaNToS
Matrícula:267449/1 Período:01/07 à 14/08/22Exercício:2022
Unidade:EE aluizio lopes Martins/Santarém
Portaria Nº.:115/2022 de 13/01/2022
Nome:aNTÔNia GlEiBEVaNia aGUiar
Matrícula:57208838/1 Período:01/07 à 14/08/22Exercício:2021
Unidade:EE Jader Barbalho/Santarém
Portaria Nº.:114/2022 de 13/01/2022
Nome:aErToN HErcUlaNo dE oliVEira
Matrícula:6313965/3 Período:01/07 à 14/08/22Exercício:2022
Unidade:EE Jader Barbalho/Santarém
Portaria Nº.:113/2022 de 13/01/2022
Nome:ENilcE roSE dE JESUS MarTiNS
Matrícula:272906/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE Jader Barbalho/Santarém
Portaria Nº.:165/2022 de 14/01/2022
Nome:SaNTiNo corrEa doS SaNToS
Matrícula:8400970/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE richard Hennington/Santarém
Portaria Nº.:168/2022 de 14/01/2022
Nome:lUZia BarroS da SilVa
Matrícula:6400879/2 Período:01/07 à 14/08/22Exercício:2022
Unidade:EE rio Tapajós/Santarém
Portaria Nº.:170/2022 de 14/01/2022
Nome:MYrTa BaSToS PErEira
Matrícula:57214377/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE rodrigues dos Santos/Santarém

Portaria Nº.:171/2022 de 14/01/2022
Nome:Maria TElMa SoUSa dE MElo
Matrícula:57215033/1Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE rodrigues dos Santos/Santarém
Portaria Nº.:81/2022 de 12/01/2022
Nome:BENJaMiN da SilVa caMarGo
Matrícula:6038344/1 Período:01/07 à 14/08/22Exercício:2022
Unidade:cEEJa/Santarém
Portaria Nº.:82/2022 de 12/01/2022
Nome:ENY criSTiNa PirES fErNaNdES
Matrícula:272965/3 Período:01/07 à 14/08/22Exercício:2022
Unidade:cEEJa/Santarém
Portaria Nº.:83/2022 de 12/01/2022
Nome:PaUlo roBErTo fErrEira
Matrícula:57214953/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:cEEJa/Santarém
Portaria Nº.:70/2022 de 12/02/2022
Nome:Maria MarGarET doS SaNToS caMPoS
Matrícula:5900098/1 Período:01/07 à 14/08/22Exercício:2022
Unidade:EE antônio Batista Belo de carvalho/Santarém
Portaria Nº.:72/2022 de 12/01/2022
Nome: GilVaNilda doS SaNToS riBEiro
Matrícula:57215008/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE antônio Batista Belo de carvalho/Santarém
Portaria Nº.:73/2022 de 12/01/2022
Nome:VaNUSa caMPoS riBEiro
Matrícula:57210511/1 Período:01/07 à 14/08/22Exercício:2022
Unidade:EE antônio Batista Belo de carvalho/Santarém
Portaria Nº.:78/2022 de 12/01/2022
Nome:EliNElZa SaNToS PErEira
Matrícula:57211388/1Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE Barão do Tapajós/Santarém
Portaria Nº.:79/2022 de 12/01/2022
Nome:JaNira ElioNor SoUSa SaNToS
Matrícula:5948080/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE Barão do Tapajós/Santarém
Portaria Nº.:80/2022 de 12/01/2022
Nome:JoÃo BaTiSTa TEiXEira caSTro
Matrícula:57210965/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2021
Unidade:EE Barão do Tapajós/Santarém
torNar seM eFeito
Portaria Nº.:1826 /2022 de 17/03/2022
Tornar sem efeito a PorTaria Nº 00007/2022 dE 08/03/2022, que 
concedeu 30 dias de férias, no período de 03/05/2022 a 01/06/2022, a 
servidora iSaBEllE cHrYSTiNa doS SaNToS E SaNToS , matricula nº 
5954639/1,assistente administrativo, lotado na EE dr romildo Veloso e 
Silva/Ourilândia do Norte, referente ao exercício de 2022, para fins de 
regularização funcional.
Portaria Nº.:1827/2022 de 17/03/2022
Tornar sem efeito a PorTaria Nº 000177/2022 de 14/01/2022, que con-
cedeu 45 dias férias, no período de 01/07/2022 a 14/08/2022, a servidora 
aNa Maria coSTa rEGo, matricula nº 57208889/1,Especialista em Edu-
cação,lotado na EE anexo São felipe/Santarém, referente ao exercício de 
2022, para fins de regularização funcional.
Portaria Nº.:001895/2022 de 21/03/2022
Tornar sem efeito a PorTaria Nº 001207/2022 de 07/03/2022, que con-
cedeu 30 dias de férias, no período de 01/04/2022 a 30/04/2022, a servi-
dora MarlUcE dE carValHo fariaS, matricula nº 57210662/1, auxuliar 
operacional, lotada no depto Educacional de atividades físicas/Belém, re-
ferente ao exercício de 2022, para fins de regularização funcional.
Portaria Nº.:1889/2022 de 18/03/2022
de acordo com o Processo nº 467753/2021 Tornar sem efeito a PorTaria 
Nº 007924/2021 de 01/09/2021, que designou a servidora KaTia HElENa 
PaES dE liMa, matricula 5553296/2, Espec. em Educação, para respon-
der pela função de diretor ii(GEd-3.1) da EE. de Educação Tecnológica 
anizio Teixeira/Belém, durante o impedimento do titular, no período de 
04/08/2021 s 15/09/2021.
retiFicar
Portaria Nº.:1868/2022 de 18/03/2022
Retificar na PORTARIA Nº 11790/2008 de 09/01/2008, que concedeu 
60 dias de licença Especial, o Triênio de 10/10/2004 a 09/10/2007 para 
01/08/1999 a 31/07/2002, no período de 01/10/2008 a 29/11/2008 a ser-
vidora Maria dE faTiMa araUJo doS SaNToS, matrícula nº 375012/1, 
Escrevente datilógrafo, lotada no departamento Educacional de atividades 
Físicas/Belém, para fins de regularização funcional.
Portaria Nº.:1869/2022 de 18/03/2022
Retificar na PorTaria Nº 08773/2019 de 13/08/2019, que concedeu 
60 dias de licença Especial, o Triênio de 19/02/1990 a 18/02/1993 para 
28/12/2003 a 27/12/2003 , no período de 03/01/2022 a 03/03/2022 a ser-
vidora Maria dE faTiMa araUJo doS SaNToS, matrícula nº 375012/2, 
Especialista em Educação, lotada na EE Paes de Carvalho/Belém, para fins 
de regularização funcional.
errata
errata da Portaria Nº.:1824/2022 de 17/03/2022
onde se lê:WalTEr JoSÉ MarQUES
Leia-se:WalTEr JoSÉ MoNTEiro MarQUES
Publicada no Diário Oficial nº. 34899 DE 21/03/2022

Protocolo: 774691



82  diário oficial Nº 34.901 Terça-feira, 22 DE MARÇO DE 2022

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

NoMeaÇÃo Para carGo eFetiVo - coNcUrso PÚBLico editaL 
080/2019-UePa.
Protocolo: 2022/277856
Portaria N° 845/22, de 18 de março de 2022
o reitor da Universidade do Estado do Pará, usando das atribuições legais 
e Estatutárias que lhe são conferidas pelo decreto Estadual s/n, publicado 
no Diário Oficial nº 34.600 de 01.06.2021;
coNSidEraNdo o que dispõe o art. 37, inciso ii da constituição fede-
ral; o artigo 34, Parágrafo 1º da constituição do Estado do Pará; a lei nº 
6.839/2006 de 15 de março de 2006; a lei 5.810/94 - regime Jurídicos 
Único dos Servidores Públicos civis do Estado do Pará – rJU; e ainda o 
artigo 58 do Estatuto da UEPa e o artigo 98 do regimento Geral da UEPa; 
CONSIDERANDO a Homologação do resultado final do concurso público 
Edital 080/2019, para provimento de vaga na carreira do quadro perma-
nente de servidores Técnicos, administrativos e operacionais da UEPa;
coNSidEraNdo o disposto no art. 22, paragrafo 3º da lei nº 5.810, de 
24.01.1994, onde determina que se a posse não se concretizar dentro do 
prazo, o ato de provimento será tornado sem efeito;
CONSIDERANDO finalmente a solicitação da Gestão Superior da UEPA 
quanto a nomeação de candidato aprovado no citado concurso público, 
conforme o Protocolo Eletrônico nº 2022/277856 de 09.03.2022;
r E S o l V E :
NoMEar em função de aprovação em concurso Público, SaMirES frEiTaS 
dE carValHo, para exercer o cargo de aGENTE adMiNiSTraTiVo, lota-
do(a) na coordENadoria adMiNiSTraTiVa do caMPUS ii/ccBS.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará.
Protocolo: 2022/146016
Portaria N° 846/22, de 18 de março de 2022
o reitor da Universidade do Estado do Pará, usando das atribuições legais 
e Estatutárias que lhe são conferidas pelo decreto Estadual s/n, publicado 
no Diário Oficial nº 34.600 de 01.06.2021,
coNSidEraNdo o que dispõe o art. 37, inciso ii da constituição fede-
ral; o artigo 34, Parágrafo 1º da constituição do Estado do Pará; a lei nº 
6.839/2006 de 15 de março de 2006; a lei 5.810/94 - regime Jurídicos 
Único dos Servidores Públicos civis do Estado do Pará – rJU; e ainda o 
artigo 58 do Estatuto da UEPa e o artigo 98 do regimento Geral da UEPa; 
CONSIDERANDO a Homologação do resultado final do concurso público 
Edital 080/2019, para provimento de vaga na carreira do quadro perma-
nente de servidores Técnicos, administrativos e operacionais da UEPa;
coNSidEraNdo o disposto no art. 22, paragrafo 3º da lei nº 5.810, de 
24.01.1994, onde determina que se a posse não se concretizar dentro do 
prazo, o ato de provimento será tornado sem efeito;
CONSIDERANDO finalmente a solicitação da Gestão Superior da UEPA 
quanto a nomeação de candidato aprovado no citado concurso público, 
conforme o Protocolo Eletrônico nº 2022/146016 de 04.02.2022;
r E S o l V E :
NoMEar em função de aprovação em concurso Público, cladENilSoN dE car-
ValHo rEBoUÇaS, para exercer o cargo de aGENTE adMiNiSTraTiVo - (Pcd), 
lotado(a) na coordENadoria adMiNiSTraTiVa do caMPUS i/ ccSE.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará.
Protocolo: 2022/291696
Portaria N° 844/22, de 18 de março de 2022.
o reitor da Universidade do Estado do Pará, usando das atribuições legais 
e Estatutárias que lhe são conferidas pelo decreto Estadual s/n, publicado 
no Diário Oficial nº 34.600 de 01.06.2021,
coNSidEraNdo o que dispõe o art. 37, inciso ii da constituição fede-
ral; o artigo 34, Parágrafo 1º da constituição do Estado do Pará; a lei nº 
6.839/2006 de 15 de março de 2006; a lei 5.810/94 - regime Jurídicos 
Único dos Servidores Públicos civis do Estado do Pará – rJU; e ainda o 
artigo 58 do Estatuto da UEPa e o artigo 98 do regimento Geral da UEPa; 
CONSIDERANDO a Homologação do resultado final do concurso público 
Edital 080/2019, para provimento de vaga na carreira do quadro perma-
nente de servidores Técnicos, administrativos e operacionais da UEPa;
coNSidEraNdo o disposto no art. 22, paragrafo 3º da lei nº 5.810, de 
24.01.1994, onde determina que se a posse não se concretizar dentro do 
prazo, o ato de provimento será tornado sem efeito;
CONSIDERANDO finalmente a solicitação da Gestão Superior da UEPA 
quanto a nomeação de candidato aprovado no citado concurso público, 
conforme o Protocolo Eletrônico nº 2022/291696 de 11.03.2022
r E S o l V E :
NoMEar em função de aprovação em concurso Público, JoÃo ViTor oli-
VEira da coSTa, para exercer o cargo de aGENTE adMiNiSTraTiVo, lota-
do(a) na dirEToria dE adMiNiSTraÇÃo dE SErViÇoS - daS/rEiToria.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará.

Protocolo: 2021/1324037
Portaria N° 848/22, de 18 de março de 2022
o reitor da Universidade do Estado do Pará, usando das atribuições legais 
e Estatutárias que lhe são conferidas pelo decreto Estadual s/n, publicado 
no Diário Oficial nº 34.600 de 01.06.2021,
coNSidEraNdo o que dispõe o art. 37, inciso ii da constituição fede-
ral; o artigo 34, Parágrafo 1º da constituição do Estado do Pará; a lei nº 
6.839/2006 de 15 de março de 2006; a lei 5.810/94 - regime Jurídicos 
Único dos Servidores Públicos civis do Estado do Pará – rJU; e ainda o 
artigo 58 do Estatuto da UEPa e o artigo 98 do regimento Geral da UEPa; 
CONSIDERANDO a Homologação do resultado final do concurso público 
Edital 080/2019, para provimento de vaga na carreira do quadro perma-
nente de servidores Técnicos, administrativos e operacionais da UEPa;
coNSidEraNdo o disposto no art. 22, paragrafo 3º da lei nº 5.810, de 
24.01.1994, onde determina que se a posse não se concretizar dentro do 
prazo, o ato de provimento será tornado sem efeito;
CONSIDERANDO finalmente a solicitação da Gestão Superior da UEPA 
quanto a nomeação de candidato aprovado no citado concurso público, 
conforme o Protocolo Eletrônico nº 2021/1324037 de 19.11.2021;
r E S o l V E :
NoMEar em função de aprovação em concurso Público, JUliaNa MoN-
TEiro MarTiNS, para exercer o cargo de aGENTE adMiNiSTraTiVo, lota-
do(a) no caMPUS dE TUcUrUÍ.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará.

Protocolo: 774358
eXoNeraÇÃo de serVidor a Pedido
Protocolo: 2022/277682
Portaria N° 840/22 de 17 de março de 2022.
art. 1º - EXoNErar, a pedido, o servidor BrENo TraVaSSo SaraiVa doS 
SaNToS, id. funcional nº 5957067/ 1, cargo de aGENTE adMiNiSTraTiVo 
a, lotado no caMPUS dE SaNTarÉM, a contar de 04.03.2022.
art. 2º - dEclarar VacÂNcia do cargo do servidor citado no artigo acima, 
considerando nomeação em outro órgão público.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará.

Protocolo: 774359
NoMeaÇÃo de carGo eM coMissÃo.
Protocolo: 2022/207608
Portaria N° 843/22, de 17 de março de 2022.
NoMEar, o(a) servidor(a) EMErSoN dUarTE MoNTE, id. funcional nº 
5889407/ 2, para exercer o cargo em comissão de cHEfE dE dEPar-
TaMENTo dE GiNaSTica, arTE corPoral E rEcrEaÇÃo, código GEP-
daS-011.2, a contar de 15.03.2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará.

Protocolo: 774361
deLeGaÇÃo de coMPetÊNcia
Protocolo: 2022/303582
Portaria N° 781/22, de 17 de março de 2022
dElEGar coMPETÊNcia ao(a) servidor(a) EdNalVo aPoSTolo caMPoS, 
id. funcional nº 54188840/1, na função de PrÓ-rEiTor dE GradUaÇÃo, 
para outorgar grau a turma, desta iES conforme abaixo:
cUrSo daTa MUNicÍPio
Matemática 16/03 BElÉM
letras língua inglesa 16/03 BElÉM
Secretariado Trilíngue 16/03 BElÉM
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará.

Protocolo: 774380
reMoÇÃo de serVidor.
Protocolo: 2022/232497
Portaria N° 816/22, de 17 de MarÇo de 2022.
rEMoVEr, o(a) servidor(a) rENaTa HElENa SilVa carNEiro PiNTo, id. 
funcional n° 57193459/ 2, cargo de aGENTE adMiNiSTraTiVo c, do Ga-
BiNETE da rEiToria/aScoM, para a oUVidoria, a contar de 21.03.2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará.

Protocolo: 774368
coNcessÃo de aUXiLio iNstaLaÇÃo.
Protocolo: 2022/219328
Portaria N° 815/22, de 17 de março de 2022.
coNcEdEr, auxílio instalação no valor de 100% da remuneração ao(a) 
servidor(a) MilENa PUPo raiMaM, id. funcional nº 54192814/ 2, cargo 
de ProfESSor aSSiSTENTE, lotado no caMPUS dE MaraBa, referente 
ao afastamento para cursar doutorado em agronomia pela Universidade 
federal rural da amazônia.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará.

Protocolo: 774366
eXoNeraÇÃo de carGo eM coMissÃo.
Protocolo: 2022/207608
Portaria N° 842/22, de 17 de março de 2022.
EXoNErar, a pedido, o(a) servidor(a) Zaira ValESKa daNTaS da foN-
SEca, id. funcional nº 51855786/ 2, do cargo em comissão de cHEfE dE 
dEParTaMENTo dE GiNaSTica, arTE corPoral E rEcrEaÇÃo, código 
GEP-daS-011.2, a contar de 15.03.2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará.

Protocolo: 774363
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rescisÃo coNtratUaL
Protocolo: 2022/272071
Portaria N° 814/22, de 17 de março de 2022.
RESCINDIR, o Contrato Administrativo firmado entre a Universidade do Es-
tado do Pará, e o(a) servidor(a) JoSE rEGiNaldo NaSciMENTo BriTo, id. 
funcional nº 5760526/4, cargo de ProfESSor SUBSTiTUTo, lotado(a) no(a) 
dEParTaMENTo dE SaÚdE ESPEcialiZada, a contar de 01.02.2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará.

Protocolo: 774364
ProGressÃo FUNcioNaL tÉcNico adMiNistratiVo
Protocolo: 2021/1306873
Portaria N° 826/22, de 17 de março de 2022.
coNcEdEr ao(a) servidor(a) SolaNGE Maria caPaTo, id. funcional nº 
57223044/ 1, cargo de aUXiliar dE SErViÇo B - iV, lotado no caMPUS dE 
ALTAMIRA, Progressão funcional por Merecimento-Qualificação Profissional – 
conclusão de curso de Extensão ou Treinamento com total, mínimo, de 40 
horas, para referência i da classe c, do cargo de aUXiliar dE SErViÇo, 
integrante do quadro permanente de servidores Técnicos, administrativos e 
operacionais da UEPa, com vigência retroativa a contar de 17.11.2021.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará.
Protocolo: 2022/50735
Portaria N° 827/22, de 17 de março de 2022
coNcEdEr ao(a) servidor(a) Nil aarTS dE fariaS, id. funcional nº 
57202068/1, cargo de TÉcNico EM iNforMáTica c - i, lotado na dirE-
Toria dE acESSo E aValiaÇÃo, Progressão funcional por Merecimento
-avaliação de desempenho, período aquisitivo 2018/2020, para referência 
ii da classe c, do cargo de TÉcNico EM iNforMáTica, integrante do 
quadro permanente de servidores Técnicos, administrativos e operacionais 
da UEPa, com vigência retroativa a contar de 13.01.2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará.
Protocolo: 2021/1112040
Portaria N° 828/22, de 17 de março de 2022.
coNcEdEr ao(a) servidor(a) odilSoN rodriGUES rEiS, id. funcional nº 
57201580/ 1, cargo de aUXiliar dE laBoraTÓrio B - i, lotado No caM-
PUS dE SÃo MiGUEl do GUaMá, Progressão funcional por Merecimento
-avaliação de desempenho, período aquisitivo 2010/2012, para referência 
ii da classe B, do cargo de aUXiliar dE laBoraTÓrio, integrante do 
quadro permanente de servidores Técnicos, administrativos e operacionais 
da UEPa, com vigência retroativa a contar de 04.10.2021.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará.

Protocolo: 774375
ProGressÃo FUNcioNaL doceNte
Protocolo: 2021/1292346
Portaria N° 825/22, de 17 de março de 2022.
coNcEdEr ao(a) servidor(a) JUliaNa laSMar aYrES do aMaral, id. 
funcional nº 55587713/ 3, cargo de ProfESSor aUXiliar ii, lotado no(a) 
dEParTaMENTo dE SaÚdE iNTEGrada, progressão HoriZoNTal, para 
referência iii da classe de ProfESSor aUXiliar com vigência a contar 
de 11.11.2021.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará.

Protocolo: 774373
.

aPostiLaMeNto
.

aPostiLaMeNto
Nº do coNtrato/eXercÍcio: 021/2018
Pae Nº 2021/1292136-UePa
ProcESSo oriGiNário: 2017/41833-UEPa
Nº do aPoSTilaMENTo: 10/2022
daTa dE aSSiNaTUra: 21/03/2022
oBJETo do aPoSTilaMENTo: o presente termo de apostilamento tem 
como objetivo a alteração do disposto na cláUSUla TErcEira – doTa-
ÇÃo orÇaMENTaria, do 5º Termo aditivo ao contrato nº 021/2018, para 
iNclUSÃo da dotação orçamentária seguinte:
funcional Programática: 74201.12.364.1506.8866
Natureza de despesa: 339030
fonte: 0260 e 0660
ParTES: UNiVErSidadE do ESTado do Pará e coMPaNHia do PaPEl EirEli
fUNdaMENTo lEGal: §8º do art. 65, da lei federal nº 8.666/93
Belém (Pa), 21 de março de 2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
ordENador rESPoNSáVEl

Protocolo: 774105
..

sUPriMeNto de FUNdo
.

sUPriMeNto de FUNdo
Portaria N° 849/2022, de 21 de MarÇo de 2022.
Prazos: Para aplicação 15 (quinze) dias a contar da data do pagamento,
Para prestação de contas 5 (cinco) dias após a aplicação.
cargo: coordENador dE caMPUS dE iNTErioriZ
Nome: MarcoS aNToNio BarroS doS SaNToS
Matrícula funcional: 57233410/ 1
Valor: r$ 1.500,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8870
fonte: 0102
339036_ r$ 1.500,00

Portaria N° 850/2022, de 21 de MarÇo de 2022.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data do pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: coordENador dE caMPUS dE iNTErioriZ
Nome: MarcoS aNToNio BarroS doS SaNToS
Matrícula funcional: 57233410/ 1
Valor: r$ 2.500,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8870
fonte: 0102
339030_ r$ 2.500,00
Portaria N° 876/2022, de 21 de MarÇo de 2022.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data do pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: ProfESSor aSSiSTENTE
Nome: EdNalVo aPoSTolo caMPoS
Matrícula funcional: 54188840/ 1
Valor: r$ 430,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 571 1506 8473
fonte: 0102
339030_ r$ 430,00
Portaria N° 877/2022, de 21 de MarÇo de 2022.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data do pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: coordENador dE cEriMoNial E EVENToS
Nome: alicE criSTiNE da SilVa araUJo GaMBoa
Matrícula funcional: 55589841/ 2
Valor: r$ 4.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8870
fonte: 0102
339039_ r$ 4.000,00
ordenador responsável
carloS JoSE caPEla BiSPo
Pró-reitor de Gestão e Planejamento.

Protocolo: 774330
sUPriMeNto de FUNdo
Portaria N° 851/2022, de 21 de MarÇo de 2022.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data do pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: dirETor dE aPoio a EXTENSao
Nome: aiala colarES dE oliVEira coUTo
Matrícula funcional: 57233046/ 1
Valor: r$ 1.800,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 571 1506 8473
fonte: 0261
339039_ r$ 1.800,00
Portaria N° 852/2022, de 21 de MarÇo de 2022.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data do pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: aGENTE adMiNiSTraTiVo c
Nome: aNToNio carloS BraGa SilVa
Matrícula funcional: 5804124/ 1
Valor: r$ 4.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 571 1506 8473
fonte: 0660006621
339030_ r$ 2.000,00
339039_ r$ 2.000,00
Portaria N° 853/2022, de 21 de MarÇo de 2022.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data do pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: TEcNico PEdaGoGico
Nome: caMila claidE oliVEira dE SoUZa
Matrícula funcional: 5905595/ 5
Valor: r$ 500,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8866
fonte: 0661008766
339030_ r$ 500,00
ordenador responsável
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará.

Protocolo: 774327

.

.

diÁria
.

coNcessÃo de diÁrias
(art. 145, § 1º e art. nº 146 da Lei n.º 5.810, de 24.01.1994)
Portaria N° 854/2022, de 21 de março de 2022.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: ministrar disciplina.
oriGEM: BElÉM-Pa
dESTiNo: caMETá-Pa
NoME do SErVidor: JoSE fraNciSco PiNHEiro dE MElo
id.fUNcioNal:5878489/2
carGo: ProfESSor aUXiliar
daTa iNicio: 03.03.2022
daTa TÉrMiNo: 30.03.2022
QUaNTidadE: 27,5 (vinte e sete e meia)
Portaria N° 855/2022, de 21 de março de 2022.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: ministrar disciplina.
oriGEM: BElÉM-Pa
dESTiNo: ParaUaPEBaS-Pa
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NoME do SErVidor: MilENE VaScoNcEloS lEal
id.fUNcioNal:5912300/2
carGo: ProfESSor SUBSTiTUTo
daTa iNicio: 17.04.2022
daTa TÉrMiNo: 07.05.2022
QUaNTidadE: 20,5 (vinte e meia)
Portaria N° 856/2022, de 21 de março de 2022.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: ministrar disciplina pelo forma Pará.
oriGEM: BElÉM-Pa
dESTiNo: ParaUaPEBaS-Pa
NoME do SErVidor: dElSoN EdUardo da SilVa MENdES
id.fUNcioNal:764795/2
carGo: ProfESSor aSSiSTENTE
daTa iNicio: 08.01.2022
daTa TÉrMiNo: 16.01.2022
QUaNTidadE: 8,5 (oito e meia)
Portaria N° 857/2022, de 21 de março de 2022.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: assessorar o reitor.
oriGEM: BElÉM-Pa
dESTiNo: ParaUaPEBaS-Pa
NoME do SErVidor: Marilia JardiM dE fiGUEirEdo
id.fUNcioNal:5904796/2
carGo: TEcNico a
daTa iNicio: 28.03.2022
daTa TÉrMiNo: 30.03.2022
QUaNTidadE: 2,5 (duas e meia)
Portaria N° 858/2022, de 21 de março de 2022.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: assessorar o reitor.
oriGEM: BElÉM-Pa
dESTiNo: BarcarENa-Pa
NoME do SErVidor: JoSE ricardo da SilVa alENcar
id.fUNcioNal:54195095/3
carGo: ProfESSor aSSiSTENTE
daTa iNicio: 03.03.2022
daTa TÉrMiNo: 25.03.2022
QUaNTidadE: 22,5 (vinte e duas e meia)
Portaria N° 859/2022, de 21 de março de 2022.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: ministrar disciplina.
oriGEM: BElÉM-Pa
dESTiNo: caSTaNHal-Pa
NoME do SErVidor: ElZEliS MUllEr da SilVa
id.fUNcioNal:5878608/2
carGo: ProfESSor aSSiSTENTE
daTa iNicio: 11.04.2022
daTa TÉrMiNo: 28.04.2022
QUaNTidadE: 6,0 (seis)
Portaria N° 860/2022, de 21 de março de 2022.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: assessorar o reitor.
oriGEM: BElÉM-Pa
dESTiNo: caMETá-Pa
NoME do SErVidor: Marilia JardiM dE fiGUEirEdo
id.fUNcioNal:5904796/2
carGo: TEcNico a
daTa iNicio: 15.03.2022
daTa TÉrMiNo: 16.03.2022
QUaNTidadE: 1,5 (uma e meia)
Portaria N° 861/2022, de 21 de março de 2022.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: ministrar disciplina.
oriGEM: BElÉM-Pa
dESTiNo: MoJU-Pa
NoME do SErVidor: GlaciaNE fEliPE SErrao
id.fUNcioNal:5907740/3
carGo: ProfESSor SUBSTiTUTo
daTa iNicio: 06.02.2022
daTa TÉrMiNo: 04.03.2022
QUaNTidadE: 26,5 (vinte e seis e meia)
Portaria N° 862/2022, de 21 de março de 2022.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: aula inaugural pelo Programa forma Pará.
oriGEM: BElÉM-Pa
dESTiNo: MocaJUBa-Pa
NoME do SErVidor: MarGarETE carrEra BiTTENcoUr
id.fUNcioNal:5147336/5
carGo: ProfESSor aSSiSTENTE
daTa iNicio: 21.03.2022
daTa TÉrMiNo: 22.03.2022
QUaNTidadE: 1,5 (uma e meia)
Portaria N° 863/2022, de 21 de março de 2022.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: ministrar disciplina.
oriGEM: BElÉM-Pa
dESTiNo: ParaGoMiNaS-Pa
NoME do SErVidor:rodolfo PErEira BriTo
id.fUNcioNal:57174484/2
carGo: ProfESSoraUXiliar
daTa iNicio: 10.04.2022
daTa TÉrMiNo: 07.05.2022
QUaNTidadE: 27,5 (vinte e sete e meia)

Portaria N° 864/2022, de 21 de março de 2022.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: realizar visita técnica.
oriGEM: BElÉM-Pa
dESTiNo: ParaUaPEBaS-Pa
NoME do SErVidor:caMila claidE oliVEira dE SoUZa
id.fUNcioNal:5905595/4
carGo: ProfESSoraUXiliar
daTa iNicio: 28.03.2022
daTa TÉrMiNo: 30.03.2022
QUaNTidadE: 2,5 (duas e meia)
coNcessÃo de diÁrias coLaBorador eVeNtUaL
(art. 145, § 1º e art. nº 146 da Lei n.º 5.810, de 24.01.1994)
Portaria N° 866/2022, de 21 de março de 2022.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: apresentar projeto.
oriGEM: BElÉM-Pa
dESTiNo: aBaETETUBa-Pa
NoME do SErVidor: JEaN PaTricK da coSTa SoUZa
daTa iNicio: 16.03.2022
daTa TÉrMiNo: 18.03.2022
QUaNTidadE: 1,5 (uma e meia)
Portaria N° 867/2022, de 21 de março de 2022.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: apresentar projeto.
oriGEM: BElÉM-Pa
dESTiNo: aBaETETUBa-Pa
NoME do SErVidor: cElSo cardoSo SilVa
daTa iNicio: 16.03.2022
daTa TÉrMiNo: 18.03.2022
QUaNTidadE: 1,5 (uma e meia)
NEiValdo fialHo do NaSciMENTo
ordENador

Protocolo: 774406

t.
.

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito Portaria de diarias
Portaria N° 868/2022, de 21 de março de 2022
TorNar SEM EfEiTo a PorTaria nº 830/2022, de 17.03.2022, publicada no 
d.o.E nº 34.897 de 18/03/22, que concedeu ao servidor, rodolfo PErEira 
BriTo, id: 57174484/2, cargo de ProfESSor aUXiliar lotada na dEParTaMENTo 
dE ENGENHaria aMBiENTal,6,5 (seis e meia) diárias, devido seu deslocamento de 
Belém/Pa ao Município de castanhal/Pa, no período de 28/03/2022 a 09/04/2022 
com o objetivo de ministrar disciplina.
Portaria N° 869/2022, de 21 de março de 2022
TorNar SEM EfEiTo a PorTaria nº 238/2022, de 31.01.2022, publicada 
no d.o.E nº 34.850 de 01/02/22, que concedeu a servidora, ciNTHia 
cUNHa MaradEi PErEira, id: 5884268/3, cargo de ProfESSor 
adJUNTo lotada na dEPTo. dE MaTEMaTica ESTaTiSTica E 
iNforMaTica,11,5 (onze e meia) diárias, devido seu deslocamento de 
Belém/Pa ao Município de Parauapebas/Pa, no período de 13/02/2022 a 
24/02/2022, com o objetivo de ministrar disciplina.
NEiValdo fialHo do NaSciMENTo
ordENador

Protocolo: 774408
torNar seM eFeito Portaria
Protocolo: 2021/1324037
Portaria N° 847/22, de 18 de março de 2022
TorNar SEM EfEiTo a PorTaria nº 167/22 de 21.01.2022, publicada 
no d.o.E nº 34.843 de 25.01.2022 que nomeou em função de aprovação 
em concurso Público, GiNEToN rodriGo oliVEira Baia, para exercer o 
cargo de agente administrativo, lotado(a) na campus de Tucuruí.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará.

Protocolo: 774379

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato do editaL Nº 031/2022 - UePa
ciÊNcia E arTE No cENTro dE ciÊNcia E PlaNETário do Pará/UEPa
a Universidade do Estado do Pará - UEPa, através do centro de ciências 
e Planetário do Pará - Sebastião Sodré da Gama, torna público, para o co-
nhecimento da sociedade, o lançamento do iV concurso ciência e arte - 
foToGrafia, com o tema “PlaNETa áGUa NaS lENTES aMaZÔNicaS”, 
nas categorias: infantil (06 até 12 anos), juvenil (13 aos 17 anos) e adulto 
(dos 18 anos até 59 anos) e Sênior (60 anos em diante).
a s  i n s c r i ç õ e s  s e r ã o  g r a t u i t a s  e  t e r ã o  i n í -
c i o  n o  d i a  2 2 / 0 3 / 2 0 2 2  à s  0 9 h 0 0  e  t é r m i -
no no dia 25/04/2022 às 11h e 59m.
Mais informações através do e-mail: e- mail:assessoriapedagogicaccppa@uepa.br
o edital, na íntegra, está disponível no site: www.uwpa.br .
Belém, 22 de março de 2022
acYlENa coElHo coSTa
diretora do centro de ciências e Planetário do Pará

Protocolo: 774084
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eXtrato do editaL Nº 032 /2022
editaL de seLeÇÃo do doUtorado
ProGraMa dE PÓS-GradUaÇÃo EM EdUcaÇÃo aNo acadÊMico 2023
O Magnifico Reitor da Universidade do Estado do Pará - UEPA torna pú-
blico que, a partir do dia 22/03/2022, o Programa de Pós-Graduação em 
Educação receberá as inscrições do Processo de Seleção para ingres-
so no doUTorado, com entrada no primeiro semestre de 2023. as ins-
crições deverão ser realizadas, exclusivamente, pelo site: https://www3.
uepa.br/selecao/inscricoes/, de acordo com o cronograma (anexo i) e as 
normas estabelecidas neste Edital.
o Edital está disponível no site: http://ccse.uepa.br/ppged e mais informa-
ções poderão ser obtidas por meio do fone: (91) 4009-9552 ou e-mail: pp-
ged.uepa@gmail.com.
Belém-Pa, 22 de março de 2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 774086

.

.

secretaria de estado de 
assistÊNcia sociaL,
traBaLHo, eMPreGo e reNda

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 246/2022 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTENcia Social,TraBalHo,EMPrEGo E 
rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do decreto de 
01 de janeiro de 2019,Publicado no doE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019
considerando o Processo nº 2022/ 317670
rESolVE:
autorizar o pagamento de 02 e ½ (duas e meia) diárias Para cada SEr-
Vidor ciTado aBaiXo:
Maria daS GraÇaS SilVa SoarES,5116279/3,aSSiSTENTE Social 
que se deslocara para o município de acará/Pa no período de 28/03 a 
30/03/2022 com objetivo de implantação de Equipamento Público de Se-
gurança alimentar e Nutricional.
Classificação Orçamentária:
43.101 – 08.244.1505.7678 f: 0101006357 261877 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
18 de março 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 244/2022 – 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/ 319193
rESolVE:
autorizar o pagamento de 07 e ½ (SETE e meia) diárias Para cada SEr-
Vidor ciTado aBaiXo:
Maria JacirENE dE SoUZa BarBoSa,54192688/1,aSSiSTENTE So-
cial,NaYaNa diNiZ TUlio,594556/3,coorEdENadora que se deslocara 
para os municípios de Bagre e Portel/Pa no período de 26/03 a 02/04/2022 
com objetivo de realizar assessoramento Técnico para a Gestão do cadu-
nico e Programa Bolsa família.
Classificação Orçamentária:
87.101 – 08.244.1505.8863 f: 0339002241 234.135 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
18 de março 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 243/2022 – 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/ 320383
rESolVE:
autorizar o pagamento de 04 e ½ (quatro e meia) diárias Para cada SEr-
Vidor ciTado aBaiXo:
KlEBEr daS NEVES TriNdadE,57193833/1,aG.adMiNiSTraTiVo que se 
deslocara para os municípios de Bagre, Breves e curralinhos/Pa no período 
de 25/04 a 29/04/2022 com objetivo de realizar a atualização cadastral dos 
Beneficiários do Beneficio Estadual para Pessoas Acometidas pela Hanseníase 
visando sua inclusão no cadastro Único Classificação Orçamentária:
87.101 – 08.422.1500.8806 f: 0139002241 233.893 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
18 de março 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1

Portaria Nº 249/2022 – 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/ 317476
rESolVE:
autorizar o pagamento de 06 e ½ (SEiS e meia) diárias Para cada SEr-
Vidor ciTado aBaiXo:
NaZarENo do ESPiriTo SaNToS doS SaNToS,5946528/1,GErENTE,-
cHarlES MoraNdiNi SilVEira dE MaToS,3542761/1,aSSiSTENTE ad-
MiNiSTraTiVo que se deslocaram para o município de acará/Pa no perío-
do de 28/03 a 03/04/2022 com objetivo de implantação de Equipamento 
Públicos de Segurança alimentar e Nutricional.
Classificação Orçamentária:
43.101 – 08.244.1505.7678 f: 0101006357 261.877 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
21 de março 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 248/2022 – 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/ 319004
rESolVE:
autorizar o pagamento de 07 e ½ (SETE e meia) diárias Para cada SEr-
Vidor ciTado aBaiXo:
adriaNa SoUZa dE BarroS,5875412/2,aSSiSTENTE Social,TaiaNa 
NaSciMENTo da SilVa,5946558,GErENTE,KaTia rEGiNa fErrEira da 
SilVa,3212840,aGENTE adMiNiSTraTiVo que se deslocaram para os mu-
nicípios de Melgaço e curralinho/Pa no período de 26/03 a 02/04/2022 
com objetivo de capacitação
de Trabalho do SUaS,SiNaSE e SiSaN.
Classificação Orçamentária:
87.101 – 08.128.1505.8399 f: 0339002241 246.896 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
21 de março 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 242/2022 – 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/ 320427
rESolVE:
autorizar o pagamento de ½ (meia) diárias Para cada SErVidor ciTado
aBaiXo:
roSa HElENa aNdrEdE aZEVEdo SoUZa,3197743/1,aSSiSTENTE So-
cial,fáTiMa Maria PicaNÇo rodriGUES,aGENTE adMiNiSTraTi-
Vo,3215326/1 que se deslocara para o município de MariTUBa/Pa no dia 
29/03/2022 com objetivo de Enfrentamento ao Sub registro civil.
Classificação Orçamentária:
87.101 – 08.422.1500.8806 f: 0139002241 261.646 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
18 de março 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 247/2022 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o Processo nº 2022/325394
rESolVE:
autorizar o pagamento de 03 e ½ (TrÊS e meia) diárias Para cada SEr-
Vidor ciTado aBaiXo:
iNocENcio rENaTo GaSPariM, matrícula nº 5945555/1, Secretário da 
SEaSTEr, JUVENal cardoSo PirES,5946668/1,GErENTE,Sr.GUilHErME 
aUGUSTo dE alMEida carPEGGiaNi, assessor Especial i, matrícula nº 
5946562/2 e Maria dE JESUS alVES ViEira,51855795/4, aSSESSor ES-
PEcial i que se deslocaram aos municípios de aurora do Pará e Bragança 
para Participar de reunião sobre os Programas de assistência Social, Tra-
balho, Emprego e renda com a Gestão Municipal, no período de 18/03 à 
21/03/2022, informo que o senhor MarcoS fláVio do roSário riBEi-
ro, fará a condução do veículo. retroativo do dia 17/03/2022 
Classificação Orçamentária:
43.101 - 08.244.1505.8863 0101006357/0101 234.191 339014/339036
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
21 de março 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1

Protocolo: 774352
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.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 168/2022 – seaster
o SEcrETário adJUNTo dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBa-
lHo, EMPrEGo E rENda, no uso
das atribuições que lhe foram delegadas através do decreto de 01 de janei-
ro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 01 de janeiro de 2019.
rESolVE:
PUBlicar a divulgação da lista Provisória do Edital de chamamento Pú-
blico nº 001/2022/ SEaSTEr, que tem por objetivo selecionar artesãos, 
com suas respectivas produções, para participação no 15º Salão do arte-
sanato raízes Brasileira - Brasília/df, que será realizado no período de 04 
a 08 de maio de 2022 na arena de Eventos do Pátio Brasil Shopping em 
Brasília – df.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de assistÊNcia sociaL, traBaLHo, eMPreGo 
e reNda
diretoria de QUaLiFicaÇÃo ProFissioNaL e eMPreeNdedorisMo 

resULtado ProVisÓrio do editaL de cHaMaMeNto 
PÚBLico N° 001/2022/seaster/ 15° saLÃo do artesaNato 

– BrasÍLia dF.

eNtidades

or-
deM eNtidade cNPJ

totaL de 
PoNtUa-

ÇÃo

cLassiFica-
ÇÃo

1.
aSSociaÇÃo. PaE e HaB. NaTUrEZa E 

arTE do MUNicÍPio dE BarcarENa-Pa- 
NaTUrarTE

07.549.478/0001-
14 107

  claSSifi-
cado

2. coNSElHo SUPErior dE arTESÃo do 
Pará - coSaPa 02.120698/0001-04 106,7 claSSifi-

cado

3.
cooPEraTiVa dE Micro ProdUTorES E 
arTESÃoS da arEa METroPoliTaNa dE 

BElÉM - coMiP

22.986.699/0001-
43 106 claSSifi-

cado

4. aSSociaÇÃo doS arTESÃoS ProdUTo-
rES dE MiriTi - aaPaM 37.741359/0001-20 106 claSSifi-

cado

5. aSSociaÇÃo doS arTESÃoS E EXPoSiTo-
rES do Pará - aMaZÔNia arTEPaM

01.965.506/0001-
06 104,8 claSSifi-

cado

6. SociEdadE dE aMiGoS dE icoaraci 
- SoaMi

00.772.267/0001-
05 104,7 claSSifi-

cado

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de assistÊNcia sociaL, traBaLHo, eMPreGo 
e reNda
diretoria de QUaLiFicaÇÃo ProFissioNaL e eMPreeNdedorisMo

resULtado ProVisÓrio do editaL de cHaMaMeNto 
PÚBLico Nº 001/2022/seaster/ 15º saLÃo do artesaNato 

– BrasÍLia dF

artesÃo - iNdiVidUaL

NoMe cPF totaL de PoNtUaÇÃo cLassiFicaÇÃo

JEffErSoN PaiVa dE SoUSa 669.792.852-20 107 claSSificado

fláVio NaSciMENTo dE SoUZa 829.802.682-91 107 claSSificado

Maria aParEcida SardiNHa MaToS 171.815.422-49 107 claSSificada

iVaN TEiXEira lEal 367.332.292-34 106 claSSificado
 

resULtado ProVisÓrio do editaL de cHaMaMeNto 
PÚBLico Nº 001/2022/seaster/ 15º saLÃo do artesaNato 

– BrasÍLia dF

artesÃo - MicroeMPreeNdedor iNdiVidUaL (Mei):

NoMe cPF totaL de PoNtUaÇÃo cLassiFicaÇÃo

aNToNio carloS dE oliVEira 
cordEiro 300.152.512-68 106 claSSificado

aNa PaUla MoTa do roSário 805.015.912-49 99 claSSificada

Secretaria de estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
16 de fevereiro de 2022.
inocêncio renato Gasparim
Secretário de adjunto de Estado de assistência
 Matrícula 5945555/1

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de assistÊNcia sociaL, traBaLHo, eMPreGo e reNda
diretoria de QUaLiFicaÇÃo ProFissioNaL e eMPreeNdedorisMo 

resULtado ProVisÓrio do editaL de cHaMaMeNto 
PÚBLico N° 001/2022/seaster/ 15° saLÃo do artesaNato 

– BrasÍLia dF.
eNtidades

or-
dEM ENTidadE cNPJ ToTal dE 

PoNTUaÇÃo
claSSifica-

ÇÃo

1.
aSSociaÇÃo. PaE e HaB. NaTUrEZa E 

arTE do MUNicÍPio dE BarcarENa-Pa- 
NaTUrarTE

07.549.478/0001-
14 107

  claSSifi-
cado

2. coNSElHo SUPErior dE arTESÃo do 
Pará - coSaPa 02.120698/0001-04 106,7 claSSifi-

cado

3.
cooPEraTiVa dE Micro ProdUTorES E 
arTESÃoS da arEa METroPoliTaNa dE 

BElÉM - coMiP

22.986.699/0001-
43 106 claSSifi-

cado

4. aSSociaÇÃo doS arTESÃoS ProdUTo-
rES dE MiriTi - aaPaM 37.741359/0001-20 106 claSSifi-

cado

5. aSSociaÇÃo doS arTESÃoS E EXPoSiTo-
rES do Pará - aMaZÔNia arTEPaM

01.965.506/0001-
06 104,8 claSSifi-

cado

6. SociEdadE dE aMiGoS dE icoaraci 
- SoaMi

00.772.267/0001-
05 104,7 claSSifi-

cado

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de assistÊNcia sociaL, traBaLHo, eMPreGo e reNda
diretoria de QUaLiFicaÇÃo ProFissioNaL e eMPreeNdedorisMo

resULtado ProVisÓrio do editaL de cHaMaMeNto 
PÚBLico Nº 001/2022/seaster/ 15º saLÃo do artesaNato 

– BrasÍLia dF
artesÃo - iNdiVidUaL

NoMe cPF totaL de PoNtUaÇÃo cLassiFicaÇÃo
JEffErSoN PaiVa dE SoUSa 669.792.852-20 107 claSSificado

fláVio NaSciMENTo dE SoUZa 829.802.682-91 107 claSSificado

Maria aParEcida SardiNHa MaToS 171.815.422-49 107 claSSificada

iVaN TEiXEira lEal 367.332.292-34 106 claSSificado
 

resULtado ProVisÓrio do editaL de cHaMaMeNto 
PÚBLico Nº 001/2022/seaster/ 15º saLÃo do artesaNato 

– BrasÍLia dF
artesÃo - MicroeMPreeNdedor iNdiVidUaL (Mei):

NoMe cPF totaL de PoNtUaÇÃo cLassiFicaÇÃo
aNToNio carloS dE oliVEira 

cordEiro 300.152.512-68 106 claSSificado

aNa PaUla MoTa do roSário 805.015.912-49 99 claSSificada

Protocolo: 774698

.

