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eXecUtiVo
.

GaBiNete do GoVerNador

.

decreto Nº 2.243, de 22 de MarÇo de 2022
altera dispositivos do regulamento do imposto sobre operações relativas 
à circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte 
interestadual e intermunicipal e de comunicação - icMS, aprovado pelo 
decreto nº 4.676, de 18 de junho de 2001.
o GoVErNador do ESTado do Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, incisos iii e V, da constituição Estadual; e
considerando o disposto no convênio icMS 178, de 1º de outubro de 2021, 
que prorroga disposições dos convênios icMS 24/89, 104/89, 38/91, 
39/91, 41/91, 52/91, 75/91, 123/92, 50/93, 138/93, 82/95, 05/98, 47/98, 
57/98, 91/98, 95/98, 116/98, 01/99, 140/01, 87/02, 08/03, 18/03, 04/04, 
28/05, 40/05, 79/05, 03/06, 09/06, 27/06, 30/06, 95/06, 113/06, 133/06, 
09/07, 10/07, 23/07, 65/07, 89/07, 26/09, 34/09, 73/10, 89/10, 56/12, 
91/12, 95/12, 46/13, 73/16, 81/19, 82/19 e 83/19;
considerando o disposto no convênio icMS 60/21, que revigora dispositivo 
do convênio icMS 03/90, que concede isenção do icMS às saídas de óleo 
lubrificante usado ou contaminado, e revoga dispositivo do Convênio ICMS 
28/21, para fins de estabelecer prazo indeterminado para concessão do 
citado benefício fiscal; e
considerando o disposto no convênio icMS 101/21, que altera o convênio 
icMS 18/03, que dispõe sobre isenção de icMS nas operações relacionadas 
ao Programa fome Zero,
dEcrETa:
art. 1º o regulamento do imposto sobre operações relativas à circulação 
de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte interestadual 
e intermunicipal e de comunicação - ricMS-Pa, aprovado pelo decreto nº 
4.676, de 18 de junho de 2001, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“art. 566-a ..............................
§ 4º o tratamento tributário previsto no caput deste artigo aplica-se até 
30 de abril de 2024.
....................................................
aNeXo i
....................................................
art. 132 ...................................
....................................................
§ 3º a sistemática de tributação de que trata este artigo passa a vigorar 
com prazo final de vigência em 30 de abril de 2024.
art. 306. fica reduzida a base de cálculo do imposto sobre operações 
relativas à circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços 
de Transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação - icMS 
incidente nas operações internas de Querosene de aviação - QaV e de 
Gasolina de avião - GaV, até 30 de abril de 2024, de forma que a carga 
tributária resulte nos seguintes percentuais: (convênio icMS 73/16)
....................................................
art. 331. São isentas do icMS, até 30 de abril de 2024:
....................................................
ii - as operações internas e interestaduais com reprodutores de camarão 
marinho produzidos no Brasil (convênio icMS 89/10);
iii - a importação do exterior de pós-larvas de camarão e reprodutores SPf 
(Livres de Patógenos Específicos), para fins de melhoramento genético, na 
forma estabelecida na legislação estadual, quando efetuada diretamente 
por produtores. (convênio icMS 89/10)
....................................................
aNeXo ii
....................................................
art. 21. As saídas de óleo lubrificante usado ou contaminado para 
estabelecimento re-refinador ou coletor revendedor registrado e autorizado 
pelo órgão federal competente. (convênio icMS 03/90)
....................................................
art. 42. as operações realizadas com os fármacos e medicamentos 
indicados no anexo Único do convênio icMS 87, de 28 de junho de 2002, 
destinados a órgãos da administração pública direta e indireta federal, 
estadual e municipal, e as suas fundações públicas, até 30 de abril de 
2024. (convênio icMS 87/02)
....................................................
art. 51. as operações internas e interestaduais com polpa de cacau, até 30 
de abril de 2024. (convênio icMS 39/91)
art. 52. No recebimento de aparelhos, máquinas, equipamentos e 
instrumentos médico-hospitalares ou técnico-científicos laboratoriais, sem 
similar produzido no país, importados do exterior diretamente por órgãos 
ou entidades da administração pública, direta ou indireta, bem como 
fundações ou entidades beneficentes de assistência social, certificadas nos 
termos da lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009, até 30 de abril de 
2024. (convênio icMS 104/89)
....................................................

art. 54. as importações, realizadas pela fundação Nacional de Saúde e 
pelo Ministério da Saúde, por meio da coordenação-Geral de recursos 
logísticos, cNPJ base 0.394.544, ou qualquer de suas unidades, dos 
produtos imunobiológicos, kits diagnósticos, medicamentos e inseticidas, 
relacionados no anexo do convênio icMS 95, de 18 de setembro de 1998, 
destinados às campanhas de vacinação, programas nacionais de combate 
à dengue, malária e febre amarela, e outros agravos promovidos pelo 
Governo federal, até 30 de abril de 2024. (convênio icMS 95/98)
art. 55. as operações com os equipamentos e insumos indicados abaixo, 
com a respectiva classificação nos códigos da NBM/SH, até 30 de abril de 
2024: (convênio icMS 01/99)
....................................................
art. 56. as seguintes operações realizadas pela Empresa Brasileira de 
Pesquisa agropecuária - EMBraPa, até 30 de abril de 2024: (convênio 
icMS 47/98)
....................................................
art. 57 ........................................
§ 6º a isenção do icMS de que trata este artigo aplica-se até 30 de abril de 2024.
art. 58. o recebimento dos remédios abaixo relacionados, sem similar 
nacional, importados do exterior diretamente pela aPaE - associação de Pais 
e amigos dos Excepcionais, até 30 de abril de 2024: (convênio icMS 41/91)
....................................................
art. 60. as saídas de mercadorias em razão de doações efetuadas ao 
Governo do Estado do Pará para distribuição gratuita a pessoas necessitadas 
ou vítimas de catástrofes, em decorrência de programa instituído para esse 
fim, bem como a prestação de serviço de transporte correspondente, até 
30 de abril de 2024. (convênio icMS 82/95)
....................................................
art. 61. as operações e prestações referentes às saídas de mercadorias, 
em decorrência de doação a órgãos e entidades da administração direta e 
indireta da União, dos Estados e dos Municípios ou às entidades assistenciais 
reconhecidas como de utilidade pública, para assistência às vítimas de 
situação de seca nacionalmente reconhecida, na área de abrangência da 
SUdENE, até 30 de abril de 2024. (convênio icMS 57/98)
....................................................
Art. 63. As operações com preservativos, classificados no código 4014.10.00 
da Nomenclatura Brasileira de Mercadorias - Sistema Harmonizado - NBM/
SH, até 30 de abril de 2024. (convênio icMS 116/98)
....................................................
art. 66. as operações de entrada de mercadorias importadas do exterior, 
até 30 de abril de 2024, a serem utilizadas no processo de fracionamento 
e industrialização de componentes e derivados do sangue ou na sua 
embalagem, acondicionamento ou recondicionamento, desde que 
realizadas por órgãos e entidades de hematologia e hemoterapia dos 
governos federal, estadual ou municipal sem fins lucrativos. (Convênio 
icMS 24/89)
....................................................
art. 67. as operações com mercadorias, bem como as prestações de 
serviços de transporte a elas relativas, destinadas a programas de 
fortalecimento e modernização das áreas fiscal, de gestão, de planejamento 
e de controle externo dos Estados e do distrito federal, adquiridas através 
de licitações ou contratações efetuadas dentro das normas estabelecidas 
pelo Banco interamericano de desenvolvimento - Bid e Banco Nacional de 
desenvolvimento Econômico e Social - BNdES, até 30 de abril de 2024. 
(convênio icMS 79/05)
art. 68. as operações relativas às aquisições de equipamentos e acessórios 
a seguir indicados, até 30 de abril de 2024, classificados segundo códigos 
ou posições da NBM/SH, que se destine, exclusivamente, ao atendimento 
a pessoas portadoras de deficiência física, auditiva, mental, visual e 
múltipla, cuja aplicação seja indispensável ao tratamento ou locomoção 
dos mesmos: (convênio icMS 38/91)
....................................................
art. 76. as operações realizadas com os medicamentos relacionados a 
seguir, até 30 de abril de 2024 (convênio icMS 140/01):
....................................................
art. 77. as saídas de mercadorias, em decorrência das doações, nas 
operações internas e interestaduais destinadas ao atendimento do 
Programa de Segurança alimentar e Nutricional, até 30 de abril de 2024. 
(convênio icMS 18/03)
§ 1º .............................................
....................................................
iii - às saídas em decorrência das aquisições de mercadorias efetuadas 
pela companhia Nacional de abastecimento - coNaB - junto a produtores 
rurais, suas cooperativas ou associações, mediante Termos de Execução 
descentralizada celebrado com o Ministério da cidadania.
§ 2º as mercadorias doadas ou adquiridas na forma deste artigo, bem como 
as operações consequentes, devem ser perfeitamente identificadas em 
documento fiscal como “Mercadoria destinada ao Programa de Segurança 
alimentar e Nutricional”.
....................................................
art. 78. Nas operações internas com equipamentos de informática 
destinados a micro e pequenas empresas vinculadas ao Projeto Empreender, 
até 30 de abril de 2024. (convênio icMS 40/05)
....................................................
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art. 81. Nas operações de importação dos bens a seguir relacionados, 
destinados a integrar o ativo imobilizado de empresas beneficiadas 
pelo regime Tributário para incentivo à Modernização e à ampliação da 
Estrutura Portuária - rEPorTo, instituído pela lei n° 11.033, de 21 de 
dezembro de 2004, para utilização exclusiva em portos localizados em seus 
territórios, na execução de serviços de carga, descarga e movimentação de 
mercadorias, até 30 de abril de 2024: (convênio icMS 28/05)
....................................................
art. 85. as saídas internas dos bens a seguir relacionados, até 30 de abril de 
2024, destinados a integrar o ativo imobilizado de empresas beneficiadas 
pelo regime Tributário para incentivo à Modernização e à ampliação da 
Estrutura Portuária - rEPorTo, instituído pela lei n° 11.033, de 21 de 
dezembro de 2004. (convênio icMS 03/06)
....................................................
art. 86. as transferências promovidas pela Transportadora Brasileira 
Gasoduto Bolívia Brasil - TBG, dentro do território nacional, dos bens 
destinados à manutenção do Gasoduto Brasil - Bolívia, a seguir relacionados, 
até 30 de abril de 2024: (convênio icMS 09/06)
....................................................
art. 87. a operação de circulação de mercadorias caracterizada pela 
emissão e negociação do Certificado de Depósito Agropecuário - CDA e 
do Warrant agropecuário – Wa nos mercados de bolsa e de balcão como 
ativos financeiros, até 30 de abril de 2024, instituídos pela Lei nº 11.076, 
de 30 de dezembro de 2004. (convênio icMS 30/06)
....................................................
art. 89. as saídas internas dos materiais escolares e didáticos com destino 
à fundação Municipal de assistência ao Estudante, vinculada à Prefeitura 
Municipal de Belém, a seguir relacionados, até 30 de abril de 2024: 
(convênio icMS 95/06)
....................................................
art. 90. Na importação do exterior, desde que não exista similar produzido 
no país, de máquinas, aparelhos e equipamentos industriais, bem como 
suas partes e peças, arrolados no anexo Único do convênio icMS 133/06, 
de 15 de dezembro de 2006, destinados a integrar o ativo imobilizado 
do Serviço Nacional de aprendizagem industrial - SENai, do Serviço 
Nacional de aprendizagem comercial - SENac e do Serviço Nacional de 
aprendizagem rural - SENar, para uso nas atividades de pesquisa, ensino 
e aprendizagem realizadas por essas entidades, até 30 de abril de 2024. 
(convênio icMS 133/06)
....................................................
art. 91. as operações internas e interestaduais e na importação de 
medicamentos e reagentes químicos, relacionados no anexo Único 
do convênio icMS 09/07, de 30 de março de 2007, kits laboratoriais e 
equipamentos, bem como suas partes e peças, destinados a pesquisas 
que envolvam seres humanos, destinadas ao desenvolvimento de novos 
medicamentos, inclusive em programas de acesso expandido, até 30 de 
abril de 2024. (convênio icMS 09/07)
....................................................
art. 92. .......................................
....................................................
§ 3º a isenção do icMS de que trata este artigo aplica-se até 30 de abril de 2024.
....................................................
art. 94 .......................................
....................................................
§ 3º a isenção do icMS de que trata este artigo aplica-se até 30 de abril de 2024.
....................................................
art. 97. as operações a seguir indicadas, realizadas com insumos, 
matériasprimas, componentes, partes, peças, instrumentos, materiais e 
acessórios, destinados à fabricação de aeronaves, até 30 de abril de 2024: 
(convênio icMS 65/07)
....................................................
art. 99. o fornecimento de alimentação e bebida não alcoólica, até 30 
de abril de 2024, realizados por restaurantes populares integrantes de 
programas específicos instituídos pela União, Estados ou Municípios. 
(convênio icMS 89/07)
....................................................
art. 100-M. relativamente ao diferencial de alíquota, a entrada de bens 
e mercadorias, exceto energia elétrica, destinadas a integrar o ativo 
imobilizado ou para uso ou consumo da companhia de Saneamento do 
Pará - coSaNPa, até 30 de abril de 2024. (convênio icMS 34/09)
....................................................
Art. 100-Q. As operações com fosfato de oseltamivir, classificado no código 
3003.90.79 ou 3004.90.69 da Nomenclatura comum de Mercadorias 
- NcM, vinculadas ao Programa farmácia Popular do Brasil - aqui Tem 
farmácia Popular e destinadas ao tratamento dos portadores da Gripe a 
(H1N1), até 30 de abril de 2024. (convênio icMS 73/10)
....................................................
art. 100-Y. a importação de equipamento médico-hospitalar, sem similar 
produzido no País, realizada por clínica ou hospital, que se comprometa a 
compensar esse benefício com a prestação de serviços médicos, exames 
radiológicos, de diagnóstico por imagem e laboratoriais, programados 
pela Secretaria de Estado de Saúde Pública - SESPa, em valor igual ou 
superior a desoneração, na forma dos §§ 2º e 3º, até 30 de abril de 2024. 
(convênio icMS 05/98)
....................................................
art. 100-ZB. as prestações de serviços de transporte aquaviário 
intermunicipal de cargas destinadas a contribuinte do imposto, que 
tenham início e término neste Estado, na Hidrovia Guamá-capim, entre 
os Municípios de Paragominas a Barcarena, e Hidrovia do Tocantins, entre 

os Municípios de Marabá a Barcarena, até 30 de abril de 2024. (convênio 
icMS 04/04)
....................................................
art. 100-ZE. a prestação de serviço de transporte intermunicipal de gado 
bovino, destinado a contribuinte do imposto, que tenha início e término em 
território paraense, realizado entre os estabelecimentos produtores e dos 
estabelecimentos produtores às indústrias para o abate, até 30 de abril de 
2024. (convênio icMS 04/04)
....................................................
art. 100-ZJ. as prestações de serviços de transporte aquaviário intermunicipal 
de cargas destinadas a contribuinte do imposto, que tenham início e término 
neste Estado, na Hidrovia Belém-arapari-Belém, entre os Municípios de Belém 
e Barcarena, até 30 de abril de 2024. (convênio icMS 04/04)
....................................................
art. 100-ZN. a prestação de serviço de transporte intermunicipal de 
grãos, destinada a contribuinte do imposto, que tenha início e término 
em território paraense, quando o tomador do serviço for estabelecimento 
produtor deste Estado, inscrito ou não no cadastro de contribuintes do 
icMS, até 30 de abril de 2024. (convênio icMS 04/04)
....................................................
art. 100-Zr. as saídas internas de milho em grão promovidas, até 30 de 
abril de 2024: (convênio icMS 46/13)
....................................................
art. 100-ZS. a prestação de serviço de transporte intermunicipal de 
calcário, destinada a contribuinte do imposto, que tenha início e término 
em território paraense, quando o tomador do serviço for estabelecimento 
com sede neste Estado, inscrito ou não no cadastro de contribuintes do 
icMS, até 30 de abril de 2024. (convênio icMS 04/04)
....................................................
art. 100-ZT. as saídas internas de pedra, areia, seixo, barro e brita 
promovidas por extrator, com destino a estabelecimento que promova a 
comercialização diretamente ao consumidor final localizado neste Estado, 
até 30 de abril de 2024. (convênio icMS 81/19)
art. 100-ZU. a primeira saída interna do ouro, realizada por garimpeiro, 
até 30 de abril de 2024. (convênio icMS 82/19)
art. 100-ZV. a primeira saída interna com madeira em tora, cavaco, 
galhada e sapopema, realizada pelo extrator florestal, até 30 de abril 2024. 
(convênio icMS 83/19)
....................................................
art. 100-ZY. a prestação de serviço de transporte rodoviário, aquaviário ou 
ferroviário intermunicipal de carga de soja e milho, destinada a contribuinte 
do imposto, que tenha início e término em território paraense, até 30 de 
abril de 2024. (convênio icMS 04/04)
....................................................
aNeXo iii
....................................................
art. 3º as operações com máquinas, aparelhos e equipamentos industriais 
ou com máquinas e implementos agrícolas, arrolados nos anexos i e ii do 
convênio icMS 52/91, até 30 de abril de 2024, ocorrem com redução da 
base de cálculo de forma que a carga tributária final incidente corresponda 
a um dos percentuais a seguir indicados: (convênio icMS 52/91)
....................................................
art. 4º as operações com aeronaves, peças, acessórios e outros produtos 
abaixo relacionados, até 30 de abril de 2024, de forma que a carga 
tributária seja equivalente a 4% (quatro por cento) aplicada sobre o valor 
da operação: (convênio icMS 75/91)
....................................................
art. 5º as saídas internas de tijolos e telhas cerâmicos não esmaltados 
nem vitrificados, até 30 de abril de 2024, classificados, respectivamente, 
nos códigos 6904.10.0000 e 6905.10.0000, da Nomenclatura Brasileira de 
Mercadorias - Sistema Harmonizado - NBM/SH. (convênio icMS 50/93)
....................................................
art. 17-G. Às operações realizadas pelo estabelecimento industrial 
fabricante com destino ao Ministério da defesa e seus órgãos, até 30 de abril 
de 2024, com as seguintes mercadorias, de forma que a carga tributária seja 
equivalente a 4% (quatro por cento): (convênio icMS 95/12)
....................................................
art. 17-H. Nas saídas de biodiesel (B-100), até 30 de abril de 2024, 
resultante da industrialização de (convênio icMS 113/06):
....................................................
aNeXo iV
....................................................
art. 3º fica concedido crédito presumido do icMS, de 55% (cinquenta e 
cinco por cento) do valor do imposto devido aos fabricantes de sacaria de 
juta e malva, até 30 de abril de 2024. (convênio icMS 138/93)
....................................................
art. 11-c. fica concedido crédito outorgado, até 30 de abril de 2024, do 
imposto sobre operações relativas à circulação de Mercadorias e sobre a 
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Prestação de Serviços de Transportes interestadual e intermunicipal e de 
comunicação (icMS), correspondente ao valor do imposto destinado pelos 
contribuintes situados no Estado Pará que apoiarem projetos culturais 
aprovados pela fundação cultural do Pará. (convênio icMS 27/06)
.................................................... 
art. 11-E. ..................................
....................................................
§ 3º O benefício fiscal previsto neste artigo aplica-se até 30 de abril de 2024.”
art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo 
efeitos a partir de 1º de janeiro de 2022.
Palácio do GoVErNo, 22 de março de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

Protocolo: 775413

d e c r e t o  Nº 2241, de 22 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$ 19.025.710,29 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no 
orçamento vigente.
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos 
da constituição Estadual, combinando com o art. 6º, inciso iii da lei nº 
9.496, de 11 de janeiro de 2022
dEcrETa:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor 
do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual a seguir especificado(s), 
o crédito suplementar no valor de r$ 19.025.710,29 (dezenove Milhões, 
Vinte e cinco Mil, Setecentos e dez reais e Vinte e Nove centavos), para 
atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

151011339215038421 - SEcUlT 0301 335041 1.650.000,00

481011236315018507 - SEcTET 0301 339039 200.000,00

542010830215088888 - iaSEP 0301 339092 15.000.000,00

901011030215077582 - fES 0301 449051 1.970.868,79

922012012212978338 - adEPará 0661 449052 204.841,50

ToTal 19.025.710,29

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, 22 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 2242, de 22 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$ 1.128.000,00 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no 
orçamento vigente.
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos da 
constituição Estadual, combinando com o art. 6º, inciso V da lei nº 9.496, 
de 11 de janeiro de 2022
dEcrETa:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor 
do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual a seguir especificado(s), 
o crédito suplementar no valor de r$ 1.128.000,00 (Hum Milhão, cento e 
Vinte e oito Mil reais), para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

151011339215038421 - SEcUlT 0101 335041 200.000,00

462021339215038841 - fcP 0101 339039 928.000,00

ToTal 1.128.000,00

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

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

911022884600008590 - Enc. SEPlad-Pl 0101 339039 1.128.000,00

ToTal 1.128.000,00

art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 22 de março de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

HaNa GHassaN tUMa
Secretária de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 775411

CASA CIVIL DA GOVERNADORIA

.

Portaria Nº 343/2022-ccG, de 22 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. 2022/338134,
r E S o l V E:
autorizar JoÃo cHaMoN NETo, Secretário regional de Governo do Su-
deste do Pará, a viajar no trecho Marabá/Belém/Marabá, nos dias 22 e 23 
de março de 2022, a fim de cumprir agenda institucional, e conceder para 
tanto 1 e ½ (uma e meia) diária.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 22 dE MarÇo dE 2022.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

Portaria Nº 344/2022-ccG, de 22 de MarÇo de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 2.168, de 27 de maio 
de 1997, e 
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2022/334091,
r E S o l V E:
autorizar JoSÉ MaUro dE liMa o’ dE alMEida, Secretário de Estado de 
Meio ambiente e Sustentabilidade, a viajar para São Paulo/SP, no período 
de 27 a 29 de março de 2022, a fim de participar do lançamento da Glas-
gow financial alliance for Net-Zero (GfaNZ) e do Encontro da comunidade 
de Signatários da campanha “race to Zero”, no Brasil, devendo responder 
pelo expediente do Órgão, na ausência do titular, raUl ProTáZio roMÃo, 
Secretário adjunto.rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 22 dE MarÇo dE 2022.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 345/2022-ccG, de 22 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. 2022/340040,
r E S o l V E:
nomear alaN WaNTUir dE MElo diaS para exercer o cargo em comissão 
de chefe de Serviços, código GEP-daS-011.1, com lotação na Polícia civil, 
a contar de 18 de março de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 22 dE MarÇo dE 2022.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Protocolo: 775415
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diÁria
.

Portaria Nº 422/2022-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° 2022/335148, de 21 de março de 2022;
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de MariTUBa/Pa, no dia de 19/03/2022.

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, 22 de março de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 423/2022-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° 2022/335533, de 21 de março de 2022;
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para os municípios 
de florESTa do araGUaia/ coNcEiÇÃo do araGUaia/ XiNGUara/Pa, 
no período de 21 a 26/03/2022.

servidor objetivo

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

dinária de Produção.

cumprir agenda da Secretaria Extraordinária 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, 22 de março de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 424/2022-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° 2022/340283, de 22 de março de 2022;
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de SaNTa BárBara/Pa, no dia 22/03/2022.

servidor objetivo

EliaS SoUZa liMa, cPf 249.042.102-63, matrícula funcional nº 
2015331/ 1, Servente, lotado 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, 22 de março de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 425/2022-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° 2022/335197, de 21 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

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 426/2022-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° 2022/340282, de 22 de março de 2022;
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para os municípios 
de acará/ BUJarÚ/Pa, no período de 23 a 26/03/2022.

servidor objetivo

aNToNio coSTa, cPf 067.240.002-20, matrícula funcional 
nº 8042955/ 2, ocupante do cargo de assistente de Gabine-

te, lotado na diretoria de Gestão de logística.

Participar de agenda do Governamental, nos referidos 
municípios.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 3.½ (três e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 22 de março de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 775361

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

.

Portaria
.

Portaria Nº 137/2022-PGe.G., de 18 de março de 2022
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais...
coNSidEraNdo o artigo 91 da lei 5.810/94, alterado pela lei nº 
9.348/2021;
rESolVE:
coNcEdEr, 20 (vinte) dias de licença paternidade ao Procurador do Esta-
do, Pablo Santos de Souza, identidade funcional nº 5930961/1, no período 
de 17.03 a 05.04.2022.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 774837
Portaria Nº 138/2022-PGe.G., de 21 de março de 2022
o Procurador-Geral do Estado, no uso das suas atribuições legais...
rESolVE:
rEVoGar, a contar de 09.03.2022, a Portaria 250/2019-PGE.G., de 
15.04.2019, publicada no doE nº 33855 de 18.04.2019, que designou 
o Procurador do Estado José augusto freire figueiredo, identidade fun-
cional nº 57223898/1, para responder pela coordenadoria da consultoria 
Jurídica da Secretaria de Estado de desenvolvimento agropecuário e da 
Pesca - SEdaP.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ricardo NaSSE r SEfEr
Procurador-Geral do Estado

Protocolo: 774838

.

.

SECRETARIA ESTRATÉGICA DE
ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA

.

desiGNar serVidor
.

Portaria. N° 057/2022 – GaB/seac
Belém Pa, 22 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;
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coNSidEraNdo a PorTaria Nº 001/2020 – GaB/SEac, de 22/06/2020, 
publicada no doE 34.263 de 25/06/2020;
coNSidEraNdo o que dispõe os art. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994 e,
r E S o l V E:
dESiGNar o servidor filiPE cUNHa da SilVa, Matrícula 5946371-1, as-
sessor Especial ii, a responder como coordenador de Núcleo/ Núcleo Ju-
rídico / SEac no período de 23/03/2022 a 27/03/2022, por ocasião da 
ausência da titular, HEloiSa TaBoSa BarroS lEÃo, Matrícula 5919881-2, 
onde a mesma estará viajando a trabalho pela Seac no respectivo período.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Gabinete do Secretário, 22 de março de 2022
raiMUNdo JoSÉ PiNHEiro doS SaNToS JÚNior
SEcrETário adJUNTo

Protocolo: 775160

.

.

errata
.

Na publicação do Diário Oficial Nº 34.880, do dia 04 de março de 2022,
Protocolo: 767145
onde se lê:
Presidente: HEloiSa TaBoSa BarroS lEÃo, Matrícula 5919881/2
Leia-se:
Presidente: carloS VicTor SoUZa SilVa - mat no 5890870/3
Belém/Pa, 22 de março de 2022.

Protocolo: 775326
errata - rePUBLicaÇÃo
Port 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/xxxxxx
rESolVE:
coNcEdEr Suprimento de fundos no valor de r$. 4.000,00 (quatro mil 
reais), ao servidor GilVaNdo alVES da SilVa, Matrícula 5963932-1, cPf 
574.071.182-72, para atender despesas de pequeno vulto administrativas 
de pronto pagamento, conforme discriminação:
• Material de Consumo............................ 339030… R$. xxxx
• Serviços Prestados de Terceiros – PJ – 339039... R$. xxxx
o prazo para aplicação do Suprimento de fundos deverá ser de 30 (trinta) 
dias, a contar da emissão da ordem Bancária, devendo a prestação de 
contas ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias, após o término da aplicação, 
sujeitando-se a tomada de contas, se não o fizer no prazo determinado.
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: 775399

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 002/2022-seac
com base no Parecer Técnico nº. 012/2022-Glic e Parecer Jurídico nº 
053/2022-NUJUr, constantes nos autos do processo nº. 2022/279484, 
fundamentado na lei 8.666/93, reconheço a contratação direta por meio 
de inexigibilidade de licitação, para realização de inscrição para participa-
ção do Workshop operação Social Media, que será realizado nos dias 22 e 
23 de março, em Belém-Pa, no valor de r$994,00 (novecentos e noventa e 
quatro mil reais), que será pago através de nota de empenho substituta de 
contrato, despesa oriunda da dotação orçamentária: Und. orçamentária: 
76101, função: - 08, Sub-função: - 132, Programa: - 1297, Proj. ativida-
de: - 8408, Natureza despesa: - 339039, fonte recurso: - 0101000000, 
ação: - 263076, Plano interno: - 4120008408c.
Belém/Pa, 21 de março de 2021.
raiMUNdo JoSÉ PiNHEiro doS SaNToS JÚNior
SEcrETário dE arTicUlaÇÃo da cidadaNia EM EXErcÍcio

Protocolo: 775207

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade - seac
o SEcrETário da SEcrETaria ESTraTÉGica dE arTicUlaÇÃo da ci-
dadaNia-SEac EM EXErcÍcio, no uso de suas atribuições, e em cumpri-
mento às determinações contidas no art. 26 da lei nº 8.666/93, raTifica 
a inexigibilidade de licitação para realização de inscrição para participação 
do Workshop operação Social Media, que será realizado nos dias 22 e 23 
de março, em Belém-Pa, no valor de r$994,00 (novecentos e noventa 
e quatro mil reais), com base no artigo 25, caput, da lei nº 8.666/93, 
conforme documentos, Parecer Jurídico nº. 053/2022/NUJUr/SEac e atra-
vés da dotação orçamentária: Und. orçamentária: 76101, função: - 08, 
Sub-função: - 132, Programa: - 1297, Proj. atividade: - 8408, Nature-
za despesa: - 339039, fonte recurso: - 0101000000, ação: - 263076, 
Plano interno: - 4120008408c, constantes no Processo administrativo nº 
2022/279484.
Belém/Pa, 21 de março de 2021.
raiMUNdo JoSÉ PiNHEiro doS SaNToS JÚNior
SEcrETário dE arTicUlaÇÃo da cidadaNia EM EXErcÍcio

Protocolo: 775211

diÁria
.

Portaria 056/2022-GaB/seac Belém Pa, 22 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 2022/315909
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
5897145-3 Mário aBraHaM aZaNcoT GoMES 015.501.722-55

 
dÊ-SE ciENcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Gabinete do Secretário, 22 de março de 2022
raiMUNdo JoSÉ PiNHEiro doS SaNToS JÚNior
SEcrETário adJUNTo

Protocolo: 775147

secretaria de estado
de PLaNeJaMeNto
e adMiNistraÇÃo

.

Portaria
.

Portaria Nº 0058/Gs, de 16 de MarÇo de 2022.
a SEcrETária dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, no uso 
da competência delegada através do decreto nº. 0593 de 15.02.80.
considerando os termos do Processo Eletrônico nº. 2022/90954.
rESolVE:
Redistribuir, “ex-officio”, da Fundação Cultural do Estado do Pará - FCP, 
para a Secretaria de Estado de Planejamento e administração - SEPlad, 
o servidor iSMaEl MaNcio rEBElo, matrícula nº 57202145/1, cargo de 
assistente administrativo, a contar da data da publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 16 de 
Março de 2.022.
HaNa GHaSSaN TUMa.
Secretária de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 774809

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 257/2022-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. 98 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994,
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo n° 2022/250359,
rESolVE:
coNcEdEr ao servidor roBErTo GoMES GalUcio, id. funcional nº 
57175997/1, ocupante do cargo de assistente administrativo, lo tado na 
coordenadoria de logística e Gastos Públicos, 30 (trinta) dias de licença 
Prêmio, no período de 01 de junho a 30 de junho de 2022, referente ao 
triênio 14/12/2015 a 13/12/2018 (2ª etapa).
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: 774865

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 262/2022-daF/sePLad, de 22 de MarÇo de 2022.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 1.667/2021 – ccG, de 10 de 
novembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 2021 
e as delegadas pela PorTaria Nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de dezembro 
de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
coNSidEraNdo, o que dispõe o art. 81 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/1300751 e, ainda, o lau-
do Médico nº. 87764,
r E S o l V E:
forMaliZar a concessão de 15 (quinze) dias de licença para Tratamento de 
Saúde ao servidor MarcElo PErEira loBaTo, id. funcional nº. 55587770/3, 
ocupante do cargo de Técnico em Gestão Pública, lotado na coordenadoria de 
Estudos Econômicos, no período de 02/10/2021 a 16/10/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 22 dE 
MarÇo dE 2022.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 774981
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Portaria Nº 263/2022-daF/sePLad, de 22 de MarÇo de 2022.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 1.667/2021 – ccG, de 10 de 
novembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 2021 
e as delegadas pela PorTaria Nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de dezembro 
de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
coNSidEraNdo, o que dispõe o art. 81 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/51175 e, ainda, o laudo 
Médico nº. 86960,
r E S o l V E:
forMaliZar a concessão de 05 (cinco) dias de licença para Tratamen-
to de Saúde à servidora Maria lUiZa SaNToS E GaMa, id. funcional 
nº. 2933/1, ocupante do cargo de assistente administrativo, lotada na 
coordenadoria de controle e Movimentação de Pessoas, no período de 
13/12/2021 a 17/12/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 22 dE 
MarÇo dE 2022.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 774994

terMo aditiVo a coNtrato
.

6º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 11/2018 – sePLad
objeto: a prorrogação do prazo contratual, pelo período de 04 (quatro) meses.
dotação orçamentária:
Uo: 91101
ação: 04.122.1297.8338 – operacionalização das ações administrativas
ação: 04.121.1508.8890 – fortalecimento Gestão Municipal
Natureza de despesa: 33.90.33 – Passagens e despesas com locomoção
Valor Estimado: r$ 91.330,00 (4meses)
fonte: 0101006355
origem do recurso – Tesouro Estadual
data de assinatura: 21.03.2022
Vigência: 25/03/2022 a 24/07/2022
contratado: Nc coMÉrcio, SErV. E locaÇÃo dE MáQUiNaS E EQUiP. EirElli, 
estabelecida na avenida roberto camelier n° 439, cEP: 66033-640, inscrita no 
cNPJ/Mf sob nº 08.016.893/0001-75, neste ato, representada pela Sra. Maria 
amélia de Pontes, brasileira, residente e domiciliada em Belém/Pa.
ordenadora: iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças
Secretaria de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 774954

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 258/2022-daF/sePLad, de 22 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 dos Processos n° 2022/307748 de 15.03.2022;
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo as Portarias nºs 251, 252, 253, 254 e 255/2022-daf/SEPlad, 
de 21 de março de 2022, publicadas no doE nº 34.901 de 22 de março de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 22 dE 
MarÇo dE 2022.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 775202

Portaria Nº 76, de 22 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 orçamen-
tária e o cronograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da 
Seguridade Social, para o primeiro quadrimestre do exercício de 2022 e, 
considerando o(s) decreto(s) n° 2241, de 22/03/2022.
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 76, de 22 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

adEPará

investimentos 0,00 0,00 204.841,50 0,00 204.841,50

Equipamentos e Mate-
rial Permanente

 0661 0,00 0,00 204.841,50 0,00 204.841,50
SEcTET

outras despesas 
correntes 0,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00

despesas ordinárias
 0301 0,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00

GESTÃo
iaSEP

outras despesas 
correntes 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

contrato Estimativo
 0301 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

iNfra-ESTrUTUra E 
TraNSPorTE

SEdoP
investimentos 0,00 0,00 1.970.868,79 0,00 1.970.868,79

obras e instalações
dESTaQUE rEcEBido 

do(a) fES
 0301 0,00 0,00 1.970.868,79 0,00 1.970.868,79

PolÍTica SÓcio-
cUlTUral

fcP
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 928.000,00 0,00 928.000,00

despesas ordinárias
 0101 0,00 0,00 928.000,00 0,00 928.000,00

SEcUlT
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 1.850.000,00 0,00 1.850.000,00

despesas ordinárias
 0101 0,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
 0301 0,00 0,00 1.650.000,00 0,00 1.650.000,00

ProGraMa/
orGÃo FoNte

1º QUadriMestre - 2022
JaNeiro FeVereiro MarÇo aBriL totaL

cultura 0,00 0,00 2.778.000,00 0,00 2.778.000,00
fcP
 0101 0,00 0,00 928.000,00 0,00 928.000,00

SEcUlT
 0101 0,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
 0301 0,00 0,00 1.650.000,00 0,00 1.650.000,00