.

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO 
SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

.

.

Portaria
.

Portaria Nº. 278 de 17 de março  de 2022- 
rESolVE:ProrroGar a cESSÃo do servidor: carlos Gonçalves Gomes 
,mat:3199355/1,cargo: auxiliar Técnico  para o Tribunal de contas dos 
Municípios do Estado do Pará-TcM por um período de 02 anos, a contar de 
31.05.22 com ônus ao cessionário.
Portaria Nº. 279 de 17 de março  de 2022-  
coNcEdEr 01 dia de licença assistência a servidora: Maria líliam cristina ramos 
Marinhos,  mat:57200389/1,cargo: monitor, período 29.09.21 a  29.09.21.
Portaria Nº. 285  de 21 de março de 2021-  
rESolVE- TorNar SEM EfEiTo, a PorTaria nº 187 de 17 de 
fevereiro de 2022.publicada no doE nº 34.871 de 21 de fevereiro  de 
2022,que designou :José Solivandro  Pereira, cargo: administrador, 
mat:57232037/3,para responder pela Gerência do centro Socioeducativo 
do Baixo amazonas-cSEBa, na ausência  da titular: roseane Silva figueira 
,mat:5938419/1,cargo/função:Gerente i , motivo gozo de férias, período  
21.02.22 a 12.03.22 sem ônus para administração.
Portaria Nº. 286 de 21 de março de 2022- 
dESiGNar: José Solivandro Pereira franco, cargo: administrador, mat: 
57232037/3 para responder pela Gerência do centro Socioeducativo do 
Baixo amazonas-cSEBa, na ausência da titular roseane Silva figueira, 
mat.: 5938419/1, função/ Gerente i, por motivo de gozo de férias, período 
de 21. 02.22 a.12.03.22, com ônus para administração
luiz celso da Silva Presidente-faSEPa

Protocolo: 774614
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..

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 08/2022-GecoN de 18 de MarÇo de 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 despacho da daf constante nos protocolos n° 2022/162517 
E nº 2022/179718, de 17/03/2022;
r E S o l V E: 1 - dESiGNar a servidora faBiaNE da crUZ BraNdÃo, 
matricula 5919175/1 para atuar como fiscal dos contratos administrativos:
1.1 Nº 05/2022, firmado com a empresa a STAR COMERCIO (CNPJ: 
23.146.066/0001-90), respectivamente, a contar de 10 de Março de 2022;
1.2 Nº 06/2022, firmado com a empresa a FF DE ALENCAR (CNPJ: 
09.165.782/0001-93), respectivamente, a contar de 10 de Março de 2022;
Esta PorTaria entre em vigor na data da assinatura. dÊ-SE 
ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. lUiZ cElSo da 
SilVa Presidente da faSEPa

Protocolo: 774151
.

diÁria
.

Portaria nº 121, de 18 de março de 2022.
Processo nº 313470/2022.
oBJETiVo: realizar visita institucional e domiciliar aos familiares de jo-
vem, custodiado na UASE/ANANINDEUA II (CIJAM), conforme justificado 
nos termos do processo.
oriGEM: aNaNiNdEUa/Pa
dESTiNo: MoNTE doUrado/Pa.
PErÍodo: 22/03/2022 a 28/03/2022. – (6,5) diáriaS
SErVidorES: EroNildES dE fáTiMa PirES coSTa, aSSiSTENTE So-
cial, Matricula 54197125/1, e EdilENa GalVÃo TEiXEira, PSicÓloGa, 
Matricula 5911059/3.
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 774092
..

secretaria de estado de JUstiÇa 
e direitos HUMaNos

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 129, de 21 de MarÇo de 2022
o Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos, no uso de suas 
atribuições e tendo em vista a eleição realizada no dia 30 de novembro de 
2021 para o pleno do conselho Estadual dos direitos da Mulher, conforme 
edital de convocação nº 01/2021- cEdM/SEJUdH para seleção de entida-
des da sociedade civil para composição do conselho estadual dos direitos 
da mulher - cEdM mandato - 2021-2024, resolve:
art. 1º designar os membros titulares, e suplentes do conselho Estadual 
dos direitos da Mulher para o Triênio 2021/2024, na forma abaixo indicada:
i - ENTidadES da SociEdadE ciVil
1. cENTro dE ESTUdoS, PESQUiSa E forMaÇÃo doS TraBalHadorES 
do BaiXo aMaZoNaS – cEfT/BaM
TiTUlar: Maria roSa SilVa alMEida
SUPlENTE: fáTiMa dE MElo lira
2. coNfEdEraÇÃo daS MUlHErES do BraSil – cMB Norte
TiTUlar: clEa diaS GoMES
SUPlENTE: SolaNGE raMalHo
3. MoViMENTo dE MUlHErES do caMPo E da cidadE do ESTado do 
Pará - MMcc
TiTUlar: JUrEMa Maria do aMParo
SUPlENTE: aNToNia PErEira MarTiNS
4. cENTral ÚNica doS TraBalHadorES – cUT
TiTUlar: EUci aNa da coSTa GoNÇalVES
SUPlENTE: HEidiaNY KaTriNE MorENo
5. clUBE dE MÃES Maria - clUMaM
TiTUlar: Maria do carMo SilVa ModESTo
SUPlENTE: Maria lUiZa SaMPaio doS SaNToS
6. fEdEraÇÃo daS TraBalHadoraS dE aGricUlTUra do Pará - fE-
TaGri
TiTUlar: caMila caSTro dE oliVEira
SUPlENTE: aNGEla coNcEiÇÃo loPES dE JESUS
7. fEdEraÇÃo daS ENTidadES coMUNiTáriaS dE MaraBá - fEcoM
TiTUlar: GilMara daS NEVES alVES
SUPlENTE: cElENE liMa doS SaNToS BarroS
8. coNSElHo rEGioNal dE fiSioTEraPia E TEraPia ocUPacioNal da 12ª
rEGiÃo - crEfiTo
TiTUlar: liliaN roSE dE SoUZa MaScarENHaS
SUPlENTE: PaTricia rEGaTEiro fUrTado
ii – ENTidadES GoVErNaMENTaiS
1. SEcrETaria dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS - SEJUdH
TiTUlar: Márcia aNdrEia JorGE dE liMa
SUPlENTE: TElMa Maria MEdEiroS dE liMa
2. fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia – fScM/Pa
TiTUlar: Walda clEoMar loPES ValENTE doS SaNToS
SUPlENTE: lENa claUdia Maia alENcar

3. SEcrETaria dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social TraBalHo E rEN-
da - SEaSTEr
TiTUlar: lENE dE NaZarÉ SoUZa dUarTE
SUPlENTE: TErESa criSTiNa MElo doS SaNToS
4. SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PUBlica E dEfESa Social - SEGUP
TiTUlar: rodriGo VallE– caP. QoBM
SUPlENTE: Nadia MaGalHÃES da SilVa
5. SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica - SESPa
TiTUlar: Nicolli P. ViEira P. MENdES
SUPlENTE: THaiS da PaiXÃo fUrTado
6. SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo - SEdUc
TiTUlar: MilENa SilVa
SUPlENTE: aNa Maria MaciEl corrEa
7. fUNdaÇÃo dE aTENdiMENTo Socio EdUcaTiVo do Pará - faSEPa
TiTUlar: aNa PriScila BarroSo da SilVa
SUPlENTE: dENia Maria ViaNa dE PaUla
8. SEcrETaria dE ESTado dE cUlTUra - SEcUlT
TiTUlar: ÚrSUla Vidal rEiS dE SoUSa
SUPlENTE: lidia Maria rEiS dE SoUSa
Esta PorTaria entrará em vigor na data de sua publicação.
JoSÉ fraNciSco dE JESUS PaNToJa PErEira
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 774688

.

.

diÁria
.

Portaria N° 136 de 17 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 2022/317447.
r E S o l V E:
coNcEdEr ViNTE E ciNco E MEia diárias, em favor do colaborador 
Eventual, abaixo identificado, para REALIZAÇÃO DE CARAVANA DE 
cidadaNia E dirEiToS HUMaNoS, aos 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, substituindo o servidor iGor alESSaNdro 
TEiXEira Prado, na PorTaria nº 127 de 16/03/2022, publicada no doE 
nº 34.899, de 21/03/2022, referente ao Processo 2022/2994450.
 

NoMe carGo MatrÍcULa
SidNEY ricardo PErEira dE MoraES assistente administrativo 57190592

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, 17 dE MarÇo dE 2022
JoSÉ fraNciSco dE JESUS PaNToJa PErEira
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 774726

.

.

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto ecoNÔMico, 
MiNeraÇÃo e eNerGia

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 26/2022 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 a servidora TUaNE TaVarES fErrEira, matricula nº 
5935089/2, para exercer o encargo de Fiscal do Contrato 04/2022, firma-
do pela SEcrETaria dE dESENVolViMENTo EcoNÔMico, MiNEraÇÃo E 
ENErGia - SEdEME com a MaX MoVE coMÉrcio dE MoVÉiS E TraNS-
PorTES EirEli, cNPJ: 03.963.184/0001-83, tem como objeto a contra-
tação de pessoa jurídica especializada no fornecimento de ativos Perma-
nentes (mobiliário), conforme condições e especificações 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 corre-
tivas 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 claÚdio JorGE MarTiNS oliVEira, ma-
tricula nº 5946880/2, 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: 774492
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coNtrato
.

contrato: 04
exercício: 2022
Classificação do objeto: Outros
objeto: contratação de empresa especializada no fornecimento de ativos 
permanentes (mobiliário), pelo período de 12 (doze) meses.
Valor Total: r$ 336.199,50 (trezentos e trinta e seis mil, e cento e noventa 
e nove reais e cinquenta centavos.)
data assinatura: 18/03/2022.
Vigência:18/03/2022 a 18/03/2023.
adESÃo a aTa dE rEGiSTro dE PrEÇoS 013/2021 - coNSTrUir, refe-
rente ao Processo: 2021/1428702
orçamento:
funcional programática: 24101.22.122.1297-8338
Projeto atividade: operacionalização das ações administrativas
Natureza de despesa: 449052 – Equipamentos e Material Permanente – 
Mobiliário em Geral
fonte: 0301
origem do recurso: Estadual
contratado: MaX MoVE coMÉrcio dE MÓVEiS E TraNSPorTES EirEli
Endereço av. Vida Nova, 28, Jardim Maria rosa, Taboão da Serra, SP.
fone: (73) 3011-5300
ordenador(a)  : anadelia divina Santos

Protocolo: 774488
.

aViso de LicitaÇÃo
.

ModaLidade PreGÃo eLetrÔNico
Número: 001/2022
objeto: contratação de empresa especializada na aquisição de estantes de 
aço, para atender as necessidades da Secretaria de Estado de desenvolvi-
mento Econômico, Mineração e Energia – SEdEME.
Entrega do Edital: disponível no site www.comprasnet.gov.br e compras-
para.pa.gov.br
responsável pelo certame: aNdErSoN PiMENTEl aMaral
local de abertura; site www.comprasnet.gov.br
data de abertura; 01/04/2022
Hora da abertura: 10:00h (Horário dE BraSilia-df)
orçamento:
Programa de Trabalho: 24101.22.122.1297.8338
Natureza da despesa: 449052
fonte do recurso: 0301
origem do recurso: Estadual
ordenador(a): aNadElia diViNa SaNToS

Protocolo: 774494
.

diÁria
.

Portaria N° 112/2022 daF/sedeMe  BeLÉM, 21 de MarÇo de 2022.
Nome: iGor PaTricK SoUZa do NaSciMENTo/ Matricula:5941053/2/ 
cargo: coordenador do Núcleo de comunicação/ origem: Belém-Pa/desti-
no: Parauapebas-Pa/ Período: 23/03/2022 a 25/03/2022/ diária:2,5(duas 
e meia)/ objetivo: acompanhar o Secretário adjunto desta SEdEME no 
evento que celebra o início das atividades da empresa BPG Metals corp.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 774276
Portaria N° 111/2022 - daF/sedeMe  BeLÉM, 21 de MarÇo de 2022.
Nome: aldENor SaNTaNa PEGado NETTo/Matrícula: n° 5913756/3/cargo: 
coordenador/origem: Belém-Pa/destino: curionópolis, Piçarra, São Geraldo 
do araguaia, Brejo Grande do araguaia e Marabá-Pa/ Período: 04/04/2022 
a 12/04/2022/diárias:8,5 (oito e meia)/ objetivo: realizar reuniões com as 
prefeituras para entenderem o Programa de inclusão Socioeconômico – PiS.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 774261
Portaria N° 113/2022 - daF/sedeMe  BeLÉM, 21 de MarÇo de 2022.
Nome:liliaN PoliaNa SoUSa GUalBErTo/Matricula:n° 80845108/1/
cargo:dirETora/origem:Belém-Pa/destino: Parauapebas, curionópolis, 
Marabá-Pa/ Período: 23/03/2022 a 25/03/2022/diária:2,5 (duas e meia)/
objetivo: participar do início das atividades da BPG Metals corp.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 774317
Portaria N° 114/2022 - daF/sedeMe BeLÉM, 21 de MarÇo de 2022.
Nome:BrUNo da SilVa caSTro/Matricula:n°5918069/1/cargo:Mo-
ToriSTa/origem:Belem-Pa/destino:Parauapebas–Pa/Período: 22 a 
26/03/2022/diárias:4,5 (quatro e meia)/objetivo:conduzir o secretário 
adjunto, que irá participar do início das atividades da BPG Metals corp.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 774597
Portaria N° 110/2022 - daF/sedeMe  BeLÉM, 21 de MarÇo de 2022.
Nome:MaUro JoSÉ rodriGUES BarBalHo/Matricula:n° 31658/3/car-
go:diretor/origem:Belém-Pa/destino: Portel – Pa/Período: 19/03/2022 a 
25/03/2022/ diárias:6,5 (seis e meia)/objetivo: representar a SEdEME no 
evento Projeto ParcEriaS PElo Pará, viabilizando parcerias que contri-
buem para o desenvolvimento da região.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 774210

.

oUtras MatÉrias
.

adesÃo a ata de reGistro de PreÇo
Processo Nº 2021/1428702 – daF/sedeMe
 a Secretaria de Estado de desenvolvimento Econômico, Mineração e Ener-
gia – SEdEME , através da diretoria de administração e finanças- daf, Tor-
na pública a adesão à ata de registro de Preço Nº 013/2021, oriundo do 
Pregão Eletrônico SrP Nº 011/2021 do consórcio Público intermunicipal de 
infraestrutura do Extremo Sul da Bahia  - coNSTrUir, referente ao pro-
cesso 059/2021, registro de Preços para eventual contratação de Empresa 
especializada, no fornecimento de ativos Permanentes (mobiliário), confor-
me especificações técnicas descritas no edital  relacionado, com a empre-
sa MaX MoVE coMÉrcio dE MÓVEiS E TraNSPorTE EirEli, com o cNPJ: 
03.963.184/0001-83, de acordo com as necessidades desta Secretaria.
Belém, 18 de março de 2022.
JoSE fErNaNdo dE MENdoNÇa GoMES JUNior
Secretário de Estado de desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia.
SEdEME

Protocolo: 774486

.

.

COMPANHIA DE GÁS DO PARÁ

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato Nº 40/2021
Processo adMiNistratiVo N.º 40/2021
contratante:  coMPaNHia dE GáS do Pará – GáS do Pará.
contratado: aGr ENGENHaria lTda
objeto: acréscimo de 10,20% sobre o valor do contrato nº040/2021 de 
prestação de serviços por empresa especialista em análise qualitativa de 
riscos operacionais através da técnica Hazop (Hazard and operability), 
com aplicação de loPa (layers of Protection aanlyses) nos cenários de 
maior criticidade aplicados para estação de recebimento e estações de re-
gulagem de pressão e medição (ErPM) e, a prorrogação do prazo de exe-
cução dos serviços.
Prazo de execução dos serviços: 10 (dez) dias corridos.
fundamentação legal: art.  71, caput c/ c 81, inciso ii, § 1º da lei nº 
13.303/2016 c/c com art. 83 do rilc
Justificativa: Justifica-se a celebração do 1° Termo Aditivo em decorrência 
de acréscimo do objeto diante da necessidade de revisão do Hazop e lopa 
que aumentará o valor global do contrato. assim como, para o melhora-
mento do objeto.
Valor: r$ 3.109,76 (três mil, cento e nove reais e setenta e seis centavos).
dotação orçamentária: Próprio.
fonte de recurso: Próprio.
ordenador responsável: diretora Presidente cláudia Bitar.
Pela contratante: cláudia Bitar e Paulo Guardado
Pela contratada: Marcos aparecido franco Portela
data de assinatura: 18 de março de 2022.
foro: Belém/Pa.

Protocolo: 774057
eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato Nº 42/2021
Processo adMiNistratiVo N.º 42/2021
contratante:  coMPaNHia dE GáS do Pará – GáS do Pará.
contratado: SilVa BarroS ENGENHaria lTda
objeto: acréscimo de 23,02 % sobre o valor do contrato nº 042/2021 de 
prestação de serviços de consultoria especializada na elaboração de docu-
mentação técnica para detalhamento e orçamento de obras de construção 
e montagem de gasodutos e realização de simulação termo hidráulica.
fundamentação legal: art. 81, inciso ii, § 1º da lei nº 13.303/2016 c/c 
com art. 83 do rilc
Justificativa: Justifica-se a celebração do 1° Termo Aditivo em face do au-
mento da execução do serviço 1 e 2 diante da constatação da necessidade 
de elaboração de especificação técnicas e cotação de custos em decorrên-
cia da modificação do projeto pela Gás do Pará da obra de construção e 
montagem dos gasodutos para execução do projeto de fornecimento  de 
gás natural no Estado do Pará, assim como para o melhoramento do objeto 
do contrato.
Valor: r$ 7.640,00 (sete mil, seiscentos e quarenta reais).
dotação orçamentária: Próprio.
fonte de recurso: Próprio.
ordenador responsável: diretora Presidente cláudia Bitar.
Pela contratante: cláudia Bitar e Paulo Guardado
Pela contratada: fabrício Geraldo Silva Barros
data de assinatura: 17 de março de 2022.
foro: Belém/Pa.

Protocolo: 774058
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COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO DO PARÁ
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oUtras MatÉrias
.

ata de reUNiÃo ordiNÁria do coNseLHo de adMiNistraÇÃo da coM-
PaNHia de deseNVoLViMeNto ecoNÔMico do ParÁ - codec, cNPJ Nº 
05.416.839/0001-29, Nire Nº 1530000682 1, reaLiZada eM 03.02.2022.
aos três dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois, às 09h30min, 
os membros do conselho de administração da coMPaNHia dE dESENVol-
ViMENTo EcoNÔMico do Pará - codEc, inscrita no cadastro Nacional 
de Pessoa Jurídica – cNPJ (Mf) sob o nº 05.416.839/0001-29, com sede 
nesta capital, sito à avenida Nossa Senhora de Nazaré, nº 1297, Bairro: 
Nazaré, cEP: 66.035-145, reuniram-se de modo misto, parte na sala de 
reuniões da sede da companhia e parte por videoconferência pela inter-
net, para deliberar sobre os itens da convocação realizada previamente. 
PrESENÇa/QUorUM: Participando presencialmente na companhia, os se-
guintes membros do conselho de administração: Presidente - lUTfala 
dE caSTro BiTar; Membros - aNToNio dE PádUa rodriGUES filHo, 
EdiMar GoNÇalVES. Participando virtualmente, em videoconferência pela 
internet, os seguintes membros do conselho de administração: JaiME So-
arES, JoÃo PaUlo do ValE MENdES NETo, PaUlo SÉrGio fadUl NE-
VES, HiTo BraGa dE MoraES, PoliaNa BENTES dE alMEida e ViTor 
DE LIMA FONSECA, constituindo o quórum exigido. Ausências justificadas 
dos conselheiros alEX PiNHEiro cENTENo, e rUBENS da coSTa MaGNo 
JUNior. Presentes, ainda, daNiEla KrESS - assessora da Presidência, 
raiMUNdo WaNdErlEY - diretor técnico, e Márcia PaES da coNSola-
ÇÃo - coordenadora Jurídica da companhia. MESa: o Presidente do con-
selho, Sr. lUTfala BiTar, assumiu a presidência dos trabalhos e solicitou 
a mim, Márcia PaES, para atuar como secretária. PaUTa: iTEM 1– alTE-
raÇÃo da rESolUÇÃo 001/2021 – PrEViSÃo dE PrEÇo difErENciado 
Para árEaS iNUNdáVEiS NoS diSTriToS iNdUSTriaiS; iTEM 2 - o que 
ocorrer. dEliBEraÇÕES: item 1 – alteração da resolução 001/2021 – o 
conselheiro e diretor Pádua rodrigues expôs, em nome da diretoria, que 
os polígonos dos distritos industriais concernentes às áreas registradas 
em nome da companhia nos respectivos cartórios de registro de imóveis, 
contemplam, em algumas partes, áreas litorâneas, sujeitas à inundação 
pela variação das marés, tendo essas áreas grande valor econômico e ele-
vado interesse de empreendedores, uma vez que permitem a implantação 
de atividades logísticas portuárias fluviais ou marítimas, conforme o Dis-
trito industrial, atividades essas bastante procuradas por representarem 
diferencial competitivo na logística de transporte de matérias primas, insu-
mos e de escoamento da produção. Para tais porções de áreas inundáveis 
faz-se necessário o estabelecimento de uma política de preços, de modo 
a viabilizar o interesse dos empreendedores, que ainda necessitarão des-
pender grande volume de recursos financeiros na limpeza e aterramento 
das áreas, saneamento, drenagem e construção de estruturas portuárias. 
Nesse sentido, a diretoria Executiva propõe a alteração da resolução n° 
001/2021, com a inclusão de preço diferenciado a ser praticado na comer-
cialização dessas áreas inundáveis, em valor correspondente a 30% (trinta 
por cento) do preço normal praticado na tabela de preços da codEc, ba-
seado em estudos realizados pela diretoria Técnica (diTEc), nas áreas dos 
distritos industriais de icoaraci e de ananindeua, considerando o rateio 
médio por metro quadrado dos investimentos públicos em cada distrito, de 
acordo com as proporções de área firme e área inundável, o qual concluiu 
que o preço correspondente a 30% (trinta por cento) do preço normal 
de tabela, remunera adequadamente os investimentos da companhia. o 
conselheiro Paulo fadul fez alguns questionamentos sobre a venda de área 
inundável, sendo esclarecido pelo diretor Técnico, raimundo Wanderley, 
que essas áreas são negociáveis quando o próprio empreendedor mani-
festa o interesse em aproveitá-la, após os estudos de viabilidade junto ao 
órgão ambiental. o conselheiro João Paulo requisitou vistas dos estudos 
técnicos que concluíram pelo percentual de 30% e neste momento abste-
ve-se de votar por considerar necessário maior conhecimento do assunto 
em discussão. o conselheiro Hito Moraes, questionou se com essa medida 
aumentaria a arrecadação do Estado, e o conselheiro Pádua rodrigues jus-
tificou que sim, pois isso facilitaria a comercialização dessas áreas. Median-
te essas considerações o Presidente declarou que o diretor Técnico dispo-
nibilizará a todos os conselheiros o relatório de estudos técnicos e todas 
as demais informações que subsidiaram a proposta do percentual de 30% 
ao preço das áreas inundáveis, e colocou a matéria em votação, o qual foi 
aprovado pelos conselheiros presentes, com exceção do conselheiro João 
Paulo, que não julgando-se suficientemente embasado, optou por abster-
se em votar. a proposta foi aprovada de preço de 30% do preço de tabela 
às áreas inundáveis foi aprovado por maioria de votos. iTEM 4 - o QUE 
ocorrEr – Nada a relatar. ENcErraMENTo – o Presidente suspendeu a 
sessão pelo tempo necessário à lavratura da aTa, sendo depois lida, apro-
vada e assinada pelos membros do conselho de administração presentes, 
por fim, por mim, Márcia Paes, que atuei como secretária desta reunião, 
encerrando-se nessa oportunidade a sessão, sendo posteriormente extra-
ída a ata para fins de registro na Junta Comercial do Estado do Pará. // 
lUTfala BiTar - conselheiro Presidente; Márcia PaES da coNSolaÇÃo 
- Secretária da reunião; aNToNio dE PádUa rodriGUES filHo - con-
selheiro Membro; EdiMar dE SoUZa GoNÇalVES - conselheiro Membro; 
PaUlo SÉrGio fadUl NEVES - conselheiro Membro; JoÃo PaUlo do 
ValE MENdES NETo - conselheiro Membro; HiTo BraGa dE MoraES - 
conselheiro Membro; ViTor dE liMa foNSEca - conselheiro Membro; 
JaiME SoarES - conselheiro Membro; PoliaNa BENTES dE alMEida - 
conselheira Membro. Belém (Pa), 03 de fevereiro de 2022.

Protocolo: 774160
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secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto UrBaNo
e oBras PÚBLicas

.

..

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº. 0237/2022, de 17 de MarÇo de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE oBraS PÚBlicaS, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 08/02/2019, 
publicado no doE nº. 33.800, de 08/02/2019, e as que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº. 072/2019, de 14/02/2019, publicada no doE nº 33.807 
de 19/02/2019,
coNSidEraNdo a orientação do art. 67, da lei 8.666/93, e
coNSidEraNdo os termos do Processo 2022/312629, de 16/03/2022 - 
difiS/SEdoP.
r E S o l V E:
i - dESiGNar o servidor fraNciSco dEMÉTrio dE carValHo NETo, Ma-
trícula nº. 5956734/1, cargo/função: coordenador de Núcleo regional, 
como fiscal do Convênio celebrado entre a Secretaria de Estado de Desen-
volvimento Urbano e obras Públicas – SEdoP e o Órgão abaixo:

coNVÊNio ÓrGÃo oBJeto

10/2022 Prefeitura Municipal de Santarém Muro de contenção por rip- rap, no distrito de curuai, 
no Município de Santarém/Pa.

ii – dESiGNar a servidora alBa ValÉria liMa JorGE, Matrícula nº. 
5121345/1, Cargo/Função: Coordenador, para acompanhar e fiscalizar, 
como suplente, a execução do convênio, acima descrito, nos impedimen-
tos legais e eventuais do titular.
iii- Esta PorTaria entra em vigor na data da publicação.
dê ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNToNio JoSE
Secretário adjunto de Gestão de obras Públicas

Protocolo: 774139
Portaria Nº. 0233/2022, de 16 de MarÇo de 2022. 
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE oBraS PÚBlicaS, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 08/02/2019, publicado no doE nº. 
33.800, de 08/02/2019, e as que lhe foram delegadas pela PorTaria nº. 072/2019, 
de 14/02/2019, publicada no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo a orientação do art. 67, da lei 8.666/93, e
coNSidEraNdo os termos do Processo 2022/282046, de 10/03/2022 - 
difiS/SEdoP.
r E S o l V E:
i - dESiGNar o servidor MarcUS ViNiciUS aNGEliM dE aZEVEdo, Ma-
trícula nº 5936254/2, Cargo/Função: Coordenador, como fiscal do Contra-
to celebrado entre a Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e 
obras Públicas – SEdoP e a Empresa abaixo:

coNtrato eMPresa oBJeto

11/2022 dP Moraes Serviços Eireli construção de Pontes em concreto armado nas Vias 
urbanas, no Município de Ponta de Pedras/Pa.

ii – dESiGNar o servidor GilMar fraNco MoTa, Matrícula nº 54195705/2, cargo/
Função: Coordenador, para acompanhar e fiscalizar, como suplente, a execução do 
contrato, acima descrito, nos impedimentos legais e eventuais do titular.
iii- Esta PorTaria entra em vigor na data da publicação.
dê ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNToNio JoSE
Secretário adjunto de Gestão de obras Públicas

Protocolo: 774133
Portaria Nº. 0247/2022, de 18 de MarÇo de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE oBraS PÚBlicaS, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 08/02/2019, publicado no doE nº. 
33.800, de 08/02/2019, e as que lhe foram delegadas pela PorTaria nº. 072/2019, 
de 14/02/2019, publicada no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo a orientação do art. 67, da lei 8.666/93, e
coNSidEraNdo os termos do Processo 2022/322194, de 18/03/2022 - 
difiS/SEdoP.
r E S o l V E:
dESiGNar o servidor lUiS MarcElo alaMar dE SoUSa, Matrícula nº. 54190976/3,
cargo/função: Técnico em Gestão de obras Públicas – Engenheiro Sani-
tarista, como fiscal do Convênio celebrado entre a Secretaria de Estado 
de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – SEdoP e o Órgão abaixo:

coNVÊNio ÓrGÃo oBJeto

71/2022
 

Prefeitura Municipal de iga-
rapé-açu

 

reforma, ampliação e reestruturação do Terminal 
rodoviário de igarapé-açú/ Espaço para Micro empreen-

dedores, no Município de igarapé-açú/Pa.

dESiGNar o servidor PaUlo aNdrÉ doS SaNToS MoNTEiro, Matrícula 
nº. 57176077/1, cargo/função: Técnico em Gestão de obras Públicas- En-
genheiro Civil, para acompanhar e fiscalizar, como suplente, a execução do 
convênio, acima descrito, nos impedimentos legais e eventuais do titular
iii- Esta PorTaria entra em vigor na data da publicação.
dê ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNToNio JoSE
Secretário adjunto de Gestão de obras Públicas

Protocolo: 774142
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Portaria Nº. 0240/2022, de 17 de MarÇo de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE oBraS PÚBlicaS, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 08/02/2019, publicado no doE nº. 
33.800, de 08/02/2019, e as que lhe foram delegadas pela PorTaria nº. 072/2019, 
de 14/02/2019, publicada no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de Janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/305701, de 15/03/2022 
– difiS/SEdoP;
r E S o l V E: 
i - EXclUir dos efeitos da PorTaria nº 607/2020, de 25/08/2020, 
publicada no doE nº 34.330, de 31/08/2020, PorTaria nº 754/2021 de 
14/10/2021, publicada no doE nº 34.746, de 25/10/2021, e PorTaria nº 
828/2021 de 11/11/2021, publicada no doE nº 34.766 de 16/11/2021, o 
servidor VicTor HUGo rEiS colarES, Matrícula nº. 5949255/1, cargo/
função: coordenador.
ii - iNclUir a servidora caroliNa da coSTa NaSciMENTo, Matrícula nº. 
5964977/1, Cargo/Função: Assessor I, para acompanhar como fiscal das Obras, 
referentes aos convênios celebrados entre a Secretaria de Estado de desenvolvi-
mento Urbano e obras Públicas-SEdoP, e os Órgãos conforme abaixo:

coNVÊNio ÓrGÃo oBJeto

006/2020 Prefeitura Municipal de ana-
nindeua

Execução dos Serviços de Drenagem superficial, Ter-
raplanagem, Pavimentação asfáltica e Sinalização viária 
da Bacia da Nova Esperança - 40 horas, no município 

de ananindeua/Pa.

014/2020 Prefeitura Municipal de ana-
nindeua

Execução de Serviços de Drenagem superficial e 
profunda, Pavimentação asfáltica e Sinalização viária 
na rua da Paz, rua da industria e rua Boa União, no 

município de ananindeua/Pa.

015/2020 Prefeitura Municipal de ana-
nindeua

Execução de Serviços de Drenagem superficial e pro-
funda, Pavimentação asfáltica e Sinalização viária na 

rua das rosas, Travessa Jasmim, rua dos cravos, ala-
meda. Bom Jardim, rua dos lírios e rua das orquídeas 
- distrito industrial, no município de ananindeua/Pa.

016/2020 Prefeitura Municipal de ana-
nindeua

Serviços de drenagem de águas Pluviais e Pavimen-
tação asfáltica na Passagem São Miguel, rua Sétima 

e Rua Nossa Senhora de Fátima, Drenagem superficial 
e profunda e Terraplanagem na rua Sexta, drenagem 
Superficial na Passagem Das Flores e Drenagem Pro-

funda na rua G – conj. Jaderlândia – Bairro do atalaia, 
no município de ananindeua/Pa.

032/2021
 

Prefeitura Municipal do Porto 
de Móz

construção do centro Poliesportivo ayrton Senna, no 
município de Móz/Pa.

014/2021  Prefeitura Municipal de ana-
nindeua

Execução de Drenagem Superficial, Profunda, 
Terraplanagem, Pavimentação e Sinalização Viária na 

Passagem Nossa Senhora do Bonfim e Passagem Vitória 
(Águas Lindas), Serviço de Drenagem Superficial, Ter-

raplanagem, Pavimentação asfáltica e Sinalização Viária 
na alameda cristo rei, Passagem União e Passagem 
São José ribamar (águas lindas), Pavimentação e  

Sinalização Viária na rua caixa d’ água  (aurá) e Ser-
viços de calçada ( Passeio) na alameda São Benedito ( 

águas lindas), no Município de ananindeua/Pa.

iii – Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNToNio JoSE
Secretário adjunto de Gestão de obras Públicas

Protocolo: 774129
Portaria Nº. 0239/2022, de 17 de MarÇo de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE oBraS PÚBlicaS, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 08/02/2019, 
publicado no doE nº. 33.800, de 08/02/2019, e as que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº. 072/2019, de 14/02/2019, publicada no doE nº 33.807 
de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de Janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/306166, de 15/03/2022 
– difiS/SEdoP;
r E S o l V E: 
i - EXclUir dos efeitos da PorTaria nº 836/2020, de 16/11/2020, 
publicada no doE nº 34.411, de 18/11/2020, PorTaria nº 063/2021 de 
25/01/2021, publicada no doE nº 34.472, de 27/01/2021, PorTaria nº 
092/2021 de 04/02/2021, publicada no doE nº 34.488 de 10/02/2021, 
PorTaria nº 165/2021, de 12/03/2021, publicada no doE nº 34.517, 
de 15/03/2021, o servidor VicTor HUGo rEiS colarES, Matrícula nº. 
5949255/1, cargo/função: coordenador.
ii - iNclUir a servidora caroliNa da coSTa NaSciMENTo, Matrícula nº. 
5964977/1, Cargo/Função: Assessor I, para acompanhar como fiscal das Obras, 
referentes aos contratos celebrados entre a Secretaria de Estado de desenvolvi-
mento Urbano e obras Públicas-SEdoP, e as Empresas conforme abaixo:

coNtrato eMPresa oBJeto

076/2020
Mais Brasil construtora Eireli- 

EPP. Pavimentação de Vias no Município de aveiro/Pa.

087/2020 Empresa construnorte Serviços de 
construções ltda

Construção de Sistema simplificado de Abastecimento 
de água – lote 01, na região dos Tapajós/Pa.

088/2020 Empresa construnorte Serviços e 
construções ltda

Execução da obra de construção de Sistema Simpli-
ficado de Abastecimento de Água - Lote 02, na Região 

do Xingu/Pa.

011/2021 Mais Brasil construtora EirEli
contratação de Empresa de Engenharia para obra 

de construção de feira do produtor rural, no Município 
de Uruará/Pa.

iii – Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNToNio JoSE
Secretário adjunto de Gestão de obras Públicas

Protocolo: 774127
.

terMo aditiVo a coNtrato
.

1º tac Nº 100/2021 – cV Nº 13/2021
Partes:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
construtec construção e Transporte EirEli EPP, cNPJ nº 11.128.119/0001-60
objeto: “construção do Trapiche Municipal do caiçaua, no Município de 
Santa Bárbara/Pa, Neste Estado.
Justificativa: Prorrogação de prazo, cfe. art. 57, §1º, VI da Lei nº 8.666/93.
Vigência: 23/03/2022 a 21/07/2022
data da assinatura: 21/03/2022
ordenador responsável: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 774242
.

aPostiLaMeNto
.

1º terMo de aPostiLaMeNto
contrato: 24/2018 – PE Nº 02/2018 –locação de veículos, tipo camionete, 
para atender as necessidades da sede da Sedop.
Justificativa: Reajustar os valores do Instrumento original, cfe. art. 65, § 
8º da lei nº 8.666/93
Percentual do reajuste: 11,59%
Período de execução: dezembro de 2020 a dezembro de 2021
dotação orçamentária: 07101 15.122.1297.8338 339033 0101/0301
data de assinatura: 29/10/2018
contratada: atlanta rent a car ltda
ordenador: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Pública

Protocolo: 774306
.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 0246/2022, de 18 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 autos do Processo nº 2022/297562, de 14/03/2022 – 
coSG/SEdoP;
rESolVE:
i - coNcEdEr ao servidor SaNdro rooSEVElTT MaNfrEdo liMa, Matrí-
cula n°. 57197483/1; cargo/função: Motorista, Suprimento de fundos no 
valor de R$ 300,00 (trezentos reais) o qual deverá observar a classificação 
orçamentária abaixo:

ProGraMa de 
traBaLHo

FoNte de 
recUrso

NatUreZa de 
desPesa VaLor

07.8694 0101 339033 300,00

ii - ESTaBElEcEr o prazo para aplicação do suprimento de fundo de até 
30 (trinta) dias contados a partir da emissão da ordem Bancária e para 
prestação de contas, 15 (quinze) dias subsequentes ao término do prazo 
estabelecido para aplicação dos recursos.
registre-se, Publique-se e cumpra-se;
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 774410
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.

diÁria
.