Educação 
Profissional e 
Tecnológica

0,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00

SEcTET
 0301 0,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00

Governança 
Pública 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

iaSEP
 0301 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

Manutenção da 
Gestão 0,00 0,00 204.841,50 0,00 204.841,50

adEPará
 0661 0,00 0,00 204.841,50 0,00 204.841,50

Saúde 0,00 0,00 1.970.868,79 0,00 1.970.868,79
SEdoP

dESTaQUE rEcE-
Bido do(a) fES

 0301 0,00 0,00 1.970.868,79 0,00 1.970.868,79

FoNte
1º QUadriMestre - 2022

JaNeiro FeVereiro MarÇo aBriL totaL
0101 - rEcUrSoS ordi-

NarioS                                         0,00 0,00 1.128.000,00 0,00 1.128.000,00

0301 - recursos ordinários 0,00 0,00 18.820.868,79 0,00 18.820.868,79
0661 - recursos Próprios 

diretamente arrecadado pela 
administração indireta

0,00 0,00 204.841,50 0,00 204.841,50

ToTal 0,00 0,00 20.153.710,29 0,00 20.153.710,29

Protocolo: 775412
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GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e adMiNistraÇÃo – sePLad

aUditoria GeraL do estado do ParÁ – aGe 
coNcUrso PÚBLico Para ProViMeNto de VaGas eM carGos 

de NÍVeL MÉdio e sUPerior
coNcUrso PÚBLico c-212

editaL Nº 15 sePLad/aGe, de 22 de MarÇo de 2022
resULtado PreLiMiNar da ProVa de tÍtULos

a SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo (SE-
Plad) e a aUdiToria GEral do ESTado do Pará (aGE), no uso das suas 
atribuições legais, tornam público o rESUlTado PrEliMiNar da ProVa 
dE TÍTUloS do concurso Público c-212, divulgado em ordem alfabética.
art.  1º Segue em anexo Único o resultado Preliminar da Prova de Títulos 
por ordem alfabética.
art. 2º os candidatos poderão interpor recurso contra o resultado Prelimi-
nar da Prova de Títulos no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis contados a 
partir da data de publicação deste Edital. o recurso deverá ser protocolado 
em formulário próprio, disponível no endereço eletrônico https://www.fun-
dacaocetap.com.br, do dia 24/03/2022 até o dia 25/03/2022.
art. 3º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições contrárias.
Belém/Pa, 22 de março de 2022.
HaNa GHaSSaN TUMa
Secretária de Estado de Planejamento e administração
JoSÉ rUBENS BarrEiroS dE lEao
auditor-Geral do Estado do Pará
anexo Único: resultado Preliminar da Prova de títulos por ordem 
alfabética
o resultado Preliminar da Prova de Títulos está na seguinte ordem: núme-
ro de inscrição; nome; nota da prova de títulos.
carGo 02: aUditor de FiNaNcas e coNtroLe: 5361; adENilSoN 
caMPoS diNiZ; 0 / 2107; adriaNa criSTiNa dE araÚJo MENdES; 0 
/ 2898; adriaNa Marcia aTaidE dE caSTro; 0 / 924; alEGria doS 
SaNToS lEiTE; 1 / 3254; allaN SidNEY SaNToS BaTalHa; 0 / 4889; 
aMaNda carValHo BarBoSa caMPElo; 0,5 / 6594; aNa PaUla araUJo 
PiNHEiro SaNToS; 0 / 7072; aNa PaUla PaNToJa PiNTo; 0,5 / 5031; 
aNaMaria fErrEGUETE criSPiNo cUNHa; 0,25 / 1646; aNdrÉ NoNaTo 
fraNco dE SoUZa; 0 / 3210; aNGEla aNdrEZa fUrTado dE oliVEira; 
0,5 / 6199; arlEY diEMiNGEr rodriGUES; 0,5 / 6259; BrUNa corrEa 
da SilVa; 0 / 2131; clEBEr lUiZ coElHo da SilVa; 0,5 / 2508; dalila 
do NaSciMENTo araUJo; 0,25 / 2419; dElaNo MiraNda dE fiGUEirE-
do; 0,5 / 1800; dEViSoN ViEira GUiMaraES daS NEVES; 0,25 / 6924; 
dYNa KErllY riBEiro MENdES; 0,25 / 6775; EliM doS PaSSoS do coU-
To; 0,25 / 7698; EMaNUEl NaZarENo oliVa da SilVa JUNior; 0 / 1080; 
faBrÍcia carNEiro oliVEira; 0,5 / 893; fEliPE SaNTaNa dE alMEida; 
0 / 7676; filiPE frEiTaS cHaVES; 0 / 4277; GaBriEl lEaNdro daNTaS; 
0 / 5428; GiSEli PaUlo dE oliVEira; 0 / 622; HENriQUE PoNTES aN-
dradE; 0,5 / 2021; iaNNY PaMElla riBEiro ToMaZ; 0,5 / 4632; iSa-
BElla dE oliVEira BEcHiS; 0 / 3013; JailSoN fiGUEirEdo da SilVa; 
0,25 / 2197; JoÃo MarcoS coSTa dE oliVEira; 0 / 4025; Joao PaUlo 
aVElar dE araUJo PoNTES; 0,25 / 240; JoNaTHaN WallacE coSTa 
PErEira; 0 / 1698; JorGE orioN MarTiNS dE aNdradE; 0,5 / 1006; 
JoSÉ VicTor MacHado NaSciMENTo; 0 / 5953; JoSilENa BiTENcoUrT 
da lUZ PiNTo; 0 / 5160; JUarES NUNES da SilVa; 0 / 2859; lariSSa 
cardoSo ScHErEr; 0,25 / 2398; lEda Maria GUiMaraES SaNToS; 0,5 
/ 6306; lEoNardo JUEliNo da SilVa; 0,25 / 3055; lEoNardo ModES-
To dE QUEiroZ; 0,25 / 2539; lorENa arEdE BarBoSa fErNaNdES; 
0,25 / 124; lUElBY BriTo aBadia dE liMa; 0,25 / 7079; lUiS HENri-
QUE aQUiNo daNTaS; 0,5 / 1133; MarcElo dE oliVEira fErrEira; 0 / 
2465; MarcoS aNdrE MENdES aZEVEdo caNTUaria NoBrE; 0 / 1188; 
MarcoS roBErTo SilVa doS SaNToS; 0,25 / 3968; MaUro HENriQUE 
da coNcEicao MoNTEiro; 0,25 / 3835; MicHEllE SaNcHES cUNHa ME-
diNa; 0,25 / 2908; MirraEl HoacY ViaNa larraT MiraNda; 0 / 6021; 
PaTricia TEiXEira fErrEr; 0,25 / 276; PaUlo GEorGE loPES MacHa-
do; 0,5 / 1281; PEdro ENriQUE BoMfiM carValHo; 0,25 / 1390; raY-
Nara MaYra NaSciMENTo ViEira; 0,25 / 7516; rEJaNE roSa da SilVa; 
0 / 6746; rodriGo KENJi araNHa KaNZaKi; 0 / 2672; rUBENilSoN 
oliVEira da SilVa; 0,25 / 2247; TaTiaNNE ElENY aZEVEdo dE MoraiS; 
0 / 1589; THaliTa PriScila lEMoS GUiMaraES Maia; 0,5 / 534; THiaGo 
caNTao PENa; 0 / 888; TrYcia fErrEira aMaral KlaUTaU; 0,5 / 542; 
ValTEr aNdrEY ValoiS caValcaNTE; 0 / 1931; WalMir oliVEira coU-
To; 0 / 1794; WGladilSoN rodriGUES Garcia; 0,25.
carGo 03: tecNico eM Gestao de iNForMatica: 5542; MaNoEl 
PaNToJa alVES JUNior; 0,25 / 468; MarcElo HErMES MarQUES; 0,25 
/ 6337; Marcio rodriGUES doS rEiS; 0.

Protocolo: 775410

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

.

errata
.

onde se lê: PorTaria N.º 051 dE 14 dE MarÇo dE 2021.
Leia-se: PorTaria N.º 051 dE 14 dE MarÇo dE 2022.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
MoiSES alVES dE SoUZa
diretor administrativo e financeiro em Exercício

Protocolo: 775123

coNtrato
.

contrato: 004/2022/ioe
Exercício: 2022
referência: Pregão Eletrônico SrP Nº. 09/2021-dGl/SEPlad
PaE: Nº 2022/144886
objeto: Prestação de serviços eventuais de manutenção predial, preventi-
va e corretiva, com fornecimento de material, mão de obra e equipamentos, para a 
iMPrENSa oficial do ESTado – ioE.
Valor: r$ 58.609,20 (cinquenta e oito mil seiscentos e nove reais e vinte centavos).
data de assinatura: 22.03.2022.
Vigência: 22.03.2022 a 21.03.2023.
orçamento:
fonte de recurso: 0261.00.0000
Natureza da despesa: 339039
Programa de Trabalho: 22.122.1297.8338
Plano interno: 412.000.8338c
contratado: coNSTrUlaGoS coNSTrUTora E EMPrEENdiMENToS lTda 
(cNPJ: 01.780.060/0001-37).
Endereço: rua Ernesto Pinto filho, 39 Sl01 - conj. Shangrilá ii - Parque 
dez, cEP 69054-692, Manaus/aM.
E-mail: contratos@construlagos.com.br
fone: (92) 2021-1632
ordenador: JorGE lUiZ GUiMarÃES PaNZEra.

Protocolo: 775032

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS 
SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ

.

errata
.

errata
errata da PUBLicaÇÃo do eXtrato do 5º ta ao coNtrato 
Nº 19/2017, PUBLicado No doe Nº 34.899, do dia 21/03/2022, 
ProtocoLo Nº 773805.
coNTraTaTa:TicKET SolUÇÕES HdfGT S/a .
oNde se LÊ- JUSTIFICATIVA:O prazo do Contrato original fica prorrogado até 
a implantação do Novo Sistema de Gerenciamento de combustível do Estado
Leia-se- JUSTificaTiVa: Prorrogação do prazo de vigência do contrato 
por mais 12 meses.
ViGENcia 03.03.2022 a 03.03.2023
ordenador responsável: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida.

Protocolo: 775172

.

.

oUtras MatÉrias
.

Processo N° 2021/817447
coNtrato de cessÃo de Uso Nº. 007/2021
oBJETo: cessão do imóvel de propriedade do iaSEP, localizado na aV.Na-
çoes Unidas nº.3647, setor 006, Qd Nº 006,lT 003, Bairro coperlândia, 
Municipio de oUrilaNdia do NorTE/Pa, cEP: 68.390-000
daTa dE aSSiNaTUra: 13/10/2021
ViGÊNcia: 13/10/2021 a 13/10/2023
cEdENTE: iNSTiTUTo dE aSSiSTÊNcia doS SErVidorES do ESTado 
do Pará-iaSEP
cESSioNário: Policia MiliTar do ESTado do Para
ordENador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida

Protocolo: 775013

.

.

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 163 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 disposto no artigo 98 da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994,
coNSidEraNdo ainda, os termos do Processo nº 2021/1355920 (PaE), de 
29/11/2021, que dispõe sobre gozo de licença Prêmio.
rESolVE: 
i– forMaliZar a coNcESSÃo à servidora Simone ferreira lobão Moreira, 
matrícula funcional n° 54186002/2, ocupante do cargo de Procuradora, lota-
da na coordenadoria do contencioso, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no 
período de 03/01/2022 a 01/02/2022, correspondente ao triênio 2011/2014.
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: 774802
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diÁria
.

Portaria Nº 166 de 22 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 2022/327871 
(PaE), de 18/03/2022.
rESolVE: 
i – forMaliZar a aUToriZaÇÃo ao servidor alessandro de Moraes Bar-
ros, matrícula nº 5890933/1, ocupante do cargo de Motorista/Gerente, a 
viajar ao município de Abaetetuba/PA, no dia 21/03/2022, a fim de tratar 
dos preparativos para a inauguração do Polo.
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, ½ (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, 22 de março de 2022. 
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 775391

.

.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria Nº 165 de 22 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 administrativo Eletrônico 2022/313618 
(PaE), de 16/03/2022, que dispõe sobre transferência de período de férias.
rESolVE:
i – forMaliZar a TraNSfErÊNcia do período de gozo de férias do servi-
dor GlEYSoN carloS SaNTiaGo MoraES, matrícula nº 5898437/3, ocu-
pante da função de assistente administrativo, do período de 03/03/2022 a 
22/03/2022 para 24/03/2022 a 12/04/2022, concedido através da Portaria 
n° 678/2021, de 30/09/2021, publicada no doE n° 34.719, de 01/10/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 22 de março de 2022. 
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 775356

.

.

PeNsÃo
.

instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria ret. Ps Nº 1.027 de 10 de MarÇo de 2022.
diSPÕEM sobre a concessão do benefício previdenciário de PENSÃo Por 
MorTE - ProcESSo Nº 2021/788700.
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 nome do pensionista EDU-
ardo aUGUSTo GoNÇalVES, cujo benefício foi concedido através da Por-
taria PS Nº 841 de 23 de fevereiro de 2022, publicada no Diário Oficial nº 
768996, de 10/03/2022, resolve:
I - Retificar o item I da Portaria PS nº 841 de 23 de fevereiro de 2022, que 
concedeu a pensão por morte, nos termos do parecer técnico constante 
nos autos do processo nº 2021/788700, em favor de EdUardo aUGUSTo 
GoNÇalVES, na condição de companheiro da ex-segurada arlinda almei-
da Gonçalves de Moura, para que passe a constar o nome do beneficiário 
da pensão por morte como EdUardo aUGUSTo GoNÇalVES dE MoUra, 
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: 775039

oUtras MatÉrias
.

instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará 
Portaria ret re Nº 1335 de 21 de MarÇo de 2022 
diSPÕE SoBrE a rETificaÇÃo dE aTo dE rEforMa EM aTENdiMENTo 
À diliGÊNcia do TcE - ProcESSo Nº 535508/2017-TcE e ProcESSo Nº 
2021/954618-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 processual do Tribunal de contas do Estado do 
Pará (Ofício n°202101422/SEGER-TCE) que determinou a retificação da 
PorTaria Nº 2434/2014;
rESolVE:
I - Retificar a PORTARIA Nº 2.434, de 24/09/2014, que reformou “ex officio” 
arNaldo caETaNo ToMÉ, Mat. 5389453/1, cabo-PM, pertencente ao 19º 
Batalhão da Polícia Militar do Estado do Pará (Paragominas), de retificar 
o soldo para proporcional, e excluir as parcelas Gratificação de Serviço 
Ativo, Indenização de Tropa, Representação por Graduação, Gratificação 
de localidade Especial e auxílio invalidez, passando a constar: art. 106, 
inciso ii, e o art. 108, inciso Vi, da lei Estadual nº. 5.251/1985, combinado 
com acórdão n° 16.034/1988 do Tribunal de contas do Estado do Pará; art. 

110,§1° e §2°, alínea “c” da lei n° 5.251/1985; art. 2º-a da lei Estadual 
n° 7.807/14; art. 1°, inciso iV, alínea “c”, do decreto n° 2.940/1983; art. 
20, da lei Estadual nº 4.491/1973, com nova redação dada pelo art, 1º da 
lei Estadual nº 5.231/1985 e art. 1º, inciso iii, do decreto 4.439/1986, 
recebendo os proventos mensais de r$ 2.979,30 (dois mil, novecentos e 
setenta e nove reais e trinta centavos), assim constituídos:

Soldo
Gratificação de Habilitação do Policial Militar – 20%

Gratificação de Risco de Vida – 100%
Gratificação de Interiorização – 100%

Gratificação Tempo de Serviço Militar – 20%
adicional de inatividade – 20%

Provento Mensal

r$ 766,28
 r$ 153,26
r$ 766,28
r$ 383,14
r$ 413,79
r$ 496,55

r$ 2.979,30

ii – os efeitos desta Portaria retroagirão a 19/06/2013, data da Sessão 
ordinária nº 012/2013 – JPMSS, nos termos do art. 108, §2º, da lei nº 
5.251/1985.
iii - os valores pagos a maior não serão objeto de restituição pelo segu-
rado, 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 instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 775187
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria ret aP Nº 1336 de 22 de MarÇo de 2022 
diSPÕE SoBrE a rETificaÇÃo dE BENEfÍcio PrEVidENciário dE aPo-
SENTadoria Por idadE E TEMPo dE coNTriBUiÇÃo aUTUada JUNTo ao 
TcE No ProTocolo 523123/2017-TcE; ProcESSo Nº 2021/150093-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 os termos da diligência requerida pelo TcE/Pa (ofício nº 
202200257/SEGER-TCE), que solicitou a retificação da Portaria AP nº 1542/2013.
rESolVE:
I - Retificar a Portaria AP nº 1542, de 04 de julho de 2013, que aposentou 
iZaNETE Maria da PaiXÃo ViEira, Mat. 499048/1, no cargo de Professor 
assistente Pa-a, lotada na Secretaria de Estado de Educação - SEdUc, 
alterando o percentual do adicional por Tempo de Serviço, de 60% para 
45%, e a respectiva fundamentação legal, passando a constar: art. 6º, 
incisos i, ii, iii e iV da Ec 41/2003, combinado com os artigos 40, § 5º, 
da constituição federal, combinado com o art. 2º e art. 5º da Ec 47/2005 
e o art. 54-a, incisos i, ii, iii e iV da lei complementar n° 39/2002, com 
as alterações introduzidas pela lei complementar nº 49/2005; art. 37, 
§2º, da lei n° 5.351/1986; art. 32, “caput”, da lei nº 7.442/2010, c/c 
art. 35, caput, da lei nº 5.351/1986; art. 131, § 1º, inciso iX, da lei nº 
5.810/1994 e Memorando circular nº 1/2021-diPrE/iGEPrEV, recebendo 
os proventos mensais de r$ 5.867,18 (cinco mil, oitocentos e sessenta e 
sete reais e dezoito centavos), assim constituídos:

Vencimento Base
aulas Suplementares

Gratificação de Magistério – 10%
adicional de Tempo de Serviço – 45%

Vantagem Pessoal Nominal Identificada
 Proventos Mensais

r$ 2.886,24
 r$  692,70
r$  357,96
r$ 1.298,81
r$  631,47
r$ 5.867,18

ii – os efeitos desta Portaria retroagirão a 01/08/2013, data do início dos 
efeitos da Portaria aP nº 1542/2013;
iii – os valores demonstrados acima correspondem à tabela salarial em 
vigor, disposta na lei Estadual nº 8.965/2019;
iV – 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 instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 775188

secretaria de estado
da FaZeNda

.

Portaria
.