Portaria Nº. 0245/2022, de 18 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 2022/297562, de 14/03/2022 
– diSET/SEdoP.
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: luana fernandes Benetti, Matrícula nº 64033677/1, cargo/função: 
coordenador.
NoME: antônia Maria ribeiro almeida, Matrícula nº 5268664/2, cargo/
função: assistente de obras Públicas.
oBJETiVo: reunião Técnica junto à Prefeitura Municipal objetivando dar 
continuidade as ações do Plano Municipal de desenvolvimento Urbano
-PdM, Tc 05/2020, e Plano Municipal de Saneamento Tc 01/2021.
NoME: Sandro rooseveltt Manfredo lima, Matrícula nº 57197483/1, car-
go/função: Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com as servidoras, ao Município de cametá/Pa.
dESTiNo: cametá/Pa.
diáriaS: 3,5 (três e meia).
PErÍodo: 22 a 25/03/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 774415
Portaria Nº. 0235/2022, de 17 de MarÇo de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE oBraS PÚBlicaS, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 08/02/2019, publicado no doE nº. 
33.800, de 08/02/2019, e as que lhe foram delegadas pela PorTaria nº. 072/2019, 
de 14/02/2019, publicada no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/312374, de 16/03/2022 
– difiS/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diária ao servidor 
abaixo relacionado:
NoME: lázaro cézar da Silva lima Júnior, Matrícula nº. 5913247/3; cargo/
função: diretor de Planejamento de obras e conformidade.
oBJETiVo: Visita Técnica ao centro de convenções, ao Hospital Materno 
infantil, a arena Estadual do oeste do Pará, e obras do asfalto por todo o 
Pará, no Município de Santarém/Pa.
dESTiNo: Santarém/Pa.
diáriaS: 2,5 (duas e meia).
PErÍodo: 30/03 a 01/04/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNToNio JoSE
Secretário adjunto de Gestão de obras Públicas

Protocolo: 774135

.

.

AGÊNCIA DE TRANSPORTE 
METROPOLITANO

.

.

.

coNtrato
.

aGÊNcia de traNsPorte MetroPoLitaNo – aGtraN
contrato: 002/2022
Exercício: 2022
objeto: contratação de Serviços continuados, com dedicação exclusiva de 
mão de obra, de vigilância Patrimonial armada 24 horas, compreendendo o 
fornecimento de uniformes e a disponibilização de todas as ferramentas e 
equipamentos de proteção individuais necessários à sua execução.
Valor Total: r$ 268.989,96 (duzentos e sessenta e oito mil novecentos e 
oitenta e nove reais e noventa e seis centavos).
data assinatura: 21/03/2022
Vigência: 21/03/2022 a 20/03/2023.
orçamento:
ProJETo aTiVidadE: 45201.26.122.1297.8338 – operacionalização das 
ações administrativas;
Plano interno: 4120008338c;
Elemento de despesa: 339037 (serviço terceirizado);
fonte de recurso: 0101006361 – recursos do Tesouro do Estado.
contratado: BElÉM-rio SEGUraNÇa lTda
Endereço: av. almirante Barroso- Passagem Major Eliezer levy n.º 205, 
Bairro: Marco, Belém/Pa - cEP: 66812-030.
ordenador: Eduardo de castro ribeiro Junior

Protocolo: 774518 

.

.

secretaria de estado de 
ciÊNcia, tecNoLoGia e edUcaÇÃo 
sUPerior, ProFissioNaL e 
tecNoLÓGica

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 168 de 21 de MarÇo de 2022
o SEcrETário dE ESTado dE ciÊNcia, TEcNoloGia E EdUcaÇÃo SU-
PErior, ProfiSSioNal E TEcNolÓGica, coM BaSE No dEcrETo dE 
01.01.2019, publicado no doE Nº 33.771, de 02.01.2019.
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/316428.
r E S o l V E:
dESiGNar o servidor fErNaNdo QUiNTEla SMiTH, identidade funcional nº 
57205845/1, lotado na diretoria de administração e finanças – daf, ocupante 
do cargo de Secretário de diretoria, GEP-daS-011.1, para responder pelo 
cargo de coordenador, GEP-daS-011.4, no período de 21/03 a 19/04/2022, 
com todas as vantagens inerentes ao cargo durante o impedimento do titular 
carloS EdUardo MiraNda da coNcEiÇÃo, identidade funcional nº 
54187348/2, ocupante do cargo de coordenador, lotado na SEcad, que se 
encontra de férias, no período acima citado, conforme PorTaria nº 052 de 
02/02/2022, publicada no doE nº 34.854 de 03/02/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 21 de março de 2022.
carloS EdilSoN dE alMEida MaNEScHY
Secretário de Estado

Protocolo: 774393

.

.

errata
.

Fica retificado na publicação do Edital 007/2022 do PRONATEC.
onde se lê:
aNeXo ii 

ETa-
Pa aTiVidadE local PErÍodo

1 inscrição online www.sectet.
pa.gov.br

a partir das 00 horas do dia 23 de fevereiro até às 
23:59:59h do dia 25 de fevereiro de 2022

2

divulgação de listas 
de inscritos, por or-
dem de inscrição.

www.sectet.
pa.gov.br 01 de março de 2022

3

agenda e convo-
cação para fase de 

entrevistas
www.sectet.
pa.gov.br 04 de março de 2022

4
divulgação do resul-

tado preliminar. www.sectet.
pa.gov.br 20 de março de 2022

5 recurso www.sectet.
pa.gov.br 21 de março de 2022

6
resultado dos 

recursos www.sectet.
pa.gov.br 25 de março de 2022

7
divulgação do 

Resultado final. www.sectet.
pa.gov.br 25 de março de 2022

8
convocação de can-
didatos aprovados. www.sectet.

pa.gov.br 27 de março de 2022

9

assinatura dos 
termos de concessão 

de bolsas

conforme demanda da 
SEcTET

a partir de 28
de março de 2022, na Secretaria da SEcTET ou em 

local por esta designado.

Leia-se:
aNeXo ii
croNoGraMa das etaPas 

etaPa atiVidade LocaL PerÍodo

1 inscrição online www.sectet.
pa.gov.br

a partir das 00 horas do dia 23 de fevereiro até 
às 23:59:59h do dia 25 de fevereiro de 2022

2

divulgação de listas 
de inscritos, por or-
dem de inscrição.

www.sectet.
pa.gov.br 01 de março de 2022

3

agenda e convo-
cação para fase de 

entrevistas
www.sectet.
pa.gov.br 04 de março de 2022
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4
divulgação do resul-

tado preliminar. www.sectet.
pa.gov.br 21 de março de 2022

5 recurso www.sectet.
pa.gov.br 22 de março de 2022

6
resultado dos 

recursos www.sectet.
pa.gov.br 28 de março de 2022

7
divulgação do resul-

tado final. www.sectet.
pa.gov.br 28 de março de 2022

8
convocação de can-
didatos aprovados. www.sectet.

pa.gov.br 29 de março de 2022

9

assinatura dos 
termos de concessão 

de bolsas

conforme demanda 
da SEcTET

a partir de 30
de março de 2022, na Secretaria da SEcTET ou 

em local por esta designado.

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 21 de março de 2022.

Protocolo: 774413

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 170 de 21 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 2022/313828.
r E S o l V E:
i – autorizar o servidor adailToN SoUZa do roSario, identidade fun-
cional nº 5964602/1, ocupante do cargo de Motorista, lotado na diretoria 
de administração e finanças – daf, a viajar aos municípios de igarapé-a-
çu-PA e Augusto Corrêa-PA, no período de 28/03 a 30/03/2022, a fim de 
conduzir os bolsistas que realizarão visita técnica nos municípios referidos, 
relativo aos cursos de agronomia da Ufra, ofertados pelo ProSEl 2022 
do programa forMa Pará.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 02 e 1/2 (duas e 
meia) diárias 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 21 de março de 2022. 
adEJard Gaia crUZ
diretor de administração e finanças

Protocolo: 774487
Portaria Nº 169 de 21 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 2022/266958.
r E S o l V E:
i – autorizar os servidores cHarlES SilVa dE SoUZa, identidade funcio-
nal nº 5569290/2, ocupante do cargo de Gerente, lotado na diretoria de 
ciência e Tecnologia – dcT, a viajar aos municípios de cametá-Pa, acará-
Pa, Paragominas-Pa, irituia-Pa e Salinópolis-Pa, no período de 28/03 a 
02/04/2022, a fim de representar a SECTET nos eventos de certificação 
nos referidos municípios; e MaX rUSSUEl lEiTE dE SoUSa, identidade 
funcional nº 54195916/1, ocupante do cargo de Motorista, lotado na di-
retoria de administração e finanças – daf, que conduzirá o servidor aos 
referidos municípios.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 05 e 1/2 (cinco e 
meia) diárias aos servidores acima, que se deslocarão conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 21 de março de 2022. 
adEJard Gaia crUZ
diretor de administração e finanças

Protocolo: 774490

.

oUtras MatÉrias
.

o secretÁrio da secretaria de estado de ciÊNcia, tecNoLoGia 
e edUcaÇÃo sUPerior, ProFissioNaL e tecNoLÓGica (sectet), No 
USo dE SUaS aTriBUiÇÕES rESolVE PUBlicar o rESUlTado PrEliMi-
Nar dE claSSificaÇÃo doS ProJEToS Na faSE 2 – aNáliSE dE MÉriTo 
E rElEVÂNcia NaS ModalidadES acElEraÇÃo E NoVoS NEGÓcioS do 
EdiTal 008/2021 – SEGUNda cHaMada dE SElEÇÃo PÚBlica dE Pro-
PoSTaS Para aPoio TÉcNico E fiNaNcEiro Na ModalidadE SUBVEN-
ÇÃo EcoNÔMica – STarTUP Pará. 

aceLeraÇÃo

cLassiFicaÇÃo ProJeto eMPresa

1 STarTUP ÉGUa da coNSTrUÇÃo aTlaNTiS coMMo-
diTiES

2
ProJETo dE coNSolidaÇÃo da

ProdUÇÃo dE dEriVadoS dE cacaU E cHocolaTES EcolaT

3 dirEcTTo: UMa PlaTaforMa “oNE-SToP- SHoP” Para 
BioEcoNoMia aMaZÔNica

dirEcTTo do 
BraSil aGro 
MarKETPlac

E lTda

4 flordEJaMBU.coM - SaBorES da aMaZÔNia PErTo 
dE VocÊ

flordEJaMB 
U.coM

5

iMPlaNTaÇÃo da iNdÚSTria dE HidroMEl UTiliZaNdo 
MEl orGÂNico dE aBElHaS NaTiVaS SEM fErrÃo da 

aMaZÔNia coMo forTalEcEdora da cadEia ProdUTiVa 
da

MEliPoNicUlTUra EM Toda SUa EXTENSÃo, dENTro do 
ESTado do Pará.

aNa lÍdia ZoNi 
riBEiro

6 EVolUÇÃo coNTÍNUa da BUSca-cacHo: colHEiTadEi-
ra dE aÇaÍ ETHoS aMaZoNia

7 BioaMa - BioiNSUMoS da aMaZoNia SUMaBio

8

aPlicaTiVo WEB Para ProJEToS dE
iNSTalaÇÕES ElÉTricaS USaNdo iNTEliGÊNcia 

arTificial ocalEV

9 rEcÍclica aPP ElX TEcNoloGia

10

TraNSforMaNdo PESQUiSa EM BioNEGÓcio aTraVÉS 
da dEVEraS

aMaZÔNia dEVEraS

11

UTa - UlTiMaTE TEST acadEMY: PlaTaforMa MUlTi 
árEa dE GEraÇÃo

diNÂMica dE TESTES Para afEriÇÃo dE coNHEci-
MENToS.

cETE

12 ESTrTUTUraÇao dE cHao dE faBrica da Pará PalM Para PalM

13

TiNGiMENTo NaTUral EM ProdUToS dE Moda: alTEr-
NaTiVaS Para TorNá-la

MaiS SUSTENTáVEl aTEliE XiBE

14

farlaB STarTUP, UMa HEalTHTEcH NaScida Na aMa-
ZÔNia coM oBJETiVo dE coNSTrUir UMa EXPEriÊNcia 

diGiTal
Para a coMPra dE ProdUToS E SErViÇoS farMa-

cÊUTicoS.

farlaB TEcNo-
loGia

 

15 caiPora: rioS adorMEcidoS lUdUS STUdio
16 iSPBi – ErP – BaNco diGiTal XiNGUBiT

17
codErS4fUTUrE - dESENVolVENdo HaBilidadES 

rEaiS Para o MErcado dE TEcNoloGia
aMaZoNia diGiTal 

WorKErS

18
aUToMaÇÃo rESidENcial E o coNcEiTo dE caSa 

iNTEliGENTE

aMaZoNTEc aUTo-
Macao

rESidENcial

19 BEMdo - TEcNoloGia QUE coNEcTa VocÊ aoS SErVi-
ÇoS dE SaÚdE

BEMdo TEcNo-
loGia

20 SicoMBUS - SolUÇÃo iNTEliGENTE EM GESTÃo E 
coMBUSTÍVEl

ENTEr iNfor-
MaTica

21 doBEM coNTaBilidadE
doBEM

coNTaBilida dE

22

PlaTaforMa dE GESTÃo oNliNE E aPlicaTiVo MÓVEl 
coM caPacidadE dE GErENciar aS TraNSaÇÕES dE 

coMPra E
VENda dE rESÍdUoS SÓlidoS PÓS coNSUMo – HEEi 

loGÍSTica rEVErSa

HEEi

23 GioVaNNi EdUardo MilEo aNTUNES

GioVaNNi EdUar-
do MilEo
aNTUNES

24 EScola NÔMadE flUXo
25 coPiNHo do BEM rEcicladorE S

26 PUPTi - arTE E dESiGN da aMaZÔNia

PUPTi - M V rEGo 
BarBoSa

lTda

27 TEcNoloGia do aÇÚcar acUcar doNa 
NENa
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28 cidadE diGiTal BENEVidES PoNTo NET

PoNTo SErVicoS 
EM TElEcoM

EirEli - M

29 ProTETor Solar orGÂNico coM cor EKiliBrE aMa-
ZoNia

 

NoVos NeGÓcios
cLassiFicaÇÃo ProJeto coordeNador

1

ÓlEoS VEGETaiS aMaZÔNicoS: dESENVolVi-
MENTo SUSTENTáVEl E iNoVaÇÃo TEcNolÓGica 

(STarTUP
EcoSS)

Elcio MalcHEr diaS 
JUNior

2
KiTS EdUcacioNaiS MiriTilaB Para aPrENdi-

ZaGEM criaTiVa
raiMUNdo daS

GraÇaS liMa XaViEr

3

icoWÍ TEcH: UMa alTErNaTiVa SUSTENTáVEl 
dE laZEr E

QUalidadE dE Vida
SaMUEl dE caSTro SilVa

4 aUa coNEcTa lUcaS cardoSo rodri-
GUES

 

5 Palco BElÉM
Sofia laNa loBaTo 

GoNÇalVES

6

raÇaÍ - raÇÃo oriUNda do caroÇo dE aÇaÍ 
Para alEViNoS,
aVES E SUÍNoS.

ElToN PrESTES dE 
SoUZa

7 ZarPar PaSSaGEM Barco SaMUEl MENdES 
NoVaES

8 TaTiaNa da coSTa BarBoSa iaMaMoTo
TaTiaNa da

coSTa BarBoSa 
iaMaMoTo

9 No WaSTE

NilcElY Pricila oli-
VEira da

SilVa

10 KaTU daTa ViSUaliZaTioN
JoSÉ Maria

JUNior loPES PErdiGÃo

11

dESENVolViMENTo do aPlicaTiVo aMaZoN coN-
NEcT Para a raSTrEaBilidadE,

coMErcialiZaÇÃo E ValoriZaÇÃo do cacaU 
aMaZÔNico

daNiEllE aMaral E 
SilVa

12 cadÊ MEU BUSÃo

lEoNardo afoNSo 
da SilVa
SoarES

13 NfT collEcTor’S clUB daNiEl da rocHa lEiTE 
JUNior

14 oPEN fiNaNcE corP fErNaNdo BorGES 
rocHa

15

SiMi (SiSTEMa iNTEGrado dE MicroMEdiÇÃo), 
UMa SolUÇÃo iNTEliGENTE Para o USo dE áGUa

coNSciENTE. GaBriEl liSBoa BriTo

16 cafÉ dE aÇaÍ da PEriNa
PEriNa rodriGUES da

SilVa

17 BENTEVi SaÚdE - PlaTaforMa iNTEliGENTE dE 
SaÚdE MaUrÍcio PaNToJa

18

NaTUrE VESSEl-TEcNoloGia EcolÓGica Para 
TraTar EflUENTES EM EMBarcaÇÕES Na

aMaZÔNia
KEElY MEirElES araÚJo 

TorrES

19 coNSTrool JUliaNa riBEiro 
raNiEri

20 fáBrica dE cHocolaTES TrEE To Bar MUrilo lEiTE NÓBrEGa

21
iMPlaNTaÇÃo do aPlicaTiVo dE SErViÇoS 

ProfiSH

THiaGo fEliPE MaToS 
dE

araUJo

22 THE facTorY

aMaNda caroliNE 
SilVa

fErrEira

23

dESENVolViMENTo dE forMUlaÇÕES coSMÉTicaS 
iNoVadoraS E SUSTENTáVEiS UTiliZaNdo MaTÉ-

riaS-PriMaS
VEGETaiS da BiodiVErSidadE aMaZÔNica

BrUNa frEirE PoNTES 
MaScarENHaS

 

24 EdUcadMiN KEila SiMoNE

25

TrEiNaMENTo Para USo E aPlicaÇÃo dE rPa (rE-
MoTElY‐ PiloTEd aircrafT) No dESENVolViMENTo 

dE aTiVidadES
EcoNÔMicaS E GESTÃo TErriTorial

arNaldo faBricio doS 
SaNToS QUEiroZ

26 BooKcoiN JEaN fErrEira da SilVa

27 alVa EdTEcH – EdUcaÇÃo coM TEcNoloGia ValdEMir SalES MaTiaS 
JUNior

28 loGf JoÃo WEliToN liMa dE 
SoUZa

29

dESENVolViMENTo dE UM JoGo MoBilE EdUcaTi-
Vo Para ValoriZaÇÃo da cUlTUra

aMaZÔNica.
GaBriEla rEBElo 

MENdES

30 MaSSaGEador ViBraTÓrio EM VENToSaS 
TEraPÊUTicaS

BrENo SaNTiaGo 
SilVaNo

31

idEaÇÃo EScola ViVa - a PriMEira EScola do 
Pará coM ProGraMa dE aNáliSE do coMPor-

TaMENTo
aPlicada À EdUcaÇÃo

JociElMa E SilVa dE 
SoUZa

32
coMPoSTa BElÉM, colETa E GESTÃo dE rESÍdUoS 

orGÂNicoS

SaMaNTHa da SilVa 
cHaar

liMa

33

Moara diGiTal PlaTaforMa
diGiTal Para MEdiaÇÃo oN liNE do ESTado 

do Pará rENaTa SilVa

34 alUGa aÍ iGo SilVa SoUSa

35 coMa coM SaBor E MElHorE SUa SaÚdE! NEidE MESQUiTa 
TUPiaSSU

36 SalVE BaBY JUliaNE PaNToJa dE 
SoUZa

37 aPP dESENVolVEr
iZaBEl criSTiNa Bor-

GES corrEa oliVEira

38 aPPHoUr THaYS oliVEira 
SaraiVa

39 MEdicJa iGor faVacHo arEro

40

MarViN: UMa PlaTaforMa
diGiTal Para dETEcÇÃo dE falHaS EM MáQUiNaS 

iNdUSTriaiS

Marcio aNdrE SilVa 
fiGUEroa

41 ESPoNJaS dE laVar PET
SaloMÃo fUrTado

MENdoNÇa

42

clEaN UP SErVicES: rEdE dE fraNQUia Para 
liMPEZaS Bio-

SUSTENTáVEiS dE alTa PErforMaNcE

EPHraiM GoMES dE 
alMEida filHo

43 aPlicaTiVo fiNd
lEaNdro TaVarES

fErrEira

44

aTiVidadES aSSiSTidaS Por
EQUiNoS-aaE: o caValo coMo iNSTrUMENTo 

TEraPÊUTico

MarY GlaUcY
BriTo cHiaNca NEVES

 

45 NfTS ParaESPorTE MaUricio oTáVio dE 
alMEida

46 EVollUa aNNa T. coSTa

47 ÉGUa ProNdE EU VoU

flaVio GaBriEl dE 
aNdradE

ViaNa

48 STorGEcarE, lar É local dE cUidado JoHNSoN GioVaNi
carValHo JUNior

49

ProJETo dE dESENVolViMENTo E iNoVaÇÃo dE 
iMPlEMENTo aGrÍcola Para colHEiTa

MEcaNiZada dE dENdÊ
EVErToN ESTUMaNo 

Baia

50

rEPlaY ENErGia rEcUPEraÇÃo E TraNSforMaÇÃo 
dE rESÍdUoS

PláSTicoS EM coMBUSTÍVEiS.

EUcENi carroliNo
raBElo

dESclaSSificadaS  NoVoS NEGÓcioS

51 MUlTidEliVErY dE BiKE

BrUNo dUfraY foN-
SEca dE

SoUSa

52 SiSTEMa dE áGUa MiNEral ENcaNada JoSÉ lÚcio BlaNS da 
SilVa

53 PlaTaforMa carrEira dE alTo Valor lariSSa
carrEira da cUNHa

54 PUdiM corP
ciNTia ValÉria daS 
cHaGaS MacÊdo

55 HElMET-BUriTi: SEGUraNÇa E TEcNoloGia Na 
PráTica do SKaTE

SaMara alMEida 
fErrEira

56

SiSTEMa dE rEGUlariZaÇÃo fUNdiária aM-
BiENTal E

GEorrEfErENciaMENTo

aNdErSSoN MarcEl 
SoUZa

NaSciMENTo

57 ENErGÉTico aNGaTU ricardo ToNial NETo

dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-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: 774088
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o secretÁrio da secretaria de estado de ciÊNcia, tecNoLoGia e edUcaÇÃo sUPerior, ProFissioNaL e tecNoLÓGica (sectet), No 
USo dE SUaS aTriBUiÇÕES rESolVE PUBlicar o rESUlTado PrEliMiNar do EdiTal N° 012/2021 STarTUP Pará - BÔNUS TEcNolÓGico Para 
Micro, PEQUENaS E MÉdiaS EMPrESaS. 

ProJeto eMPresa ProPoNeNte coordeNador ProPo-
NeNte eMPresa eXecUtora coordeNador tÉcNico/

eXecUtora sitUaÇÃo oBs

aUToMaÇÃo loGÍSTica E 
coMErcial PErfiNi SaloMÃo alMEida PErEira PlaNEJaMENTo E coNSUlTo-

ria loGÍSTica
aNTÔNio aTaidES dE GUSMÃo 

GUiMarÃES NÃo ENQUadrada
TrES difErENTES 

NoMES dE coordENa-
dorES

ENErGia Solar Para rEdUÇÃo 
dE cUSToS coMErcial arara aNa caroliNa BraGa 

MariNHo
SUNNY HoUSE SolUÇÕES 
TEcNolÓGicaS lTda  rafaEl calaNdriNi ENQUadrada  

rEdUÇÃo dE cUSToS E dE 
iMPacTo aMB

EVoX acESSÓrioS aUToMo-
TiVoS

EliZaBETH GUaraciaBa 
BraGa MariNHo

SUNNY HoUSE SolUÇÕES 
TEcNolÓGicaS lTda rafaEl calaNdriNi ENQUadrada  

aNJoS MEi
PErfil coNSUlToria E aSSES-

Soria coNTaBil E EMPrESarial 
lTda raQUEl cordEiro liMa

aMaZoNia diGiTal 
WorKErS WillYS caMPoS ENQUadrada  

SiSTEMa oPEracioNal “ViTal-
TEc food”

ViTal coNSUlToria, aSSESSoria 
EM aliMENTaÇÃo E NUTriÇÃo 

lTda

SaNdra coNcEiÇÃo GUEdES 
da SilVa

acHEE – SolUÇÕES EM 
TEcNoloGia GlaYSoN dUarTE liSBoa ENQUadrada  

crÉdiTo Para TodoS KlErYSSoN alfaia daMaScENo 
ME

 KlErYSSoN alfaia da-
MaScENo

JaMBUE HUB dE TEcNoloGia 
lTda  NÃo ENQUadrada

aUSENcia dE coor-
dENador ViNcUlado a 
EMPrESa EXEcUTora

ErP Para GESTÃo aMBiENTal NorTicUS ENGENHaria aNa lorraYNNY raMoS 
liMa

 ÍTrioS – dESENVolViMEN-
To & Ti

JacKSoN oSValdo da SilVa 
BraGa ENQUadrada  

PlaNo dE d T c-M SiSTEMa dE 
aUToMaÇÃo iNdUSTrial MiTSHU KarlaY liMa TaVarES K l TaVarES rEPrESEN-

TacoES KarlaY liMa TaVarES ENQUadrada  

SiSTEMa dE aUToMaÇÃo Para 
iNdÚSTria 4.0 KUara ENGENHaria KarlaY liMa TaVarES K l TaVarES rEPrESEN-

TacoES KarlaY liMa TaVarES ENQUadrada  

VENdEdorES do fUTUro NaTUral QUÂNTica SiMÃo SiriNEU da SilVa 
SoUSa

 EMPrEdi SolUÇÕES EM 
Ti lTda rENaTo coSTa da SilVa NÃo ENQUadrada aNEXoS SEM aSSi-

NaTUra
r N S aSSESSoria adMiNiS-

TraTiVa EirEli GariMPaY fiNTEcH HEllrYHErllYSoN PErEira 
caldaS coNcEicao E caldaS lTda EWErSoN ricardo coNcEiÇÃo 

dE BriTo ENQUadrada  

coNTMiX diGiTal
coNTMiX aSSESSoria E coNSUl-
Toria coNTaBil E iMoBiliaria 

lTda
ElENara dE SoUZa araÚJo

l. c. rodriGUES MaNU-
TENcao E SUPriMENToS dE 

iNforMaTica lTda
lUcaS cardoSo rodriGUES ENQUadrada  

iNTErNET dE alTa QUalidadE 
EM ZoNa rUral

cGd SErViÇoS TEcNoloGicoS 
lTda ME

MarcoS daVid fEiToSa 
diaS BElSaT TElEcoM dEiSiaNE MoraiS da SilVa ENQUadrada  

NoSSo laBoraTÓrio É a 
florESTa EKiliBrE aMaZoNia BrUNo dE frEiTaS caNa-

Varro MK7 SolUÇÕES diGiTaiS Maria JoSÉ dE frEiTaS lUiZ ENQUadrada  

dESENVolViMENTo E GESTÃo 
dE MÍdiaS SociaiS

Pcl PlaNEJaMENTo E coNSUlTo-
ria loGÍSTica SaloMÃo alMEida PErEira MK SolUÇÕES diGiTaiS SaMia ValENa riBEiro da SilVa ENQUadrada  

PoSicioNaMENTo No aMBiEN-
TE diGiTal florESTa UrBaNa florESTa UrBaNa lUcaS cardoSo rodriGUES

l. c. rodriGUES MaNU-
TENÇÃo E SUPriMENToS dE 

iNforMáTica lTda
lUcaS cardoSo rodriGUES ENQUadrada  

ProJETo ... TrEiNaMENTo do 
ErP cS-icorP cloUd – SiSTEMa 

dE GESTÃo EMPrESarial

lc iNdUSTria, coMErcio E 
SErVicoS lTda  cS-coNSofT coNSUlToria E 

SiSTEMaS lTda SidNEY KlaUTaU coSTa ENQUadrada  

E-coMMErcE Para clUBE dE 
aSSiNaTUraS “EMPoriUM STX” STX BEBidaS fláVio cardoSo NETo ÍTrioS – dESENVolViMEN-

To & Ti
JacKSoN oSValdo da SilVa 

BraGa ENQUadrada  

SoMa MaiS cErTifica J c HaicK aSSESSoria E coNSUl-
Toria EMPrESarial EirEli

 JocEaNNY criSTiNa HaicK 
doS aNJoS  HGl caPiTal daVid NoVaES ScHETTiNi NÃo ENQUadrada EMPrESa EXEcUTora 

dE oUTro ESTado

farlaB farlaB TEcNoloGia E PorTaiS 
dE iNforMaÇÕES lTda

lUÍS SÉrGio SiQUEira 
dE MElo

BrUNa E daNiEl MarKE-
TiNG E

STarTUP lTda -TUdo SoBrE 
STarTUPS

BrUNa BarBoSa dE BarBoSa ENQUadrada  

ESTrUTUraÇÃo da árEa dE 
MarKETiNG diGiTal da Solar 

roof
Solar roof ailToN doUGlaS frEiTaS 

da SilVa
ViNdi iNoVaÇÃo E coN-

SUlToria
KaraN roBErTo da MoTTa 

ValENTE ENQUadrada  

aUToMaÇÃo dE ESToQUES ParaPEÇaS – PETrolUBrificaN-
TES coMÉrcio dE PEÇaS lTda daNiEl fErNaNdES lEÃo Pcl PlaNEJaMENTo E coN-

SUlToria loGÍSTica SaloMÃo alMEida PErEira ENQUadrada  

HEVEa – ViTriNE aUToMa-
TiZada caNTo iSaBEla caNTo MaX dElSoN MarTiNS SaN-

ToS – EPP_ YETi laB  NÃo ENQUadrada
aUSENcia dE coor-

dENador ViNcUlado a 
EMPrESa EXEcUTora

PlaTaforMa dE VENdEdorES 
dE GraNJa aVES fraNGoS NorTE lEa cardoSo coNcUrSoS Na MÃo lEaNdro cardoSo dE JESUS ENQUadrada  

PorTal da aGroiNdÚSTria aliMENTo SEGUro coNSUlToria 
E TrEiNaMENToS lTda.

SaUlo MaUrÍcio laUrido 
SaBiNo

EQUiPE coNSUlToria, ENGE-
NHaria E SErViÇoS lTda. alBErTo oSValdo aNdErS ENQUadrada  

MarKETPlacE ProdUTorES 
rUraiS E coMErciaNTES MUlTifrUTaS JEfErSoN TEiXEira coNcUrSoS Na MÃo lEaNdro cardoSo dE JESUS ENQUadrada  

aUToMaÇÃo loGÍSTica E 
coMErcial

dESTacK fiX coMErcio dE 
ProdUToS aUToMoTiVoS E 

iNdUSTriaiS lTda

EdUardo NaSciMENTo 
da SilVa cS coNSofT WaldSoN BrElaZ ENQUadrada  

aPlicaTiVo dE MENU Qr codE BUBBlEMiX ParaUaPEBaS BrUNa ScHoNHolZEr dESTraVY THiaGo MoTa dE MoraiS ENQUadrada  
aPlicaTiVo dE fidEliZaÇÃo 
dE cliENTES E coMÉrcio 

SUSTENTáVEl
MiaU dEBoraH MarTiNS dESTraVY THiaGo MoTa dE MoraiS ENQUadrada  

PlaTaforMa diGiTal BoU-
GaiNVillE BoUGaiNVillE EVENToS BErNardo MaGalHÃES 

aQUiNo
liBra coNSUlToria EM 

PUBlicidadE lTda aliNE PaES TEiXEira ENQUadrada  

iMPlEMENTaÇÃo dE coNTrolE 
dE SaTiSfaÇÃo do cliENTE acQUa ZEro KaYNÃ BraGa GUaraNY arr SErVicoS arY riBEiro raBElo ENQUadrada  
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dESENVolViMENTo da JorNa-
da do cliENTE E ProcESSo dE 

iNSidE SalES da dirEcTTo

dirEcTTo do BraSil aGro 
MarKETPlacE lTda

adalBErTo ValENTE dE 
araÚJo JÚNior

ViNdi – aSSESSoria dE 
MarKETiNG  NÃo ENQUadrada

aUSENcia dE coor-
dENador ViNcUlado a 
EMPrESa EXEcUTora

GEro EUNoS - iNTEliGENcia dE oBra aNTÔNio JoSÉ coiMBra dE 
rEZENdE

EUNoS - iNTEliGENcia 
dE oBra  NÃo ENQUadrada

aUSENcia dE coor-
dENador ViNcUlado a 
EMPrESa EXEcUTora

criaÇÃo dE UM ProcESSo 
WorKfloW EM NUVEM Para 
aUToMaTiZaÇÃo ... - cfiS

cfiSr. c. N. TrEiNaMENTo E 
cUrSoS ProfiSSioNaliZaNTES 

EirEl
lUiZ roGÉrio rEiS coSTa iNTEcElEri TEcNoloGia 

Para a EdUcaÇÃo lTda.
WalTEr doS SaNToS oliVEira 

JUNior ENQUadrada  

 PoSicioNaMENTo diGiTal 
ardoSa

ardoSa_adNa criSTiNa PicaN-
co aZEVEdo

BErNardo MaGalHÃES 
aQUiNo

liBra coNSUlToria EM 
PUBlicidadE lTda aliNE PaES TEiXEira ENQUadrada  

SiSTEMa dE ETiQUETaS iNTEli-
GENTES coM rfid MaSTEr - MlX 1 PriScilla SilVa ViEira  áGil dESENVolViMENTo dE 

SiSTEMaS daNiEl JoSÉ da SilVa PiNoN ENQUadrada  

aUToMaTiZaÇÃo dE coNTrolE 
dE SaTiSfaÇÃo do cliENTE

arY raBElo arQUiTEToS 
aSSociadoS arY dioNor ViaNa raBElo arr SErVicoS  NÃo ENQUadrada

aUSENcia dE coor-
dENador ViNcUlado a 
EMPrESa EXEcUTora

loGfacil – coNTrolE dE 
ENTrEGaS E froTaS  l H P rEiS lUiZ HENriQUE PaiVa rEiS aTlaNTiS 39.465.961/0001-

08 alEXaNdrE rEiS fErNaNdES ENQUadrada  

dESENVolViMENTo dE UMa 
MáQUiNa Para oTiMiZaÇÃo da 

ProdUÇÃo dE
MoBiliárioS, rEaProVEiTa-

MENTo ...

 MS dESiGNE MarcoS MarTiNS SiEl ENGENHaria lTda EdWir MarcElo ENQUadrada  

“PlaTaforMa dE GESTÃo 
ElETrÔNica dE docUMENToS 

coNTáBEiS
E r XiMENES do NaSciMENTo EliS riTa XiMENES do 

NaSciMENTo
fUNdaÇÃo dE iNTEGraÇÃo 

aMaZÔNica (fiaM) ENoQUE calViNo MElo alVES   

iMPlaNTaÇÃo do PlaNo dE 
diGiTaliZaÇÃo do SiSTEMa dE 

ENSiNo PaSSo a PaSSo
 aNa PaUla dE oliVEira 

coSTa PÉ dE JaMBo ProdUTora  SÉrGio claUSToN alcÂNTara 
SaNToS ENQUadrada  

coMUNicar E EXPaNdir a 
flEX SToNE flEX SToNE rodriGo HUHN

iNSTiTUTo dE ESTUdoS SUS-
TENTáVEiS E TEcNolÓGicoS 

da aMaZÔNia
rodriGo HUHN NÃo ENQUadrada

aUSENcia dE coor-
dENador ViNcUlado a 
EMPrESa EXEcUTora

Nr 4.0 GESTÃo dE EVENToS E 
EcoNoMia ENErGÉTica iNTE-

liGENTE ...
Nicola’S rEcEPcoES NicolaU raMoS dE fariaS aTlaNTiS alEXaNdrE rEiS fErNaNdES ENQUadrada  

HrTEcH UrBaNo UrBaNo SErVicoS MarcoS faBricio da coSTa 
MaTToS

rENaTo dE TarSo SaNToS 
da SilVa – rETa TEcNoloGia  NÃo ENQUadrada

aUSENcia dE coor-
dENador ViNcUlado a 
EMPrESa EXEcUTora

dEScoMPlica VET VS aPP diGiTal lTda SilVio ScaraMUSSa NETTo   NÃo ENQUadrada

ProPoSTa EM dESa-
cordo coM o EdiTal. a 
ProPoSTaTraZ a MESMa 
EMPrESa coMo ProPo-
NENTE E EXEcUTora

E-coMMErcE Paladar 
aMaZÔNico

Paladar aMaZÔNico iNdUSTria 
E coMErcio dE aliMENToS lTda aNToNio fErrEira da crUZ YETi laB MaX dElSoN MarTiNS SaNToS ENQUadrada  

ProdUÇÃo dE carVÃo 
aTiVado a ParTir do caroÇo 

dE aÇaÍ

r M iNdUSTria E coMErcio dE 
BioMaSSa lTda roMEU lUiZ fUrlaN JUNior  roMEU lUiZ fUrlaN JUNior NÃo ENQUadrada.

ProPoSTa EM 
dESacordo coM o 
EdiTal. a ProPoSTa 

TraZ a MESMa EMPrESa 
coMo ProPoNENTE E 

EXEcUTora

aPlicaTiVo fiNd STarTUP P7  SofiNTEcH: SofTWarE lEaNdro TaVarES fErrEira NÃo ENQUadrada.

iNcoNforMidadE Na  
iNdicaÇÃo dE coor-
dENador da EMPrESa 

ProPoNENTE
SiSTEMa dE GESTÃo MV 

liciTaÇÕES MV liciTacoES MarcEllo Garcia VEr-
Bicaro

áGil dESENVolViMENTo dE
SiSTEMaS daNiEl JoSÉ da SilVa PiNoN ENQUadrada  

laBoraTÓrio icaMiaBa icaMiaBa coNSUlToria E TrEi-
NaMENToS

HElEN caroliNE GoNÇalVES 
SilVa

iNTEcElEri TEcNoloGia 
Para a EdUcaÇÃo lTda.

WalTEr doS SaNToS oliVEira 
JUNior ENQUadrada  

 M V rEGo BarBoSa lTda MarcoS ViNÍciUS rEGo 
BarBoSa lUdUS STUdio ÍTalo frEiTaS ENQUadrada  

colETa SElETiVa dE rESÍdUoS 
SÓlidoS coM USo dE iNTEli-

GÊNcia arTificial coMErciali-
ZaÇÃo dE liXo UrBaNo

daca SolUÇÕES EM TEcNoloGia 
EirEli   rH PrEMiUM lTda  

NÃo ENQUadrada. 
coNfliTo dE difErENTES 
NoMES NaS coordENa-
dorES, iNforMado Na 
ProPoSTa diVErGE daS 

dEclaraÇÕES

 

dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica.
Belém, 21 de março de 2022.
carlos Edilson de almeida Maneschy
Secretário de Estado

Protocolo: 774460
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..

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO
A ESTUDOS E PESQUISAS

.

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria N° 87/2022 – GaBiNete, de 21 de Março de 2022.
o diretor-Presidente da fUNdaÇÃo aMaZÔNia dE aMParo a ESTUdoS 
E PESQUiSaS - faPESPa, no uso de suas atribuições legais, e com funda-
mento no parágrafo único, Vii, do art. 7, da lei complementar Estadual n. 
061, de 24 de julho de 2007, e alterações posteriores.
rESolVE:
forMaliZar a concessão de 07 (sete) dias de licença por Motivo de 
doença em Pessoa da família, no período de 15/01/2022 a 21/01/2022, 
da servidora ValdEJaNE loPES dE oliVEira, identidade funcional nº. 
57228697/2, ocupante do cargo de TÉcNico EM GESTÃo dE dESENVol-
ViMENTo, ciÊNcia, TEcNoloGia E iNoVacÃo, de acordo com o disposto 
no art. 81 da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994 e conforme Proc. 
2022/64311 e laudo Médico nº 87466.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do diretor-Presidente, em 21 de Março de 2022.
Marcel do Nascimento Botelho
diretor-Presidente

Protocolo: 774318
.

errata
.

GoVerNo do estado do ParÁ
FUNdaÇÃo aMaZÔNia de aMParo a estUdos e PesQUisas
alteração do extrato de divulgação da cHaMada Nº 002/2022
Apoio à Realização de Eventos Científicos, Tecnológicos e de Inovação, pu-
blicada no doe de 18 de março de 2022.
O Diretor Científico da FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO A ESTUDOS E 
PESQUiSaS – faPESPa resolve:
alTErar o extrato de divulgação da cHaMada Nº 002/2022 - aPoio À rE-
aliZaÇÃo dE EVENToS ciENTÍficoS, TEcNolÓGicoS E dE iNoVaÇÃo, 
publicada no doE de 18 de março de 2022.
onde se lê:
[...] Período de Submissão: o prazo para inscrição das propostas do pro-
grama ficará aberto do dia 04 de abril a 30 de setembro de 2022 [...].
Leia-se:
[...] Período de Submissão: o prazo para inscrição das propostas do programa 
ficará aberto do dia 18 de março de 2022 a 30 de setembro de 2022 [...].
deyvison Medrado
Diretor Científico

Protocolo: 774062
.

aViso de LicitaÇÃo
.

eXtrato de editaL de PreGÃo eLetrÔNico FaPesPa/ No 001/2022
a fundação amazônia de amparo a Estudos e Pesquisas-faPESPa comuni-
ca que realizará licitação, na modalidade Pregão, na forma Eletrônica, do 
tipo menor preço por item, conforme abaixo:
oBJETo: contratação de empresa especializada para a prestação de ser-
viços de assistência técnica, manutenção preventica e corretiva, com su-
bistituição de peças e acessórios quando necessário de 01 (um) elevador 
marca OTIS, instalado no edificio sede da fapespa conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
daTa da aBErTUra: 01.04.2022
Hora dE aBErTUra: 10:00 (Horário de Brasília)
ENdErEÇoElETrÔNico: www.gov.br/compras/pt-br.
UaSG: 925812 - faPESPa (aV. Gentil Bittencourt, 1868 – bairro São Brás, 
cEP: 66.063-018 Belém).
rEcEBiMENTo da ProPoSTa: Será a partir da disponibilização do Edital 
no coMPraSNET, do dia 22.03.2022, até às 10:00 do dia 01.04.2022 (Ho-
rário de Brasília – df).
a íntegra do EdiTal poderá ser obtida no Portal de compras do Gover-
no federal - coMPraSNET, no endereço https://www.gov.br/compras/
pt-br, no Portal de compras do Governo do Estado do Pará - coMPraSPa-
rá, no endereço www.compraspara.pa.gov.br e site da faPESPa endereço 
http://www.fapespa.pa.gov.br/.
Belém, 22 de março de 2022.
rafaella de lima abreu
Pregoeira.

Protocolo: 774480

.

.

diÁria
.

Portaria N° 048/2022 – dirad/FaPesPa, de 21 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 044/2022 - GaBiNETE/faPESPa, de 21 
de Março de 2022,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/330256;

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: MarcEl do NaSciMENTo BoTElHo
MaTrÍcUla: 5961460/1
carGo: dirETor-PrESidENTE
TraJETo: Belém-Pa/ Marabá-Pa / Belém-Pa
PErÍodo: 24/03/2022 a 26/03/2022
QUaNTidadE: 2 e 1/2 (duas e Meia) diárias
oBJETiVo: Participar da programação da cerimonia de posse da diretoria 
federação da agricultura e Pecuárias do Pará.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
fundação amazônia de amparo a Estudos e Pesquisas – faPESPa.
Belém (Pa), 21 de Março de 2022.
JUraNdir SEBaSTiÃo TaVarES SidriM
diretor administrativo

Protocolo: 774401

.

.

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

Nº do terMo aditiVo: 3º - Nº do coNtrato: 012/2021 - Moda-
lidadE dE coNTraTaÇÃo Pregão Eletrônico nº 016/2020 e seus anexos 
e a ata de registro de Preços nº 016-a/2020 - ParTES: ProdEPa – JoSE 
M. BarroSo dE alMEida JUNior EirEli - daNTEc - oBJETo E JUS-
TificaTicaTiVa do adiTaMENTo: Prorrogar o Prazo de Vigência; e do 
preço e da dotação orçamentária - Valor (r$): 6.228.325,00 - daTa 
da aSSiNaTUra: 21/03/2022 - ViGÊNcia do adiTaMENTo: 22/03/2022 
a 21/12/2022 - doTaÇÃo orÇaMENTária: 23.722.1490.8703  - 449040 
- foNTE dE rEcUrSo:  0101 - ordENador rESPoNSáVEl: MarcoS aN-
TÔNio BraNdÃo da coSTa - ENdErEÇo do coNTraTado E cEP : Belém 
- Pará, rua Balmoral, Quadra WE 16, n.º 40, conjunto Tapajós, bairro

Protocolo: 774181

.

.

secretaria de estado
de esPorte e LaZer

.

..

Portaria
.

Portaria Nº 484/2021-seeL 
o SEcrETário dE ESTado dE ESPorTE E laZEr no uso de suas atribui-
ções legais, que lhe foram delegadas pela lei nº 6.879 de 29 de julho de 
2006, publicadas no doE nº  30.714, de 30 de junho de 2006, e conside-
rando o que dispõe o art. 67 da lei 8.666/2003, rESolVE:
designar o servidor (a) adolfo doS SaNToS MEirElES, matrícula nº 
2015170/1, para atuar na função de gestor da parceria a ser celebrada 
com a para atuar na fiscal do Fomento Nº 69/2021 a ser celebrado com a 
fEdEraÇÃo dE fUTEBol 7 SociETY, cNPJ Nº 22.868.499/0001-69, o qual 
possui como objeto a transferência voluntária de recurso para a execução 
do “ProJETo ESPorTE NaS PraÇaS”.
 Belém, 28 de dezembro de 2021.
NiVaN SETUBal NoroNHa
Secretário de Estado de Esporte e lazer

Protocolo: 774579
..

oUtras MatÉrias
.

eXtrato do terMo de FoMeNto: 69/2021
eXercÍcio: 2021
Processo N°: 2021/1382955
daTa dE raTificaÇÃo: 28/12/2021.
oBJETo:o PrESENTE TErMo dE foMENTo, dEcorrENTE da iNEXiGi-
BilidadE dE cHaMaMENTo PÚBlico 69/2021 TEM Por oBJETo a cE-
lEBraÇÃo dE ParcEria aTraVÉS dE TErMo dE foMENTo “ProJETo 
ESPorTE NaS PraÇaS”.
fUNdaMENTo lEGal: lei federal n° 13.019/14 arTiGo 29 caPUT e de-
mais legislações aplicáveis.
ViGÊNcia: 28 de dezembro de 2021 a 28 de fevereiro de 2022.
oSc: fEdEraÇÃo dE fUTEBol 7 SociETY, cNPJ: 22.868.499/0001-96.
funcional Programática: 08101.27.813.1499.8796c
fonte de recursos: 0101000000;
Elemento de despesa: 335041
ação: 272536
Pi: 21dEMG00436c
r$ 1.000.000,00
daTa da aSSiNaTUra: 28/12/2021
ordENador rESPoNSáVEl: NiVaN SETUBal NoroNHa

Protocolo: 774524
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eXtrato da iNeXiGiBiLidade de cHaMaMeNto PÚBLico Nº 69/2021
eXercÍcio: 2021
Processo N°: 2021/1382955
daTa dE raTificaÇÃo: 28/12/2021
oBJETo: o PrESENTE TErMo dE foMENTo, dEcorrENTE da iNEXiGi-
BilidadE dE cHaMaMENTo PÚBlico 69/2021 TEM Por oBJETo a cElE-
BraÇÃo dE ParcEria aTraVÉS dE TErMo dE foMENTo Para o dESEN-
VolViMENTo do “ProJETo ESPorTE NaS PraÇaS”.
fUNdaMENTo lEGal: lei federal n° 13.019/14 arTiGo 29, caPUT e de-
mais legislações aplicáveis.
Valor: r$ 1.000.000,00 (UM MilHÃo dE rEaiS).
considerando os pareceres do órgão técnico e jurídico, o SEcrETario dE 
ESTado dE ESPorTE E laZEr, NiVaN SETUBal NoroNHa, no uso de 
suas atribuições legais, torna pública a inexigibilidade de chamamento 
Público Nº 62/2021, nos termos art. 29 caput, e 31, ii da lei federal n° 
13.019/2014 visando firmar parceria com a FEDERAÇÃO DE FUTEBOL 7 
SociETY, cNPJ: 22.868.499/0001-96.

Protocolo: 774533
..

secretaria de estado
de tUrisMo

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

seGUNdo aditiVo ao coNtrato de GestÃo Nº 001/2018
ParTES: SEcrETaria dE ESTado dE TUriSMo – SETUr, cNPJ/Mf nº 
15.488.858/0001-14 e a orGaNiZaÇÃo Social Para 2000, cNPJ nº 
03.584.058/0001-18
oBJETo: o presente Termo aditivo tem por objeto a prorrogação da vigên-
cia do contrato nº 001/2018 por mais 12 (doze) meses.
ViGÊNcia: 20/03/2022 a 20/03/2023
doTaÇÃo orÇaMENTária: funcional Programática: 69101. 
23.695.1498.8793 – Manutenção de equipamentos Turístico – Elemento
de despesa: 335041 (contribuição) - fonte: 0101007514 – recursos do 
tesouro – Pi: 207rEPa2000 – ação: 236309.
daTa da aSSiNaTUra: 18/03/2022
ordENador rESPoNSáVEl: aNdrÉ orENGEl diaS, Secretário de Estado 
de Turismo

Protocolo: 774206
.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria 172/GePs/setUr de 21 de MarÇo de 2022
coNSidEraNdo os termos do processo 2022/314964. rESolVE: i – con-
ceder Suprimento de fundos ao servidor, aNdErSoN lorHaN doS SaN-
ToS alMEida, Matrícula Nº 5906467/1, Gerente de redes e Suporte ao 
Usuário. ii – o valor do suprimento corresponde a: r$ 1.000,00 (Um mil 
reais), para atender as despesas de classificação: 339030 (Consumo). A 
utilização do suprimento de fundos será no período de 60 (sessenta) dias 
após a data de recebimento, para prestação de contas em 15 (quinze) dias 
após sua aplicação. ordENador: aNdErSoN oliVEira caValcaNTE

Protocolo: 774164
.

diÁria
.

Portaria 176/GePs/setUr de 21 de MarÇo de 2022
coNSidEraNdo os termos do processo 2022/307832; rESolVE: conceder 
03 e ½ (três e meia) diárias à servidora alESSaNdra PaMPloNa dE aZEVE-
do, mat. 54197305/3, diretora de Produtos Turísticos.oBJ: Participar como 
expositor na 36ª Edição da Ugart. dESTiNo: Porto alegre/rS. PErÍodo: 24 a 
27/03/2022. ordENador: aNdErSoN oliVEira caValcaNTE

Protocolo: 774190
Portaria 175/GePs/setUr de 21 de MarÇo de 2022
coNSidEraNdo os termos do processo 2022/268221; rESolVE: conce-
der 06 e ½ (seis e meia) diárias à servidora alESSaNdra PaMPloNa dE 
aZEVEdo, mat. 54197305/3, diretora de Produtos Turísticos. oBJ: acom-
panhar institucionalmente a família Schürmann em Monte alegre e Santa-
rém, em press trip realizado no Estado. dESTiNo: Monte alegre e Santa-
rém/Pa. PErÍodo: 08 a 14/03/2022. ordENador: aNdErSoN oliVEira 
caValcaNTE.

Protocolo: 774183
Portaria Nº 177/GePs/setUr de 21 de MarÇo de 2022
coNSidEraNdo os termos do processo 2022/181367; rESolVE: i- 
coNcEdEr 05 e ½ (cinco e meia) diárias à colaboradora eventual lETÍcia 
liMa dE frEiTaS, cPf: 859.558.922-49. oBJ: Ministrar aulas referentes os 
módulos i e ii, do curso de condutor ambiental de Trilhas e caminhadas. 
dESTiNo: ViGia/Pa. PErÍodo: 06 a 11/03/2022. ii- TorNar SEM EfEiTo 
a PorTaria de diárias 063/2022 publicada no doE 34.868 de 17/02/2022. 
ordENador: aNdErSoN oliVEira caValcaNTE.

Protocolo: 774200
Portaria Nº 173/GePs/setUr de 21 de MarÇo de 2022
coNSidEraNdo os termos do processo 2022/297978; rESolVE: conce-
der 05 e ½ (cinco e meia) diárias ao colaborador Eventual diEGo SilVa 
BarroS, cPf: 946.123.902-53. oBJ: instrutor do curso “condutores de 
Trilhas e caminhadas”, que será realizado pela SETUr através da GQPr. 
dESTiNo: Paragominas /Pa. PErÍodo: 20 a 25/03/2022. ordENador: 
aNdErSoN oliVEira caValcaNTE

Protocolo: 774169

Portaria 174/GePs/setUr de 21 de MarÇo de 2022
coNSidEraNdo os termos do processo 2022/302994. rESolVE: conce-
der 3 e 1/2 (três e meia) diárias à servidora criSTiaNE dE SoUSa PiNHo 
MENdoNÇa, mat. 54197949/1, Téc. de Planej. e Gestão em Turismo. oBJ: 
Participação feira de turismo UGarT visando à promoção dos produtos tu-
rísticos do Estado junto ao mercado nacional e internacional. dESTiNo: 
Porto alegre/rS. PErÍodo: 24 a 27/03/2022. ordENador: aNdErSoN 
oliVEira caValcaNTE

Protocolo: 774174

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 178/GePs/setUr de 21 de MarÇo de 2022
coNSidEraNdo as necessidades de trabalho nesta Secretaria; e coNSi-
dEraNdo os termos do processo 2022/326995. rESolVE: iNTErroMPEr 
as férias regulares 2021/2021, publicadas no doE 34.869 de 18/02/2022, 
de rafaEla SUEllEM dE SoUZa SaNcHES, matricula 5960862/1, ocupan-
te do cargo de Gerente de recursos Humanos, a contar de 18/03/2022. 
ordENador: aNdErSoN oliVEira caValcaNTE

Protocolo: 774255
Portaria 179/GePs/setUr de 21 de MarÇo de 2022
coNSidEraNdo os termos do processo 320637/2022. rESolVE: 
alTErar, por necessidade de serviço deste órgão, o período de gozo 
de férias do exercício 2021/2021 da servidora KáTia rEGiNa fariaS 
BarroS, matricula: 2014050/1, ocupante do cargo de coordenadora de 
Estudos, Pesquisas, Estatísticas e informação, marcadas anteriormente 
para o período para 02/03/2022 a 31/03/2021, conforme PorTaria nº 
014/2022 publicada no doE nº 34.869, em 18/02/2022, passando para 16 
a 30/04/2022. ordENador: aNdErSoN oliVEira caValcaNTE

Protocolo: 774350

.

.

deFeNsoria PÚBLica
.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 108/2022/GGP/dPG, de 18 de MarÇo de 2022.
o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado do Pará, no uso das atribui-
ções que lhe confere o art. 8°, Viii e XV, da lei complementar n° 054, de 
07 de fevereiro de 2006; considerando a PorTaria Nº 139, de 18.02.2022, 
de lavra da SESPa, publicada no d.o.E. 34.872, de 22.02.2022; conside-
rando o que consta no Processo administrativo Eletrônico nº 2022/80901, 
rESolVE:
designar o Servidor Público clEidSoN dE MacEdo PiNHEiro, id. fun-
cional nº 57202845, ocupante do cargo de aNaliSTa dE SiSTEMaS, para 
exercer suas funções junto ao Núcleo de Tecnologia da informação e co-
municação – NTic, a contar de 22.02.2022.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 774277
Portaria Nº 133/2022/GGP/dPG, de 18 de MarÇo de 2022.
o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado do Pará, no uso das atribui-
ções que lhe confere o art. 8°, Xi e XXi, da lei complementar n° 054, de 
07 de fevereiro de 2006; considerando a PorTaria Nº 568/2021-GGP/
dPG, publicada no d.o.E. Nº 34.737, de 18.10.2021, por meio da qual 
foram concedidos 180 (cento e oitenta) dias de licença Maternidade à 
defensora Pública lariSSa MacHado SilVa NoGUEira, no período de 
07.10.2021 a 04.04.2022; considerando o que consta no Processo admi-
nistrativo Eletrônico nº 2022/139891; rESolVE:
art. 1º designar a defensora Pública daiaNE liMa doS SaNToS, id. fun-
cional nº 5861144, para responder, interinamente, pela coordenação do 
Núcleo de Prevenção e Enfrentamento à Violência de Gênero – NUGEN, no 
período de 07.02.2022 a 04.04.2022.
art. 2º revoga-se, com efeitos retroativos a 07.02.2022, a PorTaria Nº 674/2021/
GGP/dPG, de 27.12.2021, publicada no d.o.E. Nº 34.814, de 29.12.2021.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 774268
Portaria Nº 131/2022/GGP/dPG, de 18 de MarÇo de 2022.
o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado do Pará, no uso das atribui-
ções que lhe confere o art. 8°, Viii e XV, da lei complementar n° 054, de 
07 de fevereiro de 2006; considerando o que consta no Processo adminis-
trativo Eletrônico nº 2022/18294, rESolVE:
ProrroGar, por mais 90 (noventa) dias, a contar de 14 de março de 
2022, a designação do dEfENSor Público rafaEl oliVa caraVEloS 
Barra, id. funcional nº 5896006, para atuar junto ao Núcleo Metropoli-
tano de ananindeua.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 774292
Portaria Nº 132/2022/GGP/dPG, de 18 de MarÇo de 2022.
o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado do Pará, no uso das atribui-
ções que lhe confere o art. 8°, Viii e XV, da lei complementar n° 054, de 
07 de fevereiro de 2006; considerando a PorTaria Nº 448/2022-GaB/
dGPc/cEdÊNcia, de 08.03.2022, de lavra da Polícia civil do Estado do 
Pará, publicada no d.o.E. 34.889, de 11.03.2022; considerando o que 
consta no Processo administrativo Eletrônico nº 2021/660272, rESolVE:
designar o Servidor Público BENJaMiN MaGNo dE alMEida E SilVa, id. 



98  diário oficial Nº 34.901 Terça-feira, 22 DE MARÇO DE 2022

funcional nº 55590318, ocupante do cargo de aSSiSTENTE dE iNforMá-
Tica, para exercer suas funções junto ao Núcleo de Tecnologia da informa-
ção e comunicação – NTic, a contar de 08.03.2022.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 774285
Portaria Nº 106/2022/GaB/dPG, de 15 de MarÇo de 2022.
o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado do Pará, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 8°, Viii e XXi, da lei complementar n° 54, de 7 de 
fevereiro de 2006; considerando o déficit de defensores em atuação no Núcleo 
da fazenda Pública; considerando que se encontra em trâmite, junto ao con-
selho Superior, processo de remoção para a 6ª defensoria Pública da fazenda 
Pública de Belém; considerando a necessidade urgente de preenchimento do 
referido cargo a fim de não causar maiores prejuízos à continuidade do servi-
ço, bem como a excepcionalidade do caso; considerando tudo o que consta no 
Processo administrativo Eletrônico nº 2022/185710; rESolVE:
designar a defensora Pública lUciaNa SilVa raSSY PalácioS para atuar 
na 6ª defensoria Pública da fazenda Pública da capital, a contar de 16 de 
março de 2022, até ulterior deliberação.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 774140
Portaria Nº 107/2022/GGP/dPG, de 16 de MarÇo de 2022.
o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado do Pará, no uso das atribui-
ções que lhe confere o art. 8°, incisos i e Viii, da lei complementar n° 
054, de 07 de fevereiro de 2006; considerando o cronograma de ações 
promovidas pela defensoria Pública do Estado do Pará por meio do Progra-
ma Balcão de direitos; considerando o que consta no PaE nº 2022/185677, 
rESolVE:
designar os (as) Membros (as) e Servidores (as) abaixo relacionados para, 
nos dias 19 e 20 de março de 2022, participarem da ação de cidadania a ser 
realizada no Município de Portel nos dias 19 e 20 de março de 2022, com 
prejuízo de suas atividades ordinárias, sem prejuízo de seus vencimentos:
Jairo Maia JÚNior;
KElViN BrENo roWE rodriGUES;
Maria do carMo SoUZa Maia;
MarcElo aUGUSTo ModESTo MariNHo;
ricHard BrUNo VEloSo doS SaNToS;
KariadNY SilVa araÚJo;
raEUlli da coNcEiÇÃo crUZ.
Publique-se. cumpra-se.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 774217

.

.

diÁria
.

Portaria 203/2022 - da,18/03/2022. 
conceder 2 + 1\2, diária(s) ao defensor fláVio cÉSar caNcEla fErrEi-
ra, matrícula 80845945-1, objetivo cidadaNia No cárcErE. fundamen-
to legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se 
de BElEM a aBaETETUBa, período 21/02/2022 a 23/02/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 774575
Portaria 204/2022 - da,18/03/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) aos defensores fláVio cÉSar caNcE-
la fErrEira, matrícula 80845945-1, EliaNa MaGNo GoMES, matrícu-
la 57194429, daVid oliVEira PErEira da SilVa, matrícula 5895999, 
objetivo EVENTo dE iNaUGUraÇÃo da SEdE. fundamento legal lei nº 
5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de BElEM a aNa-
NiNdEUa, período 27/01/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 774582
Portaria 207/2022 - da,18/03/2022. 
conceder 1 (uma), diária(s) aos Servidores MalENa carNEiro da Sil-
Va, matrícula 5931811, cargo coordENadora dE ENSiNo E PESQUi-
Sa, iracEMY rodriGUES coSTa, matrícula 3154556, cargo MoToriS-
Ta, objetivo ParTiciPar do i ENcoNTro dE oUVidoriaS EXTErNaS: 
dEfENSorES E dEfENSoraS dE dirEiToS HUMaNoS Na aMaZÔNia Na 
coMUNidadE QUiloMBola do MUNiciPio do acará. fundamento legal 
lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de BElEM a 
acará, período 24/02/2022 a 25/02/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 774600
Portaria 206/2022 - da,18/03/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao Servidor iracEMY rodriGUES coSTa, 
matrícula 3154556, cargo MoToriSTa, objetivo coNdUZir a EQUiPE do 
dEfENSor PÚBlico-GEral Na aÇÃo dE cidadaNia No cárcErE. fun-
damento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-
se de BElEM a SaNTa iZaBEl do Pará, período 11/03/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 774591
Portaria 210/2022 - da,18/03/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) à defensora EliaNa MaGNo GoMES, ma-
trícula 57194429, objetivo ParTiciPar do EVENTo “dia d da dEfEN-
Soria PÚBlica”. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 
266/2021, para deslocar-se de BElEM a caSTaNHal, período 12/03/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 774623

Portaria 208/2022 - da,18/03/2022. 
conceder 1 + 1\2, diária(s) aos Servidores 
NaTalia SaNToS raMoa fariaS, matrícula 59638891, cargo aSSESSo-
ra dE coMUNicaÇÃo, iracEMY rodriGUES coSTa, matrícula 3154556, 
cargo MoToriSTa, objetivo aSSESSorar o dEfENSor PÚBlico-GEral 
Na aÇÃo dE cidadaNia No cárcErE. fundamento legal lei nº 5810/94 
e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de BElEM a aBaETETUBa, 
período 22/02/2022 a 23/02/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 774604
Portaria 209/2022 - da,18/03/2022. 
conceder 1 + 1\2, diária(s) aos defensores daVid oliVEira PErEira da 
SilVa, matrícula 5895999, EliaNa MaGNo GoMES, matrícula 57194429, 
objetivo cidadaNia No cárcErE. fundamento legal lei nº 5810/94 e re-
solução cSdP 266/2021, para deslocar-se de BElEM a aBaETETUBa, perí-
odo 22/02/2022 a 23/02/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 774613
Portaria 211/2022 - da,18/03/2022. 
conceder 6 + 1\2, 6 + 1\2, diária(s) ao defensor MarcoS aNTÔNio 
doS SaNToS ViEira, matrícula 5895968, objetivo rEaliZar iTiNE-
rÂNcia. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, 
para deslocar-se de SaNTarÉM a MoNTE alEGrE, período 06/03/2022 a 
12/03/2022, 13/02/2022 a 19/02/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 774637
Portaria 217/2022 - da,18/03/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao defensor rafaEl da coSTa SarGES, 
matrícula 55588712, objetivo dESiGNado Para ParTiciPar da SESSÃo 
do JÚri, a SEr rEaliZado Na coMarca dE SaNTa iZaBEl do Pará. 
fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para des-
locar-se de BElEM a SaNTa iZaBEl do Pará, período 09/02/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 774692
Portaria 218/2022 - da,18/03/2022. 
conceder 1 + 1\2, 1 + 1\2, 1 + 1\2, 1 + 1\2, diária(s) ao defensor dio-
Go MarcEll SilVa NaSciMENTo ElUaN, matrícula 57227857, objetivo 
aTENdiMENTo JUrÍdico da PoPUlaÇÃo E aNáliSE dE ProcESSoS. fun-
damento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-
se de ParaGoMiNaS a UliaNÓPoliS, período 03/02/2022 a 04/02/2022, 
10/02/2022 a 11/02/2022, 17/02/2022 a 18/02/2022, 24/02/2022 a 
25/02/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 774696
Portaria 215/2022 - da, 18/03/2022. 
conceder  1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 1/2 (MEia
), 1/2 (MEia),1/2 (MEia), 1/2 (MEia),1/2 (MEia),1/2 (MEia), diária(s) 
ao defensor Marcio NEiVa coElHo, matrícula 5895976, objetivo rEa-
liZar iTiNErÂNcia No diSTriTo dE MoSQUEiro dUraNTE fÉriaS da 
dEfENSora PÚBlica EM aTUaÇÃo. fundamento legal lei nº 5810/94 e 
resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de BElEM a MoSQUEiro, 
período 14/02/2022 a 18/02/2022, 21/02/2022 a 25/02/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 774715
Portaria 219/2022 - da,18/03/2022. 
conceder 1 + 1\2, diária(s) aos Servidores aNTÔNio aUGUSTo SoarES 
dE oliVEira, matrícula 57201147, cargo aNaliSTa dE dEfENSoria PÚ-
Blica a, SidNEY alMEida doS SaNToS, matrícula 57212384, cargo TÉc-
Nico dE dEfENSoria PÚBlica a, HidElfraN oliVEira alVES, matrícula 
57201688, cargo MoToriSTa, objetivo rEaliZar ViSToria TÉcNica E 
fiScaliZaÇÃo dE oBra dE rEforMa Na SEdE da dEfENSoria. funda-
mento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-
se de BElEM a SaliNÓPoliS, período 25/02/2022 a 26/02/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 774720
Portaria 216/2022 - da,18/03/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao Servidor ValdiNEi carValHo dE aViZ, 
matrícula 57211726, cargo MoToriSTa, objetivo coNdUZir dEfENSora 
PÚBlica MaYaNa BarroS JorGE JoÃo. fundamento legal lei nº 5810/94 
e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de caPaNEMa a NoVa TiM-
BoTEUa, período 16/02/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 774686
Portaria 212/2022 - da,18/03/2022. 
conceder 2 + 1\2, diária(s) ao defensor 
MarcoS aNTÔNio doS SaNToS ViEira, matrícula 5895968, objetivo 
aUdiÊNciaS da Vara aGrária. fundamento legal lei nº 5810/94 e 
resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de SaNTarÉM a alENQUEr, 
período 21/02/2022 a 23/02/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 774650
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Portaria 213/2022 - da,18/03/2022. 
conceder 2 + 1\2, diária(s) ao 
defensor MarcoS aNTÔNio doS SaNToS ViEira, matrícula 5895968, 
objetivo aUdiÊNciaS da Vara aGrária fundamento legal lei nº 810/94 
e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de SaNTarÉM a oriXiMi-
Ná, período 14/03/2022 a 16/03/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 774656
Portaria 214/2022 - da,18/03/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao defensor daVid oliVEira PErEira da 
SilVa, matrícula 5895999, objetivo ENTrEGar EQUiPaMENToS E ViSiTar 
caNTEiro dE oBraS da fUTUra SEdE. fundamento legal lei nº 5810/94 
e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de BElEM a caSTaNHal, 
período 15/02/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 774663
Portaria 221/2022 - da,18/03/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao defensor BrUNNo araNHa E Mara-
NHao, matrícula 5931561, objetivo ParTiciPar do BalcÃo dE dirEi-
ToS. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para 
deslocar-se de caPaNEMa a TracUaTEUa, período 22/02/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 774728
Portaria 220/2022 - da,18/03/2022. 
conceder 6 (seis), diária(s) ao defensor EdGar MorEira alaMar, matrí-
cula 5558862-7, objetivo ProJETo ENXErGa-ME BraSil: NddH No coM-
BaTE ao SUB-rEGiSTro iNdÍGENa, Na aldEia SororÓ. fundamento 
legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de BE-
lEM a BrEJo GraNdE do araGUaia, período 03/03/2022 a 09/03/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 774723

.

.

JUdiciÁrio
.

.

.

triBUNaL de JUstiÇa
do estado do ParÁ

.

.

.

coNtrato
.

extrato de contrato nº. 018/2022/tJPa//Partes: TJPa e a empre-
sa a c alVES NoGUEira SErViÇoS dE aliMENTaÇÃo EirEli, inscrita 
no cNPJ/Mf sob o nº. 36.126.020/0001-50//objeto do contrato: con-
tratação de empresa especializada na prestação de serviços de produção 
e distribuição de lanches. //origem: adjudicação referente à licitação 
realizada na modalidade Pregão Eletrônico de nº. 012/TJPa/2022, com 
fundamento na disposição da lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, da 
lei Estadual nº. 6.474, de 06 de agosto de 2002. Subsidiariamente pela 
lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993; pelo decreto nº. 3.555, de 08 de 
agosto de 2000, com a nova redação dada pelo decreto nº. 3.693, de 20 
de dezembro de 2000; pelo decreto nº. 3.784, de 06 de abril de 2001. //
Valor do contrato: Valor global de  r$ 349.935,00 (Trezentos e quarenta 
e nove mil, novecentos e trinta e cinco reais)//dotação orçamentária: 
Programa de Trabalho: 02.122.1421.8659 / 02.122.1421.8669;Elemento 
de despesa: 339030; fonte de recursos: 01180; Nota de reserva 1º 
Grau: 663; Nota de reserva 2º Grau: 664 e Nota de reserva apoio: 665 
//Vigência:  12 (doze) meses, com início em 01 de abril de 2022 e térmi-
no em 01 de abril de 2023 //data da assinatura: 01/04/2022//foro: Be-
lém/Pa//responsável pela assinatura:  dEBora MoraES GoMES – Secre-
tária de administração do TJPa//ordenador responsável: Miguel lucivaldo 
alves Santos – Secretário de Planejamento, coordenação e finanças.

Protocolo: 774093

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de aPLicaÇÃo de PeNaLidade Nº. 005/2022/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 nº 04.567.897/0001-90, neste ato representado por sua Secretária de 
administração, em obediência a PorTaria nº. 451/2020-GP, através da 
qual foi delegada a aplicação das penalidades previstas nos artigos 86 e 87 
da lei nº.8.666/1993 e artigo 7º da lei nº.10.520/2002 e nos termos do 
artigo 22 da lei Estadual nº. 8.972/20, a Senhora dÉBora MoraES GoMES 
– Secretária de administração do TJPa , no uso de suas atribuições legais, 
vem aplicar à  empresa iS7 iMPorTaÇÃo, EXPorTaÇÃo E coMÉrcio 
dE PEÇaS lTda, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº. 36.392.321/0001-26, 
com sede na cidade de São José dos Pinhais, Estado do Paraná, rua 

Joinville, 2334, sala 04, bairro São Pedro, e-mail: sandro@is7.com.br, 
fone: (41) 3060-1290, a penalidade de multa, no valor de  r$ 1.643,99 
(hum mil seiscentos e quarenta e três reais e noventa e nove centavos), 
por descumprimento das obrigações contidas na aTa dE rEGiSTro dE 
PREÇOS Nº 026/2020/TJPA, indicada pela fiscalização, conforme os termos 
do Pa-Pro-2020/02392.01//Belém, 18 de novembro de 2021. // débora 
Moraes Gomes – Secretária de administração do TJPa.

Protocolo: 774113

.

.

triBUNais de coNtas
.

.

.

triBUNaL de coNtas
do estado do ParÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 38.232, de 18 de MarÇo de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
coNSidEraNdo o que dispõe o artigo 15 inciso iii (incluído pelo art. 3º 
da lei nº 8.938) da lei nº 8.037, de 05-09-2014;
coNSidEraNdo o disposto no art. 15, i, XXXii e XliV do ato nº 63 - 
regimento interno do Tribunal de contas do Estado do Pará, de 17 de 
dezembro de 2012;
coNSidEraNdo os Expedientes nº 002534/2021; nº 002606/2021; nº 
000054/2022; nº 003472/2022; nº 002612/2021;
r E S o l V E:
HoMoloGar o resultado da avaliação de desempenho para a Progressão 
Funcional por Elevação de Nível Profissional, conforme tabela abaixo, ela-
borada pela Secretaria de Gestão de Pessoas.

Matrícula Nome

eNQUadraMeNto atUaL
ProGressÃo Por eLeVaÇÃo de 

NÍVeL ProFissioNaL
a contar de:

cargo atual cl Nv.
cargo enqua-
dramento

cl Nv.

0101075
Maria caro-

liNa fErrEira 
raMEiro

auditor de con-
trole Externo-ci-
ências contábeis 

TcE-cT-603

B 01

auditor de 
controle Externo-
ciências contábeis 

TcE-cT-603

c 01 05/03/2022

0101180
cláUdia 

adriaNa MEN-
dES SaNToS

auditor de con-
trole Externo-ci-
ências contábeis 

TcE-cT-603

B 01

auditor de 
controle Externo-
ciências contábeis 

TcE-cT-603

c 01 05/03/2022

0101215
daNiEl 

SolUM fraNco 
MaUÉS

auditor de 
controle Exter-
no-Procuradoria 

TcE-cT-604

B 01

auditor de 
controle Exter-
no-Procuradoria 

TcE-cT-604

c 01 09/03/2022

0101195
BrUNo BoNa 
MaNEScHY

auxiliar 
Técnico de 

controle Externo 
– informática 
TcE-ca-402

a 04

auxiliar Técnico 
de controle Exter-
no – informática 

TcE-ca-402

B 01 17/02/2022

0101104
caroliNa 

PiMENTa dE 
MacEdo

auditor de con-
trole Externo-ci-
ências contábeis 

TcE-cT-603

B 01

auditor de 
controle Externo-
ciências contábeis 

TcE-cT-603

c 01 05/03/2022

Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 774381
Portaria Nº 38.254, de 18 de MarÇo de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
coNSidEraNdo o que dispõe o artigo 15 inciso i da lei nº 8.037, de 05-
09-2014, publicada no Diário Oficial do Estado nº 32.722, de 08-09-2014;
coNSidEraNdo o disposto nos artigos 8º, 11 e 12 da resolução nº 
18.768/2015,
coNSidEraNdo o Parecer nº 244/2022 da comissão Permanente de ava-
liação de desempenho, anexo ao Expediente nº 003675/2022;
r E S o l V E:
HoMoloGar o resultado da avaliação de desempenho para a Progressão 
funcional Horizontal por Merecimento, conforme tabela abaixo, elaborada 
pela Secretaria de Gestão de Pessoas.

Matrí-
cula

Nome

eNQUadraMeNto atUaL ProGressÃo HoriZoNtaL

a contar de:cargo atual cl Nv
cargo enqua-
dramento

cl Nv

0100326
fraNciMarY dE 

SoUZa alMEida

analista auxiliar 
de controle Externo 

TcE-cTi-404
d 02

analista auxiliar 
de controle Exter-
no TcE-cTi-404

d 03 22/02/2022

Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 774388
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Portaria Nº 38.231, de 18 de MarÇo de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
coNSidEraNdo o que dispõe o artigo 15 inciso i da lei nº 8.037, de 05-
09-2014, publicada no Diário Oficial do Estado nº 32.722, de 08-09-2014;
coNSidEraNdo o disposto nos artigos 8º, 11 e 12 da resolução nº 
18.768/2015,
coNSidEraNdo o Parecer nº 247/2022 da comissão Permanente de ava-
liação de desempenho, anexo ao Expediente nº 003678/2022;
r E S o l V E:
HoMoloGar o resultado da avaliação de desempenho para a Progressão 
funcional Horizontal por Merecimento, conforme tabela abaixo, elaborada 
pela Secretaria de Gestão de Pessoas.

Matrí-
cula

Nome

eNQUadraMeNto atUaL ProGressÃo HoriZoNtaL

a contar de:cargo atual cl Nv
cargo enqua-
dramento

cl Nv

0100315
HildENar 

HElSEr dE aGUiar 
fraNco  

auditor de 
controle Externo – 

administração
TcE-cT-603

d 02

auditor de 
controle Externo 
– administração

TcE-cT-603

d 03 22/02/2022

Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 774385
Portaria Nº 38.264, de 21 de MarÇo de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
coNSidEraNdo o que dispõe o artigo 15 inciso i da lei nº 8.037, de 05-
09-2014, publicada no Diário Oficial do Estado nº 32.722, de 08-09-2014;
coNSidEraNdo o disposto nos artigos 8º, 11 e 12 da resolução nº 
18.768/2015;
coNSidEraNdo os Expedientes nº 004376/2022; nº 004377/2022; nº 
004378/2022; nº 004380/2022.
r E S o l V E:
HoMoloGar o resultado da avaliação de desempenho para a Progressão 
funcional Horizontal por antiguidade, conforme tabela abaixo, elaborada 
pela Secretaria de Gestão de Pessoas.

Matrí-
cula

Nome

eNQUadraMeNto atUaL ProGressÃo HoriZoNtaL
a contar 

de:cargo atual cl Nv.
cargo enqua-
dramento

cl Nv.

0101144
lariSSa 

fErNaNdES 
cHaGaS

auditor de controle 
Externo-analista de 

Sistema TcE-cT-602
B 01

auditor de con-
trole Externo-a-

nalista de Sistema 
TcE-cT-602

B 02 05/03/2022

0101173
raQUEl 

SErrUYa 
ElMEScaNY

auditor de controle 
Externo – ciências con-

tábeis -TcE-cT-603
B 01

auditor de 
controle Externo – 
ciências contábeis 

-TcE-cT-603

B 02 05/03/2022

0101143
GEoMar Bri-

To dE JESUS

auditor de controle 
Externo – direito 

-TcE-cT-603 
B 01

auditor 
de controle 

Externo – direito 
-TcE-cT-603 

B 02 05/03/2022

0101079
daNilo 

alMEida 
cardoSo

auditor de controle 
Externo – direito 

TcE-cT-603
B 01

auditor 
de controle 

Externo – direito 
TcE-cT-603

B 02 05/03/2022

Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 774527
Portaria Nº 38.267, de 21 de MarÇo de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
coNSidEraNdo o Memorando nº 011/2022 – GaB.clcT, protocolizado 
sob o Expediente nº 004734/2022;
r E S o l V E :
i – EXoNErar o servidor iSMaEl da aSSUNÇÃo MoNTEiro, matrícula 
nº 0100840, do cargo em comissão de assessor de conselheiro NS-01, a 
partir de 01-04-2022.
ii – NoMEar o referido servidor para exercer o cargo em comissão de 
assessor de conselheiro NS-02, a partir de 01-04-2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 774515
Portaria Nº 38.268, de 21 de MarÇo de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
coNSidEraNdo o Memorando nº 011/2022 – GaB.clcT, protocolizado 
sob o Expediente nº 004734/2022;
r E S o l V E :
i – EXoNErar o servidor JoÃo BaTiSTa da coSTa, matrícula nº 0100856, do 
cargo em comissão de assessor de conselheiro NS-02, a partir de 01-04-2022.
ii – NoMEar o referido servidor para exercer o cargo em comissão de 
assessor de conselheiro NS-01, a partir de 01-04-2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 774521

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 38.260, de 18 de MarÇo de 2022.
a Secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a PorTaria nº 29.292/2015, e,
coNSidEraNdo a solicitação da interessada através de documento proto-
colizado sob o nº 004591/2022.
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora rEGiNa Maria dE araUJo PaiVa, auxiliar Técnico 
de controle Externo administrativo, matrícula nº 0100489, 30 (trinta) dias 
de licença prêmio, referente ao triênio de 21-11-2006/2009 nos termos do 
artigo 98 da lei nº 5.810/94, no período de 14-03 a 12-04-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 774534
.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 38.256, de 18 de MarÇo de 2022.
a Secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a PorTaria nº 29.292/2015, e,
coNSidEraNdo os termos da licença Médica do TcE nº 286/2022, de 08-
03-2022, protocolizado sob o Expediente nº 004489/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor GUilHErME NEVES PiNTo, assessor de conselhei-
ro Substituto, matrícula nº 0100904, 15 (quinze) dias de licença para tra-
tamento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no período 
de 25-02 a 11-03-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 774496
Portaria Nº 38.257, de 18 de MarÇo de 2022.
a Secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a PorTaria nº 29.292/2015, e,
coNSidEraNdo os termos da licença Médica do TcE nº 281/2022, de 25-
02-2022, protocolizado sob o Expediente nº 004516/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora SaNdra Mara MariZ dE Sá fErrEira, analista auxiliar 
de controle Externo, matrícula nº 0100488, 01 (um) dia de licença para trata-
mento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no dia 04-02-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 774500
Portaria Nº 38.258, de 18 de MarÇo de 2022.
a Secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a PorTaria nº 29.292/2015, e,
coNSidEraNdo os termos da licença Médica do TcE nº 282/2022, de 25-
02-2022, protocolizado sob o Expediente nº 004517/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora SaNdra Mara MariZ dE Sá fErrEira, analista auxiliar 
de controle Externo, matrícula nº 0100488, 01 (um) dia de licença para trata-
mento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no dia 11-02-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 774502
Portaria Nº 38.259, de 18 de MarÇo de 2022.
a Secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a PorTaria nº 29.292/2015, e,
coNSidEraNdo os termos da licença Médica do TcE nº 283/2022, de 25-
02-2022, protocolizado sob o Expediente nº 004554/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora SaNdra Mara MariZ dE Sá fErrEira, analista auxiliar 
de controle Externo, matrícula nº 0100488, 01 (um) dia de licença para trata-
mento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no dia 15-02-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 774505
Portaria Nº 38.262, de 18 de MarÇo de 2022.
a Secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a PorTaria nº 29.292/2015, e,
coNSidEraNdo os termos da licença Médica do TcE nº 285/2022, de 08-
03-2022, protocolizado sob o Expediente nº 004560/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor SidNEY KElBBY caldaS lEal, auditor de controle 
Externo – Engenharia civil, matrícula nº 0101091, 08 (oito) dias de licença 
para tratamento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no 
período de 03-02 a 10-02-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 774514
Portaria Nº 38.233, de 18 de MarÇo de 2022.
a Secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a PorTaria nº 29.292/2015, e,
coNSidEraNdo os termos da licença Médica do TcE nº 275/2022, de 07-
03-2022, protocolizado sob o Expediente nº 004411/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor PaUlo SÉrGio SaNToS MElo, analista auxiliar de 
controle Externo, matrícula nº 0179310, 02 (dois) dias de licença para tra-
tamento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no período 
de 21-02 a 22-02-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 774461
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Portaria Nº 38.234, de 18 de MarÇo de 2022.
a Secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a PorTaria nº 29.292/2015, e,
coNSidEraNdo os termos da licença Médica do TcE nº 279/2022, de 08-
03-2022, protocolizado sob o Expediente nº 004413/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora SaNdra Mara MariZ dE Sá fErrEira, analista 
auxiliar de controle Externo, matrícula nº 0100488, 08 (oito) dias de licen-
ça para tratamento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, 
no período de 25-02 a 04-03-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 774465
Portaria Nº 38.235, de 18 de MarÇo de 2022.
a Secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a PorTaria nº 29.292/2015, e,
coNSidEraNdo os termos da licença Médica do TcE nº 287/2022, de 08-
03-2022, protocolizado sob o Expediente nº 004475/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora aNa Maria da MoTTa Garcia, auxiliar Técnico de 
controle Externo - administrativo, matrícula nº 0100298, 29 (vinte e nove) 
dias de licença para acompanhar pessoa da família, nos termos do artigo 
85 da lei nº 5.810/94, no período de 14-02 a 14-03-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 774470
Portaria Nº 38.255, de 18 de MarÇo de 2022.
a Secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a PorTaria nº 29.292/2015, e,
coNSidEraNdo os termos da licença Médica do TcE nº 288/2022, de 09-
03-2022, protocolizado sob o Expediente nº 004484/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora fraNciMarY dE SoUZa alMEida, analista auxi-
liar de controle Externo, matrícula nº 0100326, 05 (cinco) dias de licença 
para tratamento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no 
período de 01-02 a 05-02-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 774474

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 38.263, de 18 de MarÇo de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
coNSidEraNdo o Memorando nº 013/2022 – SEc, protocolizado sob o 
Expediente Eletrônico nº 003611/2022,
r E S o l V E:
i – dESiGNar a servidora lariSSa BETHaNia liMa Mafra airES, auditor 
de controle Externo, matrícula nº 0101579, como pregoeira, no processo 
licitatório modalidade Pregão Eletrônico, para contratação de empresa es-
pecializada em transcrição do áudio das sessões plenárias, visando atender 
as necessidades desta corte de contas.
ii - dESiGNar, como membros da equipe de apoio, os servidores: aNdEr-
SoN fEliPE calaNdriNi BraGa, auditor de controle Externo, matrícula 
nº 0101524, GiSElE MoUra dE QUEiroZ, auditor de controle Externo, 
matrícula nº 0100866, e JoÃo VicTor rodriGUES SaNToS, auxiliar Téc-
nico de controle Externo - administrativo, matrícula nº 0101727.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 774439
Portaria Nº 38.203, de 14 de MarÇo de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
coNSidEraNdo os Memorando 013/2022 – SETiN, protocolizado sob o 
Expediente nº 004399/2022,
r E S o l V E:
dESiGNar o servidor alEXaNdrE caMPElo coSTa, auditor de controle Ex-
terno, matrícula nº 0101055, para realizar manutenção preventiva e upgrade 
em desktops das regionais do TcE-Pa, nos municípios de Santarém e Mara-
bá-Pa, concedendo-lhe 04 (quatro) diárias e ½ (meia), para o período de 14 
a 18-03-2022, e o servidor rodolfo fiEl dE SoUSa, auxiliar Técnico de 
controle Externo - informática, matrícula nº 0101722, concedendo-lhe 03 
(três) diárias e ½ (meia), para o período de 15 a 18-03-2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 774449
Portaria Nº 38.266, de 21 de MarÇo de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
coNSidEraNdo o Memorando nº 026/2022 - acri protocolizado sob o 
expediente nº 004330/2022.
r E S o l V E:
dESiGNar o servidor PaUlo SÉrGio fErrEira dE SoUZa, auxiliar Téc-
nico de controle Externo - administrativo, matrícula nº 0100219, para 
exercer em substituição a função gratificada de Gerente de Atendimento 
ao Público, durante o impedimento do titular, roBENil SilVa coSTa, no 
período de 08 a 22-03-2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 774508

.