Portarias de coNcessÃo de iseNÇÃo de iPVa caiF/dtr
Portaria Nº 2022330001965, de 14 de março de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: carloS aUGUSTo da SilVa coSTa NETo.
cPf: 856.353.912-49.
Marca/ModElo: JEEP/rENEGadE 1.8 aUToM..
cHaSSi: 98861118XMK392827.
Portaria Nº 2022330001975, de 15 de março de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
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iNTErESSado: claUdio JoSE rocHa riBEiro.
cPf: 186.022.232-34.
Marca/ModElo: HYUNdai/crETa 16a aTTiTU.
cHaSSi: 9BHGa811BKP135662.
Portaria Nº 2022330001981, de 15 de março de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: daVid JacoB cHaVES MESQUiTa.
cPf: 070.313.362-44.
Marca/ModElo: VW/T croSS SENSE TSi ad.
cHaSSi: 9BWBH6Bf2M4045645.
Portaria Nº 2022330001973, de 15 de março de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: GEorGia oliVEira TEiXEira.
cPf: 136.909.302-00.
Marca/ModElo: HoNda/fiT PErSoNal.
cHaSSi: 93HGK5830JZ119636.
Portaria Nº 2022330001979, de 15 de março de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: HEB NaTaliNo doS rEiS coSTa.
cPf: 641.294.032-49.
Marca/ModElo: cHEVrolET/oNiX 1.4aT lTZ.
cHaSSi: 9BGKT48V0KG244630.
Portaria Nº 2022330001980, de 15 de março de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: laNNa roBErTa cardoSo PiNHEiro.
cPf: 751.086.232-91.
Marca/ModElo: ToYoTa/ETioS HB XlS15 MT.
cHaSSi: 9BrK29BT2H0094515.
Portaria Nº 2022330001974, de 15 de março de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: lEoNardo rafaEl fErNaNdES.
cPf: 297.952.062-49.
Marca/ModElo: JEEP/rENEGadE 1.8 aT.
cHaSSi: 98861110XJK167207.
Portaria Nº 2022330001971, de 15 de março de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: lUiZ fraNciSco rodriGUES BaNdEira.
cPf: 306.254.832-00.
Marca/ModElo: VW/T croSS SENSE TSi ad.
cHaSSi: 9BWBH6BfXl4083526.
Portaria Nº 2022330001978, de 15 de março de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: MiriaM claUdia faUSTo dE SoUSa MaroJa.
cPf: 751.484.473-20.
Marca/ModElo: ToYoTa/YariS Sd Xl 15 aT.
cHaSSi: 9BrBc9f34K8055120.
Portaria Nº 2022330001982, de 15 de março de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: raQUEl dE BarroS raMoS allEN.
cPf: 459.627.312-04.
Marca/ModElo: HoNda/Hr-V EXl cVT.
cHaSSi: 93HrV2870lK142990.
Portaria Nº 2022330001977, de 15 de março de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: rENaTo rodriGUES coElHo.
cPf: 125.870.792-68.
Marca/ModElo: HoNda/fiT lX cVT.
cHaSSi: 93HGK5840JZ110673.
Portaria Nº 2022330001972, de 15 de março de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: SolaNGE Maria aNaicE loPES.
cPf: 182.209.672-34.
Marca/ModElo: ford/Ka fSl aT 1.5 Ha c.
cHaSSi: 9BfZH55S6K8358964.

Portaria Nº 2022330001976, de 15 de março de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: ViolETa rEfKalEfSKY loUrEiro.
cPf: 005.908.002-72.
Marca/ModElo: HYUNdai/HB20 16a ViSioN.
cHaSSi: 9BHcP51dBMP157534.
Portaria Nº 2022330001988, de 16 de março de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: claUdia BriTo fiGUEirEdo.
cPf: 277.893.222-49.
Marca/ModElo: cHEV/TracKEr T a.
cHaSSi: 9BGEX76H0MB216296.
Portaria Nº 2022330001992, de 16 de março de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: daYGiaNE alMEida oliVEira.
cPf: 354.732.902-72.
Marca/ModElo: NiSSaN/KicKS acTiVE cVT.
cHaSSi: 94dfcaP15MB418369.
Portaria Nº 2022330001989, de 16 de março de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: EdilEi cordEiro dE oliVEira.
cPf: 955.959.452-49.
Marca/ModElo: fiaT/arGo TrEKKiNG 1.3.
cHaSSi: 9Bd358a7HMYK92234.
Portaria Nº 2022330001995, de 16 de março de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: GErVaSio STEiNHEUSEr.
cPf: 486.318.509-00.
Marca/ModElo: cHEV/oNiX 10TaT HB.
cHaSSi: 9BGEa48H0lG163811.
Portaria Nº 2022330001987, de 16 de março de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: JUlio SaNTaNa SENa da SilVa.
cPf: 594.403.842-04.
Marca/ModElo: HoNda/fiT lX cVT.
cHaSSi: 93HGK5840HZ222640.
Portaria Nº 2022330001993, de 16 de março de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: lUiS roBErTo loBaTo doS SaNToS.
cPf: 090.780.533-72.
Marca/ModElo: HYUNdai/crETa 16a aTTiTU.
cHaSSi: 9BHGa811BlP176206.
Portaria Nº 2022330001984, de 16 de março de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: Maria lUiZa Pacifico fErrEira.
cPf: 042.849.240-10.
Marca/ModElo: ToYoTa/corolla Gli18 cVT.
cHaSSi: 9BrBl3HEXJ0144098.
Portaria Nº 2022330002002, de 17 de março de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: alTiNo carloS da SilVa araUJo.
cPf: 632.375.392-87.
Marca/ModElo: cHEV/TracKEr T a.
cHaSSi: 9BGEX76H0NB108735.
Portaria Nº 2022330002006, de 17 de março de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: alZira NaZarETH ErSE rodriGUES.
cPf: 010.111.382-04.
Marca/ModElo: HoNda/ciTY EXl cVT.
cHaSSi: 93HGM6690fZ120879.
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Portaria Nº 2022330001996, de 17 de março de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: aMElia faTiMa MENdES PEdro TraVaSSoS.
cPf: 159.442.712-72.
Marca/ModElo: NiSSaN/KicKS acTiVE cVT.
cHaSSi: 94dfcaP15NB101952.
Portaria Nº 2022330002003, de 17 de março de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: aNToNia EdNa MoNTEiro dE JESUS.
cPf: 379.236.332-15.
Marca/ModElo: cHEV/PriSMa 1.4aT lT.
cHaSSi: 9BGKS69V0KG452704.
Portaria Nº 2022330002004, de 17 de março de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: dElMa NaZarE coSTa TEiXEira dE liMa.
cPf: 280.977.852-34.
Marca/ModElo: ford/EcoSPorT fSl aT1.6B.
cHaSSi: 9BfZB55P2H8647328.
Portaria Nº 2022330002000, de 17 de março de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: EdilaZir SoarES da SilVa.
cPf: 335.085.854-68.
Marca/ModElo: HYUNdai/crETa 16a aTTiTU.
cHaSSi: 9BHGa811BMP218414.
Portaria Nº 2022330002007, de 17 de março de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: EliNaldo GUiMaraES dE alMEida.
cPf: 301.512.952-04.
Marca/ModElo: ford/Ka SE PlUS aT1.5Hac.
cHaSSi: 9BfZH55S6l8016478.
Portaria Nº 2022330002005, de 17 de março de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: JoNaS BriTo da SilVa.
cPf: 252.419.662-34.
Marca/ModElo: ciTroEN/c4cacTUS fEEl BU.
cHaSSi: 9350WNfNYMB509079.
Portaria Nº 2022330001998, de 17 de março de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: KiM oliVEira SaNToS.
cPf: 072.717.692-77.
Marca/ModElo: JEEP/rENEGadE lNGTd aT.
cHaSSi: 98861112XMK376977.
Portaria Nº 2022330002001, de 17 de março de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: lUiZ HENriQUE BarBoSa alVES.
cPf: 001.403.222-80.
Marca/ModElo: cHEV/oNiX 10TaT HB.
cHaSSi: 9BGEa48H0lG243936.
Portaria Nº 2022330001999, de 17 de março de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: Maria iNEZilda carValHo da MoTa.
cPf: 144.086.512-49.
Marca/ModElo: HoNda/Hr-V lX cVT.
cHaSSi: 93HrV2830HZ218760.
Portaria Nº 2022330002008, de 17 de março de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: PEdro arrUda BarrETo.
cPf: 018.504.432-89.
Marca/ModElo: rENaUlT/caPTUr lifE 16 a.
cHaSSi: 93YrHaMH7MJ444644.

Portaria Nº 2022330001997, de 17 de março de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: roSiElSoN JaTi dE SoUSa.
cPf: 374.484.122-72.
Marca/ModElo: JEEP/rENEGadE 1.8 aT.
cHaSSi: 98861110XKK226330.
Portaria Nº 2022330002020, de 18 de março de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: alEX TaVarES coiMBra.
cPf: 040.449.862-07.
Marca/ModElo: JEEP/coMPaSS loNGiTUdE f.
cHaSSi: 98867512WMKK36151.
Portaria Nº 2022330002009, de 18 de março de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: aNdrE lUiZ dE alMEida NEVES.
cPf: 946.022.203-04.
Marca/ModElo: ToYoTa/YariS Sa Xl15liVE.
cHaSSi: 9BrBc9f33M8109347.
Portaria Nº 2022330002024, de 18 de março de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: arTHUr ValE VaScoNcEloS SaNToS.
cPf: 042.416.172-98.
Marca/ModElo: NiSSaN/KicKS S drcT cVT.
cHaSSi: 94dfcaP15lB249297.
Portaria Nº 2022330002010, de 18 de março de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: carloS aNToNio carValHo dE fariaS.
cPf: 005.940.402-72.
Marca/ModElo: cHEVrolET/oNiX 1.4aT lTZ.
cHaSSi: 9BGKT48V0KG367357.
Portaria Nº 2022330002019, de 18 de março de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: fraNciNEidE doS SaNToS MoNTE.
cPf: 775.542.482-00.
Marca/ModElo: i/fiaT Palio ESSENcE 1.6.
cHaSSi: 8aP19628TH4190146.
Portaria Nº 2022330002014, de 18 de março de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: GlEdSoN aNToNio do NaSciMENTo diNiZ.
cPf: 040.524.358-85.
Marca/ModElo: cHEV/TrailBlaZEr lTZ d4a.
cHaSSi: 9BG156MK0Kc444027.
Portaria Nº 2022330002025, de 18 de março de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: Joao iVaN XiMENES.
cPf: 089.931.223-34.
Marca/ModElo: cHEV/TracKEr T a.
cHaSSi: 9BGEX76H0MB218370.
Portaria Nº 2022330002013, de 18 de março de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: Joao PaUlo da coNcEicao PaSTaNa MoNTEiro.
cPf: 668.757.302-00.
Marca/ModElo: cHEV/TracKEr T a.
cHaSSi: 9BGEX76H0MB142572.
Portaria Nº 2022330002017, de 18 de março de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: lETicia aParEcida da SilVa dE oliVEira.
cPf: 596.636.772-87.
Marca/ModElo: HoNda/Hr-V EX cVT.
cHaSSi: 93HrV2850lZ105466.
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Portaria Nº 2022330002023, de 18 de março de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: lUciaNa GoMES SoUZa MariNHo.
cPf: 368.300.112-72.
Marca/ModElo: HoNda/fiT EX cVT.
cHaSSi: 93HGK5860JZ114624.
Portaria Nº 2022330002016, de 18 de março de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: lUciaNo BarroSo SilVa.
cPf: 887.954.463-20.
Marca/ModElo: cHEV/TracKEr T a.
cHaSSi: 9BGEX76H0MB205866.
Portaria Nº 2022330002015, de 18 de março de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: Maria JoSE caMPoS MoUra MElo.
cPf: 095.415.192-53.
Marca/ModElo: rENaUlT/caPTUr lifE 16 a.
cHaSSi: 93YrHaMH7MJ354212.
Portaria Nº 2022330002022, de 18 de março de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: SidNEY rafaEl PaNToJa BraGaNca.
cPf: 792.976.172-04.
Marca/ModElo: JEEP/rENEGadE liMiTEd aT.
cHaSSi: 988611132MK440035.
Portaria Nº 2022330002018, de 18 de março de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: SUElY SaNToS GUiMaraES.
cPf: 267.125.802-00.
Marca/ModElo: NiSSaN/GraNd liViNa 18Sl.
cHaSSi: 94dJBal10EJ948182.
Portaria Nº 2022330002021, de 18 de março de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: WaGNEr da cUNHa PoMPEU.
cPf: 537.536.402-63.
Marca/ModElo: VW/foX coNNEcT MB.
cHaSSi: 9BWaB45Z3l4026690.
Portaria Nº 2022330002012, de 18 de março de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: WilliaM PErEira oliVEira.
cPf: 635.148.502-91.
Marca/ModElo: ciTroEN/c3 aTTracTioN a.
cHaSSi: 935SlNfNUJB521763.
Portaria Nº 2022330002036, de 21 de março de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: carla MoNaliNE doS SaNToS PiNTo.
cPf: 068.572.342-99.
Marca/ModElo: rENaUlT/caPTUr lifE 16 a.
cHaSSi: 93YrHaMH7MJ782335.
Portaria Nº 2022330002031, de 21 de março de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: daNiEl loUrENco da SilVa.
cPf: 012.630.992-20.
Marca/ModElo: HYUNdai/crETa 16a aTTiTU.
cHaSSi: 9BHGa811BMP225542.
Portaria Nº 2022330002034, de 21 de março de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: GiSElia alVarENGa dE araUJo.
cPf: 303.325.752-68.
Marca/ModElo: NiSSaN/KicKS acTiVE cVT.
cHaSSi: 94dfcaP15MB419747.
Portaria Nº 2022330002026, de 21 de março de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-

va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: iralicE dE MacEdo coUTo da rocHa.
cPf: 257.932.172-15.
Marca/ModElo: ToYoTa/corolla Xli16VVT.
cHaSSi: 9BrBc42E295003281.
Portaria Nº 2022330002027, de 21 de março de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: Joao Maria caNTao MEdEiroS.
cPf: 020.192.722-53.
Marca/ModElo: HYUNdai/crETa 16a aTTiTU.
cHaSSi: 9BHGa811BlP176203.
Portaria Nº 2022330002032, de 21 de março de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: Marcia Maria MorEira dUarTE.
cPf: 218.866.602-04.
Marca/ModElo: HoNda/fiT EX flEX.
cHaSSi: 93HGE8890EZ101671.
Portaria Nº 2022330002033, de 21 de março de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: Maria HElENa da SilVa coSTa.
cPf: 212.415.972-00.
Marca/ModElo: HYUNdai/crETa 16a aTTiTU.
cHaSSi: 9BHGa811BMP184324.
Portaria Nº 2022330002028, de 21 de março de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: MiracEli alVES faYal alMEida.
cPf: 063.550.302-63.
Marca/ModElo: JEEP/coMPaSS liMiTEd d.
cHaSSi: 988675136lKK20726.
Portaria Nº 2022330002029, de 21 de março de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: Sofia SoarES dE carValHo aNdrE.
cPf: 055.502.612-43.
Marca/ModElo: HoNda/Hr-V EXl cVT.
cHaSSi: 93HrV2870lK134431.