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 38.261, de 18 de MarÇo de 2022.
a Secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a PorTaria nº 29.292/2015, e,
coNSidEraNdo a solicitação do interessado através de documento proto-
colizado sob o nº 004121/2022;
r E S o l V E:
TorNar sem efeito as PorTarias nº 37.264, 37.265 e 39.266, de 17 de 
julho de 2021, publicada no doE nº 34.645 de 21 de julho de 2021.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 774390

.

.

oUtras MatÉrias
.

o Plenário do tribunal de contas do estado do Pará, em sessão 
Virtual do dia 27 de outubro de 2021, tomou a seguinte decisão:
acÓrdÃo Nº 62.186
(Processo tc/514942/2007)
assunto: Prestação de contas referente ao convênio SESPa nº 102/2006
responsável/interessado:  Sr. JoSÉ Maria rodriGUES ViEGaS e PrEfEi-
TUra MUNiciPal dE MElGaÇo
relator: conselheiro NElSoN lUiZ TEiXEira cHaVES
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 56, 
inciso iii, alínea “b” e art. 83, inciso Vii da lei complementar nº 81, de 
26 de abril de 2012:
1- Julgar irregulares as contas de responsabilidade do Espólio do Sr. JoSÉ 
Maria rodriGUES ViEGaS, Ex-Prefeito do Município de Melgaço, cPf nº 
368.342.112-68, no valor de r$-175.000,00 (cento e setenta e cinco mil 
reais), sem devolução de valores;
2- aplicar ao Sr. odacYl JorGE rEBElo TUPiNaMBá, cPf nº 429.453.802-34, 
ex-diretor do 8º crPS/SESPa, multa regimental de r$ 1.200,00 (hum mil e 
duzentos reais), pelas falhas na fiscalização da execução do objeto do Convênio.
os valores supramencionados deverão ser recolhidos no prazo de 30 (trin-
ta) dias, contados da publicação desta decisão no Diário Oficial do Estado, 
obedecendo para o recolhimento das multas o disposto na lei Estadual nº 
7.086/2008, c/c os arts. 2º, iV, e 3º da resolução TcE nº 17.492/2008.
Este acórdão constitui título executivo, passível de cobrança judicial da 
dívida líquida e certa, decorrente da multa imputada em caso de não re-
colhimento no prazo legal, conforme estabelece o art. 71, § 3º da consti-
tuição federal.
o Plenário do Tribunal de contas do Estado do Pará, em Sessão Virtual do 
dia 18 de agosto de 2021, tomou a seguinte decisão:
acÓrdÃo N.º 61.968
(Processo tc/511713/2008)
assunto: Prestação de contas referente ao convênio aSiPaG nº. 205/2007.
responsável/interessado: Mário SÉrGio da SilVa coSTa e fUNdaÇÃo 
MÃEZiNHa MilaGroSa dE NaZarÉ dE coMUNicaÇÃo.
advogado:  dr. THiaGo cordEiro GaBY - oaB/Pa nº 20.366
relator: conselheiro odiloN iNácio TEiXEira
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 56, inci-
so iii, ”b” e “d” c/c o art. 62, da lei complementar n.º 81, de 26 de abril de 
2012, julgar irregulares as contas, de responsabilidade do Sr. Mário SÉr-
Gio da SilVa coSTa, cPf n.º 784.227.792-34, Presidente da fundação 
Mãezinha Milagrosa de Nazaré de comunicação, à época, condenando-o à 
devolução aos cofres públicos estaduais do valor de r$150.000,00 (cento 
e cinquenta mil reais), devidamente corrigido a partir de 19/12/2007, e 
acrescido de juros até a data de seu efetivo recolhimento.
o valor Supracitado deverá ser recolhido, no prazo de trinta (30) dias con-
tados da publicação desta decisão do Diário Oficial do Estado.
Este acórdão constitui título executivo, possível de cobrança judicial da dívida 
líquida e certa decorrente do débito imputado em caso de não recolhimento 
no prazo legal, conforme estabelece o art. 71, § 3º, da constituição federal.

Protocolo: 774371
..

MiNistÉrio PÚBLico
.

..

MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas do estado do ParÁ

.

Portaria N° 113/2022/MPc/Pa
o ProcUrador-GEral dE coNTaS, no uso de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo o disposto no art. 137, da lei Estadual n. 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994, que estabelece a Gratificação por Regime Especial de Traba-
lho no âmbito do regime Jurídico Único dos Servidores Públicos civis da ad-
ministração direta, das autarquias e fundações Públicas do Estado do Pará;
coNSidEraNdo a previsão contida no parágrafo único, do art. 47, da lei 
Estadual nº 8.596, de 11 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto na resolução n. 04/2022 – MPc/Pa – colégio;
CONSIDERANDO a disponibilidade orçamentário-financeira atestada nos 
autos pelo departamento de finanças e orçamento, no sentido de que 
foram observadas as exigências dos art. 16 e 17 da lrf, que exige estima-
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tiva de impacto orçamentário-financeiro da despesa criada no exercício em 
vigor e nos dois subsequentes, compatível com o plano plurianual e a lei 
de diretrizes orçamentária e a lei orçamentária anual, e que não haverá 
afetação às metas de resultados fiscais;
coNSidEraNdo a continuidade das atividades desenvolvidas junto ao departa-
mento administrativo, que demandam alto grau de disponibilidade da servidora;
rESolVE:
art. 1º atribuir, à servidora lúcia Helena lima costa, ocupante do cargo 
efetivo de auxiliar Ministerial de controle Externo, regime especial de tra-
balho por Tempo Integral com gratificação de 70% (setenta por cento) do 
vencimento referente ao seu cargo, até ulterior deliberação.
art. 2º Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 14/03/2022.
Belém/Pa, 18 de março de 2022.
PaTricK BEZErra MESQUiTa
Procurador-Geral de contas

Protocolo: 774298

.

.

MiNistÉrio PÚBLico
do estado do ParÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 1219/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais,
r E S o l V E:
dESiGNar os servidores aNdrÉa Mara ciccio (matrícula 999.1660), 
aNGElo NaZarENo coSTa BarBoSa (matrícula 999.1640), laYS fa-
VacHo BaSToS (matrícula 999.1783) e rafaEl rodriGUES dE SoUZa 
(matrícula 999.2507) para atuarem na função de Pregoeiro do Ministério 
Público do Estado do Pará no período de 21/03/2022 a 20/03/2023, consi-
derando o disposto no art. 3º, iV, da lei federal nº 10.520, de 17/7/2002, 
arts. 5º, ii e 7º da lei Estadual nº 6.474, de 6/8/2002 e arts. 13º, i e 16º, 
ii do decreto Estadual nº 534, de 04/02/2020.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
Belém (Pa), 17 de março de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 774711
Portaria Nº 1273/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais,
r E S o l V E:
i - dESiGNar o Procurador de Justiça HEZEdEQUiaS MESQUiTa da coS-
Ta e as servidoras laYS faVacHo BaSToS e SYlVia cHriSTiNa fErrEira 
laSSaNcE dE carValHo para, sob a presidência do primeiro, comporem 
a coMiSSÃo PErMaNENTE dE liciTaÇÃo do Ministério Público do Estado 
do Pará, funcionando, como suplentes, a Promotora de Justiça Maria dE 
BElÉM SaNToS, no impedimento do Presidente, e os servidores SUE aNN 
da SilVa MarÇal e SaNdro GEorGE PalHETa BarBoSa, no impedimen-
to dos demais membros, com base no art. 51 da lei federal n.º 8.666/93, 
para o período de 21/03/2022 a 20/03/2023;
ii – dESiGNar as componentes laYS faVacHo BaSToS e SYlVia cHriS-
TiNa fErrEira laSSaNcE dE carValHo, respectivamente titular e su-
plente, para secretariar os trabalhos da comissão;
iii – Esta PorTaria entra em vigor no dia 21 de março de 2022, revogadas 
as disposições em contrário, em especial a PorTaria nº 0531/2022-MP/PGJ.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
Belém (Pa), 21 de março de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 774694

.

.

adMissÃo de serVidor
.

extrato de inquérito civil nº 005/2022-MP/PJdPPMa
o ProMoTor dE JUSTiÇa TiTUlar do 5º carGo da ProMoToria dE dE-
fESa do PaTriMoNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNiSTraTiVa dE 
BElÉM, dr. SaNdro raMoS cHErMoNT, torna pública a conversão do Proce-
dimento Preparatório nº 000024-151/2021 em inquérito civil, que se encon-
tra à disposição na Promotoria de Justiça de defesa do Patrimônio Público e 
Moralidade administrativa do Ministério Público, situada na rua Ângelo custó-
dio, nº 36, bairro da cidade Velha, nesta cidade de Belém do Pará.
PorTaria de instauração nº 005/2022
data da instauração: 17/03/2022
objeto: “apurar possível acumulação indevida de cargos públicos e per-
cepção irregular de gratificações no âmbito da Universidade do Estado do 
Pará - UEPa”.
Promotoria de Justiça: 5° ProMoTor dE JUSTiÇa dE dEfESa do PaTri-
MoNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNiSTraTiVa
Promotor de Justiça: SaNdro raMoS cHErMoNT

Protocolo: 774099

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

coNVite Nº. 001/2022-MP/Pa (rePetiÇÃo do coNVite 
Nº 008/2021-MP/Pa)
o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado, por meio da comissão Especial de 
Licitação, comunica aos interessados o resultado final da CONVITE Nº. 
001/2022-MP/Pa (rEPETiÇÃo do coNViTE Nº 008/2021-MP/Pa), do Pro-
cesso administrativo nº 135444/2021 (GEdoc), que tem como objeto a 
EXEcUÇÃo dE ProJETo PaiSaGÍSTico Para criaÇÃo dE MEMorial 
Para VÍTiMaS da coVid-19:
Restou classificada em primeiro lugar a empresa E.M. CORDERO COMÉR-
cio E SErViÇoS dE coNSTrUÇÃo lTda – EPP, com proposta no valor 
global de r$r$52.999,99.
Belém, 21 de março de 2022.
comissão Especial de licitação

Protocolo: 774362
resULtado de LicitaÇÃo
o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado comunica aos interessados do re-
sultado da Fase de Classificação e Julgamento das Propostas Financeiras 
e habilitação do Pregão Eletrônico nº. 007/2022-MP/Pa, empreitada por 
preço global, no tipo menor preço, que tem como objeto, aquisição de 
equipamentos para reprografia e encadernação, para uso do Serviço de 
Artes Gráficas do Ministério Público do Pará.
67.642.736/0001-34 - Sicoli iNdUSTria E coMErcio dE MaQUiNaS 
lTda– ToTal r$39.593,00:
item 03 – Valor Total: r$ 2.475,00
item 04 – Valor Total: r$ 37.118,00
itens fracassados:
01
02
05
06
07
08
Valor Total do certame: r$ 39.593,00
Belém (Pa), 18 de março de 2022
angelo Nazareno costa Barbosa
Pregoeiro MPE/Pa

Protocolo: 774076

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
Núm. da inexigibilidade: 05/2022-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa EQUaTorial 
Pará diSTriBUidora dE ENErGia S/a (cNPJ 04.895.728./0001-80).
objeto: fornecimento de energia elétrica para o novo prédio-sede do Mi-
nistério Público no município de altamira-Pa, conforme ajustado no contra-
to de Uso do Sistema de distribuição - cUSd.
Valor Total: r$ 30.000,00 (trinta mil reais).
fundamento legal: art. 25, i, c/c art. 26, ii e iii, da lei federal 8.666/93.
data da assinatura: 18/03/2022.
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.122.1494.8758 - - Promoção 
e defesa dos direitos constitucionais.
Elemento de despesa: 3390-39 – outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
fonte de recurso: 0101 - recursos ordinários e 003 - recursos ordinários .
ordenador responsável: dr. cesar Bechara Nader Mattar Junior, Procura-
dor-Geral de Justiça.

Protocolo: 774378

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 007/2022-MP/Pa
OBJETO: Aquisição de equipamentos para reprografia e encadernação, 
para uso do Serviço de Artes Gráficas do Ministério Público do Pará.
terMo de HoMoLoGaÇÃo
Tendo em vista o que consta do Protocolo nº 8669/2021 que ensejou o Pregão 
Eletrônico nº. 007/2022-MP/Pa, empreitada por preço global, no tipo menor 
preço e, diante do julgamento do Pregoeiro designado pela PorTaria nº. 
0715/2022-MP/PGJ, homologo o resultado do certame mencionado a favor 
das empresas abaixo, para todos os efeitos previstos em lei:
67.642.736/0001-34 - Sicoli iNdUSTria E coMErcio dE MaQUiNaS 
lTda– ToTal r$39.593,00:
item 03 – Valor Total: r$ 2.475,00
item 04 – Valor Total: r$ 37.118,00
itens fracassados:
01
02
05
06
07
08
Valor Total do certame: r$ 39.593,00
Encaminhe-se os autos à atividade de licitações para as providências per-
tinentes.
Belém-Pa, 21 de março de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Procurador-Geral de Justiça

Protocolo: 774687



diário oficial Nº 34.901   103Terça-feira, 22 DE MARÇO DE 2022

..

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 1253/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo o disposto no art. 56, iX, da lei complementar nº 057, de 
6 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo a Notícia de fato n.º 000817-009/2022
r E S o l V E:
dElEGar poderes de Órgão de Execução ao Promotor de Justiça daNiEl 
BraGa BoNa, para atuar na Notícia de fato supramencionada e praticar 
todas as medidas necessárias e cabíveis a sua instrução, podendo inves-
tigar, requisitar diligências, informações, exames, perícias, documentos, 
expedir notificações e intimações, realizar audiências, oitivas para colhei-
tas de informações e esclarecimentos, requerer e acompanhar buscas e 
apreensões desde que deferidas pelas autoridades judiciárias, oferecer de-
núncia, judicializar, se for o caso, com a propositura de ação pertinente, 
interpor e contrarrazoar recursos em todos os graus e instâncias jurídicas 
até a sua fase final, ou arquivar se assim entender, em tudo respeitados os 
direitos e garantias que assistem as partes envolvidas, conforme o previsto 
na legislação competente
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
Belém, 18 de março de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 774349
Portaria Nº 1254/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais;
coNSidEraNdo o disposto no art. 56, iX, da lei complementar nº 057, de 
6 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo a Notícia de fato n.º 000784-009/2022,
r E S o l V E:
dElEGar poderes de Órgão de Execução ao Promotor de Justiça daNiEl 
BraGa BoNa, para atuar na Notícia de fato supramencionada e praticar 
todas as medidas necessárias e cabíveis a sua instrução, podendo inves-
tigar, requisitar diligências, informações, exames, perícias, documentos, 
expedir notificações e intimações, realizar audiências, oitivas para colhei-
tas de informações e esclarecimentos, requerer e acompanhar buscas e 
apreensões desde que deferidas pelas autoridades judiciárias, oferecer de-
núncia, judicializar, se for o caso, com a propositura de ação pertinente, 
interpor e contrarrazoar recursos em todos os graus e instâncias jurídicas 
até a sua fase final, ou arquivar se assim entender, em tudo respeitados os 
direitos e garantias que assistem as partes envolvidas, conforme o previsto 
na legislação competente
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
Belém, 18 de março de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 774338
Portaria Nº 1258/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais;
coNSidEraNdo o disposto no art. 56, iX, da lei complementar nº 057, 
de 6 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Estado do 
Pará);
coNSidEraNdo a Notícia de fato n.º 000667-039/2021,
r E S o l V E:
dElEGar poderes de Órgão de Execução ao Promotor de Justiça daNiEl 
BraGa BoNa, para atuar na Notícia de fato supramencionada e praticar todas 
as medidas necessárias e cabíveis a sua instrução, podendo investigar, requi-
sitar diligências, informações, exames, perícias, documentos, expedir notifi-
cações e intimações, realizar audiências, oitivas para colheitas de informações 
e esclarecimentos, requerer e acompanhar buscas e apreensões desde que 
deferidas pelas autoridades judiciárias, oferecer denúncia, judicializar, se for o 
caso, com a propositura de ação pertinente, interpor e contrarrazoar recursos 
em todos os graus e instâncias jurídicas até a sua fase final, ou arquivar se 
assim entender, em tudo respeitados os direitos e garantias que assistem as 
partes envolvidas, conforme o previsto na legislação competente
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
Belém, 18 de março de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 774301
ProcediMeNto adMiNistratiVo Portaria 03/2022-MP/5ªPJM
o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da 5ª Promotora de 
Justiça de Marituba, Eliane cristina Pinto Moreira, titular, no uso de suas 
atribuições de defesa do urbanismo e do patrimônio cultural, vem no pleno 
uso de suas funções constitucionais previstas no art. 129, iii, da constitui-
ção federal de 1988, de acordo com o art. 8º, §1º, da lei nº. 7. 347/1985, 
art. 26, i, da lei nº 8.625/1993, com base no art. 54, i, da lei orgânica do 
Ministério Público do Estado do Pará e na resolução 23/2017 do conselho 
Nacional do Ministério Público resolve instaurar o presente procedimento 
administrativo.
iNVESTiGado:SEMMa MariTUBa
iNTErESSadoS: a colETiVidadE / MiNiSTErio PÚBlico do ESTado 
do Pará
oBJETo da aPUraÇÃo: acompanhar as medidas a serem adotadas 
pelo Município de Marituba para a definição de critérios mais obje-
tivos para a dosimetria das penas de multa aplicadas pela SEMMa 
neste Município de Marituba.
EliaNE criSTiNa PiNTo MorEira (5ª Promotora de Justiça cível e defesa 
do consumidor, do Meio ambiente, do Patrimônio cultural, da Habitação e 
do Urbanismo de Marituba).

Protocolo: 774282

Portaria Nº 1256/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo o disposto no art. 56, iX, da lei complementar nº 057, de 
6 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo a Notícia de fato n.º 000787-009/2022,
r E S o l V E:
dElEGar poderes de Órgão de Execução ao Promotor de Justiça daNiEl 
BraGa BoNa, para atuar na Notícia de fato supramencionada e praticar 
todas as medidas necessárias e cabíveis a sua instrução, podendo inves-
tigar, requisitar diligências, informações, exames, perícias, documentos, 
expedir notificações e intimações, realizar audiências, oitivas para colhei-
tas de informações e esclarecimentos, requerer e acompanhar buscas e 
apreensões desde que deferidas pelas autoridades judiciárias, oferecer de-
núncia, judicializar, se for o caso, com a propositura de ação pertinente, 
interpor e contrarrazoar recursos em todos os graus e instâncias jurídicas 
até a sua fase final, ou arquivar se assim entender, em tudo respeitados os 
direitos e garantias que assistem as partes envolvidas, conforme o previsto 
na legislação competente
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
Belém, 18 de março de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 774322
resUMo da Portaria Nº 006/2022/4ª PJMab
Procedimento administrativo nº 002810-930/2021
a 4ª ProMoToria dE JUSTiÇa da coMarca dE MaraBá torna pública a
instauração do ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo nº 002810-930/2021, o 
qual se encontra à disposição na sede da Promotoria de Justiça, situada na 
rua das flores, s/nº, Bairro agrópole do incra, Marabá-Pa.
oBJETo: acompanhar a atuação da polícia judiciária de Marabá em relação 
a atuação no inquérito policial nº 00034447-44.2009.814.0028.
Marabá-Pa, 17 de março de 2022.
daNiElla Maria doS SaNToS diaS
Promotora de Justiça Titular
da 4ª Promotoria de Justiça de Execução Penal e controle Externo da ati-
vidade Policial de Marabá

Protocolo: 774241
resUMo da Portaria Nº 005/2022/4ª PJMab
Procedimento administrativo nº 003281-930/2021
a 4ª ProMoToria dE JUSTiÇa da coMarca dE MaraBá torna pública a
instauração do ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo nº 003281-930/2021, o 
qual se encontra à disposição na sede da Promotoria de Justiça, situada na 
rua das flores, s/nº, Bairro agrópole do incra, Marabá-Pa.
oBJETo: acompanhar a atuação da polícia judiciária de Marabá em relação 
ao cumprimento dos prazos legais de conclusão dos inquéritos policiais.
Marabá-Pa, 17 de março de 2022.
daNiElla Maria doS SaNToS diaS
Promotora de Justiça Titular
da 4ª Promotoria de Justiça de Execução Penal e controle Externo da ati-
vidade Policial de Marabá

Protocolo: 774246
Portaria Nº 1255/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado no “SiP” sob o nº 
2383/2022;
coNSidEraNdo os termos da PorTaria nº 1474/2011-MP/PGJ, de 
05/04/2011, publicada no d.o.E. de 08/04/2011, que regulamentou, no 
âmbito do Ministério Público do Estado do Pará, a concessão da Gratificação 
de Tempo integral aos servidores da instituição; e,
coNSidEraNdo o término da vigência das vedações impostas pelo art. 
8º da lei complementar nº 173, de 27/05/2020, publicada no d.o.U. de 
28/05/2020,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor JoSÉ VENiciUS fraNco dE oliVEira, ocupante 
do cargo de auxiliar de administração, lotado no departamento de admi-
nistração, Gratificação de Tempo Integral, prevista no art. 137, § 1º, alínea 
“a”, da lei Estadual nº 5.810, de 24/01/1994, a contar de 18/02/2022, até 
ulterior deliberação e enquanto desempenhar suas atividades junto aquele 
departamento.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
Belém, 18 de março de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
Portaria Nº 1257/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, no uso de suas 
atribuições legais, e
coNSidEraNdo a exoneração, a pedido, do assessor Jaime dias lima, por 
meio da PorTaria nº 840/2022-MP/PGJ, datada de 04/03/2022;
coNSidEraNdo que a nomeação não implicará aumento de despesa com 
pessoal no Ministério Público do Estado do Pará,
r E S o l V E:
NoMEar, de acordo com o art. 183 da constituição do Estado do Pará, c/c 
os arts. 6º, inciso ii, e 7º da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994, aNa 
Maria dEiraNE dE oliVEira MoNTEiro, para exercer o cargo de provi-
mento em comissão de assessor da corregedoria-Geral, MP.cPcP-102.5, a 
contar de 07/03/2022.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
Belém, 18 de março de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 774612
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eXtrato de Portaria
a 1ª Promotoria de Justiça de direitos constitucionais fundamentais, de-
fesa do Patrimônio Público e da Moralidade administrativa de ananindeua, 
com fulcro no artigo 54, inciso Vi e § 3º, da lei complementar Estadual 
nº 057/06, e, no artigo 4º, inciso Vi, da resolução nº 23 do cNMP, de 
17.09.07, torna pública a instauração do inquérito civil, autuado sob o nº 
000214-200/2020, que se encontra à disposição no prédio onde funciona 
o Ministério Público Estadual, no Município de ananindeua, situado na ro-
dovia Br 316, s/nº, Km 8, cEP: 67.030-970, telefone: (91) 3239 4847.
PorTaria nº 016/2021-MP/1ªPJdc
inquérito civil nº 000214-200/2020
objeto: “apurar a legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publici-
dade e probidade administrativa, na contratação (e execução do serviço), da 
empresa aMaZoN card S/S lTda. cNPJ n. 63.887.699/0001-73, cujo objeto 
do contrato é o fornecimento parcelado, mediante empresa especializada, de 
tickets combustível, tipo bilhete impresso, para atender as necessidade es-
senciais da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de ananindeua, no 
período de 17 de setembro de 2015 à 17 de agosto de 2020, assim como 
as sucessivas prorrogações contratuais por cerca de (06) seis anos, pelo ex-
Secretário Municipal de Saúde de ananindeua, Sr. PaUlo SaiNT JEaN TriN-
dadE caMPoS e a referida empresa, mediante adesão ao Pregão Presencial 
n. SrP. 2015.001.SEUrB (ata de registro de Preço), através do Processo n. 
9353/2015/SESaU, no valor da época de r$ - 1.164.675,20 (Um milhão, 
cento e sessenta e quatro mil, seiscentos e setenta e cinco reais e vinte cen-
tavos), configurando-se, em tese, ação ou omissão, dolosa, dos agentes pú-
blicos responsáveis pela realização do processo licitatório, incluindo a adesão 
à ata de registro de preços, a execução contratual e a prorrogação do contrato 
por vários anos, ensejando indícios de prejuízos ao Erário Público Municipal e 
ainda perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação 
dos bens do Município de ananindeua, trazendo afronta aos artigos 9°, caput 
e inciso i e artigo 10, caput e aos incisos i e Viii do mesmo dispositivo, da 
lei 8.429/92 (lei da improbidade administrativa), assim como os particulares 
beneficiados de forma indevida”.
Órgão de Execução Ministerial: 1ª Promotoria de Justiça de direitos cons-
titucionais fundamentais, defesa do Patrimônio Público e da Moralidade 
administrativa de ananindeua.

Protocolo: 774079
eXtrato de Portaria
a 1ª e 2ª Promotoria de Justiça de direitos constitucionais fundamen-
tais, defesa do Patrimônio Público e da Moralidade administrativa de ana-
nindeua, com fundamento no artigo 24, § 2º, inciso i, da resolução nº 
007/2019-cPJ, de 06.0.2019, torna pública a instauração do Procedimento 
administrativo, autuado sob o nº 000310-200/2021, que se encontra à dis-
posição no prédio onde funciona o Ministério Público Estadual, no Município 
de ananindeua, situado na rodovia Br 316, s/nº, Km 8, cEP: 67.030-970, 
telefone: (91) 3239 4847.
PorTaria nº 007/2022-MP/1ª e 2ª PJdc
Procedimento administrativo nº 000310-200/2021
objeto: “apurar possível irregularidade, supostamente cometida pela Se-
cretária Municipal de Saúde, na alteração unilateral de contratos com em-
presas prestadoras de serviços na área da saúde, em ananindeua, por 
meio do ofício circular nº 89/2020-GaB-SESaU, enviado em 11/01/2021, 
tão logo assumiu a gestão, a qual implicou em redução de contingencia-
mento dos valores dos contratos, sem observar o princípio da legalidade, 
conforme prevê o artigo 65, i, a/b, e § 1º, da lei 8.666/1993”.
Órgão de Execução Ministerial: 1ª e 2ª Promotoria de Justiça de direitos 
constitucionais fundamentais, defesa do Patrimônio Público e da Moralida-
de administrativa de ananindeua.

Protocolo: 774083
Ministério Público do estado do Pará
extrato da Portaria nº 005/2022-MP/1ªPJM/2ªPJM
os Promotores de Justiça titulares dos 1º e 2º cargos de Marituba re-
solvem, com fulcro nas disposições do art. 8º, inciso ii da resolução 
174/2017-cNMP e art. 31, inciso ii da resolução 007/2019-cPJ, instaurar 
Procedimento administrativo conjunto n° 000923-025/2022, que se en-
contra à disposição na Promotoria de Justiça de Marituba, situada na rua 
cláudio Barbosa da Silva, n°. 380, centro, Marituba – Pará – fone: (91) 
3239-4700/3239-4701, bem como no Sistema integrado do Ministério Pú-
blico (SiMP), que pode ser acessado virtualmente.
PorTaria n°. 05/2022-MP/1ªPJM/2ªPJM
objetivo: acompanhar o desenvolvimento do Plano de atuação Biênio 
2022/2023 das Promotorias de Justiça cíveis e de defesa dos direitos da 
criança e do Adolescente, das Pessoas com Deficiência e do Idoso de Marituba.
laércio Guilhermino de abreu, titular do 1º cargo de Promotor de Justiça de Marituba.
Mariela corrêa Hage, titular do 2° cargo de Promotor de Justiça de Marituba.

Protocolo: 774090
extrato de inquérito civil nº 004/2022-MP/PJdPPMa
o ProMoTor dE JUSTiÇa TiTUlar do 5º carGo da ProMoToria dE dE-
fESa do PaTriMoNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNiSTraTiVa dE 
BElÉM, dr. SaNdro raMoS cHErMoNT, torna pública a conversão do Proce-
dimento Preparatório nº 000047-151/2021 em inquérito civil, que se encon-
tra à disposição na Promotoria de Justiça de defesa do Patrimônio Público e 
Moralidade administrativa do Ministério Público, situada na rua Ângelo custó-
dio, nº 36, bairro da cidade Velha, nesta cidade de Belém do Pará.
PorTaria de instauração nº 004/2022
data da instauração: 17/03/2022
objeto: “apurar possível acumulação indevida de cargos públicos e percepção 
irregular de gratificações no âmbito da Universidade do Estado do Pará - UEPA”.
Promotoria de Justiça: 5° ProMoTor dE JUSTiÇa dE dEfESa do PaTri-
MoNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNiSTraTiVa
Promotor de Justiça: SaNdro raMoS cHErMoNT

Protocolo: 774091

Ministério Público do estado do Pará
extrato da Portaria nº 003/2022-MP/1ªPJM/2ªPJM
os Promotores de Justiça titulares dos 1º e 2º cargos de Marituba re-
solvem, com fulcro nas disposições do art. 8º, inciso ii da resolução 
174/2017-cNMP e art. 31, inciso ii da resolução 007/2019-cPJ, instaurar 
Procedimento administrativo conjunto n° 000915-025/2022, que se en-
contra à disposição na Promotoria de Justiça de Marituba, situada na rua 
cláudio Barbosa da Silva, n°. 380, centro, Marituba – Pará – fone: (91) 
3239-4700/3239-4701, bem como no Sistema integrado do Ministério Pú-
blico (SiMP), que pode ser acessado virtualmente.
PorTaria n°. 03/2022-MP/1ªPJM/2ªPJM
Objetivo: fiscalizar e acompanhar, no decurso do ano de 2022, o funcionamento 
das Unidades de acolhimento institucional existentes no município de Marituba.
laércio Guilhermino de abreu, titular do 1º cargo de Promotor de Justiça de Marituba.
Mariela corrêa Hage, titular do 2° cargo de Promotor de Justiça de Marituba.

Protocolo: 774087
Portaria Nº 1118/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais;
coNSidEraNdo que o Ministério Público é titular da ação penal pública, 
conforme preleciona o art. 24 do código de Processo Penal,
r E S o l V E:
dESiGNar o Excelentíssimo Senhor Nadilson Portilho Gomes, Promotor 
de Justiça em exercício no 10º cargo de Promotor de Justiça da infân-
cia e Juventude, para atuar nos autos do inquérito Policial nº 0012145-
87.2020.8.14.0401 (SiMP nº 028614-003/2021) na condição de longa ma-
nus da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do art. 28 do cPP, prossi-
ga com a demanda e ofereça a devida denúncia em desfavor do indiciado, 
pela prática do crime de estupro de vulnerável, em razão das fundamen-
tações apresentadas.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
Belém, 15 de março de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 774056
eXtrato da Portaria Nº 09/2022-8ª 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 
005111-040/2021 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 09/2022-8ª PJ aGrária
Polo ativo: Em apuração
Polo Passivo: Gustavo de Santana lima
Assunto: A fim de apurar notícia de proprietários da área de terra, localiza-
da na Vicinal Projeto Seringa, ramal Pão Torrado, zona rural do município 
de Moju, onde vivem aproximadamente 50 famílias, que desde meados de 
março do corrente ano, veem sofrendo supostamente ameaças, intimida-
ções, perseguições, denunciação caluniosa e invasão de terras.
ione Missae da Silva Nakamura, Promotora de Justiça

Protocolo: 774066
extrato da Portaria nº 012/2022 – inquérito civil n° 000167-151/2021
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° 000167-151/2021 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: 012/2022-MP/6ªPJdPPMa
Objeto: Apurar especificamente: a suposta acumulação indevida de cargo 
público por parte do médico Mateus Pereira Picanço, que possui possível 
vinculação com o Hospital regional Público abelardo Santos (HraS).
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: 774067
Portaria Nº 002/2022-MP/PJG
o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará instaura o ProcEdiMENTo 
adMiNiSTraTiVo SiMP Nº 000177-724/2022, com o prazo de validade de 
1 (um) ano (artigo 11, da resolução nº 174/2017-cNMP).
oriGEM: ProMoToria dE JUSTiÇa dE GUrUPá/Pa
oBJETiVo/fiNalidadE: acompanhar e exigir o regular andamento dos 
procedimentos policiais e o cumprimento dos prazos estipulados, encami-
nhando periodicamente à autoridade policial e, em caso de atraso injustifi-
cado, se for o caso, ao órgão correicional, as pendências detectadas.
Juliana cabral coutinho andrade
Promotor de Justiça Titular de Gurupá/Pa
(PorTaria nº. 614/2021-MPPa/PGJ)

Protocolo: 774074
Ministério Público do estado do Pará
extrato da Portaria conjunta nº 004/2022-MP/1ªPJM/2ªPJM
os Promotores de Justiça titulares dos 1º e do 2º cargos de Marituba 
resolvem, com fulcro nas disposições do art. 8º, inciso ii da resolução 
174/2017-cNMP e art. 31, inciso ii da resolução 007/2019-cPJ, instaurar 
ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo coNJUNTo, tombado sob o SiMP n° 
000917-025/2022, com o objetivo de fiscalizar e acompanhar, no decurso 
do ano de 2022, o funcionamento das instituições de longa permanência 
de idosos existentes no MUNicÍPio dE MariTUBa.

Protocolo: 774071
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Ministério Público do estado do Pará
extrato da Portaria conjunta nº 006/2022-MP/1ªPJM/2ªPJM
os Promotores de Justiça titulares dos 1º e do 2º cargos de Marituba 
resolvem, com fulcro nas disposições do art. 8º, inciso ii da resolução 
174/2017-cNMP e art. 31, inciso ii da resolução 007/2019-cPJ, instaurar 
ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo coNJUNTo, tombado sob o SiMP n° 
000926-025/2022, com o objetivo de acompanhar e fiscalizar o funciona-
mento, no ano de 2022, dos programas municipais de atendimento para a 
execução das medidas socioeducativas em meio aberto, aplicadas a ado-
lescentes em decorrência da prática de ato infracional em Marituba.

Protocolo: 774072
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
eXtrato de Portaria Nº 011/2022-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 000253-052/2021, 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 011/2022-MP/PJ de aveiro
interessados: Promotoria de Justiça de aveiro/ i.l.S.
assunto: instaura Procedimento administrativo para acompanhar os aten-
dimentos a serem realizados pelo conselho Tutelar de aveiro no caso en-
volvendo a guarda da menor i.l.S.

Protocolo: 774102
extrato de Publicação da Portaria n.º 004/2022-MP/2ª PJdiat/BeLÉM-Pa
a ProMoTora dE JUSTiÇa TiTUlar do 2º carGo da ProMoToria dE 
JUSTiÇa dE dEfESa daS PESSoaS coM dEficiÊNcia E doS idoSoS, E 
dE acidENTES dE TraBalHo da caPiTal, dra. adriana de lourdes Mota 
Simões colares, torna pública a PorTaria n.º 004/2022-MP/2ªPJdiaT/
BElÉM-Pa, que instaurou Procedimento administrativo, que se encontra à 
disposição na sede do Ministério Público Estadual, na rua Ângelo custódio, 
n.º 36, anexo i, Bairro da cidade Velha, nesta cidade de Belém-Pa.
PorTaria de instauração n.º 004/2022
data da instauração: 25/02/2022
Objeto: Acompanhar a fiscalização continuada, durante o ano de 2022, da 
instituição de longa Permanência para idosos – ilPi aSSociaÇÃo da Pia 
UNiÃo do PÃo dE SaNTo aNTÔNio.
Promotora de Justiça: dra. adriana de lourdes Mota Simões colares (ti-
tular)

Protocolo: 774109
eXtrato da Portaria N º002/2022-MP/4ªPJiJ
a Promotora de Justiça titular do 4º cargo da Promotoria de Justiça da infân-
cia e Juventude de ananindeua, PaTrÍcia dE fáTiMa dE carValHo araÚJo, 
com fundamento no art. 54, Vi e § 3º da lei complementar nº 057/06 e no 
art. 4º, inc. Vi da resolução nº 023/2007 do cNMP de 17/09/2006, torna 
pública as instauração do Procedimento administrativo abaixo listado, que se 
encontra em trâmite na Promotoria de Justiça de ananindeua, com sede na 
rodovia Br 316, Km 08, s/n, centro, ananindeua, Pará.
PorTaria N.º002/2022-MP/4ªPJiJ
ProcEdiMENTo adMiNSiTraTiVo N.º 000222-450/2022
OBJETO: Acompanhar e fiscalizar o Conselho Municipal dos Direitos da 
criança e do adolescente – coMdica de ananindeua.

Protocolo: 774115
eXtrato de Portaria
a 1ª e 2ª Promotoria de Justiça de direitos constitucionais fundamen-
tais, defesa do Patrimônio Público e da Moralidade administrativa de ana-
nindeua, com fundamento no artigo 24, § 2º, inciso i, da resolução nº 
007/2019-cPJ, de 06.0.2019, torna pública a instauração do Procedimento 
administrativo, autuado sob o nº 000258-200/2021, que se encontra à dis-
posição no prédio onde funciona o Ministério Público Estadual, no Município 
de ananindeua, situado na rodovia Br 316, s/nº, Km 8, cEP: 67.030-970, 
telefone: (91) 3239 4847.
PorTaria nº 006/2022-MP/1ª e 2ª PJdc
Procedimento administrativo nº 000258-200/2021
objeto: “aVEriGUar a rEGUlaridadE Na coNTraTaÇÃo da EMPrESa HEalTH & 
carE, coNSUlToria, PESQUiSa, aTENdiMENTo E GESTÃo dE SaÚdE lTda, PEla 
SEcrETaria MUNiciPal dE SaÚdE, No MUNicÍPio dE aNaNiNdEUa”.
Órgão de Execução Ministerial: 1ª e 2ª Promotoria de Justiça de direitos 
constitucionais fundamentais, defesa do Patrimônio Público e da Moralida-
de administrativa de ananindeua.