Protocolo: 774871

Portarias de recoNHeciMeNto de iMUNidade de iPVa caiF/dtr
Portaria Nº 2022330001986, de 16 de março de 2022
MoTiVo: reconhecer a imunidade de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 150, inciso Vi, alínea “a”, § 2° da constituição federal, 
decreto nº 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normativa nº 
04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: diocESE dE XiNGU-alTaMira.
cNPJ: 04.892.592/0001-54.
EXErcÍcio cHaSSi Marca/ModElo
2021 93XHYKl1TNcM46462 MMc/TriToN SPorT HPE
Portaria Nº 2022330001991, de 16 de março de 2022
MoTiVo: reconhecer a imunidade de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 150, inciso Vi, alínea “a”, § 2° da constituição federal, 
decreto nº 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normativa nº 
04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: diocESE dE XiNGU-alTaMira.
cNPJ: 04.892.592/0001-54.
EXErcÍcio cHaSSi Marca/ModElo
2022 8afar23NXNJ257268 i/ford raNGEr XlScd4a22c
Portaria Nº 2022330001983, de 16 de março de 2022
MoTiVo: reconhecer a imunidade de iPVa para o ano de 2021, 2022.
BaSE lEGal: art. 150, inciso Vi, alínea “a”, § 2° da constituição federal, 
decreto nº 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normativa nº 
04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: ordEM doS aGoSTiNiaNoS rEcolEToS ProViNcia dE 
SaNTo ToMaS dE Vil.
cNPJ: 34.148.486/0005-55.
EXErcÍcio cHaSSi Marca/ModElo
2022 8aJfY29G3d8535246 i/ToYoTa HilUX cd4X4 SrV
2021 8aJKa3cd6M3085452 i/ToYoTa HilUX cdSr a4fd
2022 8aJKa3cd6M3085452 i/ToYoTa HilUX cdSr a4fd
2022 93YcddUH57J881154 rENaUlT/MaSTEr BUS16 dci
2022 9Bd341a8cJY515648 fiaT/MoBi driVE
2021 9c2Jf2500ar106878 HoNda/lEad 110
2022 9c2Jf2500ar106878 HoNda/lEad 110
2022 9cdcf4faJcM104543 JTa/SUZUKi BUrGMaN i
Portaria Nº 2022330001985, de 16 de março de 2022
MoTiVo: reconhecer a imunidade de iPVa para o ano de 2021, 2022.
BaSE lEGal: art. 150, inciso Vi, alínea “a”, § 2° da constituição federal, 
decreto nº 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normativa nº 
04, de 25 de março de 2015.
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iNTErESSado: ordEM doS aGoSTiNiaNoS rEcolEToS ProViNcia dE 
SaNTo ToMaS dE Vil.
cNPJ: 34.148.486/0015-27.
EXErcÍcio cHaSSi Marca/ModElo
2021 8aJKa3cd7M3085427 i/ToYoTa HilUX cdSr a4fd
2022 8aJKa3cd7M3085427 i/ToYoTa HilUX cdSr a4fd
Portaria Nº 2022330001990, de 16 de março de 2022
MoTiVo: reconhecer a imunidade de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 150, inciso Vi, alínea “a”, § 2° da constituição federal, 
decreto nº 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normativa nº 
04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: ordEM doS aGoSTiNiaNoS rEcolEToS ProViNcia dE 
SaNTo ToMaS dE Vil.
cNPJ: 34.148.486/0003-93.
EXErcÍcio cHaSSi Marca/ModElo
2022 9BWdB09N8BP014951 VW/Polo SEdaN 1.6
Portaria Nº 2022330001994, de 16 de março de 2022
MoTiVo: reconhecer a imunidade de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 150, inciso Vi, alínea “a”, § 2° da constituição federal, 
decreto nº 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normativa nº 
04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: ordEM doS aGoSTiNiaNoS rEcolEToS ProViNcia dE 
SaNTo ToMaS dE Vil.
cNPJ: 34.148.486/0006-36.
EXErcÍcio cHaSSi Marca/ModElo
2022 98822616cMKd89997 fiaT/Toro frEEdoM aT9 d4
Portaria Nº 2022330002035, de 21 de março de 2022
MoTiVo: reconhecer a imunidade de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 150, inciso Vi, alínea “a”, § 2° da constituição federal, 
decreto nº 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normativa nº 
04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: coNGrEGacao do PrEcioSiSSiMo SaNGUE.
cNPJ: 04.825.543/0001-07.
EXErcÍcio cHaSSi Marca/ModElo
2022 93Y4SrfH4HJ666891 rENaUlT/loGaN EXP 16 ScE
2022 9Bd119609E1112229 fiaT/doBlo ESSENcE 1.8
2022 9Bd15844ad6892705 fiaT/UNo MillE WaY EcoN
2022 9Bd195a4ZG0709167 fiaT/UNo aTTracTiVE 1.0
2022 9Bd197132E3130720 fiaT/SiENa aTTracTiV 1.4
2022 9Bd341a7XHB439564 fiaT/MoBi EaSY oN
2022 9Bd358a1NlYJ95727 fiaT/arGo 1.0
2022 9BGKS48B0EG213399 cHEVrolET/oNiX 1.0MT lT
2022 9BWdB45U7JT111102 VW/NoVo VoYaGE Tl MBV
2022 9BWdB45U8JT082242 VW/NoVo VoYaGE Tl MBV
Portaria Nº 2022330002030, de 21 de março de 2022
MoTiVo: reconhecer a imunidade de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 150, inciso Vi, alínea “a”, § 2° da constituição federal, 
decreto nº 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normativa nº 
04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: iGrEJa PrESBiTEriaNa dE JacUNda.
cNPJ: 22.937.288/0001-68.
EXErcÍcio cHaSSi Marca/ModElo
2022 9BWMf07X8EP003851 VW/KoMBi
Portaria Nº 2022330002011, de 18 de março de 2022
MoTiVo: reconhecer a imunidade de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 150, inciso Vi, alínea “c” da constituição federal, do 
decreto nº 2.7703, de 27 de dezembro de 2006 e da instrução Normativa 
nº 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: aSSociacao PaPa Joao XXiii No BraSil.
cNPJ: 00.531.895/0005-14.
EXErcÍcio cHaSSi Marca/ModElo
2022 9Bd15844ac6595130 fiaT/UNo MillE WaY EcoN
2022 9Bd15844ad6894869 fiaT/UNo MillE WaY EcoN
2022 9BWMf07X2EP014411 VW/KoMBi

Protocolo: 774875

Portarias de reVoGaÇÃo de coNcessÃo de iseNÇÃo 
de icMs caiF/dtr

Portaria Nº 2022330002038, de 21 de março de 2022
MoTiVo: revogar a Portaria n.º 2021330003006, de 24 de setembro de 
2021, que concedeu a isenção do icMS na aquisição de veículo para pessoa 
com deficiência.
BaSE lEGal: lei complementar n.º 24, de 07 de janeiro de 1975; con-
vênio icMS 38, de 30 de março de 2012; arts. 1º e 50 do anexo ii do 
regulamento do icMS, aprovado pelo decreto n.º 4.676, de 18 de junho 
de 2001 e Portaria n.º 0085, de 19 de junho de 2009.
iNTErESSado: aNdrE lUiZ MarQUES PEiXoTo.
cPf: 019.343.602-79.
Marca/ModElo: HYUNdai/HB2010TM ViSioN.
Portaria Nº 2022330002037, de 21 de março de 2022
MoTiVo: revogar a Portaria n.º 2021330002816, de 20 de agosto de 
2021, que concedeu a isenção do icMS na aquisição de veículo para pes-
soa com deficiência.
BaSE lEGal: lei complementar n.º 24, de 07 de janeiro de 1975; con-
vênio icMS 38, de 30 de março de 2012; arts. 1º e 50 do anexo ii do 
regulamento do icMS, aprovado pelo decreto n.º 4.676, de 18 de junho 
de 2001 e Portaria n.º 0085, de 19 de junho de 2009.
iNTErESSado: Maria criSTiNa GoNcalVES cardoSo.
cPf: 128.041.502-91.
Marca/ModElo: rENaUlT/loGaN ZEN16cVT.

Protocolo: 774877

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 531, 22 de MarÇo de 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo da SEcrETaria dE ESTado da 
faZENda, no uso de suas atribuições que foram delegadas pela PorTaria 
Nº 061 de 29/01/2021, publicada no Diário Oficial do Estado n°34.477 
de 01/02/2021 e, considerando o processo nº 2022/318721-  cEraT-
aBaETETUBa(extra) 
rESolVE:
coNcEdEr a servidora odaNETE da coSTa cardoSo, cargo Secretária 
do Gestor, Matricula nº3246922/1,  portadora do cPf nº 06127991234, 
Suprimento de fundos no valor total de r$ 3.000,00 (três mil reais), o qual 
deverá observar a classificação orçamentária:
17101.04.123.1508.8251 - GESTÃo faZENdária
33.90.30- MaTErial dE coNSUMo: 3.000,00 (três mil reais)
foNTE dE rEcUrSoS: 0101 - rEcUrSoS ordiNárioS 
os recursos acima mencionados destinam-se as despesas da cEraT - aBa-
ETETUBa (extra), não subordinada ao processo normal de aplicação, refe-
rente ao mês de MarÇo do exercício corrente, e deverão ser aplicados  em 
até 30 (trinta) dias a contar da data do recebimento
a prestação de contas deverá ser até o 5º (quinto) dia útil após o período 
de aplicação
anidio Moutinho da conceição
diretor de administração em exercício 

Protocolo: 775293

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 461 de 10 de março de 2022 autorizar 3 e 1/2  diárias 
ao servidor VolNaNdES alVES da SilVa PErEira, nº 0591484201, aU-
diTor-a, coordENaÇÃo EXEcUTiVa dE coNTrolE dE MErcadoriaS 
EM TRÂNSITO, objetivo de acompanhar o secretário e o diretor de fiscali-
zação  em visita técnica à  cEcoMT caraJáS , no período de 14.03.2022 
à 17.03.2022, no trecho Belém -Marabá - Belém.
Portaria Nº 462 de 10 de março de 2022 autorizar 2 e 1/2 diárias 
ao servidor VolNaNdES alVES da SilVa PErEira, nº 0591484201, aUdi-
Tor-a, coordENaÇÃo EXEcUTiVa dE coNTrolE dE MErcadoriaS EM 
TrÂNSiTo, objetivo de realizar visita técnica à UEcoMT SÃo GEraldo, 
no período de 04.04.2022 à 06.04.2022, no trecho Belém - Marabá - São 
Geraldo - Marabá - Belém.
Portaria Nº 463 de 10 de março de 2022 autorizar 3 e 1/2  diárias 
ao servidor VolNaNdES alVES da SilVa PErEira, nº 0591484201, aUdi-
Tor-a, coordENaÇÃo EXEcUTiVa dE coNTrolE dE MErcadoriaS EM 
TrÂNSiTo, objetivo de realizar visita técnica à cEcoMT iTiNGa, no período 
de 21.03.2022 à 24.03.2022, no trecho Belém - itinga - Belém.
Portaria Nº 464 de 10 de março de 2022 autorizar 1/2  diária ao 
servidor VolNaNdES alVES da SilVa PErEira, nº 0591484201, aUdi-
Tor -a, coordENaÇÃo EXEcUTiVa dE coNTrolE dE MErcadoriaS EM 
TrÂNSiTo, objetivo de realizar visita técnica à cEcoMT GUrUPi, no perío-
do de 29.03.2022, no trecho Belém - Gurupi - Belém.
Portaria Nº 465 de 10 de março de 2022 autorizar 1/2  diária ao 
servidor Joao GoMES da crUZ filHo, nº 0324856901, MoToriSTa, co-
ordENaÇÃo EXEcUTiVa dE coNTrolE dE MErcadoriaS EM TrÂNSiTo, 
objetivo de conduzir veículo  com o  coordenador da cEcoMT, no período 
de 29.03.2022, no trecho Belém - Gurupi - Belém.

Protocolo: 774975

oUtras MatÉrias
.

Portarias de iseNÇÃo de icMs – cat
Portaria n.º202201000289 de 22/03/2022 - 
Proc n.º 002022730001569/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: Nicson da cruz Pires – cPf: 401.740.262-34
Marca: VolKSWaGEN T-croSS 200 TSi aUTo Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202201000291 de 22/03/2022 - 
Proc n.º 002022730001386/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: antonio Edinaldo Sena da Silva – cPf: 223.358.892-49
Marca: i/fiaT croNoS 1.3 flEX Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202201000293 de 22/03/2022 - 
Proc n.º 002022730001173/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: luis carlos dos anjos Trindade – cPf: 410.626.552-49
Marca: cHEV/oNiX PlUS 10TMT lTZ EcoNoflEX Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202201000295 de 22/03/2022 - 
Proc n.º 002022730001477/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: alex roldão ferreira – cPf: 703.115.012-49
Marca: NiSSaN/KicKS SENSE cVT 1.6 flEX Tipo: Pas/automóvel
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Portaria n.º202201000297 de 22/03/2022 - 
Proc n.º 002022730001550/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 aguiar Vieira – cPf: 206.143.732-04
Marca: ToYoTa/YariS Sd XS 15 aT flEX Tipo: Pas/automóvel

Portarias de iseNÇÃo de iPVa – cat
Portaria n.º202204000913, de 22/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001566/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: daniel Marques de carvalho – cPf: 096.723.702-53
Marca/Tipo/chassi
fiaT/UNo SPorTiNG 1.4/Pas/automovel/9Bd195a9MG0753202
Portaria n.º202204000915, de 22/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001567/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: Marilene de Sousa freitas – cPf: 397.395.972-20
Marca/Tipo/chassi
fiaT/idEa aTTracTiVE 1.4/Pas/automovel/9Bd13501YG2286560
Portaria n.º202204000917, de 22/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001395/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 Macedo de Souza – cPf: 145.614.094-91
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa ESSENcE 1.6/Pas/automovel/9Bd19716TH3326743
Portaria n.º202204000919, de 22/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001530/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 da conceição Moreira – cPf: 098.261.492-68
Marca/Tipo/chassi
fiaT/idEa aTTracTiVE 1.4/Pas/automovel/9Bd13501YG2286610
Portaria n.º202204000921, de 22/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001323/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: flavio robert anaissi Melo – cPf: 487.323.382-87
Marca/Tipo/chassi
fiaT/arGo TrEKKiNG 1.3/Pas/automovel/9Bd358a7HMYl08945
Portaria n.º202204000923, de 22/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001520/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: carmoso Pires invenção – cPf: 597.704.902-10
Marca/Tipo/chassi
cHEV/SPiN 18l aT PrEMiEr/Pas/automovel/9BGJP7520MB218144
Portaria n.º202204000925, de 22/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001265/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: luiz carlos Gurjão dos Passos – cPf: 257.867.172-91
Marca/Tipo/chassi
GM/MEriVa JoY/Pas/automovel/9BGXl75X0cc215543
Portaria n.º202204000927, de 22/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001186/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 Messias Nascimento dos Santos – cPf: 081.456.602-20
Marca/Tipo/chassi
VW/NoVo foX Tl ME/Pas/automovel/9BWaG45Z7G4055116
Portaria n.º202204000929, de 22/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001146/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: antonio Marcos Sousa Sampaio – cPf: 428.500.532-87
Marca/Tipo/chassi
VW/Polo cl ad/Pas/automovel/9BWaH5BZ0JP060204
Portaria n.º202204000931, de 22/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001194/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 Goncalves Moura – cPf: 353.953.032-00
Marca/Tipo/chassi
cHEV/oNiX PlUS 10TaT Pr2/Pas/automovel/9BGEY69H0MG208104
Portaria n.º202204000933, de 22/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001374/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: laercio farias dos Santos – cPf: 431.814.572-72
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa ESSENcE 1.6/Pas/automovel/9Bd19716TH3328578
Portaria n.º202204000935, de 22/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001267/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: carlos de Sena Barros – cPf: 096.657.572-53
Marca/Tipo/chassi
cHEVrolET/coBalT 1.4 lTZ/Pas/automovel/9BGJc6930GB159448

Portaria n.º202204000937, de 22/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001376/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: Gilberto duarte camelo – cPf: 155.321.002-68
Marca/Tipo/chassi
cHEV/oNiX PlUS 10TaT Pr1/Pas/automovel/9BGEP69H0MG208009
Portaria n.º202204000939, de 22/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001447/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: rodrigo correa cabanillas – cPf: 526.845.632-68
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/ccroSS Xr 20/Mis/Utilitari/9BrK3aaG7P0040399
Portaria n.º202204000941, de 22/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001248/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: Ewerton alan Barata Nogueira – cPf: 517.530.142-04
Marca/Tipo/chassi
cHEV/TracKEr 12T a Pr/Pas/automovel/9BGEP76B0MB219255
Portaria n.º202204000943, de 22/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001518/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: Joselho lazaro ferreira – cPf: 663.657.832-72
Marca/Tipo/chassi
NiSSaN/VErSa 16SV cVT/Pas/automovel/94dBcaN17lB214225
Portaria n.º202204000945, de 22/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001521/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: raimundo Nonato afonco de lima – cPf: 187.050.142-04
Marca/Tipo/chassi
cHEV/SPiN 1.8l MT lTZ/Pas/automovel/9BGJc7520HB166893
Portaria n.º202204000947, de 22/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001574/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 Vieira filho – cPf: 011.773.383-00
Marca/Tipo/chassi
fiaT/idEa adVENTUrE 1.8/Pas/automovel/9Bd13531cd2237634
Portaria n.º202204000949, de 22/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001433/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Elias de Souza Pinto – cPf: 516.545.392-87
Marca/Tipo/chassi
VW/NoVo VoYaGE Hl MBV/Pas/automovel/9BWdB45U9HT080574
Portaria n.º202204000951, de 22/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001494/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: Edson Henrique Silva de alencar – cPf: 301.246.382-87
Marca/Tipo/chassi
VW/VirTUS Mf/Pas/automovel/9BWdl5BZ1lP111787
Portaria n.º202204000953, de 22/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001523/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: Walter Monteiro dos Santos – cPf: 016.787.792-53
Marca/Tipo/chassi
fiaT/idEa aTTracTiVE 1.4/Pas/automovel/9Bd13501YG2286465
Portaria n.º202204000955, de 22/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001575/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: Topasio Silva de Souza – cPf: 043.694.082-53
Marca/Tipo/chassi
cHEV/PriSMa 1.4MT lTZ/Pas/automovel/9BGKT69V0HG240264
Portaria n.º202204000957, de 22/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001519/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: rafael campos Santos – cPf: 009.349.942-69
Marca/Tipo/chassi
rENaUlT/loGaN EXPr 1016V/Pas/automovel/93Y4Srd04GJ352748
Portaria n.º202204000959, de 22/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001498/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: ibere raiol Santana – cPf: 207.844.142-20
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/YariS Ha Xl13liVE/Pas/automovel/9BrKa9f31l5031897
Portaria n.º202204000961, de 22/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001493/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: Gleison dos Santos correa – cPf: 936.299.822-04
Marca/Tipo/chassi
HoNda/ciTY dX flEX/Pas/automovel/93HGM2510dZ128840
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Portaria n.º202204000963, de 22/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001284/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Mario augusto Nascimento – cPf: 174.242.242-04
Marca/Tipo/chassi
cHEV/PriSMa 1.4MT lTZ/Pas/automovel/9BGKT69r0fG386993
Portaria n.º202204000965, de 22/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001434/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: antonio Eliton da Silva – cPf: 318.383.242-91
Marca/Tipo/chassi
fiaT/WEEKENd aTTracTiVE/Pas/automovel/9Bd37412fH5096767
Portaria n.º202204000967, de 22/03/2022 - 
Proc n.º 42022730000929/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: Sanatiel ferreira Silva – cPf: 180.701.672-20
Marca/Tipo/chassi
df/Pas/automovel/9BrBY3BE4N4022779
Portaria n.º202204000969, de 22/03/2022 - 
Proc n.º 42022730000925/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: almir rocha Soubreira – cPf: 823.667.052-04
Marca/Tipo/chassi
cHEV/PriSMa 1.4MT lT/Pas/automovel/9BGKS69V0KG333759

Protocolo: 775077
atos do triBUNaL adMiNistratiVo 

de recUrsos FaZeNdÁrios-tarF
acÓrdÃos
PriMeira cÂMara PerMaNeNte de JULGaMeNto
acÓrdÃo N. 8322.rEcUrSo N. 18781 – dE ofÍcio (ProcESSo/aiNf 
N. 372019510000215-9). coNSElHEira rElaTora: JoSiaNE SEiXaS dE 
oliVEira. EMENTa: icMS. difErENcial dE alÍQUoTaS. TraNSfErÊNcia 
ENTrE ESTaBElEciMENToS do MESMo TiTUlar. aTiVo iMoBiliZado E 
MaTErial dE USo oU coNSUMo. iMProcEdÊNcia do laNÇaMENTo. 1. 
deve ser mantida a decisão de primeira instância que declara a improce-
dência do lançamento tributário formalizado para cobrança do icMS di-
ferencial de alíquotas, quando comprovado que a operação interestadual 
refere-se à transferência de bens entre estabelecimentos do mesmo titular. 
2. recurso conhecido e improvido. dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SES-
SÃo do dia: 21/02/2022. daTa do acÓrdÃo: 21/02/2022.
acÓrdÃo N. 8321.rEcUrSo N. 19281 - VolUNTário (ProcESSo/aiNf 
N. 262020510001815-7). coNSElHEiro rElaTor: BErNardo dE PaUla 
loBo. EMENTa: icMS. difErENcial dE alÍQUoTa. aTiVo NÃo rEGUlar. 
1. o contribuinte que se encontrar na situação de ativo não regular deve-
rá efetuar o recolhimento do icMS diferencial de alíquota antecipado, no 
momento da entrada da mercadoria em território paraense. 2. deixar de 
recolher icMS diferencial de alíquota relativo à operação com mercadoria 
oriunda de outra unidade da federação, destinada à integração ao ativo 
permanente do estabelecimento, em situação fiscal ativo não regular, cons-
titui infração à legislação tributária e sujeita o contribuinte às penalidades 
da lei. 3. recurso conhecido e improvido. dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado 
Na SESSÃo do dia: 21/02/2022. daTa do acÓrdÃo: 21/02/2022.
acÓrdÃo N. 8320.rEcUrSo N. 19279 - VolUNTário (ProcESSo/aiNf 
N. 262020510001814-9). coNSElHEiro rElaTor: BErNardo dE PaUla 
loBo. EMENTa: icMS. difErENcial dE alÍQUoTa. aTiVo NÃo rEGUlar. 
1. o contribuinte que se encontrar na situação de ativo não regular deve-
rá efetuar o recolhimento do icMS diferencial de alíquota antecipado, no 
momento da entrada da mercadoria em território paraense. 2. deixar de 
recolher icMS diferencial de alíquota relativo à operação com mercadoria 
oriunda de outra unidade da federação, destinada à integração ao ativo 
permanente do estabelecimento, em situação fiscal ativo não regular, cons-
titui infração à legislação tributária e sujeita o contribuinte às penalidades 
da lei. 3. recurso conhecido e improvido. dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado 
Na SESSÃo do dia: 21/02/2022. daTa do acÓrdÃo: 21/02/2022.
acÓrdÃo N. 8319.rEcUrSo N. 19277 - VolUNTário (ProcESSo/aiNf 
N. 262020510001807-6). coNSElHEiro rElaTor: BErNardo dE PaUla 
loBo. EMENTa: icMS. difErENcial dE alÍQUoTa. aTiVo NÃo rEGUlar. 
1. o contribuinte que se encontrar na situação de ativo não regular deve-
rá efetuar o recolhimento do icMS diferencial de alíquota antecipado, no 
momento da entrada da mercadoria em território paraense. 2. deixar de 
recolher icMS diferencial de alíquota relativo à operação com mercadoria 
oriunda de outra unidade da federação, destinada à integração ao ativo 
permanente do estabelecimento, em situação fiscal ativo não regular, cons-
titui infração à legislação tributária e sujeita o contribuinte às penalidades 
da lei. 3. recurso conhecido e improvido. dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado 
Na SESSÃo do dia: 21/02/2022. daTa do acÓrdÃo: 21/02/2022.
acÓrdÃo N. 8318.rEcUrSo N. 19097 – VolUNTário (ProcESSo N. 
252021730000348-0). coNSElHEiro rElaTor: BErNardo dE PaUla 
loBo. EMENTa: SiMPlES NacioNal. rEcEiTa BrUTa GloBal do aNo 
aNTErior SUPErior ao liMiTE lEGal. EXclUSÃo dE ofÍcio. 1. deve 
ser mantida a exclusão de ofício do contribuinte, optante pelo regime Es-
pecial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, quando 
constatado que a receita bruta global das empresas cujo sócio ou titular 
seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucra-
tivos, ultrapassa os limites máximos para enquadramento como Microem-
presa ou Empresa de Pequeno Porte. 2. recurso conhecido e improvido. 
dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SESSÃo do dia: 21/02/2022. daTa 
do acÓrdÃo: 21/02/2022.

acÓrdÃo N. 8317.rEcUrSo N. 19095 – VolUNTário (ProcESSo N. 
252021730000349-8). coNSElHEiro rElaTor: BErNardo dE PaUla 
loBo. EMENTa: SiMPlES NacioNal. rEcEiTa BrUTa GloBal do aNo 
aNTErior SUPErior ao liMiTE lEGal. EXclUSÃo dE ofÍcio. 1. deve 
ser mantida a exclusão de ofício do contribuinte, optante pelo regime Es-
pecial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, quando 
constatado que a receita bruta global das empresas cujo sócio ou titular 
seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucra-
tivos, ultrapassa os limites máximos para enquadramento como Microem-
presa ou Empresa de Pequeno Porte. 2. recurso conhecido e improvido. 
dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SESSÃo do dia: 21/02/2022. daTa 
do acÓrdÃo: 21/02/2022.
acÓrdÃo N. 8316.rEcUrSo N. 18749 – dE ofÍcio (ProcESSo/aiNf 
N. 012015510000568-0). coNSElHEira rElaTora: JoSiaNE SEiXaS dE 
oliVEira. EMENTa: icMS. difErENcial dE alÍQUoTaS. EXiGÊNcia iN-
dEVida. 1. deve ser mantida a decisão de primeira instância que, apoiada 
em diligência e em documentos juntados aos autos, declara a improcedên-
cia do crédito tributário, em razão de incorreção no levantamento fiscal. 2. 
recurso conhecido e improvido. dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SES-
SÃo do dia: 21/02/2022. daTa do acÓrdÃo: 21/02/2022.
acÓrdÃo N. 8315.rEcUrSo N. 18837 - VolUNTário (ProcESSo/aiNf 
N. 012021510000052-9) coNSElHEiro rElaTor: BErNardo dE PaUla 
loBo.  EMENTa: icMS. oBriGaÇÃo acESSÓria. falTa dE EScriTUra-
ÇÃO DO LIVRO DE ENTRADA. 1. Deixar de escriturar documento fiscal 
relativo à operação de entrada de mercadoria, no livro de registro de  en-
tradas, constitui infração à legislação tributária e sujeita o contribuinte à 
penalidade legalmente prevista. 2. recurso conhecido e improvido. dE-
ciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SESSÃo do dia: 21/02/2022. daTa do 
acÓrdÃo: 21/02/2022.
acÓrdÃo N. 8311 – 1ª cPJ.rEcUrSo N. 18774 – dE ofÍcio (ProcESSo/
aiNf N. 042016510010782-0). coNSElHEiro rElaTor: NElSoN PaUlo 
SiMÕES NaSSEr. icMS. MErcadoria dESacoMPaNHada dE docUMEN-
To fiScal HáBil. NUlidadE coNfiGUrada. 1. deve ser declarada a nu-
lidade do aiNf quando, apesar de haver certeza quanto à existência da 
ocorrência da infração tributária, a prova dos autos não demonstra de for-
ma conclusiva a liquidez do crédito tributário. 2. recurso conhecido e, em 
preliminar, para declarar a nulidade do aiNf. dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGa-
do Na SESSÃo do dia: 07/02/2022. daTa do acÓrdÃo: 14/02/2022.

Protocolo: 775113

.

.

BANCO DO ESTADO DO PARÁ

.

terMo de cessÃo de Uso Nº: 02/2018
terMo aditiVo Nº: 04
objeto do Termo de cessão: o estabelecimento de cessão de uso não 
oneroso do imóvel, de propriedade do cedente, localizado na rua Manoel 
Barata, nº 400, distrito de icoaraci, no município de Belém/Pa, onde fun-
ciona uma Estação cidadania.
data de assinatura do aditivo: 17.03.2022
Vigência do aditivo: 22.03.2022 a 21.03.2023
objeto do aditivo: Prorrogação de vigência
fundamento legal do aditivo: art. 37, XX da cf e art. 57 da lei Nº 8.666/93
cessionário: SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTra-
ÇÃo - SEPlad
Endereço: Travessa do chaco, nº 2350 – Bairro: Marco
cEP: 66093-542 Belém/Pa
diretor responsável: Paulo arevalo
ordenador responsável: ruth Pimentel Mello – diretora-Presidente

Protocolo: 774998

.

.

secretaria de estado
de saÚde PÚBLica

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 311 de 21 de MarÇo de 2022 
o Secretário e Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições legais e
considerando, que o uso das informações é fundamental para um adequa-
do diagnóstico da situação de saúde e para o planejamento de ações que 
atendam às necessidades de saúde da população materno infantil;
Considerando, que a identificação das principais causas e fatores de risco 
associados à mortalidade materna, infantil e fetal favorece a definição de 
estratégias de prevenção de eventos semelhantes;
considerando, a necessidade de cumprimento dos prazos para investigação 
e conclusão do processo investigatório dos óbitos em conformidade com a 
PorTaria Nº 1.119, de 05 de junho de 2008, que regulamenta a Vigilância de 
Óbitos Maternos e a PorTaria Nº 72, de 11 de janeiro de 2010, que estabelece 
que a vigilância do óbito infantil e fetal é obrigatória nos serviços de saúde 
(públicos e privados) que integram o Sistema Único de Saúde (SUS);
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Considerando, que a subnotificação e o sub-registro dos óbitos no Sistema de 
informação sobre Mortalidade - SiM contribuem para o sub-dimensionamento 
dos óbitos maternos, infantis e fetais no Brasil e no Estado do Pará;
considerando, que mais de 30% das mortes registradas no Brasil trazem 
dificuldades para as investigações de Saúde Pública, por se tratarem de 
códigos inespecíficos ou que não podem ser considerados a causa básica 
de um óbito (códigos GarBaGES);
considerando, que o avanço nas ações de investigação dos óbitos mater-
nos, infantis e fetais contribui para a qualidade dos dados no Sistema de 
informação Sobre Mortalidade - SiM;
rESolVE:
 art. 1º - criar o Grupo Técnico (GT) de Vigilância do Óbito Materno, in-
fantil, fetal e códigos GarBaGES, para compor as ações de Vigilância Epi-
demiológica no âmbito do departamento de Epidemiologia /dVS/SESPa;
Parágrafo único: As definições e os conceitos a serem adotados pelo GT Es-
tadual de Vigilância do Óbito Materno, infantil, fetal e códigos GarBaGES 
são as definidas em normativas do Ministério da Saúde.
Art. 2º - O GT tem caráter técnico, sigiloso, multiprofissional, não coerciti-
vo ou punitivo, com finalidade educativa e de assessoramento para analisar 
as circunstâncias da ocorrência dos óbitos de mulheres em idade fértil, 
maternos, infantis, fetais e códigos GarBaGES e suas causas.
 art. 3º - São atribuições do GT de Vigilância do Óbito Materno infantil, 
fetal e por códigos GarBaGES:
1. Monitorar permanentemente os indicadores, prazos, fluxos e metas, refe-
rentes aos óbitos prioritários de investigação: Mulheres em idade fértil (10 a 
49 anos), maternos, infantis, fetais e pouco específicos (Códigos GARBAGES);
2. consolidar e analisar as investigações dos óbitos de mulheres em idade 
fértil, maternos, infantis, fetais e códigos GarBaGES
3. Requalificar a causa básica do óbito se necessário, sugerindo as possí-
veis alterações;
4. Encaminhar ao gestor relatórios sobre os casos analisados, identificando 
fatores determinantes que poderão subsidiar adoção de medidas que pos-
sam prevenir a ocorrência de óbitos evitáveis;
5. Assessorar tecnicamente o Serviço de Verificação de Óbitos do Estado, 
com monitoramento e análise das informações produzidas, capacitações 
e supervisões para garantir a qualidade da informação, como ferramenta 
ouro na implementação de políticas de Saúde Pública;
6. divulgar sistematicamente os resultados através da Elaboração de bole-
tins Epidemiológicos trimestrais;
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
rômulo rodovalho Gomes
Secretário de Saúde Pública do Estado/Pa

Protocolo: 775337
Portaria Nº 56 diVPd/deVs/dVs, de 23 de MarÇo de 2022.
a Secretaria de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições legais e:
coNSidEraNdo o disposto na lei Nº 8.080 de 19 de Setembro de 1990 
– MS que estabelece em seu artigo 17, a competência da direção Esta-
dual do Sistema Único de Saúde, no inciso iV alínea b a coordenação e 
em caráter complementar a execução das ações e serviços de Vigilância 
Sanitária, no inciso Xi a competência para elaboração de normas para 
regular as atividades de serviços privados de saúde tendo em vista, sua 
relevância pública.
coNSidEraNdo que a aquisição e dispensação de Medicamentos a 
Base da Substância Misoprostol, da lista “c1” da Portaria SVS/MS Nº 
344/98 e de suas atualizações, somente poderá ser realizada mediante o 
credenciamento prévio de hospitais pela autoridade Sanitária Estadual, em 
cumprimento ao artigo 25 da PorTaria Nº 344 de 12 de Maio de 1998 e 
artigo 124 da PorTaria Nº 06 de 29 de Janeiro de 1999.
resolve:
i - conceder com fundamento nos 28 da PorTaria Nº 344 SVS/MS de 
12.05.1998, arts. 124 da instrução Normativa aprovada pela PorTaria 
Nº 06, de 29 de Janeiro de 1999 a autorização para o cadastramento da 
empresa fUNdo MUNiciPal dE SaUdE dE SaNTa Maria daS BarrEiraS 
– HoSPiTal MUNiciPal dE SaNTa Maria daS BarrEiraS, rUa rUi 
BarBoSa, 001, Bairro cENTro, SaNTa Maria daS BarrEiraS, Pará, 
como estabelecimento apto a adquirir e fazer uso de medicamentos a base 
de Misoprostol, da lista “c1” da Portaria SVS/MS nº 344/98, conforme 
dados da ficha cadastral consignada no Anexo desta Portaria.
ii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se, e cumpra-se.
rômulo rodovalho Gomes
Secretário de Estado de Saúde Pública

credeNciaMeNto de estaBeLeciMeNto Para aQUisiÇÃo e dis-
PeNsaÇÃo de MedicaMeNtos À Base da sUBstÂNcia MisoPros-
toL - Lista c1
 aNeXo
o departamento de Vigilância Sanitária da Secretaria de Estado de Saúde 
Pública, com base na análise dos documentos apresentados se manifes-
ta favorável à autorização do credenciamento do estabelecimento abaixo, 
discriminado para a aquisição e administração de medicamentos a base da 
substância Misoprostol, da lista c1 da Portaria/MS 344/98, conforme esta-
belece o artigo 28 da Portaria Nº06 de 29/01/1999 da agência Nacional de 
Vigilância Sanitária – aNViSa.
cadaSTro Nº 12/2022
• EMPRESA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS
• NOME FANTASIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA MARIA DAS 
BarrEiraS
• CNPJ: 546.256/0001-00
• ENDEREÇO: RUA RUI BARBOSA, 001
• BAIRRO: CENTRO
• CIDADE/UF: SANTA MARIA DAS BARREIRAS, PARÁ
• RESPONSÁVEL TÉCNICO: RUGGERI RAUNY GOMES SILVA
• CRF/PA: 8585
Ednei charles da cruz amador
chefe da divisão de Vigilância de Produtos – diVPd/dVS/SESPa
Milvea franciane ferreira carneiro
diretora do departamento de Vigilância Sanitária/SESPa

Protocolo: 775325
Portaria Nº 310 de 21 de MarÇo de 2022 
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições, e:
coNSidEraNdo o que dispõe o art. 199 da lei Estadual nº 5.810/94, que 
determina que autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço 
público é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante sin-
dicância ou processo administrativo disciplinar, assegurando ao acusado 
ampla defesa e contraditório;
coNSidEraNdo o ofÍcio Nº 024/2022/cPS/Nc/SESPa.
rESolVE:
art. 1º: rEcoNdUZir, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, prorrogável por 
igual período a comissão Especial de Pad nº 2015/252286 e anexos, 
instaurado pela PorTaria Nº 662, de 11/09/2020, publicada no diário 
Oficial nº 34.344 de 15/09/2020; redesignada pela PORTARIA Nº 931 de 
11/11/2020, publicada no d.o.E nº 34.412 de 19/11/2020, prorrogada 
pela PORTARIA Nº 62 de 14/01/21, publicada no Diário Oficial nº 34.463 
de 18/01/21, reconduzido PorTaria Nº 414 de 16/03/21, publicada 
no Diário Oficial nº 34.525 de 19/03/21, sobrestado pela PORTARIA Nº 
415 de 06/04/21, publicada no Diário Oficial nº 34.546 de 09/04/21, 
dessobrestado pela PorTaria Nº 1115 de 07/12/21, publicada no d.o.E 
nº 34.795 de 14/12/21 e prorrogado pela PorTaria Nº 107 de 19/01/22, 
publicada no d.o.E nº 34.839 de 21/01/22.
art. 2º: Que esta portaria retroaja até a data de validade da última portaria 
convalidando todos os atos realizados pela comissão processante;
art. 3º: Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
Belém, 21 de março de 2022.
rômulo rodovalho Gomes
Secretário de Estado de Saúde Pública

Protocolo: 775341
Portaria N° 154 de 07 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, publica-
do no doE N° 28.508/18.07.1997, considerando o que rege as leis 07/91 e 
077/11, conforme Processo administrativo Eletrônico nº 2022/280272.
r E S o l V E:
rESciNdir, a contar de 11.03.2022, o contrato administrativo da servidora 
HaNNa adriEllE fErrEira dE oliVEira, matrícula nº 5932683/2, cargo de 
aGENTE adMiNiSTraTiVo, lotado na diretoria administrativa e financeira.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE da SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 17.03.2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica
Portaria N° 256 de 17 de deZeMBro de 2021.
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, publica-
do no doE N° 28.508/18.07.1997, considerando o que rege as leis 07/91 e 
077/11, conforme Processo administrativo Eletrônico nº 2022/280272.
r E S o l V E:
rESciNdir, a contar de 02.03.2022, o contrato administrativo do servidor 
MaX MoraES doS PraZErES, matrícula nº 5920055/2, cargo de MÉdico, 
lotado no centro regional de Saúde - São caetano de odivelas.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE da SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 17.03.2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica
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Portaria N° 260 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, publica-
do no doE N° 28.508/18.07.1997, considerando o que rege as leis 07/91 e 
077/11, conforme Processo administrativo Eletrônico nº 2022/320849.
r E S o l V E:
rESciNdir, a contar de 01.03.2022, o contrato administrativo da servido-
ra JoSEaNE criSTiNa lEÃo MiraNda, matrícula nº 55589988/3, cargo de 
TÉcNico dE ENfErMaGEM, lotada no centro de Saúde - Pedreira.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE da SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 21.03.2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica

Protocolo: 774822
Portaria N° 0261 de 21 de MarÇo de 2022
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas, pelo decreto n° 2.235 de 16 de Julho de 1997, publica-
do no doE n° 28.508/18.07.1997,
E coNSidEraNdo o TEor do PaE N° 2020/905636.
rESolVE:
i – aUToriZar, a servidora Maria MadalENa caSTro SoUTo, matrícula 
nº 57192482/1, cargo ENfErMEiro, lotada na diViSÃo dE iMUNiZaÇÃo, 
o afastamento para participar do cUrSo dE MESTrado ProfiSSioNal 
“TEcNoloGia E iNoVaÇÃo EM ENfErMaGEM”, ofertado pela iNSTiTUi-
ÇÃo ProMoTora – UNiVErSidadE dE SÃo PaUlo/ EScola dE ENfEr-
MaGEM dE riBEirÃo PrETo (EErP/USP) coM a iNSTiTUiÇÃo rEcEPTo-
ra – UNiVErSidadE do ESTado do Pará – UEPa/EScola dE ENfErMa-
GEM “MaGalHÃES BaraTa”, na cidade de Belém, com ônus parcial.
ii – a liberação da servidora para participar das atividades do curso 
ocorrerá nas seguintes datas: 28/04/2022; 05/05/2022; 12/05/2022; 
19/05/2022; 26/05/2022 e 02/06/2022.
Portaria N° 0262 de 21 de MarÇo de 2022
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas, pelo decreto n° 2.235 de 16 de Julho de 1997, publica-
do no doE n° 28.508/18.07.1997,
E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2020/905636.
rESolVE:
aUToriZar, o afastamento da servidora Maria MadalENa caSTro SoU-
To, matrícula nº 57192482/1, lotada na diViSÃo dE iMUNiZaÇÃo, para 
participar do Workshop intitulado “Produção de conhecimento e inovação 
tecnológica acerca da sistematização da assistência e da gestão em enfer-
magem”, na Escola de Enfermagem de ribeirão Preto da Universidade de 
São Paulo (EErP/USP) evento promovido pelo Programa de Pós-Graduação 
Mestrado Profissional Tecnologia e Inovação em Enfermagem (PPG MPTIE) 
e financiado pelo Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), no período de 
04/06/2022 a 12/06/2022.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 21.03.2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.