Protocolo: 774119
extrato de Publicação da Portaria n.º 005/2022-MP/2ª PJdiat/BeLÉM-Pa
a ProMoTora dE JUSTiÇa TiTUlar do 2º carGo da ProMoToria dE 
JUSTiÇa dE dEfESa daS PESSoaS coM dEficiÊNcia E doS idoSoS, E 
dE acidENTES dE TraBalHo da caPiTal, dra. adriana de lourdes Mota 
Simões colares, torna pública a PorTaria n.º 005/2022-MP/2ªPJdiaT/
BElÉM-Pa, que instaurou Procedimento administrativo, que se encontra à 
disposição na sede do Ministério Público Estadual, na rua Ângelo custódio, 
n.º 36, anexo i, Bairro da cidade Velha, nesta cidade de Belém-Pa.
PorTaria de instauração n.º 005/2022

data da instauração: 25/02/2022
Objeto: Acompanhar a fiscalização continuada, durante o ano de 2022, da 
instituição de longa Permanência para idosos – ilPi NoSSo lar Socor-
ro GaBriEl.
Promotora de Justiça: dra. adriana de lourdes Mota Simões colares (titular)

Protocolo: 774124
eXtrato da Portaria nº 030/2021-MP/1ªPJdc
a 1ª Promotoria de Justiça de direitos constitucionais fundamentais, de-
fesa do Patrimônio Público e da Moralidade administrativa de ananindeua, 
com fundamento no artigo 24, § 2º, inciso i, da resolução nº 007/2019-
cPJ, de 06.0.2019, torna pública a instauração do inquérito civil nº 
036509-003/2020, que se encontra à disposição no Órgão de Execução 
Ministerial supracitado, localizado na rodovia Br 316, Km 08, centro, Mu-
nicípio de ananindeua/Pa.
PorTaria: nº 030/2021-MP/1ªPJdc
objeto: “SiGiloSo.”
fáBia MUSSi dE oliVEira liMa
Promotora de Justiça, Titular da 1ª Promotoria de Justiça de direitos cons-
titucionais fundamentais, defesa do Patrimônio Público e da Moralidade 
administrativa de ananindeua/Pa

Protocolo: 774126
eXtrato da Portaria nº 032/2021-MP/1ªPJdc
a 1ª Promotoria de Justiça de direitos constitucionais fundamentais, 
defesa do Patrimônio Público e da Moralidade administrativa de ananin-
deua/Pa, com fundamento no artigo 24, § 2º, inciso i, da resolução nº 
007/2019-cPJ, de 06.0.2019, torna pública a instauração do inquérito civil 
nº 000107-200/2016, que se encontra à disposição no Órgão de Execução 
Ministerial supracitado, localizado na rodovia Br 316, Km 08, centro, Mu-
nicípio de ananindeua/Pa.
PorTaria: nº 032/2021-MP/1ªPJdc
objeto: “aVEriGUaÇÃo QUaNTo À rEGUlaridadE do cUMPriMENTo 
(oU NÃo) do coNTraTo N° 047/2014, TENdo coMo coNTraTaNTE a 
SESaN dE aNaNiNdEUa, Para oBraS dE iNfraESTrUTUra UrBaNa 
(drENaGEM E TErraPlaNaGEM) Na rUa cElESTiNo rocHa E oUTraS 
NaS adJacÊNciaS, EM aNaNiNdEUa”.
fáBia MUSSi dE oliVEira liMa
Promotora de Justiça, Titular da 1ª Promotoria de Justiça de direitos cons-
titucionais fundamentais, defesa do Patrimônio Público e da Moralidade 
administrativa de ananindeua/Pa.

Protocolo: 774132
resUMo da Portaria Nº 009/2022/4ª PJMab
a 4ª ProMoToria dE JUSTiÇa da coMarca dE MaraBá torna pública a
instauração do presente ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo, o qual se en-
contra à disposição na sede da Promotoria de Justiça, situada na rua das 
flores, s/nº, Bairro agrópole do incra, Marabá-Pa.
oBJETo: acompanhar e fiscalizar de forma continuada as atividades 
do PlaNo dE aTUaÇÃo das Promotorias de Justiça de Execução Pe-
nal e controle Externo da atividade Policial de Marabá e de direitos 
Humanos, Órfãos, interditos, incapazes, Pessoas com deficiência e 
idosos de Marabá que tem por objetivo geral contribuir para a a ob-
servância aos parâmetros da Política Nacional de Saúde integral de 
lGBT e da Política Nacional de atenção integral à Saúde das Pessoas 
Privadas de liberdade no Sistema Prisional (PNaiSP), destacando-se, 
como ações primordiais, fomentar iniciativas que garantam o direito 
à vida, à integridade física e mental, à integridade sexual, à segu-
rança do corpo, à liberdade de expressão da identidade de gênero e 
orientação sexual.
Marabá-Pa, 18 de março de 2022.
daNiElla Maria doS SaNToS diaS
Promotora de Justiça
Titular da 4ª Promotoria de Justiça de Execução Penal e controle Externo 
da atividade Policial de Marabá

Protocolo: 774141
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Promoção de arquivamento
ref.: inquérito civil 000131-940/2021
o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da Promotoria de 
Justiça da defesa da Probidade administrativa e Tutela das fundações e 
Entidades de interesse Social de Marabá, em cumprimento ao que deter-
mina o § 1º do artigo 10, da resolução 023/20047-cNMP, torna pública a 
Promoção de arquivamento do iNQUÉriTo ciVil 000631-940/2020, cuja 
cópia integral do respectivo despacho se encontra à disposição na Promo-
toria de Justiça de Marabá, situada na rua das flores, s/nº, Esq. c/ rod. 
Transamazônica – agrópolis do iNcra, cEP. 68.502-290 – Marabá – Pará 
– fone/fax: (94) 3312-9900.
PORTARIA n˚ 051/2021-11PJMAB
objeto: aPUrar a ocorrÊNcia dE coBraNÇa dE ValorES iNdEVidoS 
Por ParTE dE PoliciaiS MiliTarES EM facE dE caMiNHoNEiroS QUE 
TraNSPorTaM MiNÉrioS No MUNicÍPio dE MaraBá
Envolvidos:
lUiZ carloS da SilVa PoNTES
JUNiSo HoNoraTo E SilVa



106  diário oficial Nº 34.901 Terça-feira, 22 DE MARÇO DE 2022

Motivação do arquivamento: ausência de fundamento para propositura de 
ação civil Pública (art. 10 da resolução 023/2007-cNMP)
alaN PiErrE cHaVES rocHa
Promotor de Justiça Titular da 11ª Promotoria de Justiça de defesa da 
Probidade administrativa e Tutela das fundações e Entidades de interesse 
Social de Marabá

Protocolo: 774137
ProcediMeNto adMiNistratiVo Portaria 02/2022-MP/5ªPJM
o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da 5ª Promotora de 
Justiça de Marituba, Eliane cristina Pinto Moreira, titular, no uso de suas atri-
buições de defesa do urbanismo e do patrimônio cultural, vem no pleno uso de 
suas funções constitucionais previstas no art. 129, iii, da constituição federal 
de 1988, de acordo com o art. 8º, §1º, da lei nº. 7. 347/1985, art. 26, i, 
da lei nº 8.625/1993, com base no art. 54, i, da lei orgânica do Ministério 
Público do Estado do Pará e na resolução 23/2017 do conselho Nacional do 
Ministério Público resolve instaurar o presente procedimento administrativo.
iNVESTiGado:cENTro TEraPÊUTico Boa VoNTadE
iNTErESSadoS: a colETiVidadE / MiNiSTErio PÚBlico do ESTado do Pará
oBJETo da aPUraÇÃo: acompanhar o cumprimento das cláusulas de Ter-
mo de ajustamento de conduta celebrado com Jairton Vanzeler Simões Vi-
lhena, responsável pelo centro Terapêutico Boa Vontade, então localizado 
neste Município de Marituba.
EliaNE criSTiNa PiNTo MorEira (5ª Promotora de Justiça cível e defesa 
do consumidor, do Meio ambiente, do Patrimônio cultural, da Habitação e 
do Urbanismo de Marituba)

Protocolo: 774154
ProMotoria de JUstiÇa do Meio aMBieNte, PatriMÔNio 
cULtUraL, HaBitaÇÃo e UrBaNisMo de BeLÉM
resUMo da Portaria Nº 004/2022-MP/2ªPJ/Ma/Pc/HU
o 2º ProMoTor dE JUSTiÇa do MEio aMBiENTE, PaTriMÔNio cUl-
TUra, HaBiTaÇÃo E UrBaNiSMo dE BElÉM, dr. NilToN GUrJÃo daS 
cHaGaS, torna pública a coNVErSÃo do Procedimento Preparatório nº 
000062-113/2020-MP/2ªPJ/Ma/Pc/HU, em inquérito civil que se encontra 
à disposição na Promotoria de Justiça de do Meio ambiente, Patrimônio 
cultural, Habitação e Urbanismo de Belém, sito na rua Ângelo custódio, 
nº36, bairro da cidade Velha, nesta cidade de Belém do Pará.
inquérito civil nº 000062-113/2020-MP/2ªPJ/Ma/Pc/HU
instaurante: MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, no uso de suas 
atribuições conferidas pelo art. 129, inciso iii, da constituição federal de 
1988 e art. 8º, §1º e §2º da lei federal nº 7.347, de 24 de julho de 1985.
investigado: Toca PalETES
objeto de investigação: apurar suposta prática de poluição sonora e li-
beração de poeira de madeira, provocadas, em tese, pelas atividades do 
estabelecimento Toca PalETES, localizado no conjunto Satélite, Tv. We-1, 
nº 345, Bairro do coqueiro, próximo à rodovia Mario covas.
Belém, 18 de janeiro de 2022.
NilToN GUrJÃo daS cHaGaS
2º Promotor de Justiça de Meio ambiente, Patrimônio cultural,
Habitação e Urbanismo de Belém.

Protocolo: 774171
ProMotoria de JUstiÇa do Meio aMBieNte, PatriMÔNio 
cULtUraL, HaBitaÇÃo e UrBaNisMo de BeLÉM
resUMo da Portaria Nº 003/2022-MP/2ªPJ/Ma/Pc/HU
o 2º ProMoTor dE JUSTiÇa do MEio aMBiENTE, PaTriMÔNio cUl-
TUra, HaBiTaÇÃo E UrBaNiSMo dE BElÉM, dr. NilToN GUrJÃo daS 
cHaGaS, torna pública a coNVErSÃo do Procedimento Preparatório nº 
000059-113/2020-MP/2ªPJ/Ma/Pc/HU, em inquérito civil que se encontra 
à disposição na Promotoria de Justiça de do Meio ambiente, Patrimônio 
cultural, Habitação e Urbanismo de Belém, sito na rua Ângelo custódio, 
nº36, bairro da cidade Velha, nesta cidade de Belém do Pará.
inquérito civil nº 000059-113/2020-MP/2ªPJ/Ma/Pc/HU
instaurante: MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, no uso de suas 
atribuições conferidas pelo art. 129, inciso iii, da constituição federal de 
1988 e art. 8º, §1º e §2º da lei federal nº 7.347, de 24 de julho de 1985.
investigado: rildo coElHo caldaS
objeto de investigação: apurar possível ocorrência de maus tratos contra 
animais, perpetrada, em tese, pelo Sr. rildo coElHo caldaS
Belém, 25 de janeiro de 2022.
NilToN GUrJÃo daS cHaGaS
2º Promotor de Justiça de Meio ambiente, Patrimônio cultural,
Habitação e Urbanismo de Belém.

Protocolo: 774172
ProMotoria de JUstiÇa do Meio aMBieNte, PatriMÔNio 
cULtUraL, HaBitaÇÃo e UrBaNisMo de BeLÉM
resUMo da Portaria Nº 002/2022-MP/2ªPJ/Ma/Pc/HU
o 2º ProMoTor dE JUSTiÇa do MEio aMBiENTE, PaTriMÔNio cUl-
TUra, HaBiTaÇÃo E UrBaNiSMo dE BElÉM, dr. NilToN GUrJÃo daS 
cHaGaS, torna pública a coNVErSÃo do Procedimento Preparatório nº 
000478-125/2020-MP/2ªPJ/Ma/Pc/HU, em inquérito civil que se encontra 
à disposição na Promotoria de Justiça de do Meio ambiente, Patrimônio 
cultural, Habitação e Urbanismo de Belém, sito na rua Ângelo custódio, 
nº36, bairro da cidade Velha, nesta cidade de Belém do Pará.
inquérito civil nº 000478-125/2020-MP/2ªPJ/Ma/Pc/HU
instaurante: MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, no uso de suas 
atribuições conferidas pelo art. 129, inciso iii, da constituição federal de 

1988 e art. 8º, §1º e §2º da lei federal nº 7.347, de 24 de julho de 1985.
investigado: B&B iNdÚSTria dE MadEriaS lTda EPP
objeto de investigação: apurar possível irregularidade noticiada pelo iBa-
Ma no auto de infração nº 9194109-E, acerca de inserção de informação 
falsa no sistema SiSflora-SEMaS-Pa, imputada à empresa B&B iNdÚS-
Tria dE MadEriaS lTda EPP
Belém, 14 de janeiro de 2022.
NilToN GUrJÃo daS cHaGaS
2º Promotor de Justiça de Meio ambiente, Patrimônio cultural,
Habitação e Urbanismo de Belém.

Protocolo: 774166
ProMotoria de JUstiÇa do Meio aMBieNte, PatriMÔNio 
cULtUraL, HaBitaÇÃo e UrBaNisMo de BeLÉM
resUMo da Portaria Nº 007/2022-MP/2ªPJ/Ma/Pc/HU
o 2º ProMoTor dE JUSTiÇa do MEio aMBiENTE, PaTriMÔNio cUlTUra, 
HaBiTaÇÃo E UrBaNiSMo dE BElÉM, dr. NilToN GUrJÃo daS cHaGaS, 
torna pública a coNVErSÃo do Procedimento Preparatório nº
000376-125/2020 -MP/2ªPJ/Ma/Pc/HU, em inquérito civil que se encontra 
à disposição na Promotoria de Justiça de do Meio ambiente, Patrimônio 
cultural, Habitação e Urbanismo de Belém, sito na rua Ângelo custódio, 
nº36, bairro da cidade Velha, nesta cidade de Belém do Pará.
inquérito civil nº 000376-125/2020 -MP/2ªPJ/Ma/Pc/HU
instaurante: MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, no uso de suas 
atribuições conferidas pelo art. 129, inciso iii, da constituição federal de 
1988 e art. 8º, §1º e §2º da lei federal nº 7.347, de 24 de julho de 1985.
investigado: EM aPUraÇÃo
objeto de investigação: apurar a ocorrência de poluição sonora, em tese, 
proveniente das atividades realizadas no estabelecimento comercial SHo-
PPiNG BoUlEVard BElÉM S.a, situado na av. Visconde de Souza franco 
n° 755, reduto, nesta cidade
Belém, 25 de fevereiro de 2022.
NilToN GUrJÃo daS cHaGaS
2º Promotor de Justiça de Meio ambiente, Patrimônio cultural,
Habitação e Urbanismo de Belém.

Protocolo: 774167
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da recomendação nº 002/2022 – Procedimento Preparató-
rio nº 012242-031/2017
o Promotor de Justiça Titular da 9ª Promotoria de Justiça de Santarém de 
direitos constitucionais e Probidade administrativa, dr. diEGo BElcHior 
fErrEira SaNTaNa, no uso de suas atribuições legais, com base no art. 
129, inciso iii, da constituição federal; art. 26, inciso i, da lei 8.625/93; 
artigo 16 c/c artigo 19, ambos da resolução nº 007/2019-cPJ; e artigo 
2º, § 4º da resolução nº 023/2007–cNMP, torna pública a recomendação 
nº 002/2022, expedida nos autos do Procedimento Preparatório SiMP Nº 
012242-031/2017, que se encontra à disposição na 9ª Promotoria de Jus-
tiça de Santarém, situada na avenida Mendonça furtado, 3991 – liberdade 
cEP: 68.040-050, Santarém/Pa, fone: (93) 3512 0400.
recomendação: nº 002/2022
recomendado: Presidente da câmara Municipal de Vereadores de Santa-
rém e chefias imediata de cada gabinete parlamentar.
assunto: recomenda ao Presidente da câmara Municipal de Vereadores de 
Santarém à adesão ao sistema de controle de frequência através de ponto 
eletrônico, por parte de todos os servidores da casa legislativa, por meio 
de método biométrico e fiel comprovação de prestação de serviço externo, 
por ocasião de participação de reuniões, audiências ou eventos externos 
relacionados ao trabalho.
diEGo BElcHior fErrEira SaNTaNa, Promotor de Justiça.

Protocolo: 774162
ProMotoria de JUstiÇa do Meio aMBieNte, PatriMÔNio 
cULtUraL, HaBitaÇÃo e UrBaNisMo de BeLÉM
resUMo da Portaria Nº 009/2022-MP/2ªPJ/Ma/Pc/HU
o 2º ProMoTor dE JUSTiÇa do MEio aMBiENTE, PaTriMÔNio cUl-
TUra, HaBiTaÇÃo E UrBaNiSMo dE BElÉM, dr. NilToN GUrJÃo daS 
cHaGaS, torna pública a coNVErSÃo do Procedimento Preparatório nº 
001063-125/2020-MP/2ªPJ/Ma/Pc/HU, inquérito civil que se encontra à 
disposição na Promotoria de Justiça de do Meio ambiente, Patrimônio cul-
tural, Habitação e Urbanismo de Belém, sito na rua Ângelo custódio, nº36, 
bairro da cidade Velha, nesta cidade de Belém do Pará.
inquérito civil nº 001063-125/2020-MP/2ªPJ/Ma/Pc/HU
instaurante: MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, no uso de suas 
atribuições conferidas pelo art. 129, inciso iii, da constituição federal de 
1988 e art. 8º, §1º e §2º da lei federal nº 7.347, de 24 de julho de 1985.
investigado: EM aPUraÇÃo
objeto de investigação instaurado para apurar o delito noticiado pela Su-
perintendência do iBaMa, que encaminhou o auto de infração n° 649770-
d, lavrado em desfavor do estabelecimento forMoSa Supermercado e 
Magazine lTda (cNPJ: 63.864.771/0001-47), por comercializar 697 KG de 
pescado da espécie Pirarucu, proveniente de pesca proibida e sem docu-
mentação de origem lícita
Belém, 15 de março de 2022.
NilToN GUrJÃo daS cHaGaS
2º Promotor de Justiça de Meio ambiente, Patrimônio cultural,
Habitação e Urbanismo de Belém.

Protocolo: 774163
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ProMotoria de JUstiÇa do Meio aMBieNte, PatriMÔNio 
cULtUraL, HaBitaÇÃo e UrBaNisMo de BeLÉM
resUMo da Portaria Nº 011/2022-MP/2ªPJ/Ma/Pc/HU
o 2º ProMoTor dE JUSTiÇa do MEio aMBiENTE, PaTriMÔNio cUl-
TUra, HaBiTaÇÃo E UrBaNiSMo dE BElÉM, dr. NilToN GUrJÃo daS 
cHaGaS, torna pública a coNVErSÃo do Procedimento Preparatório nº 
000038-113/2020-MP/2ªPJ/Ma/Pc/HU, em inquérito civil que se encontra 
à disposição na Promotoria de Justiça de do Meio ambiente, Patrimônio 
cultural, Habitação e Urbanismo de Belém, sito na rua Ângelo custódio, 
nº36, bairro da cidade Velha, nesta cidade de Belém do Pará.
inquérito civil nº 000038-113/2020-MP/2ªPJ/Ma/Pc/HU
instaurante: MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, no uso de suas 
atribuições conferidas pelo art. 129, inciso iii, da constituição federal de 
1988 e art. 8º, §1º e §2º da lei federal nº 7.347, de 24 de julho de 1985.
investigado: EM aPUraÇÃo
objeto de investigação instaurado a partir da reclamação de cidadão sobre 
a possível ocorrência de poluição sonora e atmosférica, provocada, em tese, 
pelo estabelecimento de reparos automotivos denominado “BoaS NoVaS”, 
que dentre suas atividades realiza a pintura de veículos automotivos.
Belém, 14 de março de 2022.
NilToN GUrJÃo daS cHaGaS
2º Promotor de Justiça de Meio ambiente, Patrimônio cultural,
Habitação e Urbanismo de Belém.

Protocolo: 774184
ProMotoria de JUstiÇa do Meio aMBieNte, PatriMÔNio 
cULtUraL, HaBitaÇÃo e UrBaNisMo de BeLÉM
resUMo da Portaria Nº 008/2022-MP/2ªPJ/Ma/Pc/HU
o 2º ProMoTor dE JUSTiÇa do MEio aMBiENTE, PaTriMÔNio cUl-
TUra, HaBiTaÇÃo E UrBaNiSMo dE BElÉM, dr. NilToN GUrJÃo daS 
cHaGaS, torna pública a iNSTaUraÇÃo do Procedimento Preparatório nº 
000035-113/2021-MP/2ªPJ/Ma/Pc/HU, que se encontra à disposição na 
Promotoria de Justiça de do Meio ambiente, Patrimônio cultural, Habitação 
e Urbanismo de Belém, sito na rua Ângelo custódio, nº36, bairro da cida-
de Velha, nesta cidade de Belém do Pará.
Procedimento Preparatório nº 000035-113/2021-MP/2ªPJ/Ma/Pc/HU
instaurante: MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, no uso de suas 
atribuições conferidas pelo art. 129, inciso iii, da constituição federal de 
1988 e art. 8º, §1º e §2º da lei federal nº 7.347, de 24 de julho de 1985.
investigado: GoVErNo do ESTado do Pará
objeto de investigação: apurar denúncia de possível construção irregular 
em imóvel de interesse histórico, localizado na Tv. frutuoso Guimarães, nº 
589, esquina com a rua riachuelo que, supostamente, se encontra acima 
do gabarito permitido e vem causando danos ao imóvel vizinho
Belém, 09 de março de 2022.
NilToN GUrJÃo daS cHaGaS
2º Promotor de Justiça de Meio ambiente, Patrimônio cultural,
Habitação e Urbanismo de Belém.

Protocolo: 774182
ProMotoria de JUstiÇa do Meio aMBieNte, PatriMÔNio 
cULtUraL, HaBitaÇÃo e UrBaNisMo de BeLÉM
resUMo da Portaria Nº 006/2022-MP/2ªPJ/Ma/Pc/HU
o 2º ProMoTor dE JUSTiÇa do MEio aMBiENTE, PaTriMÔNio cUl-
TUra, HaBiTaÇÃo E UrBaNiSMo dE BElÉM, dr. NilToN GUrJÃo daS 
cHaGaS, torna pública a coNVErSÃo do Procedimento Preparatório nº 
000070-113/2020-MP/2ªPJ/Ma/Pc/HU, em inquérito civil que se encontra 
à disposição na Promotoria de Justiça de do Meio ambiente, Patrimônio 
cultural, Habitação e Urbanismo de Belém, sito na rua Ângelo custódio, 
nº36, bairro da cidade Velha, nesta cidade de Belém do Pará.
inquérito civil nº 000070-113/2020-MP/2ªPJ/Ma/Pc/HU
instaurante: MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, no uso de suas 
atribuições conferidas pelo art. 129, inciso iii, da constituição federal de 
1988 e art. 8º, §1º e §2º da lei federal nº 7.347, de 24 de julho de 1985.
investigado: SEcrETaria MUNiciPal dE UrBaNiSMo-SEUrB
objeto de investigação: apurar suposta utilização do estabelecimento 
POINT ESTETICA AUTOMOTIVA de material inflamável sem autorização dos 
órgãos competentes em desconformidade com a legislação atual vigente
Belém, 25 de janeiro de 2022.
NilToN GUrJÃo daS cHaGaS
2º Promotor de Justiça de Meio ambiente, Patrimônio cultural,
Habitação e Urbanismo de Belém.

Protocolo: 774178
ProMotoria de JUstiÇa do Meio aMBieNte, PatriMÔNio 
cULtUraL, HaBitaÇÃo e UrBaNisMo de BeLÉM
resUMo da Portaria Nº 005/2022-MP/2ªPJ/Ma/Pc/HU
o 2º ProMoTor dE JUSTiÇa do MEio aMBiENTE, PaTriMÔNio cUl-
TUra, HaBiTaÇÃo E UrBaNiSMo dE BElÉM, dr. NilToN GUrJÃo daS 
cHaGaS, torna pública a coNVErSÃo do Procedimento Preparatório nº 
002328-003/2021-MP/2ªPJ/Ma/Pc/HU, em inquérito civil que se encontra 
à disposição na Promotoria de Justiça de do Meio ambiente, Patrimônio 
cultural, Habitação e Urbanismo de Belém, sito na rua Ângelo custódio, 
nº36, bairro da cidade Velha, nesta cidade de Belém do Pará.
inquérito civil nº 002328-003/2021-MP/2ªPJ/Ma/Pc/HU
instaurante: MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, no uso de suas 
atribuições conferidas pelo art. 129, inciso iii, da constituição federal de 
1988 e art. 8º, §1º e §2º da lei federal nº 7.347, de 24 de julho de 1985.
investigado: BolicHE STadiUM BoWliNG Bar

objeto de investigação: apurar suposta prática de poluição sonora, per-
petrada, em tese, pelas atividades do estabelecimento BolicHE STadiUM 
BoWliNG Bar, anexo a academia STadiUM, localizado na av. rodolfo 
chermont, 1434, bairro Marambaia.
Belém, 28 de janeiro de 2022.
NilToN GUrJÃo daS cHaGaS
2º Promotor de Justiça de Meio ambiente, Patrimônio cultural,
Habitação e Urbanismo de Belém.

Protocolo: 774177
ProMotoria de JUstiÇa do Meio aMBieNte, PatriMÔNio 
cULtUraL, HaBitaÇÃo e UrBaNisMo de BeLÉM
resUMo da Portaria Nº 013/2022-MP/2ªPJ/Ma/Pc/HU
o 2º ProMoTor dE JUSTiÇa do MEio aMBiENTE, PaTriMÔNio cUl-
TUra, HaBiTaÇÃo E UrBaNiSMo dE BElÉM, dr. NilToN GUrJÃo daS 
cHaGaS, torna pública a coNVErSÃo do Procedimento Preparatório nº 
001131-125/2020-MP/2ªPJ/Ma/Pc/HU, em inquérito civil que se encontra 
à disposição na Promotoria de Justiça de do Meio ambiente, Patrimônio 
cultural, Habitação e Urbanismo de Belém, sito na rua Ângelo custódio, 
nº36, bairro da cidade Velha, nesta cidade de Belém do Pará.
inquérito civil nº 001131-125/2020 -MP/2ªPJ/Ma/Pc/HU
instaurante: MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, no uso de suas 
atribuições conferidas pelo art. 129, inciso iii, da constituição federal de 
1988 e art. 8º, §1º e §2º da lei federal nº 7.347, de 24 de julho de 1985.
investigado: EM aPUraÇÃo
objeto de investigação; apurar possíveis danos ao patrimônio histórico, 
em decorrência de problema estrutural, em tese, na calçada em frente ao 
edifício condomínio José leal Martins.
Belém, 16 de março de 2022.
NilToN GUrJÃo daS cHaGaS
2º Promotor de Justiça de Meio ambiente, Patrimônio cultural,
Habitação e Urbanismo de Belém.

Protocolo: 774192
ProMotoria de JUstiÇa do Meio aMBieNte, PatriMÔNio 
cULtUraL, HaBitaÇÃo e UrBaNisMo de BeLÉM
resUMo da Portaria Nº 012/2022-MP/2ªPJ/Ma/Pc/HU
o 2º ProMoTor dE JUSTiÇa do MEio aMBiENTE, PaTriMÔNio cUlTU-
ra, HaBiTaÇÃo E UrBaNiSMo dE BElÉM, dr. NilToN GUrJÃo daS cHa-
GaS, torna pública a iNSTaUraÇÃo do Procedimento administrativo nº 
000767-151/2021-MP/2ªPJ/Ma/Pc/HU, que se encontra à disposição na 
Promotoria de Justiça de do Meio ambiente, Patrimônio cultural, Habitação 
e Urbanismo de Belém, sito na rua Ângelo custódio, nº36, bairro da cida-
de Velha, nesta cidade de Belém do Pará.
Procedimento administrativo nº 000767-151/2021 -MP/2ªPJ/Ma/Pc/HU
instaurante: MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, no uso de suas 
atribuições conferidas pelo art. 129, inciso iii, da constituição federal de 
1988 e art. 8º, §1º e §2º da lei federal nº 7.347, de 24 de julho de 1985.
investigado: EM aPUraÇÃo
objeto de investigação; acompanhamento das medidas indicadas na reso-
lução nº 19.251, de 03/03/2021, emanada do TcE - Tribunal de contas do 
Estado, e do relatório final da Equipe de Monitoramento referente à Auditoria 
de natureza operacional realizada nas ações de criação e implementação das 
Unidades de conservação Estaduais, objeto do processo nº 51420-2/2017, a 
serem implementadas pela coSaNPa – companhia de Saneamento do Pará.
Belém, 16 de março de 2022.
NilToN GUrJÃo daS cHaGaS
2º Promotor de Justiça de Meio ambiente, Patrimônio cultural,
Habitação e Urbanismo de Belém.

Protocolo: 774187
resUMo da Portaria Nº 008/2022/4ª PJMab
Procedimento administrativo nº 000045-920/2021
a 4ª ProMoToria dE JUSTiÇa da coMarca dE MaraBá torna pública a
instauração do ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo nº 000045-920/2021, o 
qual se encontra à disposição na sede da Promotoria de Justiça, situada na 
rua das flores, s/nº, Bairro agrópole do incra, Marabá-Pa.
oBJETo: acompanhar a atuação de agentes penitenciários da SEaP – Se-
cretaria de Estado de administração Penitenciária em relação ao tratamen-
to de um homem custodiado em Marabá.
Marabá-Pa, 18 de março de 2022.
daNiElla Maria doS SaNToS diaS
Promotora de Justiça Titular
da 4ª Promotoria de Justiça de Execução Penal e controle Externo da ati-
vidade Policial de Marabá

Protocolo: 774222
resUMo da Portaria Nº 007/2022/4ª PJMab
Procedimento administrativo nº 003280-930/2021
a 4ª ProMoToria dE JUSTiÇa da coMarca dE MaraBá torna pública a
instauração do ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo nº 003280-930/2021, o 
qual se encontra à disposição na sede da Promotoria de Justiça, situada na 
rua das flores, s/nº, Bairro agrópole do incra, Marabá-Pa.
oBJETo: acompanhar a atuação de agentes penitenciários do crfM – cen-
tro de recuperação feminino de Marabá em relação ao tratamento de uma 
das mulheres lá custodiadas.
Marabá-Pa, 17 de março de 2022.
daNiElla Maria doS SaNToS diaS
Promotora de Justiça Titular
da 4ª Promotoria de Justiça de Execução Penal e controle Externo da ati-
vidade Policial de Marabá

Protocolo: 774230
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MUNicÍPios
.

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ABAETETUBA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa
aViso de HoMoLoGaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 002/2022-Pe-PMa 
objeto: registro de Preços Para contratação de Empresa Especializada Na 
Prestação de Serviço Gráficos (Reprodução, Impressão, Encadernação e Plas-
tificação); Destinados A Atender as Necessidades da Prefeitura Municipal de 
abaetetuba-Pa, Secretarias Municipais (SEMad, SEMoB, SEMaGri E SEMEia) 
e demais diretorias (SEfiN, GaBiNETE, ProJUr E coNTrolE iNTErNo), 
Pelo Período de 12 (doze) Meses. Nos termos da ata da Sessão, o Pregoeiro, 
torna público o resultado da licitação e julgamento das propostas à respectiva 
vencedora. desse modo, satisfazendo a lei e ao mérito, por meio da Prefeita 
Municipal, Excelentíssima Sra. francineti Maria rodrigues carvalho, resolve: 
tornar público a HoMoloGaÇÃo do Pregão Eletrônico Nº 002/2022-PE-PMa, su-
pracitado à adjudicatária: Vilhena e ferreira ltda - Epp, cNPJ 40.224.907/0001-59, 
vencedora dos itens: 01 (r$ 99,00), 02 (425,00), 03 (r$ 425,00), 04 (425,00), 05 
(r$ 425,00), 06 (r$ 420,00), 07 (r$ 31,00), 08 (r$ 36,83), 09 (r$ 2,50), 10 (r$ 
0,53), 11 (r$ 3,70), 12 (r$ 29,32), 13 (r$ 8,65), 14 (r$ 35,65), 15 (r$ 5,56), 
16 (r$ 4,75), 17 (r$ 29,99), 18 (r$ 3,54), 19 (r$ 45,90), 20 (r$ 32,65), 21 (r$ 
26,99), 22 (r$ 3,33), 23 (r$ 2,25), 24 (r$ 819,50), 25 (r$ 145,50), 26 (r$ 1,64), 
27 (r$ 5,25), 28 (r$ 3,40), 29 (r$ 99,99), 30 (r$ 74,50), 31 (r$ 67,99), 32 (r$ 
2,99), 33 (r$ 8,35), 34 (r$ 6,37), 35 (r$ 8,34), 36 (r$ 99,00), 37 (r$ 65,65), 38 
(r$ 868,50), 39 (r$ 3,65), 40 (r$ 550,35), 41 (r$ 52,80), 42 (r$ 20,26), 43 (r$ 
13,00), 44 (r$ 7,30), 45 (r$ 3,75) e 46 (r$ 44,90). Francineti Maria rodrigues 
carvalho - Prefeita Municipal.

Protocolo: 774516

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE AURORA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aUrora do ParÁ
aVisos de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 032/2022/PMaP
objeto: contratação de empresa especializada no fornecimento de material per-
manente e equipamento hospitalar para atender a demanda da secretaria mu-
nicipal de saúde do município de aurora do Para/Pa. a sessão pública de Pregão 
Eletrônico terá início com a divulgação das propostas de preços e etapa de lances 
no dia 04/04/2022, 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: licitacaoaurorapara@gmail.com, a partir da data da 
publicação. antonia tassila Farias de araújo - Pregoeira/PMaP

PreGÃo eLetrÔNico Nº 033/2022/PMaP 
objeto: contratação de empresa especializada no fornecimento material per-
manente e equipamento odontológico destinado a atender a secretaria municipal 
de aurora do Para/Pa. a sessão pública de Pregão Eletrônico terá início com a 
divulgação das propostas de preços e etapa de lances no dia 04/04/2022, às 
11:30 horas. o edital estará disponível nos sites: o edital estará disponível nos 
sites: https://auroradopara.pa.gov.br/licitacao.php e www.comprasnet.gov.br e 
e-mail: licitacaoaurorapara@gmail.com, a partir da data da publicação. 
antonia tassila Farias de araújo - Pregoeira/PMaP.

Protocolo: 774517

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BRASIL NOVO

.

eXtrato de coNtrato
PreFeitUra MUNiciPaL de BrasiL NoVo

eXtrato de coNtrato PreGÃo eLetrÔNico Nº 039/2021
coNtrataNte - Prefeitura Municipal de Brasil Novo, coNTraTado: d dE 
MENEZEZ caldEira lTda, cNPJ: 40.189.551/0001-60, contrato administra-
tivo nº. 084/2022, com o valor total de r$ 116.800,00 oBJETo: aquisição de 
carne Bovina e frango, para manutenção das atividades da Secretária Muni-
cipal de assistência Social de Brasil Novo/Pa. foNTE dE rEcUrSoS: 2.101
,2.079,2.081,2.082,2.083,2.084,2.085,2.086,2.089,2.140,2.090,2.092,2.09
6,2.097,2.141,3.3.90.30.00,3.3.90.32.00, ViGÊNcia doS coNTraToS: até 
31/12/2022. assinatura do contrato: Brasil Novo/Pa, 04/03/2022 - ordena-
dor de despesas: WaLcLÉia rodriGUes de LiMa - secretaria Munici-
pal de assistência social de Brasil Novo/Pa.

WaLcLÉia rodriGUes de LiMa
Secretaria Municipal de assistência Social

Protocolo: 774519

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMETÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caMetÁ
aVisos de disPeNsa de LicitaÇÃo 

disPeNsa Nº 016/2022 - PMc
a Prefeitura Municipal de cametá, cNPJ nº 05.105.283/0001-50, com base 
no art. 75, inciso ii da lei federal 14.133/2021, aUToriZa E raTifica a diS-
PENSa de licitação cujo objeto: contratação de Empresa Para Prestação de Ser-
viços de Serralheria, Para atender a Prefeitura Municipal de cametá, em favor 
da Empresa: Martins e Pereira ltda - cNPJ nº 13.200.036/0001-60, Valor Total: 
R$ 49.959,50. Data da Ratificação: 18/03/2022. Victor correa cassiano, or-
denador de despesas.

disPeNsa Nº 012/2022 - saae 
a serviço autônomo de Água e esgoto, cNPJ nº 05.845.227/0001-51, com 
base no art. 75, inciso ii da lei federal 14.133/2021, aUToriZa E raTifica 
a diSPENSa de licitação cujo objeto: aquisição de Produtos de Tratamento de 
água, em favor da empresa: Gledson Pantoja figueiredo Júnior 03950405232 - 
CNPJ nº 31.291.741/0001-00, Valor Total: R$ 47.300,00. Data da Ratificação: 
16/03/2022. rui Guilherme Mendes Ferreira, ordenador de despesas.

eXtratos de coNtratos 
disPeNsa Nº 012/2022 - saae 

objeto: aquisição de Produtos de tratamento de Água. contrato 
nº 01.dL.012/2022-saae. contratante: Serviço autônomo de água e Es-
goto, cnpj 05.845.227/0001-51. contratado: Gledson Pantoja figueiredo Júnior 
03950405232 cNPJ 31.291.741/0001-00. Valor Total: r$ 47.300,00. Vigência: 
16/03/2022 à 16/03/2023. ordenador: rui Guilherme Mendes Ferreira, di-
retor do serviço autônomo de Água e esgoto.

disPeNsa Nº 016/2022 - PMc 
objeto: contratação de empresa Para Prestação de serviços de serralheria, 
Para atender a Prefeitura Municipal de cametá. contrato nº 01.dl016/2022 - 
PMc. contratante: Prefeitura Municipal de cametá, cNPJ Nº05.105.283/0001-
50. contratado: Martins e Pereira ltda - cNPJ nº 13.200.036/0001-60, Valor 
Total: r$ 49.959,50. Vigência: 18/03/2022 à 18/01/2023. ordenador: Victor 
correa cassiano, Prefeito Municipal de cametá.

eXtrato de terMo de rescisÃo
termo de rescisão do coNtrato adMiNistratiVordc Nº 01.001/2019
firmado entre a Secretaria Municipal de Saúde, cNPJ nº 11.311.333/0001-58,e a 
empresa: amazon construções e Serviços ltda, cNPJ nº 08.362.093/0001-06.ob-
jeto do contrato:contratação de empresa especializada para a execução da obra 
de construção da Unidade de atenção Especializada em Saúde - UaES, localizada 
no distrito de carapajó, neste Município.Motivo da rescisão:o motivo da rescisão 
contratual deve-se ao fato da contratada descumprir com as suas obrigações. orde-
nador: Klenard attilio ranieri, secretário Municipal de saúde.

Protocolo: 774520

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPANEMA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caPaNeMa
eXtrato de coNtrato

iNeXiGiBiLidade Nº 6/010-2022 
contrato nº 2202002-2022. iNX. Nº 6/2022-010. contratante: Município de 
capanema/Prefeitura Municipal. contratado: Preti ortopedia e Serviços Medicos 
ltda com cNPJ nº 26.797.728/0001-80. objeto: contratação de Pessoa Jurídica 
Para Serviços Especializados em consultas ortopédicas para atender os usuários 
do SUS Encaminhados Pela Secretaria Municipal de Saúde. fundamento legal: 
art. 25, inciso ii, c/c com art. 13, inciso ii, da lei federal nº 8.666/93. Vigência: 
05 (cinco) meses. Valor Global: r$88.500,00. data de assinatura: 22/02/2022.

aViso de ratiFicaÇÃo 
iNeXiGiBiLidade Nº 004-2022. iNX. Nº 6/2022-004

objeto: Prestação de serviços de análise técnica de projetos e empreendimentos 
e vistoria de constatação final, no âmbito do “Caixa Políticas Publicas”. Contrata-
do: caixa Economica federal, cNPJ Nº 00.360.305/0001-04. fundamento legal: 
art. 25, inciso ii, c/c art. 13 incisos ii e iii da lei federal nº 8.666/93. Vigência: 
12 (doze) meses. Valor Global: R$ 8.500,00. Ratificação em: 21/03/2022. 
Francisco Ferreira Freitas Neto - Prefeito Municipal.

Protocolo: 774522

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CASTANHAL

.

PreFeitUra MUNiciPaL de castaNHaL
aViso de LicitaÇÃo 

toMada de PreÇos N° 005/2022/PMc
a Prefeitura Municipal de castanhal, através da Secretaria Municipal de Supri-
mento e licitação - comissão Permanente de licitação/cPl, nomeada pela Por-
taria n° 1.386/21 de 07/05/2021, com sede à av. Barão do rio Branco, n° 2232, 
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Bairro: centro, neste Município de castanhal/Pará, torna público a abertura e 
julgamento da licitação na modalidade tomada de preços sob o critério de jul-
gamento “menor preço global” para contratação de empresa especializada para 
reforma e ampliação de quadra poliesportiva no conjunto Parque dos castanhais, 
neste Município de castanhal/Pará.  Participantes: firmas cadastradas ou que 
comprovem qualificação para tal até três dias antes do recebimento e abertura 
das propostas. data do recebimento e abertura dos documentos de habilitação e 
propostas: 07/04/2022, às 09:00 horas no auditório da Secretaria Municipal de 
indústria e comércio/SEMicS localizado na av. altamira, n.° 850, Bairro: Nova 
olinda, neste Município de castanhal/Pará.  Edital: Poderá ser obtido no prédio da 
PMc, Secretaria Municipal de Suprimento e licitação, localizado na av. Barão do 
rio Branco, n° 2232, Bairro: centro, neste Município de castanhal/Pará, através 
do e-mail:  licitacao.supri@castanhal.pa.gov.br  ou através do site: http://cas-
tanhal.cr2transparencia.com.br/categoria/licitacoes/. sílvio roberto Monteiro 
dos santos - Presidente da cPL.