Protocolo: 775220
Portaria N° 0366 de 16 de MarÇo de 2022
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando das 
atribuições que lhe são delegadas pela PorTaria Nº 50 de 17.01.2006, 
publicada no doE nº. 30.605 de 19.01.2006,
E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2021/661336.
rESolVE:
rEMoVEr, a contar de 15/03/2022, a servidora Marilda BriTo fErNaN-
dES, cargo aSSiSTENTE Social, matrícula n° 54188365/2, do laBora-
TÓrio cENTral para a diViSÃo dE ViGilÂNcia a SaÚdE, com atuação 
no Serviço de Verificação de Óbitos.
Portaria N° 0369 de 18 de MarÇo de 2022
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando das 
atribuições que lhe são delegadas pela PorTaria Nº 50 de 17.01.2006, 
publicada no doE nº. 30.605 de 19.01.2006,
E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2022/300809.
rESolVE:
rEMoVEr, o servidor aNTÔNio rodriGUES SErrÃo, cargo MoToriSTa, 
matrícula n° 57231723/1, da SEÇÃo dE TraNSPorTES para a diViSÃo 
dE iMUNiZaÇÃo, com atuação na central Estadual de imunobiológicos.
Portaria N° 0370 de 21 de MarÇo de 2022
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando das 
atribuições que lhe são delegadas pela PorTaria Nº 50 de 17.01.2006, 
publicada no doE nº. 30.605 de 19.01.2006,
E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2022/38139.
rESolVE:
rEMoVEr, o servidor raiMUNdo lUciValdo fErrEira loBaTo, cargo TÉcNico 
dE ENfErMaGEM, matrícula n° 57210022/1, do cENTro dE SaÚdE - PEdrEira 
para a UNidadE dE rEfErÊNcia ESPEcialiZada - PrESidENTE VarGaS.

Portaria N° 0371 de 21 de MarÇo de 2022
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando das 
atribuições que lhe são delegadas pela PorTaria Nº 50 de 17.01.2006, 
publicada no doE nº. 30.605 de 19.01.2006,
E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2022/272173.
rESolVE:
rEMoVEr, a contar de 01/04/2022, a servidora PaTrÍcia dE SoUZa cor-
rÊa, cargo ENfErMEiro, matrícula n° 5687519/1, do HoSPiTal rEGio-
Nal - SaliNÓPoliS para o 1º cENTro rEGioNal dE SaÚdE.
Portaria N° 0372 de 21 de MarÇo de 2022
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando das 
atribuições que lhe são delegadas pela PorTaria Nº 50 de 17.01.2006, 
publicada no doE nº. 30.605 de 19.01.2006,
E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2022/198205.
rESolVE:
rEMoVEr, a contar de 13/04/2022, o servidor alEX BaUMEr MoraES dE 
alMEida, cargo aGENTE adMiNiSTraTiVo, matrícula n° 5913444/1, do 10º 
cENTro rEGioNal dE SaÚdE para o HoSPiTal rEGioNal - TUcUrUÍ.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE, EM 21.03.2022.
KEllY dE cáSSia PEiXoTo dE oliVEira SilVEira
dirETora dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE.

Protocolo: 775124
Portaria Nº 0258 de 18 de MarÇo de 2022
o Secretário adjunto de Gestão administrativa, no uso das atribuições 
legais que lhe são conferidas, pelo art.1º, inciso ii da PorTaria Nº 194 de 
12 de Março de 2019, publicada no doE nº 33.823 de 13/03/2019,
E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2022/300809.
r E S o l V E:
cESSar, por motivo de remoção para outro setor, os efeitos na Portaria 
coletiva n° 0286/2021, publicada no doE nº 34.546 de 09/04/2021, que 
autorizou o servidor aNTÔNio rodriGUES SErrÃo, cargo MoToriSTa, 
matrícula nº 57231723/1, a perceber Gratificação de Tempo Integral, no 
percentual de 60% (Sessenta por cento) do vencimento base.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa, EM 18.03.2022.
ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SESPa

Protocolo: 775127

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria coLetiVa Nº 346 
de 22 de MarÇo de 2022 - dGtes/sesPa

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

Matrícula Nome cargo Período Laudo

5882249/2 aNToNia MaciElVaNE frEirE aGENTE dE arTES 
PraTicaS

04/10/2021 a 
08/10/2021

1766/2021 – 
11/11/2021

57228162/1 lUcirENE MorEira doS SaNToS TÉcNico dE ENfEr-
MaGEM

08/11/2021 a 
12/11/2021

1762/2021 – 
11/11/2021

5886546/2 roSaNE dE MoraiS MaGalHaES aGENTE dE arTES 
PraTicaS

03/11/2021 a 
01/01/2022

1771/2021 – 
16/11/2021

5897770/1 SUSaNE rodriGUES SaSaKi alVES fiSioTEraPEUTa 13/10/2021 a 
22/10/2021

1756/2021 – 
11/11/2021

5884063/2 alEXaNdrE HENNiNGToN dE faria MoToriSTa 11/01/2022 a 
04/02/2022

86413 – 
15/02/2022

54188883/1 EdNEi cHarlES da crUZ aMador farMacÊUTico 17/01/2022 a 
15/02/2022

86408 – 
15/02/2022

54182670/2 aNa PaUla BorGES PErEira aSSiSTENTE Social 16/01/2022 a 
21/01/2022

87425 – 
13/03/2022

57206930/1 Marildo doS aNJoS PErEira aGENTE dE arTES 
PraTicaS

20/01/2022 a 
23/01/2022

87434 – 
13/03/2022

57228202/1 MaroNildE coNcEicao da SilVa TEcNico dE ENfEr-
MaGEM

18/01/2022 a 
24/01/2022

87435 – 
13/03/2022
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5748526/3 EliaNa dE faTiMa TriNdadE 
MaGalHaES ENfErMEiro 17/01/2022 a 

23/01/2022
87436 – 

13/03/2022

5913473/1 clara HElENa SilVa GUiMaraES aGENTE adMiNiS-
TraTiVo

20/01/2022 a 
24/01/2022

87437 – 
13/03/2022

57207406/1 Maria dE NaZarE BrilHaNTE 
caSTro

TEcNico dE ENfEr-
MaGEM

20/01/2022 a 
03/02/2022

87428 – 
13/03/2022

55585506/1 faBiola NaVarro cordEiro 
daMaScENo aGENTE dE PorTaria 18/01/2022 a 

27/01/2022
87307 – 

09/03/2022

57207316/1 KEila MicHEllE PiMENTEl dE 
MoraES

TEcNico dE ENfEr-
MaGEM

14/01/2022 a 
21/01/2022

87431 – 
13/03/2022

57207334/1 fraNciEdE SaNToS fErrEira TEcNico dE ENfEr-
MaGEM

10/01/2022 a 
13/01/2022

87424 – 
13/03/2022

57208396/1 aMaNda SaMPaio dE MaToS TEcNico dE ENfEr-
MaGEM

04/01/2022 a 
08/01/2022

87432 – 
13/03/2022

54192924/1 lUZiENE alVES do NaSciMENTo aGENTE adMiNiS-
TraTiVo

13/01/2022 a 
21/01/2022

87426 – 
13/03/2022

5161118/2 JoSE dE riBaMar SaNToS dE aSSiS TEcNico dE ENfEr-
MaGEM

21/01/2022 a 
26/01/2022

87613 – 
17/03/2022

115150/1 Maria NoElia da SilVa TEcNico dE laBo-
raTorio

20/01/2022 a 
22/01/2022

87571 – 
16/03/2022

5595142/2 ioNEidE SaNToS XaViEr TEcNico PaToloGia 
cliNica

18/01/2022 a 
24/01/2022

87737 – 
19/03/2022

5521076/2 roBErTo liMa BEZErra TEcNico PaToloGia 
cliNica

18/01/2022 a 
21/01/2022

86535 – 
19/03/2022

PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE
/SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 22/03/2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº 347 de 22 de MarÇo de 2022 - dGtes/sesPa
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 039/ 03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996 e, coNSidEraNdo, o que 
dispõe o art. 81 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994;
rESolVE:
coNcEdEr, licença para Tratamento de Saúde - Prorrogação, ao servidor 
abaixo relacionado;

Matrícula Nome cargo Período Laudo

57174943/2 roNaldo SilVa fariaS MÉdico 26/09/2021 a 
24/12/2021

1761/2021 – 
11/11/2021

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 22/03/2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 775164

terMo aditiVo a coNtrato
.

1° terMo aditiVo ao coNtrato Nº 65/21- Processo N° 2022/67146
Partes: eMPresa cKs coMÉrcio de VeÍcULos Ltda.
do oBJETo: o presente Termo aditivo tem por objeto o acréscimo de 25% 
ao contrato 65/2021 que corresponde a quantidade de 12 ambulâncias.
do Valor do coNTraTo: com o acréscimo de 25% o valor do contrato nº 
65/2021 terá um aumento de r$2.940.000,00 (dois milhões, novecentos 
e quarenta reais), passando para novo valor total r$14.700,000, 00 (Qua-
torze milhões, setecentos mil reais) alcançando a taxa de 25%, conforme 
despacho do NES seq. 19 a 20 no processo 2022.67146.
da doTaÇÃo orÇaMENTária: a presente despesa está prevista na se-
guinte dotação orçamentária: 8289,  Elemento de despesa: 449052 e fon-
te de recurso: 0103 / 0301 / 0101 / 0301 / 0149 / 0349.
DA RATIFICAÇÃO: Permanecem ratificadas as demais cláusulas do Contra-
to nº. 65/2021, não alteradas por este instrumento.
daTa da aSSiNaTUra: 22/03/22
ordenador: ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS- Secretario 
adjunto de Gestão administrativa- Portaria 335 de 03 de julho de 2020- 
ordenador de despesa

Protocolo: 775402
1º terMo aditiVo ao terMo de eXecUÇÃo desceNtraLiZada 
Nº 05/2021 - Processo N° 2020/36436.
ParTES: Secretaria de Estado de Saúde Pública/SESPa e Secretaria de 
Estado de desenvolvimento Urbano e obras Publica/SEdoP.

do oBJETo: o presente 1º Termo aditivo tem por objetivo a prorrogação 
pelo período de 12 (doze) meses de 09.04.22 a 08.04.23 do TEd 05.2021 
para atender a execução do objeto inicialmente pactuado, (adequação das 
instalações Elétricas e de recuperação/impermeabilização de lajes do 
Hospital ophir loyola), conforme os termos da solicitação constante no 
Ofício/SEDOP nº 188/2022, que fica fazendo parte integrante deste instru-
mento para todos os fins de direito.
DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais cláusulas estabelecidas no Termo 
de Execução descentralizada nº 05/2021 não alteradas por este Termo aditivo.
daTa da aSSiNaTUra: 21/03/22
ordenador: ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS- Secretario 
adjunto de Gestão administrativa- Portaria 335 de 03 de julho de 2020- 
ordenador de despesa

Protocolo: 774780
5º termo aditivo ao contrato Nº 003/sesPa/2017
Processo: 2021/396515
objeto: o presente instrumento tem por objeto a concessão de reequilí-
brio econômico financeiro do Contrato de Gestão 003/2017, em virtude 
de convenções coletivas de Trabalho 2020/2021 de SENPa-Sindicato dos 
Enfermeiros do Estado do Pará (registro no MTE: Pa 000727/2020), de 
SINTHOSP- Sindicato dos Profissionais de Enfermagem, Técnicos, Duchis-
tas, Massagistas e Empregados em Hospitais e casas de Saúde do Estado 
do Pará (MTE: Pa000728/2020).
Valor Total: o valor de custeio mensal do contrato receberá um aumento 
de r$ 31.601,08 passando de r$ 2.599.028,94 para r$ 2.630.630,02 (dois 
milhões seiscentos e trinta mil, seiscentos e trinta reais e dois centavos) até 
o fim da sua vigência ou que seja modificado mediante novo termo aditivo.
data de assinatura: 18/03/2022
dotação orçamentária: 8877 Elemento de despesa: 335043;
fonte de recurso: 0103/0101/0149/0349/0303/030/0149
contratado: aSSociaÇÃo BENEficiNETE dE aSSiTENcia Social E HoS-
PiTalar- Pro- SaUdE
End. av: José Pinheiro rodrigues nº 258 Bairro centro, cEP: 68.445-000 Barcarena/Pa 
ordenador: ariel dourado Sampaio Martins de Barros-
Secretário adjunto de Gestão administrativa.

Protocolo: 775161
16º termo aditivo ao contrato Nº 036/sesPa/2015
Processo: 2021/397768
objeto: o presente instrumento tem por objeto a concessão de reequilí-
brio econômico financeiro do Contrato de Gestão 036/2015, em virtude 
de convenções coletivas de Trabalho 2020/2021 de SENPa-Sindicato dos 
Enfermeiros do Estado do Pará (registro no MTE: Pa 000727/2020), de 
SINTHOSP- Sindicato dos Profissionais de Enfermagem, Técnicos, Duchis-
tas, Massagistas e Empregados em Hospitais e casas de Saúde do Estado 
do Pará (MTE: Pa000728/2020).
Valor Total: o valor de custeio mensal do contrato receberá um aumen-
to de r$ 49.572,30 passando de r$ 4.721.947,69 para r$ 4.771.519,99 
(quatro milhões setecentos e setenta e um mil, quinhentos e dezenove 
reais e noventa e nove centavos) até o fim da sua vigência ou que seja 
modificado mediante novo termo aditivo.
data de assinatura: 18/03/2022
dotação orçamentária: 8877 Elemento de despesa: 335043;
fonte de recurso: 0103/0303/0301/0101/0149/0349
contratado: aSSociaÇÃo BENEficiNETE dE aSSiTENcia Social E HoS-
PiTalar- Pro- SaUdE 
End.: av. governador Magalhães Barata, nº 992 bairro São Brás Belém/Pa 
cEP: 66.060-281 
ordenador: ariel dourado Sampaio Martins de Barros-
Secretário adjunto de Gestão administrativa.

Protocolo: 775171
5º t.a coNtrato de GestÃo Nº 004/sesPa/2017
Processo N°: 2021/412632
objeto: o presente instrumento tem por objeto a concessão de reequilí-
brio econômico financeiro do Contrato de Gestão 004/2017, em virtude 
de convenções coletivas de Trabalho 2020/2021 de SENPa-Sindicato dos 
Enfermeiros do Estado do Pará (registro no MTE: Pa 000727/2020), de 
SINTHOSP- Sindicato dos Profissionais de Enfermagem, Técnicos, Duchis-
tas, Massagistas e Empregados em Hospitais e casas de Saúde do Estado 
do Pará (MTE: Pa000728/2020) e de SiNdMEPa- Sindicato dos Médicos do 
Estado do Pará (registro no MET: Pa000703/2020)
data da assinatura: 18/03/2022
Valor Total: o valor de custeio mensal do contrato receberá um aumento 
de r$ 147.511,17 passando de r$ 10.219.343,41 para
r$ 10.366.854,58 (dez milhões trezentos e sessenta e seis mil, oitocentos 
e cinquenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos). até o fim da sua 
vigência ou que seja modificado mediante novo termo aditivo.
orçamento: dotação orçamentária:8877;
Elemento de despesa: 335043 fonte: 0103/0303/0301/0101/0149/0149/0349
contratado: aSSociaÇÃo BENEficENTE dE aSSiSTÊNcia Social E HoS-
PiTalar-ProSaÚdE.
Endereço: rodovia Br 316, KM 03,S/N Bairro: Guanabara, cEP: 67.010-
000, ananindeua/Pa
cNPJ: 24.232.886/0134-98
ordenador: ariel dourado Sampaio Martins de Barros – Secretário adjunto 
de Gestão administrativa.