Protocolo: 774525

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CUMARÚ DO NORTE

.

PreFeitUra MUNiciPaL de cUMarU do Norte - Pa
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 014/2022 
Processo LicitatÓrio Nº 019/2022 

objeto: registro de preço para a contratação de empresa de engenharia, prestar 
serviço de manutenção predial corretiva e preventiva, para atender às demandas 
existentes ou que venha a ocorrer nos imóveis de posse da Prefeitura Munici-
pal do cumaru do Norte-Pa, Edital no Endereço: www.portaldecompraspublicas.
com.br. Prevista para o 24/03/2022 às 09h00min. Será prorrogada abertura das 
Propostas: 01/04/2022 às 09h00min informações Gerais: www.pmcn.pa.gov.br.  
e-mail:  licitacao@pmcn.pa.gov.br.
licitacao@pmcn.pa.gov.br.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 015/2022 
Processo LicitatÓrio Nº 023/2022

objeto: registro de preço para futura aquisição de materiais expediente, perma-
nente e suplementos de informática em geral, objetivando atender a Prefeitura, 
Secretarias e fundos Municipais, Edital no Endereço: www.portaldecompras pu-
blicas.com.br. abertura Propostas: 31/03/2022 às 09h00. informações: licita-
cao@pmcn.pa.gov.br.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 016/2022 
Processo LicitatÓrio Nº 025/2022 

objeto: contratação de empresa especializada em serviços de recapagem, du-
plagem, vulcanização, recauchutagem de pneus em geral, para atender a frota 
de veículos e maquinas pesadas do Município de cumaru do Norte - Pa, Edi-
tal no Endereço: www.portaldecompraspublicas.com.br. abertura Propostas: 
04/04/2022 às 09h00. informações: licitacao@pmcn.pa.gov.br.
Pregão Eletrônico nº 017/2022. Processo licitatório nº 026/2022. objeto: regis-
tro de preço para contratação de empresa para fornecimento de moveis, material 
permanente, eletrodomésticos e eletrônicos, objetivando atender as necessida-
des da Prefeitura Municipal, Secretarias, fundos Municipais de cumaru do Norte/
Pa, Edital no Endereço: www.portaldecompraspublicas.com.br. abertura Propos-
tas: 04/04/2022 às 14h00. informações: licitacao@pmcn.pa.gov.br. railane Bar-
bosa almeida - Pregoeira.

eXtrato de coNtrato
Processo LicitatÓrio Nº 014/2022, 

Na ModaLidade PreGÃo PreseNciaL Nº 001/2022.
Prefeitura Municipal de cumaru do Norte. contrato nº. 100/2022 - ouro 
Negro Pavimentações lTda, cNPJ: 30.173.227/0001-08. objeto: prestação 
de serviços tipo locação de veículos pesado para atender as necessidades das 
Secretarias do Município. Valor total r$ 1.519.000,00. Vigência: 14/03/2022 a 
31/12/2022. contrato nº. 102/2022 - Pará concretos e locações de Máquinas 
Pesadas lTda, cNPJ: 03.069.571/0001-70. objeto: prestação de serviços tipo 
locação de veículos leves e pesado para atender as necessidades das Secretarias 
do Município de cumaru do Norte/Pa. Valor total r$ 2.161.360,00. Vigência: 
14/03/2022 a 31/12/2022. celio Marcos cordeiro. Prefeito Municipal.

FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo
contrato nº. 104/2022 - Pará concretos e locações dE Máquinas Pesadas 
lTda, cNPJ: 03.069.571/0001-70. objeto: Prestação de serviços tipo locação de 
veículos leves e pesado para atender as necessidades fundo Municipal de Educa-
ção. Valor total r$ 334.900,00. Vigência: 14/03/2022 a 31/12/2022. 
augusta elias. secretário Municipal de educação.

FUNdo MUNiciPaL de saÚde
contrato nº. 103/2022 - Pará concretos e locações de Máquinas Pesadas 
lTda, cNPJ: 03.069.571/0001-70. objeto: Prestação de serviços tipo locação 
de veículos leves e pesado para atender as necessidades da fundo Municipal de 
Saúde. Valor total r$ 204.150,00. Vigência: 14/03/2022 a 31/12/2022. 
Jose ribamar. secretário Municipal de saúde.

FUNdo MUNiciPaL de Meio aMBieNte
contrato nº. 101/2022 - ouro Negro Pavimentações lTda, cNPJ: 30.173.227/0001-
08. objeto: prestação de serviços tipo locação de veículos pesado para atender as 
necessidades da fundo Municipal de Meio ambiente. Valor total r$ 848.900,00. 
Vigência: 14/03/2022 a 31/12/2022. contrato nº. 105/2022 - Pará concretos 
e locações de Máquinas Pesadas lTda, cNPJ: 03.069.571/0001-70. objeto: 
prestação de serviços tipo locação de veículos leves e pesado para atender as 
necessidades da fundo Municipal de Meio ambiente. Valor total r$ 875.635,00. 
Vigência: 14/03/2022 a 31/12/2022. 
ewerton socorro da silva. secretário Municipal.

FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo
contrato nº. 106/2022 - ViSUal flEX coMErcio E iNdUSTriadE MoVEiS 
EirEli, cNPJ: 29.246.621/0001-31. adesão a ata de registro de Preços, Pregão 
Eletrônico nº 00058/2021. Processo administrativo N° 23110.021957/2021-81, 
da UNiVErSidadE fEdEral dE PEloTaS/rS. objeto: aquisição de mobiliário 
(250 cadeira escolar) para salas de aula. Valor total r$ 74.250,00. Vigência: 
16/03/2022 a 31/12/2022. augusta elias P. de s. Martins. secretária Mu-
nicipal de educação.

Protocolo: 774526

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE DOM ELISEU

.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo PreseNciaL srP Nº 008/2022-PMde - Proc. LicitatÓrio 

Nº9/2022-180301 - Proc. adMiNistratiVo Nº 00403003/22
o Município de dom eliseu, através da Prefeitura Municipal, por intermédio 
do Pregoeiro, torna público que às 10:00h do dia 01/04/2022, realizará licitação, 
Pregão Presencial SrP, tipo menor preço por item, para a rEGiSTro dE PrEÇoS 
Para EVENTUal coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Na PrESTaÇÃo 
dE SErViÇoS dE forNEciMENTo dE PaSSaGENS Para TraNSPorTE dE PaS-
SaGEiroS EM ÔNiBUS rodoViárioS, QUE coMPrEENdE a rESErVa, EMiS-
SÃo, MarcaÇÃo E rEMarcaÇÃo, ENdoSSo dE BilHETES dE PaSSaGENS 
TErrESTrES EM ÂMBiTo NacioNal, iNTErMUNiciPaiS E iNTErESTadUaiS, 
dESTiNado a aTENdEr aS NEcESSidadES da PrEfEiTUra MUNiciPal dE 
doM EliSEU E oS fUNdoS dE SaÚdE E aSSiSTÊNcia Social, NESTE MU-
NicÍPio, cUJaS ESPEcificaÇÕES dETalHadaS ENcoNTraM-SE EM aNEXo i, 
acoMPaNHaNdo o EdiTal da liciTaÇÃo, a realizar-se na Sala de reuniões 
da sede do poder Executivo Municipal localizada na av. Juscelino Kubitschek de 
oliveira, nº02, centro, cEP: 68.633-000. a licitação obedecerá ao disposto na 
lei nº 10.520/2002, subsidiada pela lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
o Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados no endereço ele-
trônico: https://domeliseu.pa.gov.br/ e no departamento de licitações da Prefeitura 
no mesmo endereço acima referido, a partir da publicação deste aviso, no horário de 
expediente das 08:00hs às 13:00hs. informações: licita.pmde@gmail.com.

Felipe Gabriel correa Barros-Pregoeiro Municipal
Protocolo: 774528

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE FARO

.

MUNicÍPio de Faro - Pa
“errata” reFereNte À PUBLicaÇÃo da PMf do dia 17/03/2022 do di-
ário oficial do ESTado do Pará, oNde se LÊ “o M. faro rEaliZara No 
dia 29/03/22 ÀS 10:00 HrS rPE N° 2022/6”, LÊ-se “o M. faro rEaliZara No 
dia 30/03/22 ÀS 17:00 HrS rPE N° 2022/6” qualquer esclarecimento sobre o 
edital será feito pelo endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br/.
o MUNicÍPio de Faro aViSa o caNcElaMENTo do rPE Nº 2022/7, daTa-
da Para 29/03/2022 ÀS 16:00 HrS, cUJo oBJ. SEria PrEGÃo Para rEGiS-
Tro dE PrEÇoS ElETroNico Para coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para a aQUi-
SiÇÃo dE UrNaS fUNEBrES Para aTENdEr fMaS do MUNiciPio dE faro. 
PUBl. No diário oficial do EST. do Pa dia 17/03/2022.
o MUNicÍPio de Faro aViSa o caNcElaMENTo do TP Nº 00006/2022, da-
Tada Para 31/03/2022 ÀS 10:00 HrS, cUJo oBJ. SEria coNTraTaÇÃo dE EM-
PrESa Para aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE coNSTrUÇÃo EM GEral, MaTErial 
HidráUlico E MaTErial dE PiNTUra dESTiNadoS À PrEfEiTUra MUNiciPal 
dE faro. PUBl. No diário oficial do EST. do Pa dia 17/03/2022.

Protocolo: 774531

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE FLORESTA DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de FLoresta do araGUaia/Pa
aVisos de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 008/2022/srP 
objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros ali-
mentícios e embalagens para composição de cestas básicas, para a Secretaria 
Municipal de assistência Social. abertura no dia 06/04/2022 ás 08:15hs. Edital 
na íntegra disponível nos endereços eletrônicos: www.portaldecompraspublicas.
com.br;www.florestadoaraguaia.pa.gov.br/categoria/licitacoes, e sala da CPL no 
Prédio da PMfa, das 8:00 às 12:00 horas. cel.: (94) 98405 2640. divailton 
Moreira de souza - Pregoeiro.

eXtrato de coNtrato. P.e. N° 003/2022/srP
objeto: aquisição de gêneros alimentícios, material de limpeza e higieniza-
ção, copa e cozinha para fMS. contratante: fundo Mun. de Saúde. contrato nº 
086/2022. contratada: d c S leal Eireli - Epp. Valor: r$ 340.444,89. Vigência: 
17/03/2022 a 31/12/2022. divailton Moreira de souza - Pregoeiro.

Protocolo: 774532
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE MÃE DO RIO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de MÃe do rio-Pa
aViso de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo

objeto: contratação de empresa especializada em serviços de engenharia ob-
jetivando a reforma do mercado municipal do Município de Mãe do rio - Pa. Em 
conformidade com o convênio 01/2022-SEPlad, projeto básico, planilha orça-
mentaria, memorial descritivo e cronograma físico-financeiro. Para atender as ne-
cessidades da Prefeitura Municipal. Na Modalidade: Tomada de preço nº 2/2022-
00002. Vencedor (es): P. r. r. Jadão comercial & consultoria EirEli, inscrita 
no cNPJ sob o nº19.732.628/0001-00, com o valor total de r$1.705.579,58. 
Vencedor(as) desse certame nos termos da ata de Sessão de julgamento, o seu 
objeto. Homologo e adjudico a licitação na forma da lei nº8.666/93 - Jose Villei-
gagnon rabelo oliveira. Em 17 de Março de 2022.

Jose Villeigagnon rabelo oliveira
Prefeito Municipal

eXtrato de coNtrato
origem: tomada de Preço nº 2/2022-00002. contrato nº 20220209. contra-
tante: Prefeitura Municipal de Mãe do rio - Pa, cNPJ nº05.363.023/0001-84.  con-
tratada(o): P. r. r. Jadão comercio e consultoria EirEli, cNPJ nº19.732.628/0001-
00. Valor de r$1.705.579,58. Vigência do contrato: 18/03/2022 a 31/12/2022. 
data de assinatura: 18/03/2022.

Joao Victor da silva castro
Presidente da comissão de licitação

Protocolo: 774622

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ

.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 210/2022-FMs/PMM 
Processo administrativo nº 27.527/2021-PMM autuado na modalida-
de, Pregão eletrônico (srP) Nº 144/2021-cPL/PMM. objeto do contrato: 
aquisição fraldas descartáveis (geriátrica e infantil) para atender o fundo Municipal 
de Saúde de Marabá. Empresa: V G dE SoUSa fErrEira lTda, inscrita no cNPJ 
sob n° 23.912.114/0001-03. Valor: r$ 274.467,40 (duzentos e setenta e quatro 
mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e quarenta centavos).  dotações orça-
mentárias: 10 302 0012 2.055 atenção Média e alta complexidade - Mac/SiH, 10 
122 0001 2.045 Manutenção Secretaria Municipal de Saúde Elemento de despesas: 
3.3.90.30.00 Material de consumo. daTa da aSSiNaTUra 10 de março de 2022. 
LUciaNo LoPes dias - secretário Municipal de saúde de Marabá /Pa.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 205/2022-FMs/PMM 
Processo administrativo nº 15.606/2021-PMM autuado na modalidade, 
Pregão eletrônico (srP) Nº 088/2021-cPL/PMM. objeto do contrato: o 
registro de preços para eventual aquisição de uniformes, acessórios e EPi´S, 
para atendimento dos servidores da secretaria municipal de saúde e demais 
unidades vinculadas. Empresa: l. a. QUEiroZ EirEli, inscrita no cNPJ sob n° 
34.791.063/0001-25. Valor: r$ 3.300,00 (Três mil e trezentos reais). dotações 
orçamentárias: 10 301 0012 2.047 Programa atenção Básica de Saúde - PaB, 
Elemento de despesas: 3.3.90.30.00 Material de consumo. daTa da aSSiNaTU-
ra 18 de março de 2022. LUciaNo LoPes dias - secretário Municipal de 
saúde de Marabá /Pa.

Protocolo: 774535

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
secretaria MUNiciPaL de adMiNistraÇÃo
eXtrato ao coNtrato Nº 174/2022/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 transferência 
obrigatória, para ações de assistência as famílias atingidas pelas cheias do rio 
Tocantins e itacaiunas, conforme cadastro da defesa civil. Empresa: Jr coM. E 
rEPrES. coMErciaiS lTda. cNPJ nº 31.552.803/0001-82; Valor r$ 84.708,00 
(oitenta e quatro mil, setecentos e oito reais), assinatura 21/03/2022 Vigência: 
31/12/2022. José Nilton de Medeiros, secretário de administração.

Protocolo: 774536

terMo de ratiFicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo
disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 016/2022 - ceL/seVoP/PMM

PROCESSO Nº 4.638/2022-PMM. Ratifico e Homologo a solicitação da 
secretaria Municipal de Viação e obras Públicas - seVoP, quanto a coN-
TraTaÇÃo dE EMPrESaS Para aQUiSiÇÃo dE MaTEriaiS Para coNSTrUÇÃo 
dE aBriGoS ProViSÓrioS, Para aS faMÍliaS aTiNGidaS PEla ElEVaÇÃo do 
NÍVEl doS rioS iTacaiUNaS E TocaNTiNS, coNforME dEcrETo MUNiciPal 
Nº 268 dE 03 dE JaNEiro dE 2022. Empresas: MadErEira UNiÃo EirEli - ME, 
com cNPJ: 32.295.645/0001-95, valor total de r$ 211.839,44 (duzentos e onze 
mil, oitocentos e trinta e nove reais e quarenta e quatro centavos); e a NoSSa 
TErra MaTEriaiS dE coNSTrUÇÃo lTda, com cNPJ: 83.927.574/0001-37, 
valor total de r$ 213.701,29 (duzentos e treze mil, setecentos e um reais e vinte 
e nove centavos). dotação orçamentária: Man. e adaptação de bens, prédios e 
espaços públicos; Vigência: a contar da assinatura do contrato e término em 04 
de abril de 2022. fundamentação: artigo 24, inciso iV, da lei nº 8.666/93.

Fábio cardoso Moreira
Secretário Municipal de Viação e obras Públicas

Protocolo: 774540

aViso de LicitaÇÃo
Processo de LicitaÇÃo N° 5.853/2022-PMM 

Modalidade toMada de PreÇos Nº 011/2022-ceL/seVoP/PMM - 
tipo Menor Preço Global. data da Sessão: 08/abr/2022 - 09:00h (horário 
local). objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria Para EXEcUÇÃo 
doS SErViÇoS dE coNSTrUÇÃo dE iNSTalaÇÕES No ParQUE aMBiENTal 
do MUrUMUrU, ZoNa rUral do MUNicÍPio dE MaraBá/Pa. recursos: Erário 
Municipal - integra do Edital e informações: Sala da cEl/SEVoP/PMM - Prédio 
da Secretaria Municipal de obras - SEVoP, rod. Br 230 - Km 5,5 - Bairro Nova 
Marabá, Marabá, Pará, das 08:00 às 18:00, ou pelo e-mail: sevop.licitacao@ma-
raba.pa.gov.br, ou no portal do TcM/Pa, ou pelo Portal da Transparência/Marabá. 
Franklin carneiro da silva - Presidente da ceL/seVoP/PMM.

Protocolo: 774538

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico (srP) Nº 026/2022-cPL/PMM 
Processo Nº 5.304/2022-PMM, tipo: Menor Preço por item. Modo de 
disputa: aBErTo/fEcHado. data do certame: 06/04/2022. Horário: 09:00 
(horário de Brasília-df). objeto rEGiSTro dE PrEÇoS Para aQUiSiÇÃo Par-
cElada dE aliMENToS PErEcÍVEiS Para aTENdEr aS NEcESSidadES doS 
ProGraMaS E ProJEToS ViNcUladoS a SEcrETaria dE aSSiSTÊNcia So-
cial E aSSUNToS coMUNiTárioS - SEaSPac. UaSG: 927877. Íntegra do 
Edital no site: https://www.gov.br/compras/pt-br/, informações: Sala da cPl/
PMM - edifício Ernesto frota, situada na avenida VP 08, folha 26, Quadra 07, 
lote 04-subsolo, Bairro: Nova Marabá, cEP: 68.509-060, Marabá, Pará. Telefone: 
(94) 3322-1646, das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min ou 
pelo e-mail: licitacao@maraba.pa.gov.br. Marabá (Pa), 21/03/2022.

LUciMar da coNceiÇÃo costa de aNdrade
Pregoeira cPl/PMM

Portaria nº 1.883/2021-GP

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico (srP) Nº 030/2022-cPL/PMM 
Processo Nº 3.751/2022-PMM, Tipo: Menor Preço por item. Modo de dis-
puta: aBErTo/fEcHado. data do certame: 06/04/2022. Horário: 09:00 (horá-
rio de Brasília-df). objeto rEGiSTro dE PrEÇo Para EVENTUal aQUiSiÇÃo 
dE MEdicaMENToS Para MaNUTENÇÃo doS aNiMaiS aPrEENdidoS QUE 
NEcESSiTaM dE alGUM TraTaMENTo No cENTro dE coNTrolE dE ZooNo-
SES. UaSG: 927495. Íntegra do Edital no site: https://www.gov.br/compras/pt
-br/, informações: Sala da cPl/PMM - edifício Ernesto frota, situada na avenida 
VP 08, folha 26, Quadra 07, lote 04-subsolo, Bairro: Nova Marabá, cEP: 68.509-
060, Marabá, Pará. Telefone: (94) 3322-1646, das 08h00min às 12h00min e 
das 14h00min às 18h00min ou pelo e-mail: licitacao@maraba.pa.gov.br. Marabá 
(Pa), 21/03/2022.

aNtoNia Barroso Mota GoMes
Pregoeira cPl/PMM

Portaria nº 1.883/2021-GP
Protocolo: 774539

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE NOVO PROGRESSO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de NoVo ProGresso
aViso de LicitaÇÃo 

cHaMada PÚBLica Nº 001/2022
objeto: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do Empre-
endedor familiar rural, para o atendimento ao Programa Nacional de alimenta-
ção Escolar (PNaE), para o ano letivo 2022, para compor a merenda escolar do 
município de Novo Progresso/Pa. chamada Pública 001/2022. data de abertura: 
12/04/2022 Hora 08h00 (horário local). Endereço para informações: Travessa 
Belém, nº 768, Bairro Jardim Europa, Novo Progresso/Pa. o Edital e seus anexos 
encontram-se disponíveis no referido endereço e no site www.novoprogresso.
pa.gov.br. Horário de atendimento 7h00 as 13h00 (horário local). eliane tomás 
dos santos - Presidente da cPL.

Protocolo: 774543

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PACAJÁ

.

MUNicÍPio de PacaJÁ /estado do ParÁ
FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo

eXtrato de coNtrato Nº 20220245
oriGeM: arP 002 PreGÃo Nº Pe srP 001/2022

coNTraTaNTE........: fUNdo MUNiciPal dE EdUcaÇÃo
coNTraTada(o).....: coMErcio dE coMBUSTiVEl PacaJá lTda
cNPJ: 28.644.957/0001-90
OBJETO.......: fornecimento, sob demanda, de combustíveis e lubrificantes para 
atender as demandas do fundo Municipal de Educação.
Valor ToTal........: r$ 209.648,95 (duzentos e nove mil, seiscentos e quarenta 
e oito reais e noventa e cinco centavos).
PROGRAMA DE TRABALHO…: Exercício 2021 Atividade, 2.024, 2.026 Classifica-
ção 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: 774545
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MUNicÍPio de PacaJÁ /estado do ParÁ
FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo

eXtrato de coNtrato Nº 20220250
oriGeM: arP 019 PreGÃo Nº Pe srP 034/2021

coNTraTaNTE........: fUNdo MUNiciPal dE EdUcaÇÃo
coNTraTada(o).....: claUdio doS S. alVES EirEli
cNPJ: 32.053.984/0001-65
oBJETo.......: aquisição de materiais elétricos destinado ao atendimento de de-
mandas do fundo Municipal de Educação.
Valor ToTal........: r$ 107.735,60 (cento e sete mil, setecentos e trinta e cinco 
reais e sessenta centavos).
PROGRAMA DE TRABALHO…: Exercício 2021 Atividade, 2.024, 2.026 Classifica-
ção 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: 774549

MUNicÍPio de PacaJÁ /estado do ParÁ
FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo

eXtrato de coNtrato Nº 20220251
oriGeM: arP 025 PreGÃo Nº Pe srP 038/2021

coNTraTaNTE........: fUNdo MUNiciPal dE EdUcaÇÃo
coNTraTada(o).....: S. f. MariNHo EirEli
cNPJ: 34.210.198/0001-50
oBJETo.......: aquisição de materiais de construção destinado ao atendimento de 
demandas do fundo Municipal de Educação.
Valor ToTal........: r$ 102.343,50 (cento e dois mil, trezentos e quarenta e três 
reais e cinquenta centavos)
PROGRAMA DE TRABALHO…: Exercício 2021 Atividade, 2.024, 2.026 Classifica-
ção 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: 774550

MUNicÍPio de PacaJÁ /estado do ParÁ
FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo

eXtrato de coNtrato Nº 20220252
oriGeM: arP 024 PreGÃo Nº Pe srP 037/2021

coNTraTaNTE........: fUNdo MUNiciPal dE EdUcaÇÃo
coNTraTada(o).....: caSTaNHEira coMErcio dE PEcaS, acESSorioS E 
SErVicoS Para VE
cNPJ: 03.712.368/0001-70
oBJETo.......: fornecimento de peças de veículo para manutenção/conservação 
de veículos para atender as demandas do fundo Municipal de Educação.
Valor ToTal........: r$ 96.807,80 (noventa e seis mil, oitocentos e sete reais e 
oitenta centavos).
PROGRAMA DE TRABALHO…: Exercício 2021 Atividade, 2.024, 2.026 Classifica-
ção econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo
ViGÊNcia: 17 de março de 2022 a 31 de dezembro de 2022.

cLeide Ferreira cHaVes
PrEGoEira

Protocolo: 774551

MUNicÍPio de PacaJÁ /estado do ParÁ
FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo

eXtrato de coNtrato Nº 20220246
oriGeM: arP 002 PreGÃo Nº Pe srP 001/2022

coNTraTaNTE........: fUNdo MUNiciPal dE EdUcaÇÃo
coNTraTada(o).....: aZEVEdo coMErcio dE coMBUSTiVEiS lTda
cNPJ: 05.368.599/0002-15
OBJETO.......: fornecimento, sob demanda, de combustíveis e lubrificantes para 
atender as demandas do fundo Municipal de Educação.
Valor ToTal........: r$ 544.300,00 (quinhentos e quarenta e quatro mil, tre-
zentos reais).
PROGRAMA DE TRABALHO…: Exercício 2021 Atividade, 2.024, 2.026 Classifica-
ção 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: 774548

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE RURÓPOLIS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de rUrÓPoLis
eXtrato de coNtrato 

coNtrato Nº 001.180322- cP/seMsa 
origem: chamada Publica Nº 002/2022-cP/seMsa. contratante: secreta-
ria Municipal de saúde - semsa. contratado: José roberto lima Wanderley. cPf: 
146.877.712-20. objeto: contratação de Pessoa física especializada em serviços 
médicos para atender 200 consultas nas UBS, 250 cirurgias de baixa complexidade 
ou pequenas cirurgias (pele e anexas), 15 sobreavisos de cirurgias e clínica geral 
mês, atendimentos de consultas em multidões da saúde nas áreas rurais. aten-
dimento de consultas nas áreas ribeirinhas, no município de rurópolis Pará, para 
melhor atendimento a toda a população. Valor: r$ 529.320,00 (quinhentos e vinte 
nove mil, trezentos e vinte reais) sendo valor mensal de r$ 44.110,00 (quarenta 
e quatro mil, cento e dez reais), sobre os valores do efetivo recebimento dos pre-

tendidos pelo contrato. Exercício 2022: Secretaria Municipal de Saúde - SEMSa. 
10.301.0004.2.066 - Manutenção do fundo Municipal de Saúde - fMS; 3.3.90.36.00 
- outros Serv. de Terceiros Pessoa física; 15001002 - fonte. 10.301.0004.2.068 - 
Manutenção das Ubs/Saude da família; 3.3.90.36.00 - outros Serv. de Terceiros 
Pessoa física; 15001002 - fonte; 16000000 - fonte; 10.302.0004.2.074 - Manuten-
ção do Hospital Municipal/Programa Mac; 3.3.90.36.00 - outros Serv. de Terceiros 
Pessoa física; 15001002 - fonte; 15000000 - fonte; 16000000 - fonte. Vigência: 
18 de março de 2022 a 18 de março de 2023. data da assinatura: 18 de março de 
2022. aluizio r. costa Pires - Presidente da comissão de Licitação

Protocolo: 774552

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA IZABEL DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta iZaBeL do Para.
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 006-2022-PMsiP
a Prefeitura Municipal de santa izabel do Pará, torna público que realizará 
licitação  na Modalidade Pregão Eletrônico-SrP, que tem como objeto o registro 
de Preços para aquisição de combustível para atender as necessidades de abas-
tecimento da frota de veículos da Prefeitura Municipal de Santa izabel do Pará e 
de suas secretarias jurisdicionadas; SESSÃo PÚBlica: 01 de abril de 2022, às 
10:00hs, horário de Brasília, www.comprasnet.gov.br. Edital disponível: Endere-
ço eletrônico: http://www.comprasnet.gov.br (UaSG 455288) e TcM Pa – infor-
mações e-mail: pregoeiropmsip@gmail.com.

rosinaldo Ferreira de Freitas
PrEGoEiro cPl/PMSiP.

Protocolo: 774397

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA LUZIA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta LUZia do ParÁ
aVisos de HoMoLoGaÇÃo 

Por este termo homologo a Licitação na modalidade tomada de Preços 
nº 1/2022, cujo processo foi vencedor a empresa: construtora e Terraplana-
gem Nunes Eireli cNPJ nº 33.736.452/0001-95. conforme Parecer constante 
em ata da comissão Permanente de licitação, designada pela Portarias n. º 
01/2022, de 03 de janeiro 2022.
Por este termo homologo a Licitação na modalidade tomada de Preços 
nº 2/2022, cujo processo foi vencedor a empresa: construtora e Terraplana-
gem Nunes Eireli cNPJ nº 33.736.452/0001-95. conforme Parecer constante 
em ata da comissão Permanente de licitação, designada pela Portarias n. º 
01/2022, de 03 de janeiro 2022.
Por este termo homologo a Licitação na modalidade tomada de Preços 
nº 3/2022, cujo processo foi vencedor a empresa: construtora e Terraplanagem 
Nunes Eireli cNPJ nº 33.736.452/0001-95. conforme Parecer constante em ata 
da comissão Permanente de licitação, designada pela Portarias n. º 01/2022, de 
03 de janeiro 2022. adamor aires de oliveira - Prefeito Municipal.

eXtrato de coNtrato
coNtrato 1703001/2022

toMada de PreÇo Nº 3/2022 
contratante: Prefeitura Municipal de santa Luzia do Pará. contratado: 
construtora e Terraplanagem Nunes Eireli cNPJ nº 33.736.452/0001-95. objeto: 
contratação de Empresa Especializada Para o Serviço de construção de arqui-
bancada do Estádio Municipal. Validade: o presente contrato é de 120 (dias). 
Valor Total do contrato: r$ 361.465,69. (trezentos e sessenta e um mil, qua-
trocentos e sessenta e cinco reais e sessenta e nove centavos). ana carolina 
Barbosa costa - Presidente da cPL.

Protocolo: 774554

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA MARIA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta Maria do ParÁ/Pa
aVisos de LicitaÇÃo 

a Prefeitura Municipal de santa Maria do Pará/Pa torna público a abertura 
do Pregão Eletrônico nº 011/2022, registro de Preço Para futura e Eventual 
contratação de aquisição de Medicamentos controlados, objetivando atender as 
necessidades do  fundo Municipal de Saúde do Município de Santa Maria do Pará/
Pa. a Sessão de recebimento de propostas, análise e julgamento será em 01 de 
abril de 2022 por meio do endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.
gov.br UaSG: 980531, às 09:00hs. Edital e anexos: www.comprasgovernamen-
tais.gov.br UaSG: 980531, Portal TcM/Pa, Setor de licitações: Praça da Matriz, 
Sala das licitações, horário 08:00hs às 12:00hs, cplsntm@gmail.com. 
carlos cleberson Ferreira da silva - Pregoeiro Municipal.
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a Prefeitura Municipal de santa Maria do Pará/Pa torna público a abertura 
do Pregão Eletrônico nº 015/2022, registro de Preço Para futura e Eventual con-
tratação de  aquisição de Utensílios domésticos de copa e cozinha, objetivando 
atender as necessidades das Secretaria Municipais do Município de Santa Maria 
do Pará/Pa. a Sessão de recebimento de propostas, análise e julgamento será 
em 04 de abril de 2022 por meio do endereço eletrônico www.comprasgoverna-
mentais.gov.br UaSG: 980531, às 09:00hs. Edital e anexos: www.comprasgo-
vernamentais.gov.br UaSG: 980531, Portal TcM/Pa, Setor de licitações: Praça 
da Matriz, Sala das licitações, horário 08:00hs às 12:00hs, cplsntm@gmail.com. 
carlos cleberson Ferreira da silva - Pregoeiro Municipal.
a Prefeitura Municipal de santa Maria do Pará/Pa torna público a abertura 
do Pregão Eletrônico nº 021/2022, registro de Preços Para futura e Eventual 
contratação  em  Prestação  de Serviços de Transporte Escolar Terrestre ob-
jetivando atender as necessidades de locomoção dos alunos Matriculados nas 
Escolas Públicas de Ensino (Estadual e  Municipal), no Município de Santa Maria 
do Pará/Pa. a Sessão de recebimento de propostas, análise e julgamento será 
em 04 de abril de 2022 por meio do endereço eletrônico www.comprasgoverna-
mentais.gov.br UaSG: 980531, às 14:00hs. Edital e anexos: www.comprasgo-
vernamentais.gov.br UaSG: 980531, Portal TcM/Pa, Setor de licitações: Praça 
da Matriz, Sala das licitações, horário 08:00hs às 12:00hs, cplsntm@gmail.com. 
carlos cleberson Ferreira da silva - Pregoeiro Municipal.

Protocolo: 774556

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM - seMsa
Portaria Nº 028/2022

a secretária Municipal de saúde de santarém no uso de suas atribuições 
legais, conferidas pela lei Municipal nº 19.135/2012 e pelo decreto nº 744/2021 
- GaB/PMS, de 22 de Março de 2021 e em cumprimento ao disposto no art. 67 
da lei nº 8.666/93 e alterações posteriores,
decide:
Art. 1º. Nomear os servidoresabaixo designadoscomo fiscais do contrato oriun-
do da Tomada de Preços 003/2020-SEMSa  contrato 225/2020, que tem como 
objeto contratação de Empresa Para construção da Ubs do Bairro da aldeia Per-
tencente a região da Zona Urbana no Município de Santarém; Titular - Gabriel 
rodrigues Gomes - Matrícula: 87136, cPf nº 016.716.172-58 e rG 6841584 
-Servidor/SEMSa. Suplente - débora Quézia Escócio de almeida - Matrícula: 
89481, cPf nº 015.561.062-70 e rG 6725979 -Servidora/SEMSa.
art. 2º. Esta portaria entra em vigor a contar da datade sua assinatura até quan-
do for revogada esta função.
art. 3º. Esta Portaria produz seus efeitos na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário bem como a Portaria nº 116/2021, publicada no dia 
24/08/2021 no Diário Oficial nº 34.679, pág. 114, protocolo 695969. Registre-
se, publique-se, dê-se ciência e cumpra-se. Santarém/pa, 17 de março de 2022. 
Vânia Maria azevedo Portela - secretaria de saúde/decreto nº 744/2021-
GaP/PMs de 22/03/2021.

Protocolo: 774642

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo caetaNo de odiVeLas
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico N° 004/2022 
a Prefeitura Municipal de são caetano de odivelas, torna público aos interes-
sados que realizará licitação na modalidade PrEGÃo ElETrÔNico Nº 004/2022-
SrP, tipo menor preço, contratação de empresa para registro de preço objeti-
vando a aquisição de lanches e refeições prontos com variados cardápios para 
atender as necessidades da Prefeitura Municipal, Secretarias e fundos Vinculados 
pelo período de 12 (doze) meses. abertura: 05/04/2022, às 09:30hs. a retirada 
do edital e seus anexos encontram-se disponíveis no Mural de licitações/TcM-Pa, 
www.portaldecompraspublicas.com.br ou pelo site (www.saocaetanodeodivelas.
pa.gov.br). informações: E-mail: cplsaocaetano21@gmail.com. Flavia cristina 
da silva - Pregoeiro/Pmsco/decreto Nº 011/2022/PMsco.

Protocolo: 774558

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo doMiNGos do caPiM
aViso de LicitaÇÃo deserto

PreGÃo eLetrÔNico Nº 00014/2021
o Município de são domingos do capim através da Pregoeira, torna público 
que o processo licitatório, na modalidade de Pregão eletrônico que versa sobre a 
aquisição dE 52.000 liTroS dE ÓlEo diESEl S-10, Para a rEcUPEraÇÃo dE 
44.64 KM dE ESTradaS E ViciNaiS, SENdo 19,20 KMPara oaraMal caNari 

BETEl, 8,44 KM Para o raMal BElaZiNHa- aPEU E 17,00 KM Para o raMal 
aParEcida - SaUá GraNdE, Na ZoNa rUral do MUNicÍPio dE SÃodo-
MiNGoS do caPiM, EM coNforMidadE coM o coNVÊNio N° 059/2021 - 
cElEBrado ENTrE a SEcrETaria dE ESTado dE TraNSPorTES-SETraN E 
a PrEfEiTUraMUNiciPal dE SÃo doMiNGoS do caPiM/Pa. cujo a abertura 
ocorreu no dia 21/03/2021 às 08:00hs, Portal de compras do Governo fede-
ral - www.comprasgovernamentais.gov.br Unidade administrativa do Governo 
federal (UaSG): 980543. foi declarado dESErTo pela falta de interessados 
em participar do certame.

Maria Jose Bastos do aMaraL-PreGoeira
Protocolo: 774560

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO FÉLIX DO XINGU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico 026/2022 - srP
reGistro de PreÇo Para aQUisiÇÃo de Materiais e eQUiPaMeNtos de 
iNForMÁtica, ToNNErS E carTUcHoS, Para aTENdEr aS SEcrETariaS: 
SEMaPlaN, SEMaGoV, SEMcUlT, SEMfi, SEMoB, SEMaGri, SEMUrB, SEM-
TUr E SEMEl, coM ParTiciPaÇÃo da SEcrETaria EXEcUTiVa MUNiciPal dE 
MEio aMBiENTE E MiNEraÇÃo - SEMMaS. abertura: 05/04/2022 às 09 h30m. 
EdiTal: departamento de licitações na sede da Prefeitura no Endereço: avenida 
22 de março nº. 915 - centro no horário das 7h30m às 12h00m. e-mails lici-
tação.pmsfx@hotmail.com; https://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/.

Joao cLeBer de soUsa torres
Prefeito Municipal de São félix do Xingu

Protocolo: 774562

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
eXtrato de coNtrato

contrato n° 20210440 - PrEGÃo Nº PE028/2021 -SrP contratante: PrEfEi-
TUra MUNiciPal dE SÃo fÉliX do XiNGU- contratado: ElETro ilUMiNar-
SErV. E MaTEriaiS ElET. lTda-ME objeto: aQUiSiÇÃo dE EQUiPaMENToS, 
fErraMENTaS E MaTErial ElÉTrico Para MaNUTENÇÃo dE PrÉdioS PÚ-
BlicoS E ilUMiNaÇÃo PÚBlica, ViSaNdo aTENdEr ÀS NEcESSidadES do 
MUNicÍPio aTraVÉS da SEcrETaria MUNiciPal dE SErViÇoS UrBaNoS - 
SEMUrB. Vigência: 13/09/2021 a 31/12/2021 - Valor Global: r$ 59.832,90 (cin-
quenta e nove mil, oitocentos e trinta e dois reais e noventa centavos) - data da 
assinatura: 13/09/2021.

Joao cLeBer de soUsa torres
Prefeito Municipal de São félix do Xingu

Protocolo: 774564

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo GeraLdo do araGUaia-Pa
toMada de PreÇos nº. 2/2022-001

Órgão: PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo GeraLdo do araGUaia
objeto: contratação de empresa para recuperação de estradas vicinais, zona 
rural, Município de São Geraldo do araguaia. data, Hora, local: 07/04/2022 às 
09h00min na sala da cPl da Prefeitura Mul de São Geraldo do araguaia/Pa. 
contato fone (94) 99231 2699. Edital e informações: das 08:00h as 14:00h, no 
mesmo endereço supra, fornecido ao interessado que se identificar. Edital dispo-
nível ainda para download no portal da transparência São Geraldo do araguaia, 
site: http://www.saogeraldodoaraguaia.pa.gov.br e portal do TcM/Pa, site: ht-
tps://www.tcm.pa.gov.br/geo-obras. São Geraldo do araguaia - Pa, 21 de março 
de 2022. adir carrafa - Presidente da cPL - PMsaGa.

Protocolo: 774566

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo MiGUeL do GUaMÁ
eXtrato de disPeNsa de LicitaÇÃo

a Prefeitura Municipal de são Miguel do Guamá, em cumprimento da ratificação 
procedida pela Gestora da Secretaria Municipal de Educação, faz publicar o extra-
to resumido do processo de diSPENSa dE liciTaÇÃo Nº 7/2022-0011 :oBJE-
To: locação de imóvel destinado ao funcionamento do depósito de alimentação 
Escolar, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.
FaVorecido:  aNToNia Maria MiraNda dE aNdradE NEVES. Valor: r$ 
18.000,00 (dezoito mil reais). fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 24, inciso X, da lei 
nº 8.666/93 e suas alterações. dEclaraÇÃo dE diSPENSa dE liciTaÇÃo: emi-
tida pela Presidente da Comissão permanente de Licitação e ratificada pela Srª. 
criSTiaNa GriMoUTH TaVEira, na qualidade de ordenador (a) de despesas.
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eXtrato do PriMeiro terMo aditiVo 
ao coNtrato Nº: 20210021 

oriGeM: diSPENSa dE liciTaÇÃo Nº 7/2021-0008. coNTraTaNTE: fUNdo 
MUNiciPal dE aSSiSTÊNcia Social.coNTraTada(o): daYNÃ do ValE PE-
rEira, cPf: 033.835.922-27. oBJETo: locação de imóvel destinado ao funcio-
namento do cras-olho d’água - centro de referência de assistência social, a fim de 
atender as necessidades da secretaria municipal de assistência social. ViGÊNcia: 
26 de janeiro de 2022 à 31 de dezembro de 2022.

eXtrato do PriMeiro terMo aditiVo 
ao coNtrato Nº: 20210024 

oriGeM: diSPENSa dE liciTaÇÃo Nº 7/2021-0011. coNTraTaNTE: fUNdo MU-
NiciPal dE aSSiSTÊNcia.coNTraTada(o):  raYSSa BEaTriZ rocHa EliaS, cPf 
023.511.002-71.oBJETo: locação de imóvel destinado ao funcionamento do conse-
lho tutelar, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência 
Social. ViGÊNcia: 17 de janeiro de 2022 à 31 de dezembro de 2022.

eXtrato do PriMeiro terMo aditiVo 
ao coNtrato Nº: 20210023 

oriGeM: diSPENSa dE liciTaÇÃo Nº 7/2021-0010.coNTraTaNTE:fUNdo 
MUNiciPal dE aSSiSTÊNcia Social.coNTraTada(o):MariNalVa dE oliVEi-
ra SilVa.oBJETo: locação de imóvel destinado ao funcionamento do crEaS 
- centro de referência especializado de assistência social, a fim de atender as ne-
cessidades da secretaria municipal de assistência social. ViGÊNcia: 17 de janeiro 
de 2022 à 31 de dezembro de 2022

eXtrato do PriMeiro terMo aditiVo de PraZo 
ao coNtrato Nº: 20210022 

oriGeM: diSPENSa dE liciTaÇÃo Nº 7/2021-0009. coNTraTaNTE: fUN-
do MUNiciPal dE aSSiSTÊNcia Social.coNTraTada(o): Maria da SilVa 
MiraNda, representada por iVaNEidE MiraNda lEMES.oBJETo: locação de 
imóvel destinado ao funcionamento da casa dos conselhos, a fim de atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de assistência Social. ViGÊNcia: 17 de 
janeiro de 2022 à 31 de dezembro de 2022

eXtrato do seGUNdo terMo aditiVo de VaLor 
ao coNtrato Nº: 20210022 

oriGeM: diSPENSa dE liciTaÇÃo Nº 7/2021-0009. coNTraTaNTE: fUN-
do MUNiciPal dE aSSiSTÊNcia Social.coNTraTada(o):Maria da SilVa 
MiraNda, representada por iVaNEidE MiraNda lEMES.oBJETo: locação de 
imóvel destinado ao funcionamento da casa dos conselhos, a fim de atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de assistência Social. ViGÊNcia: 17 de 
janeiro de 2022 à 31 de dezembro de 2022

eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
a Prefeitura Municipal de são Miguel do Guamá, faz publicar o extrato resu-
mido do processo de iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo Nº 6/2022-0005; oBJE-
To: contratação de empresa especializada em serviços de acompanhamento do 
caUc, levantamento e acompanhamento dos parcelamentos previdenciários e 
fazendários e prestação de contas dos convênios municipais, a fim de atender as 
necessidades da Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá. faVorEcido:a 
oliVEira coNSUlToria E aSSESSoria EirEli, cNPJ: 21.733.018/0001-72.  
Valor: r$ 96.000,00 (Noventa e seis mil reais). fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 
25, inciso ii c/ c artigo 13 iii , da lei nº 8.666/93 e suas alterações. dEclara-
ÇÃo dE iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo: emitida pela Presidente da comissão 
permanente de Licitação e ratificada pela sr. PaULo HeNriQUe de carVa-
LHo Vireira, na qualidade de ordenador (a) de despesas.

Protocolo: 774567

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo seBastiÃo da Boa Vista
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 9/2022-004 
objeto: registro de Preços para futura e Eventual contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de transporte escolar fluvial das redes 
de Ensino Estadual e Municipal de São Sebastião da Boa Vista/Pa. a abertura 
será no dia 04/04/2022 às 10:00h, horário de Brasília. o Edital está dispo-
nível no sítio www.portaldecompraspublicas.com.br, https://pmssbv.pa.gov.
br/portal-da-transparencia e https://www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes, 
informações no e-mail: pregoeirapmssbv@gmail.com. Nelucy e silva de 
souza - Pregoeira Municipal.

Protocolo: 774569

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SOURE

.

PreFeitUra MUNiciPaL de soUre
ata de reGistro de PreÇos N° 20220281
PreGÃo eLetrÔNico Nº 009/2022-Pe/srP

objeto: rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal aQUiSiÇÃo dE ali-
MENToS PErEciVEiS E  NÃo PErEciVEiS, ViSaNdo aTENdEr aS NEcESSida-
dES da SEcrETaria MUNiciPal dE aSSiSTENcia Social do MUNiciPio dE 
SoUrE/Pa.  assinatura da ata:10/03/2022. Vigência: 12 (doze) meses a contar 

da assinatura. Empresa adjudicada e homologada: a lEal fiGUEirEdo, iNS-
criTa No c.N.P.J. nº 26.125.437/0001-45 , vencedora com o valor global es-
timado de r$ 43.652,80, JacilENE PErEira GoMES, iNScriTa No c.N.P.J. nº 
26.885.935/0001-96, vencedora com o valor global estimado de r$ 39.335,40, 
r Prado SilVa Gold SErVicE coMÉrcio EM GEral-ME, iNScriTa No 
c.N.P.J. nº 12.443.548/0001-95, vencedora com o valor global estimado de r$ 
43.686,65. A ata com os preços e demais especificações encontra-se disponibili-
zada para consulta na Prefeitura Municipal de SoUrE/Pa no setor de licitações.

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº...........: 20220282

oriGeM.....................: PreGÃo eLetrÔNico Nº 008/2022-Pe/srP
coNTraTaNTE........: fUNdo MUNiciPal do TraBalHo E ProMoÇÃo Social
coNTraTada(o).....: JacilENE PErEira GoMES ME
oBJETo......................: rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal 
aQUiSiÇÃo dE BriNQUEdoS, ViSaNdo aTENdEr aS NEcESSidadES da SE-
crETaria MUNiciPal dE aSSiSTENcia Social do MUNiciPio dE SoUrE/Pa.
Valor ToTal................: r$ 18.170,25 (dezoito mil, cento e setenta reais e 
vinte e cinco centavos)
ViGÊNcia...................: 11 de Março de 2022 a 31 de dezembro de 2022
daTa da aSSiNaTUra.........: 11 de Março de 2022

coNtrato Nº...........: 20220283
oriGeM.....................: PreGÃo eLetrÔNico Nº 008/2022-Pe/srP

coNTraTaNTE........: fUNdo MUNiciPal do TraBalHo E ProMoÇÃo Social
coNTraTada(o).....: r. Prado SilVa Gold SErVicE coMErc. EM GEral
oBJETo......................: rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal 
aQUiSiÇÃo dE BriNQUEdoS, ViSaNdo aTENdEr aS NEcESSidadES da SE-
crETaria MUNiciPal dE aSSiSTENcia Social do MUNiciPio dE SoUrE/Pa.
Valor ToTal................: r$ 12.892,10 (doze mil, oitocentos e noventa e dois 
reais e dez centavos)
ViGÊNcia...................: 11 de Março de 2022 a 31 de dezembro de 2022
daTa da aSSiNaTUra.........: 11 de Março de 2022

coNtrato Nº...........: 20220270
oriGeM.....................: PreGÃo eLetrÔNico Nº 068/2021

coNTraTaNTE........: fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE
coNTraTada(o).....: BHdENTal coMErcial EirEli
oBJETo......................: rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal 
aQUiSiÇÃo dE EQUiPaMENToS E MaTEriaiS PErMaNENTES oriUNdoS dE 
EMENda, ViSaNdo aTENdEr aS NEcESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal 
dE SaUdE do MUNiciPio dE SoUr E/Pa.
Valor ToTal................: r$ 64.999,95 (sessenta e quatro mil, novecentos e 
noventa e nove reais e noventa e cinco centavos)
ViGÊNcia...................: 07 de Março de 2022 a 31 de dezembro de 2022
daTa da aSSiNaTUra.........: 07 de Março de 2022

coNtrato Nº...........: 20220273
oriGeM.....................: PreGÃo Nº 068/2021

coNTraTaNTE........: fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE
coNTraTada(o).....: M.K.r. coMErcio dE EQUiPaMENToS EirEli
oBJETo......................: rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal 
aQUiSiÇÃo dE EQUiPaMENToS E MaTEriaiS PErMaNENTES oriUNdoS dE 
EMENda, ViSaNdo aTENdEr aS NEcESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal 
dE SaUdE do MUNiciPio dE SoUr E/Pa.
Valor ToTal................: r$ 14.300,00 (quatorze mil, trezentos reais)
ViGÊNcia...................: 07 de Março de 2022 a 31 de dezembro de 2022
daTa da aSSiNaTUra.........: 07 de Março de 2022

coNtrato Nº...........: 20220274
oriGEM.....................: PrEGÃo ElETrÔNico Nº 068/2021
coNTraTaNTE........: fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE
coNTraTada(o).....: MYo2 SolUÇÕES EM SaUdE iNdUSTria EirEli
oBJETo......................: rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal 
aQUiSiÇÃo dE EQUiPaMENToS E MaTEriaiS PErMaNENTES oriUNdoS dE 
EMENda, ViSaNdo aTENdEr aS NEcESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal 
dE SaUdE do MUNiciPio dE SoUr E/Pa.
Valor ToTal................: r$ 18.400,00 (dezoito mil, quatrocentos reais)
ViGÊNcia...................: 07 de Março de 2022 a 31 de dezembro de 2022
daTa da aSSiNaTUra.........: 07 de Março de 2022

coNtrato Nº...........: 20220275
oriGeM.....................: PreGÃo eLetrÔNico Nº 068/2021

coNTraTaNTE........: fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE
coNTraTada(o).....: officE do BraSil iMPorTacao E EXPorTacao EirEli
oBJETo......................: rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal 
aQUiSiÇÃo dE EQUiPaMENToS E MaTEriaiS PErMaNENTES oriUNdoS dE 
EMENda, ViSaNdo aTENdEr aS NEcESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal 
dE SaUdE do MUNiciPio dE SoUr E/Pa.
Valor ToTal................: r$ 4.500,00 (quatro mil, quinhentos reais)
ViGÊNcia...................: 07 de Março de 2022 a 31 de dezembro de 2022
daTa da aSSiNaTUra.........: 07 de Março de 2022

coNtrato Nº...........: 20220277
oriGeM.....................: PreGÃo eLetrÔNico Nº 068/2021

coNTraTaNTE........: fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE
coNTraTada(o).....: rafaEl SoarES corNETTa 37224601829
oBJETo......................: rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal 
aQUiSiÇÃo dE EQUiPaMENToS E MaTEriaiS PErMaNENTES oriUNdoS dE 
EMENda, ViSaNdo aTENdEr aS NEcESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal 
dE SaUdE do MUNiciPio dE SoUr E/Pa.
Valor ToTal................: r$ 6.899,90 (seis mil, oitocentos e noventa e nove 
reais e noventa centavos)
ViGÊNcia...................: 07 de Março de 2022 a 31 de dezembro de 2022
daTa da aSSiNaTUra.........: 07 de Março de 2022
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coNtrato Nº...........: 20220278
oriGeM.....................: PreGÃo eLetrÔNico Nº 068/2021

coNTraTaNTE........: fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE
coNTraTada(o).....: W TEdESco rEfriGEraÇÃo EirElli EPP
oBJETo......................: rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal 
aQUiSiÇÃo dE EQUiPaMENToS E MaTEriaiS PErMaNENTES oriUNdoS dE 
EMENda, ViSaNdo aTENdEr aS NEcESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal 
dE SaUdE do MUNiciPio dE SoUr E/Pa.
Valor ToTal................: r$ 32.990,00 (trinta e dois mil, novecentos e noventa reais)
ViGÊNcia...................: 07 de Março de 2022 a 31 de dezembro de 2022
daTa da aSSiNaTUra.........: 07 de Março de 2022

Protocolo: 774571

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº...........: 20220269

oriGeM.....................: iNeXiGiBiLidade Nº 6/2022-004
coNTraTaNTE........: fUNdo MUNiciPal dE EdUcaÇÃo
coNTraTada(o).....: Maria liNdalVa oliVEira fErNaNdES
oBJETo......................: coNTraTaÇÃo dE SErViÇoS Para rEaliZaÇÃo dE 
forMaÇÃo coNTiNUada (ENcoNTro PEdaGÓGico), Para ProfESSorES 
do MUNicÍPio dE SoUrE/Pa.
Valor ToTal................: r$ 3.500,00 (três mil, quinhentos reais)
ViGÊNcia...................: 23 de fevereiro de 2022 a 29 de abril de 2022
daTa da aSSiNaTUra.........: 23 de fevereiro de 2022

Protocolo: 774572

PriMeiro aditiVo ao coNtrato Nº 20220193
o Município de soUre, através do(a) PrEfEiTUra MUNiciPal dE SoUrE, 
inscrito(a) no cNPJ sob o nº 05.133.863/0001 -50, com sede na 2a rUa, re-
presentado por carloS aUGUSTo dE liMa GoUVEa, PrEfEiTo, doravante de-
nominado(a) coNTraTaNTE, e aNTocar ENGENHaria EirEli, inscrito(a) no 
cNPJ 04.074.289/0001-44, com sede na coNJ JardiM aNaNiNdEUa, QUadra 
M Nº128, aNaNiNdEUa, ananindeua-Pa, representada por EdilSoN aUrÉlio 
DE MOURA PALHA, já qualificados no contrato inicial, determinaram por meio 
deste, alterar o referido contrato, consubstanciado nas seguintes cláusulas:
cLÁUsULa PriMeira - do oBJeto
o presente Termo aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência do con-
trato até 03 de Maio de 2022, nos termo do art. 57, inciso ii, da lei federal nº 
8.666/93.
cLÁUsULa seGUNda - da dotaÇÃo orÇaMeNtÁria
a despesa decorrente da presente alteração correrá à conta da seguinte dotação 
orçamentária:
cLÁUsULa terceira - do PraZo de ViGÊNcia
o presente Termo aditivo entra em vigor a partir da data de sua publicação.
cLÁUsULa QUarta - da ratiFicaÇÃo
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato a que se refere o pre-
sente Termo aditivo.
E por estarem justos e contratados, firmam o presente aditivo, em 3 (três) vias 
de igual teor e forma, para que surtam os seus efeitos legais.
soUre - Pa, 11 de Março de 2022

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº...........: 20220285

oriGeM.....................: PreGÃo eLetrÔNico Nº 009/2022-Pe/srP
coNTraTaNTE........: fUNdo MUNiciPal do TraBalHo E ProMoÇÃo Social
coNTraTada(o).....: a lEal fiGUEirEdo ME
oBJETo......................: rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal 
aQUiSiÇÃo dE aliMENToS PErEciVEiS E NÃo PErEciVEiS, ViSaNdo aTEN-
dEr aS NEcESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE aSSiSTENcia Social 
do MUNiciPio dE SoUrE/Pa.
Valor ToTal................: r$ 30.140,70 (trinta mil, cento e quarenta reais e 
setenta centavos)
ViGÊNcia...................: 15 de Março de 2022 a 31 de dezembro de 2022
daTa da aSSiNaTUra.........: 15 de Março de 2022

coNtrato Nº...........: 20220286
oriGeM.....................: PreGÃo eLetrÔNico Nº 009/2022-Pe/srP

coNTraTaNTE........: fUNdo MUNiciPal do TraBalHo E ProMoÇÃo Social
coNTraTada(o).....: JacilENE PErEira GoMES ME
oBJETo......................: rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal 
aQUiSiÇÃo dE aliMENToS PErEciVEiS E NÃo PErEciVEiS, ViSaNdo aTEN-
dEr aS NEcESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE aSSiSTENcia Social 
do MUNiciPio dE SoUrE/Pa.
Valor ToTal................: r$ 28.384,44 (vinte e oito mil, trezentos e oitenta e 
quatro reais e quarenta e quatro centavos)
ViGÊNcia...................: 15 de Março de 2022 a 31 de dezembro de 2022
daTa da aSSiNaTUra.........: 15 de Março de 2022

coNtrato Nº...........: 20220287
oriGeM.....................: PreGÃo eLetrÔNico Nº 009/2022-Pe/srP

coNTraTaNTE........: fUNdo MUNiciPal do TraBalHo E ProMoÇÃo Social
coNTraTada(o).....: r. Prado SilVa Gold SErVicE coMErc. EM GEral
oBJETo......................: rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal 
aQUiSiÇÃo dE aliMENToS PErEciVEiS E NÃo PErEciVEiS, ViSaNdo aTEN-
dEr aS NEcESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE aSSiSTENcia Social 
do MUNiciPio dE SoUrE/Pa.
Valor ToTal................: r$ 31.436,93 (trinta e um mil, quatrocentos e trinta e 
seis reais e noventa e três
centavos)
ViGÊNcia...................: 15 de Março de 2022 a 31 de dezembro de 2022
daTa da aSSiNaTUra.........: 15 de Março de 2022

Protocolo: 774574

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TOMÉ-AÇU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de toMÉ-aÇU/Pa
aViso de reVoGaÇÃo de LicitaÇÃo

o Município de tomé açu, amparado nos termos da lei federal 8.666/93, 
artigo 49, torna público a rEVoGaÇÂo do processo licitatório na modalidade 
PrEGÃo ElETrÔNico - SrP Nº 9/2022-0903001, cujo objeto é o registro de 
Preços para futura e eventual aquisição de mobiliário escolar, visando atender as 
necessidades da Secretaria municipal de Educação de Tomé-açu / Pa, junto às 
unidades escolares ligadas a rede pública municipal de ensino. Tendo como prin-
cípio o interesse da administração, conveniência administrativa e da autotutela, 
para que se proceda a revisão do Termo de referência e instrumento convoca-
tório e posteriormente publicação da nova data do certame. data de revogação 
22/03/2022. carlos antônio Vieira - Prefeito Municipal.

Protocolo: 774577
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE VITÓRIA DO XINGU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de VitÓria do XiNGU
aViso de LicitaÇÃo 
PreGÃo PreseNciaL 

srP Nº. 9/2022-011-PMVX
oBJeto: contratação de empresa especializada com o objetivo de formar o Sis-
tema de registro de Preços para o fornecimento de materiais para iluminação pú-
blica, aBErTUra: 01/04/2022, às 09:00 horas. Vitória do Xingu/Pa, 21/03/2022. 
tales duan dos santos sales - Pregoeiro.

aViso de LicitaÇÃo 
PreGÃo eLetrÔNico 

srP Nº. 9/2022-012-PMVX
oBJeto: contratação de empresa(s) especializada com o objetivo de formar 
o Sistema de registro de Preços para o fornecimento de: máquinas pesadas, 
equipamentos agrícolas, veículos diversos, veículo ambulância e motocicletas di-
versas, para contratação futura e será realizado através da plataforma do www.
licitanet.com.br. aBErTUra: 01/04/2022, às 09:00 horas. local P/ rETirada 
E iNforMaÇÕES: Todos os Editais estarão disponibilizados, na íntegra, no en-
dereço eletrônico, www.vitoriadoxingu.pa.gov.br, e poderão ser lidos ou obtidos 
cópias no departamento de Suprimentos e Serviço (Setor de licitações e con-
tratos), situado na avenida Manoel félix de farias s/n, Bairro centro, Vitória do 
Xingu/Pa, das 08:00 às 12:00 horas. Vitória do Xingu/Pa, 21/03/2022. 
cleonice da silva soares - Pregoeira.

Protocolo: 774580
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE XINGUARA

.

aViso de LicitaÇÃo
resUMo de editaL

PreFeitUra MUNiciPaL de XiNGUara - Pa
ÓrGÃo: secretaria MUNiciPaL de oBras 

e iNraestrUtUra UrBaNa
Processo adMiNistratiVo de LicitaÇÃo Nº 032/2022/PMX

coNcorrÊNcia Nº 001/2022/PMX
oBJeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada dE ENGENHaria, Para 
a EXEcUÇÃo daS oBraS dE rEViTaliZaÇÃo da fEira MUNiciPal, localizada 
na rua duque de caxias, s/nº, Setor Marajoara i, para cumprir com o convênio 
nº 023/2022, firmado entre o Governo do Estado, por intermédio da Secretaria 
Executiva de obras Públicas SEdoP e este Município de Xinguara/Pa.
data de início da sessão e abertura dos Envelopes: 25/04/2022.
Hora e LocaL: 09h00 (Nove horas), na sala da comissão de licitação desta 
Prefeitura, situada no centro administrativo luiz da Platina, na rua Petrônio Por-
tela, s/nº, centro, Xinguara/Pa.
o Edital poderá ser obtido no horário das 08h00 às 13h00 horas, de segunda 
à sexta-feira, na Sala de licitações da Prefeitura, situada no endereço acima e 
ainda no Portal da Transparência e no GEo-oBraS.
outras informações pelo telefone nº (0**94) 3426-2644, ou na Sala de licitações.

Xinguara - Pa, 21 de março de 2022.
Patricia costa da siLVa carVaLHo

Presidente da cPl
Port. 013/2022/GP

Protocolo: 774585
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..

ParticULares
.

aNtÔNio Marcos Pereira 
cPF: 855.564.759-20 

FaZeNda esMeraLda 
localizada na Br-222, rondon do Pará, recebeu da SEcMa a licença de atividade 
rural - lar nº 004/2022 sob protocolo no 121/2021.

Protocolo: 774588

.

.

eMPresariaL
.

BrasiL Bio FUeLs reFLorestaMeNto 
iNdÚstria e coMÉrcio s/a 

cNPJ 08.581.205/0001-10
Torna público que recebeu da SEMaTUr/acara, em 09/03/2022, a autorização 
para Supressão de Vegetação 001/2022-SEMaTUr, para 12ha, nas fazendas 
Muniz, conceição e Santa Maria. Processo 202/2021. acara/Pa.

BrasiL Bio FUeLs reFLorestaMeNto 
iNdÚstria e coMÉrcio s/a

cNPJ 08.581.205/0001-10
Torna público que recebeu da SEMaTUr/acara, em 09/03/2022, a licença de 
operação 011/2022, para extração de saibro na fazenda conceição (área 03). 
Processo 204/2021. acara/Pa.

BrasiL Bio FUeLs reFLorestaMeNto 
iNdÚstria e coMÉrcio s/a

cNPJ 08.581.205/0001-10
Torna público que recebeu da SEMaTUr/acara, em 09/03/2022, a licença de 
operação 010/2022, para extração de saibro na fazenda conceição (área 02). 
Processo 204/2021. acara/Pa.

BrasiL Bio FUeLs reFLorestaMeNto 
iNdÚstria e coMÉrcio s/a

cNPJ 08.581.205/0001-10
Torna público que recebeu da SEMaTUr/acara, em 09/03/2022, a licença de 
operação 006/2022, para extração de saibro na fazenda Santa Maria (área 02). 
Processo 204/2021. acara/Pa.

Protocolo: 774608

BrasiL Bio FUeLs reFLorestaMeNto 
iNdÚstria e coMÉrcio s/a

cNPJ 08.581.205/0001-10 
Torna público que requereu da SEMaS, a licença de instalação para implantação 
de Usina de Biodiesel - 216.000 t/ano. acara/Pa.

BBF aGroiNdUstriaL e BiocoMBUstiVeis Ltda 
cNPJ 19.363.707/0001-90 

Torna público que recebeu da SEMaS, a outorga 6071/2022 para captação de 
água subterranea. Processo 2021/25179. Paragominas/Pa.

Protocolo: 774609

“Pedido de LiceNÇa aMBieNtaL de iNstaLaÇÃo 
a sÃo PaULo Bts LocaÇÃo de torres Ltda 

cNPJ 14.555.271/0001-18” 
Torna público que está requerendo a Secretaria Municipal de Meio ambiente de Ma-
rituba- SEMMa MariTUBa a licença ambiental de instalação para a atividade de 
Estrutura Metálica autoportante para Suporte de antenas para telefonia celular, com 
o endereço: rua São João (acesso pela rua João Marinho), n° 258, São João, Mari-
tuba/Pa, cEP: 67203-115, através do processo n° Glf22-113.

Protocolo: 774610

“Pedido de LiceNÇa aMBieNtaL PrÉVia 
a sÃo PaULo Bts LocaÇÃo de torres Ltda 

cNPJ 14.555.271/0001-18”
Torna público que está requerendo a Secretaria Municipal de Meio ambiente de 
Marituba- SEMMa MariTUBa a licença ambiental Prévia para a atividade de 
Estrutura Metálica autoportante para Suporte de antenas para telefonia celular, 
com o endereço: rua São João (acesso pela rua João Marinho), n° 258, São 
João, Marituba/Pa, cEP: 67203-115, através do processo n° Glf22-113.

Protocolo: 774611

cÂMara MUNiciPaL de sÃo doMiNGos do caPiM
eXtrato de terMo aditiVo

2º termo aditivo Processo 01/2021 - iN - cPL/cMsdc. contrato 01/2021 
objeto: contratação de Serviços advocatícios de assessoria e consultoria Ju-
dicial da câmara Municipal de São domingos do capim/Pa. Tipo: aditamento 
de valor do contrato original por motivo de reajuste. contratante: câmara Mu-
nicipal de São domingos do capim. contratado: lira & Quaresma advogados - 
33015726/0001-57. o valor total do aditivo r$ 20.000,00 (vinte mil reais). Valor 
contratual mensal passará a ser de r$ 12.000,00 (doze mil reais). Valor global do 
contrato passara a ser de r$140.000,00 (cento e quarenta mil reais), de acordo 
com o 65, ii, “d” § 1° da lei federal n° 8.666/1993 e alterações posteriores. 
Paulo albino Moreira. ordenador de despesas.

Protocolo: 774640

cÂMara MUNiciPaL de castaNHaL
eXtrato de coNtrato 
Processo Nº 007/2022

Pregão Presencial nº 001/2022. contrato nº 013/2022
contratante: câmara Municipal de castanhal. contratada: Posto Smart ltda 
cNPJ nº 30.821.163/0001-04. objeto registro de Preços que objetiva a con-
tratação de Pessoa Jurídica para o fornecimento de combustíveis, para suprir 
as necessidades da câmara Municipal de castanhal. Vigência: 18/03/2022 até 
31/12/2022. Valor Total: r$ 436.905,00. recursos: as despesas decorrentes 
deste contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: Órgão 
Gestor: câmara Municipal de castanhal - funcional programática: 2.131 - ope-
racionalização das atividades do Poder legislativo. 3.3.90.30.00 - Material de 
consumo. assinatura: 18 de março de 2022.

Protocolo: 774638

associaÇÃo dos eXtratiVistas 
sUsteNtÁVeis da aMaZÔNia - aesa

editaL de coNVocaÇÃo
asseMBLÉia GeraL eXtraordiNÁria e ordiNÁria

o Presidente da associação dos extrativistas sustentáveis da amazônia - 
aesa, inscrita sob o cNPJ nº 39.578.420/0001-95, no uso das atribuições 
que lhe conferem o Estatuto Social da mesma, convoca todos os cooperados, 
que nesta data são em número de 14 (quatorze), cooperados em condições de 
votar, para se reunirem em assembleia Geral Extraordinária e ordinária a rea-
lizar-se na sede da cooperativa, localizada à rod. Transamazonica, Nº 15, Sala 
altos anexo ao Posto Equador Esq. com 18º rua, Bairro Bela Vista, itaituba, 
Estado do Pará, cEP 68.180-010, no dia 05 de abril de 2022, e por meio da plata-
forma digital Google Meet https://meet.google.com/cgt-gnoa-hge , respeitando 
na condição presencial, a limitação de participantes conforme decreto Estadual, 
numa terça-feira, às 16:00 (dezesseis horas) com a presença de 2/3 (dois ter-
ços) do número de cooperados em primeira convocação, às 17:00 (dezessete 
horas), com a presença de metade mais 01 (um) do número de cooperados, em 
segunda convocação, e às 18:00 (dezoito horas), com a presença de no mínimo 
10 (dez) cooperados, em terceira e última convocação, para deliberarem sobre 
a seguinte ordem do dia:
i. Pauta da assembleia Geral Extraordinária:
1.  reforma Geral do Estatuto Social;
2.  alteração do Endereço da aESa;
3.  Mudança do objetivo da Sociedade;
4.  Mudança da razão Social;
5.  alteração do capital Social da aESa;
6.  reformulação do conselho de administração;
7.  aprovação, e consolidação do regimento interno;
ii. Pauta da assembleia Geral ordinária:
1.  Prestação de contas dos órgãos de administração exercício 2021, compreen-
dendo: relatório de Gestão; a) apresentação das demonstrações financeiras, b) 
Balanço Geral, c) demonstrativo das sobras ou das perdas apuradas, d) Parecer 
do conselho fiscal, e) Plano de atividades da cooperativa para o exercício de 2022;
2.  destinação das Sobras ou das Perdas apuradas;
3.  reformulação do conselho de administração;
4.  Eleição e posse do conselho de administração;
5.  Eleição e posse do conselho fiscal;
6.  fixação dos honorários da diretoria e cédula de Presença do conselho fiscal;
7.  reformulação do quadro social “admissão e/ou desligamento de sócios”;
8.  Definição de novos negócios e de estratégia comerciais da Cooperativa;

itaituba, Pará, 21 de março de 2022.
Lucas Peralta Pavarina-Presidente

Nota: Em atendimento às recomendações da organização Mundial de Saúde 
(oMS) e das autoridades nacional, estadual e municipal de saúde, será feita 
higienização sanitária na entrada, sendo obrigatório o uso de máscaras por todos 
os cooperados, bem como haverá demarcação de assentos a fim de garantir a 
observância do necessário distanciamento entre as pessoas.

Protocolo: 774634

sesi e o seNai - dePartaMeNto reGioNaL do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo - retiFicado

aViso de LicitaÇÃo - coM iNVersÃo de ProcediMeNto
coNcorrÊNcia Nº 009/2022

o SESi e o SENai - dEParTaMENTo rEGioNal do Pará, através da comissão 
central de licitação, torna público para conhecimento dos interessados que rea-
lizará licitação, conforme abaixo:
oBJeto: aquisição de licença de software da Microsoft, para uso de seus produ-
tos junto ao Sistema fiEPa, e contratação de serviços de treinamento, conforme 
edital e anexo i.
aBertUra: 08 de abril de 2022.
LocaL da aBertUra: tv. Quintino Bocaiúva, n° 1588 - bairro de Naza-
ré/Belém do Pará.
HorÁrio da aBertUra: 10:00 Horas (Horário Local).
O edital retificado poderá ser retirado no endereço, acima citado, em horário co-
mercial e ainda solicitado pelo e-mail: licitacao@sesipa.org.br e no site da fiEPa 
- http://fiepa.org.br/.

Belém (Pa), 22 de março de 2022.
NeiLtoN carNeiro do NasciMeNto

coordenador / Pregoeiro.
comissão central de licitação do SESi E SENai

Protocolo: 774635

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
(PreGÃo PreseNciaL) Nº 9/2022-001-cMi-srP
Processo adMiNistratiVo Nº 005/2022-cMi

ata de reGistro de PreÇos Nº 01/2022
ata de reGistro de PreÇos Nº 01/2022. Beneficiários: i V PaiaNo coM-
BUstiVeis e LUBriFicaNtes eireLi, cNPJ: 13.318.047/0001-40, vence-
dora do item: 01 - GaSoliNa TiPo: coMUM, perfazendo o valor total de r$ 
111.160,00 (cENTo E oNZE Mil, cENTo E SESSENTa rEiaS); rM cHaVES 
coMBUSTiVEiS E lUBrificaNTES EirEli, cNPJ: 06.038.222/0001-80, ven-
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cedora do item: 02 - ÓlEo diESEl - TiPo: S-10, perfazendo o valor total de 
r$ 144.020,00 (cENTo E QUarENTa E QUaTro Mil E ViNTE rEiaS). Vigência 
da ata: 12 meses a partir da assinatura. arP oriunda do Pregão Presencial nº 
9/2022-001-cMi - Processo administrativo: cPl/cMi Nº 007/2022. objeto: rE-
GiSTro dE PrEÇo Para aQUiSiÇÕES fUTUraS E ParcEladaS dE coMBUS-
TiVEiS. ElToN SoUSa da SilVa - Presidente, câmara Municipal de itupiranga/
Pa 21 dE MarÇo dE 2022.

iTUPiraNGa-Pa, 21 de MarÇo de 2022.
cLeitoN aNtoNio da siLVa-Pregoeiro

Protocolo: 774632

eXtrato de ata de reGistro de PreÇo Nº-003/2022-cMiP
Processo adMiNistratiVo-cPL Nº-010/2022-cMiP

PreGÃo PreseNciaL No sisteMa de 
reGistro de PreÇo Nº-PPsrP.003/2022-cPL-cMiP

coNTraTaNTE: câmara Municipal de ipixuna do Pará - Pa.
coNTraTada: Norte prestadora de serviços Eirelli-ME, 
cNPJ/Mf 23.363.425/0001-60.
oBJeto: contratação de serviço de locação de veículos (utilitário e passeio) sem 
motorista, sem combustível e com quilometragem livre, para atender as neces-
sidades da câmara Municipal de ipixuna do Pará.
Valor GloBal: r$-110.000,00.
foro: ipixuna do Pará/Pa.
daTa: 15/03/2022.

FÁBio de aLMeida soUZa-Vereador Presidente
Protocolo: 774626

carVaLHo carBoNiZaÇÃo Ltda
cNPJ 44.590.150/0001-78 

Torna público que solicitou a SEMaS-Pa, licença Prévia e licença de instalação, 
sob o processo nº 216/2022 e 4121/2022, respectivamente.

Protocolo: 774606

“deBora do NasciMeNto Paier GUiMaraes  
cPF 000.602.392-47 

Proprietária da FaZeNda caNdirU 
localizada no município de Paragominas/Pa, torna público que requereu a SEM-
Ma de Paragominas a renovação da licença de atividade rural para o desenvol-
vimento da atividade de criaÇÃo dE BoViNoS”.

Protocolo: 774618

editaL de PUBLicaÇÃo
Pedido de LiceNÇa aMBieNtaL

Em atenção a resolução do coNaMa No 0006 de 4 de janeiro de 1986, a agrobu-
falo S/a, pessoa jurídica  inscrita cNPJ sob o nº 04. 255.592/0001-43, com sede 
na ilha caviana, s/n, Zona rural, na cidade de chaves (Pa).
Torna público que foi emitida a licença ambiental rural (lar) no 13785/2022 da 
fazenda Santa Maria agrobufalo, para a atividade principal Pecuária (criação de 
Bubalinos), a ser desenvolvida neste município de chaves, na zona rural.
Belém (Pa), 02 de Março de 2022.

Protocolo: 774619

sÉrGio GUiMarÃes 
cPF n° 931.870.416-04 

Torna público que requereu na Secretaria Municipal de Meio ambiente e recursos 
Hídricos de floresta do araguaia/Pa a licença de instalação/operação para o 
desenvolvimento da atividade secagem e armazenamento de grãos, fazenda 
Estrela do araguaia, localizada no Município de floresta do araguaia/Pa, com N° 
de Processo 198/2021.

Protocolo: 774620

F H de oLiVeira PeiXoto Ltda 
Torna público que recebeu da SEMMa/MoJUÍ dos caMPos, a licença de Pré-
via - lP nº 01/2022, válida até 21/02/2025, e a licença  de instalação - li nº 
01/2022, válida até 21/02/2025, para atividade de armazéns gerais de produtos 
não perigosos, em Mojuí dos campos/Pa.

Protocolo: 774621

torna público que JaMes MaNFio UitdeWiLLiGeN 
cPF: 963.057.110-20, 

recebeu da SEMMarH (Secretaria Municipal de Meio ambiente e recursos Hídri-
cos) a licença de operação N° 0028/2022, para a atividade de armazenamento 
para Grãos/Cereais com Beneficiamento, localizada na Fazenda Betânia, Rod. 
Pa-287, km 50, zona rural, Santa Maria das Barreiras - Pa

Protocolo: 774624

iNstitUto de PreVideNcia sociaL dos serVidores 
PÚBLicos do MUNiciPio de MaraBÁ - iPaseMar

eXtrato 1° terMo aditiVo ao
coNtrato N° 006/2021-iPaseMar

Processo de coNVite N° 001/2021/ceL/seVoP/PMM 
Processo nº 708/2021/PMM. objeto: PrESTaÇÃo dE SErViÇoS TÉcNicoS 
adMiNiSTraTiVoS ESPEcialiZadoS Para SUPorTE À GESTÃo do rEGiME 
PrÓPrio dE PrEVidÊNcia Social do MUNicÍPio dE MaraBá, em atendi-
mento às necessidades do instituto de Previdência Social dos Servidores Públi-
cos do Município de Marabá - iPaSEMar. contratada: d SaMPaio T MorEira 
coNSUlToria E aSSESSoria coNTaBil, cNPJ n°: 24.592.027/0001-89. Valor 
Global: r$ 97.200,00 (noventa e sete mil e duzentos reais) data de assinatura 
do aditivo: 03/03/2022. Vigência: 03/03/2022 a 02/03/2023. Nilvana Montei-
ro sampaio Ximenes - diretora Presidente do iPaseMar.

Protocolo: 774615

eXtrato de coNtrato adMiNistratiVo Nº-011/2022-cMiP
Processo adMiNistratiVo - cPL Nº-010/2022-cMiP

PreGÃo PreseNciaL No sisteMa 
reGistro de PreÇo Nº-PPsrP.003/2022-cPL-cMiP

coNTraTaNTE: câmara Municipal de ipixuna do Pará - Pa.
coNTraTada: Norte prestadora de serviços Eirelli-ME, 
cNPJ/Mf 23.363.425/0001-60.
oBJeto: contratação de serviço de locação de veículos (utilitário e passeio) sem 
motorista, sem combustível e com quilometragem livre, para atender as neces-
sidades da câmara Municipal de ipixuna do Pará.
ViGÊNcia: 31/12/2022
Valor GloBal: r$-53.000,00.
doTaÇÃo orÇaMENTária: as despesas de execução do presente instrumento 
correrão por conta da dotação própria do orçamento do ano vigente.
01.031.0001 2.001 - Manutenção administrativa da câmara Municipal.
3.3.90.39.15 - locação de veículos e/ou Maquinas Pesada.
foro: ipixuna do Pará/Pa.
daTa: 15/03/2022.

FÁBio de aLMeida soUZa-Vereador Presidente

Protocolo: 774627

cooPeratiVa de MiNeradores e GariMPeiros 
da reGiÃo do taPaJos, cooPerMita

editaL de coNVocaÇÃo
asseMBLÉia GeraL eXtraordiNÁria e ordiNÁria

o Presidente da cooperativa de Mineradores e Garimpeiros da região 
do tapajos, cooPerMita, inscrita sob o cNPJ nº 40.190.666/0001-74 e NirE 
nº 15400022047, no uso das atribuições que lhe conferem o Estatuto Social da 
mesma, convoca todos os cooperados, que nesta data são em número de 20 
(vinte), cooperados em condições de votar, para se reunirem em assembleia 
Geral Extraordinária e ordinária a realizar-se na sede da cooperativa, localiza à 
avenida Brigadeiro Haroldo Veloso, nº 484, Bairro Boa Esperança,  itaituba, Esta-
do do Pará, cEP 68.180-610, no dia 04 de abril de 2022, respeitando na condição 
presencial, a limitação de participantes conforme decreto Estadual, numa segun-
da-feira, às 08:00 (oito horas) com a presença de 2/3 (dois terços) do número 
de cooperados em primeira convocação, às 09:00 (nove horas), com a presença 
de metade mais 01 (um) do número de cooperados, em segunda convocação, 
e às 10:00 (dez horas), com a presença de no mínimo 10 (dez) cooperados, em 
terceira e última convocação, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
i. Pauta da assembleia Geral Extraordinária:
1.  reforma Geral do Estatuto Social;
2.  alteração do Endereço da cooPErMiTa;
3.  Mudança do objetivo da Sociedade;
4.  Mudança da razão Social;
5.  alteração do capital Social da cooPErMiTa;
6.  reformulação do conselho de administração;
7.  aprovação, e consolidação do regimento interno;
ii. Pauta da assembleia Geral ordinária:
1.  Prestação de contas dos órgãos de administração exercício 2021, compreen-
dendo: relatório de Gestão; a) apresentação das demonstrações financeiras, b) 
Balanço Geral, c) demonstrativo das sobras ou das perdas apuradas, d) Parecer 
do conselho fiscal, e) Plano de atividades da cooperativa para o exercício de 2022;
2.  destinação das Sobras ou das Perdas apuradas;
3.  reformulação do conselho de administração;
4.  Eleição e posse do conselho de administração;
5.  Eleição e posse do conselho fiscal para os cargos vacantes;
6.  fixação dos honorários da diretoria e cédula de Presença do conselho fiscal;
7.  reformulação do quadro social “admissão e/ou desligamento de sócios”;
8.  Definição de novos negócios e de estratégia comerciais da Cooperativa;

itaituba, Pará, 21 de março de 2022.
robson de souza soares-Presidente

Nota: Em atendimento às recomendações da organização Mundial de Saúde 
(oMS) e das autoridades nacional, estadual e municipal de saúde, será feita 
higienização sanitária na entrada, sendo obrigatório o uso de máscaras por todos 
os cooperados, bem como haverá demarcação de assentos a fim de garantir a 
observância do necessário distanciamento entre as pessoas.

Protocolo: 774629

cÂMara MUNiciPaL de NoVo rePartiMeNto - Pa
eXtrato terMo aditiVo Nº 001/2022

contrato: nº001/2022-cMNr -  contratante: câmara de Novo repartimento;
contratado: EVaNdro TEiXEira caMPoS coMÉrcio, cNPJ. 05.641.124/0001-70;
oBJeto:- adiTar o Valor de r$-45.986,00(quarenta e cinco mil, novecentos e 
oitenta e seis reais), o contrato nº 001/2022, com fulcro a lei federal nº 8.666, de 
21 de Junho de 1.993, ficando mantidas as todas as demais cláusulas do contrato.

Novo repartimento, Pa 
Wagner alves carvalho - Vereador Presidente da câmara

Protocolo: 774631

Madearte Madeiras e arteFatos eireLi-Me
cNPJ: 22.927.784/0001-30

distrito industrial de ananindeua/Pa, torna público que solicitou a SEMa muni-
cipal de ananindeua-Pa renovação de lo, requerimento n.º r031022, atividade 
de desdobro de madeira em tora para produção de madeira serrada e seu bene-
ficiamento/secagem.

Protocolo: 774644
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