Protocolo: 775173
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1º terMo de rerratiFicaÇÃo ao coNtrato N° 90/2021 - 
Processos N° 2019/462399
ParTES: SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica / SESPa E a EM-
PrESa coMÉrcio E rEPrESENTaÇÕES Prado lTda
do fUNdaMENTo lEGal: o presente TErMo dE rErraTificaÇÃo ao 
coNTraTo N° 90/2021, publicado no doE nº 34,803 de 20 de dezembro 
de 2021 com nº protocolo 744042, tem fundamento naquilo que couber 
a lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 13.019, de 31 de julho de 
2014, decreto Estadual nº 1.835/2017 e demais legislações que regula-
mentem o assunto, bem como pelas presentes cláusulas e condições neste 
instrumento estabelecidas.
da rETificaÇÃo: fica rETificada a claUSUla PriMEira- do oBJE-
To- sub item 1,3, (na tabela) do contrato 90/2021, haja vista que por 
erro de digitação faltou acrescentar os itens 26, 39, 42, 43, 44, 61, não 
alterando o valor contratual.
o sub item 1.3. com redação correta abaixo:

discrimi-
nação do 
objeto:i-

teM

QUaNtidade descriÇÃo V UNitÁrio totaL

 
1

 
180

Bolsa de colostomia infantil, sistema 
duas peças (bolsa e base adesiva 

compatível). Bolsa infantil drenável, 
transparente, sem filtro de carvão ati-
vado. Base adesiva de resina sintética, 
com pontos de fixação, plana, recortá-
vel, com adesivo microporoso, flange 

de 32 mm. atenção: placa (base
adesiva) e bolsa no mesmo item.

 
r$107,00

 
r$19.260,00

 
2

 
180

Bolsa de colostomia adulto, sistema 
de duas peças (bolsa e base adesiva 
compatível). Bolsa drenável, plástico 
antiodor, opaca, sem filtro de carvão 
ativado. Base adesiva de resina sin-
tética, com pontos de fixação, plana, 
recortável, com adesivo microporoso, 

flange de 32 mm. atenção: placa 
(base adesiva) e bolsa no mesmo 

item.

 
r$107,00

 
r$19.260,00

 
3

 
1.500

Bolsa de colostomia adulto, sistema 
duas peças (bolsa e base adesiva 

compatível). Bolsa drenável, plástico 
antiodor, opaca sem filtro de carvão 
ativado. Base adesiva de resina sin-
tética, compontos de fixação, plana, 
recortável, com adesivo microporoso, 

flange de 38 mm. atenção: placa 
(base adesiva) e bolsa no mesmo 

item.

 
r$103.00

 
r$154.500,00

 
5

 
6000

Bolsa de colostomia adulto, sistema 
de duas peças (bolsa e base adesiva 
compatível). Bolsa drenável, plástico 
antiodor, opaca, sem filtro de carvão 
ativado. Base adesiva de resina sin-
tética, com pontos de fixação, plana, 
recortável, com adesivo microporoso, 

flange de 45 mm. atenção: placa 
(base adesiva) e bolsa no mesmo 

item.

 
r$110,00

 
660.000,00

 
9

 
9000

Bolsa de colostomia adulto, sistema 
duas peças (bolsa e base adesiva 

compatível). Bolsa drenável, plástico 
antiodor, opaca sem filtro de carvão 

ativado integrado. Base adesiva 
de resina sintética com pontos de 

fixação, plana, recortável, com ade-
sivo microporoso, flange de 57 mm. 

atenção: placa
(base adesiva) e bolsa no mesmo 

item.

 
r$101,00

 
r$909.000,00

 
10

 
700

Bolsa de colostomia adulto, sistema 
de duas peças (bolsa e base adesiva 
compatível). Bolsa drenável, plástico 
antiodor, opaca, sem filtro de carvão 
ativado. Placa barreira protetora de 
pele moldável, que permite que a 
abertura para o encaixe do estoma 

seja moldada para se adaptar à 
forma e tamanho do estoma, sem 
a necessidade de ser recortada. a 
placa plana, flange de baixo perfil, 

composta de 3 camadas (trilaminada): 
a camada superior é constituída de 

gelatina, pectina, carboximetilcelulose, 
poliisobutileno, óleo mineral, borracha 

butílica, borracha de estireno- iso-
preno-estireno, metano e éster de 
pentaeritriol; camada média com 

película de polietileno flexível e im-
permeável ao líquido; camada inferior 
de contato com a pele, composta de 

gelatina, pectina, carboximetilcelulose, 
poliisobutileno, óleo mineral, borracha 

butílica, borracha de estireno- iso-
preno-estireno, metano e éster de 
pentaeritriol e adesivo microporoso 

hipoalergênico. Tamanho da bolsa 57 
e placa 33-45 mm.

 
r$137,00

 
r$95.900,00

 
11

 
3.600

Bolsa de colostomia adulto, sistema 
duas peças (bolsa e base adesiva 

compatível). Bolsa drenável, plástico 
antiodor, opaca sem filtro de carvão 

ativado. Base adesiva de resina 
sintética, com pontos de fixação, 

plana, recortável, com adesivo micro-
poroso, flange de 70 mm. atenção: 

placa (base
adesiva) e bolsa no mesmo item.

 
r$99,00

 
r$356.400,00

13 1.660

Bolsa de colostomia adulto, sistema 
duas peças (bolsa e base adesiva 

compatível). Bolsa drenável, plástico 
antiodor, transparente, sem filtro de 

carvão ativado. Base adesiva de resina 
sintética, plana, recortável, com adesi-

vo microporoso, flange de 100 mm. 
atenção: placa (base adesiva) e

bolsa no mesmo item.

r$228,40 r$379.144,00

 
24

 
500

Bolsa sistema de peça para colo/íleo 
adulto drenável com plástico anti-odor, 

opaco com tela protetora bilateral, 
filtro de carvão ativado acoplado e 

película interna plástica para proteção 
contra umidade, base adesiva suave 
com película de PiB e óleos minerais, 
plana flexível e ovalada para melhor 
acomodação nas irregularidades do 
abdômen, recortável 20-70mm com 
área de recorte visível e graduada 

com borda de resina delgada para fácil 
acomodação de estomias circulares 

e ovaladas fecho integrado por inter-
travamento e conectores plásticos e 

bolso para bloqueio.

 
r$138,99

 
r$69.495,00

26 6000

dispositivo de uma peça, drenável, 
placa adesiva protetora de pele 

composta por cMc, pectina, polímeros 
elastoméricos, reforçada com uma 

borda adesiva de acrílico, recortável 
de 19-64 mm. Plástico antiodor opaco, 
filtro de carvão ativado embutido para 

controle de odor e gases, com uma 
película interna de proteção, acom-
panhado de adesivos para proteção 
do mesmo quando do contato com a 

água. Possui fecho de intertravamento 
integrado por conectores plásticos.

r$53,00 r$318.000,00

39 600

Bolsa de urostomia adulto, sistema 
uma peça, transparente, plástico an-
tiodor, válvula de drenagem e válvula 
anti-refluxo, resina sintética, plana, 

recortável de: 19-45 mm com ou sem 
adesivo microporoso.

r$ 22,68 r$ 13.608,00

42 10.000

lenço de polietileno e celulose forma-
dor de barreira protetora de pele ex-
terno minimizando a concentração de 
umidade e enzimas digestórias na pele 

periestoma. Embalagem individual

r$ 3,83 r$ 38.300,00
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43 18.050

lenço removedor de adesivo composto 
por 100% silicone utilizado para 

minimizar o trauma do descolamento 
da base adesiva preservando a pele 
periestomia. Embalagem individual.

r$ 9,00 r$ 162.450,00

44 1.150

Barreira protetora em pasta, com 
álcool, composta por gelatina, pectina 

e carboximetilcelulose sódica, para 
correção de irregularidade periesto-

mal, não estéril. Tubo de aproximada-
mente 56,7g

r$ 99,18 r$114.057,00

61 3.600

liberador de adesivo médico e dispo-
sitivo coletor da pele, composto por 

silicone biocompatível, hipoalergênico, 
atraumático, indolor, inodoro, acon-
dicionado em recipiente selado com 
válvula de pulverização contínua e 

tampa protetora externa, de secagem 
rápida, não deixam resíduos e livres 
de veículo alcoólico ou oleoso. Spray 

aerossol com 50 ml.

r$ 99,00 r$ 356.400,00

   Valor ToTal r$ 3.665.774,00

 
da raTificaÇÃo: ficam raTificadaS todas as demais cláusulas e condi-
ções estabelecidas no coNTraTo N° 90/2021, publicado no doE nº 34,803 
de 20 de dezembro de 2021 com nº protocolo 744042, não alteradas ou 
substituídas por este instrumento.
daTa da aSSiNaTUra: 22/02/22
ordenador: ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS- Secretario 
adjunto de Gestão administrativa- Portaria 335 de 03 de julho de 2020- 
ordenador de despesa

Protocolo: 775279

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

eXtrato de disPeNsa de LicitaÇÃo 009/GecoM/sesPa/2022
Processo: 2021/236367
oBJETo: aquisição de VEicUlo Para rEMoÇÃo dE cadáVEr E SErViÇo 
dE VErificaÇÃo dE ÓBiTo - caMiNHoNETE MÉdio PorTE coM TraÇÃo 
4 X 4 (tipo A), com fim de atender ao Serviço de Verificação de Óbito – 
SVo, devido ao quadro epidemiológico da coVid 19.
coNTraTaNTE: SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica
cNPJ: 05.054.929/0001-17
coNTraTado: cKS coMÉrcio dE VEÍcUloS lTda.
cNPJ: 30.330.883/0001- 69
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lEi fEdEral Nº 14.217, arT. 2°, iNciSo i.
Valor: r$ 420.000,00 (Quatrocentos e vinte mil reais)
doTaÇÃo orÇaMENTária: 8302 ElEMENTo dE dESPESa: 449052 
foNTES: 0149 / 0349
Belém (Pa), 21 de Março de 2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
Secretário de Estado de Saúde Pública do Pará

Protocolo: 775365
disPeNsa de LicitaÇÃo 17/GecoM/sesPa/2022
Processo: 2021/1261330
oBJETo: aquisição de Medicamento SoMaTroPiNa 12 Ui por demanda ju-
dicial para atender a liminar em favor dos menores a. o. r. a. e E. o. r. a.
coNTraTaNTE: SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica
cNPJ: 05.054.929/0001-17
coNTraTado: coMÉrcio E rEPrESENTaÇÕES Prado lTda.
cNPJ: 05.049.432/0001-00
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lEi fEdEral Nº 8.666/93, arT. 24, iNciSo iV
Valor: r$ 31.145,48 (Trinta e um mil, cento e quarenta e cinco reais e 
quarenta e oito centavos).
doTaÇÃo orÇaMENTária: 8288 ElEMENTo dE dESPESa: 3390-30 foN-
TE: 0103001381
Belém (Pa), 21 de Março de 2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
Secretário de Estado de Saúde Pública do Pará

Protocolo: 775319

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de ratiFicaÇÃo de disPeNsa 
de LicitaÇÃo 009/GecoM/sesPa/2022

Nesta data, raTifico o Termo de dispensa de licitação n° 009/GEcoM/
SESPa/2022, com fundamento no art. 26 da lei federal 8.666/93, com 
suas posteriores modificações.
Belém (Pa), 21 de Março de 2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
Secretário de Estado de Saúde Pública do Pará

Protocolo: 775371
terMo de ratiFicaÇÃo de disPeNsa 
de LicitaÇÃo 17/GecoM/sesPa/2022

Nesta data, raTifico o Termo de dispensa de licitação n° 17/GEcoM/
SESPa/2022, com fundamento no art. 26 da lei federal 8.666/93, com 
suas posteriores modificações.
Belém (Pa), 21 de Março de 2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
Secretário de Estado de Saúde Pública do Pará

Protocolo: 775324

FÉrias
.

Portaria N.º 349 de 22 de MarÇo de 2022/dGtes/sesPa
a dirETora dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE/dG-
TES, usando de suas atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº. 
039/03.04. 96,
r E S o l V E:
coNcEdEr 30 (trinta) dias de férias regulamentares a servidora PaMEla 
caSSia NaZarETH GoMES, identidade funcional nº 5897111/1, ocupante 
do cargo de odoNToloGo, lotado no Hospital regional - Tucuruí, no pe-
ríodo de 01 de julho de 2022 a 30 de julho de 2022, referente ao período 
aquisitivo de 01 de fevereiro de 2012 a 31 de janeiro de 2013, concedidas 
conforme parecer jurídico constante no processo Nº 2021/873763.
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 22.03.2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 775213
Portaria N° 344 de 22 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 2022/323259; 
rESolVE: 
iNTErroMPEr, por necessidade de serviço a contar de 18.03.2022, o pe-
ríodo de gozo das férias da servidora fErNaNda colarES dE caSTro, 
identidade funcional nº 5916511/4, ocupante do cargo de cHEfE dE UNi-
dadE MiSTa, lotada na diretoria administrativa e financeira, 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. 22.03.2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 775125

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria coLetiVa Nº 348 de 22 de MarÇo de 2022 - dGtes/sesPa
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 039/ 03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996 e, coNSidEraNdo, o que 
dispõe o art. 81 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro de;
rESolVE:
coNcEdEr, licença assistência, as servidoras abaixo relacionadas;

Matrícula Nome cargo Período Laudo

92550/1 SUElY PENHa BarBoSa ENfErMEiro 30/09/2021 até 
29/11/2021

542/2021 – 
10/11/2021

54189918/1 lUNa lUaNa dE JESUS PaNToJa farMacEUTico Bio-
QUiMico

24/01/2022 até 
31/01/2022

87423 – 
13/03/2022

PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE
/SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 22/03/2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 775169
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LABORATÓRIO CENTRAL
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 42 de 22 de MarÇo de 2022
coNcEdEr a servidora roSÂNGEla Maria da SilVa riBEiro, matrícula 
nº 5466105-2, ocupante do cargo de farMacÊUTico-BioQUÍMico, lota-
da no laboratório central, 30 (Trinta) dias de licença Prêmio, no período 
de 04 de abril de 2022 a 03 de maio de 2022, referente ao triênio de 
16/10/2013 a 15/10/2016.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErTo SiMÕES JorGE JUNior
diretor do lacEN/Pará

Protocolo: 774884
..

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  1ª REGIONAL

.

errata
.

Fica retiFicado Na PUBLicaÇÃo do coNtrato Pe 06/2021 o Va-
Lor totaL da eMPresa BaiXo reLacioNada , PUBlicado No doE 
Nº 34.858 dE 08 dE fEVErEiro dE 2022, aS SEGUiNTES iNforMaÇÕES.
oNde se LÊ:
contrato n°: 07
Exercício: 2022
Classificação do Objeto: Outros
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa coM EScolHa da ProPoSTa MaiS 
VaNTaJoSa Para aQUiSiÇÃo dE MaTErial TÉcNico Para oS caPS, UrES, 
UaT, UrPS PSicoSSocial, aBriGo JoÃo PaUlo ii E UBS PEdrEira dE 
aBraNGÊNcia do 1°crS/SESPa, (Por UM PErÍodo dE 12 MESES).
Valor Total: r$ 713.533,46 (SETEcENToS E TrEZE Mil QUiNHENToS E 
TriNTa E TrÊS rEaiS E QUarENTa E SEiS cENTaVoS)
f . cardoSo E cia lTda
cNPJ: 04.949.905/0001-63
ENdErEÇo: rua João Nunes de Souza nº 125 Bairro: águas Brancas Br 
316 km 08
cep: 67.033-030
Leia-se:
contrato n°: 07
Exercício: 2022
Classificação do Objeto: Outros
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa coM EScolHa da ProPoSTa MaiS 
VaNTaJoSa Para aQUiSiÇÃo dE MaTErial TÉcNico Para oS caPS, UrES, 
UaT, UrPS PSicoSSocial, aBriGo JoÃo PaUlo ii E UBS PEdrEira dE 
aBraNGÊNcia do 1°crS/SESPa, (Por UM PErÍodo dE 12 MESES).
Valor Total: r$ 712.748,38 (SETEcENToS E doZE Mil SETEcENToS E 
QUarENTa E oiTo rEaiS E TriNTa E oiTo cENTaVoS)
1. f cardoSo E cia lTda
cNPJ: 04.949.905/0001-63
ENdErEÇo: rua João Nunes de Souza nº 125 Bairro: águas Brancas Br 
316 km 08
cep: 67.033-030
BElÉM, 22 dE MarÇo dE 2022.
Marco aNToNio rodriGUES NorMaNdo
dirETor do 1º crS/SESPa

errata
Fica retiFicado Na PUBLicaÇÃo do coNtrato Pe 06/2021 o Va-
Lor totaL da eMPresa BaiXo reLacioNada , PUBlicado No doE 
Nº 34.860 dE 09 dE fEVErEiro dE 2022, aS SEGUiNTES iNforMaÇÕES.
oNde se LÊ:
contrato n°: 08
Exercício: 2022
Classificação do Objeto: Outros
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa coM EScolHa da ProPoSTa MaiS 
VaNTaJoSa Para aQUiSiÇÃo dE MaTErial TÉcNico Para oS caPS, UrES, 
UaT, UrPS PSicoSSocial, aBriGo JoÃo PaUlo ii E UBS PEdrEira dE 
aBraNGÊNcia do 1°crS/SESPa, (Por UM PErÍodo dE 12 MESES).
Valor Total: r$ 379.082,40 (TrEZENToS E SETENTa E NoVE Mil oiTENTa 
E doiS rEaiS E QUarENTa cENTaVoS)
1. c. J. ParENTE EPP
cNPJ: 83.646.307/0001-91
ENdErEÇo: Tv Pirajá, 578 cEP: 66.095-631 Marco, Belém -Pa
Leia-se:
contrato n°: 08
Exercício: 2022
Classificação do Objeto: Outros
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa coM EScolHa da ProPoSTa MaiS 
VaNTaJoSa Para aQUiSiÇÃo dE MaTErial TÉcNico Para oS caPS, UrES, 
UaT, UrPS PSicoSSocial, aBriGo JoÃo PaUlo ii E UBS PEdrEira dE 
aBraNGÊNcia do 1°crS/SESPa, (Por UM PErÍodo dE 12 MESES).

Valor Total: r$ 378.729,60 (TrEZENToS E SETENTa EoiTo Mil SETEcEN-
ToS E ViNTE E NoVE rEaiS E SESSENTa cENTaVoS)
1. c J. ParENTE EPP
cNPJ: 83.646.307/0001-91
ENdErEÇo: Tv Pirajá, 578 cEP: 66.095-631 Marco, Belém -Pa
BElÉM, 22 dE MarÇo dE 2022.
Marco aNToNio rodriGUES NorMaNdo
dirETor do 1º crS/SESPa

errata
Fica retiFicado Na PUBLicaÇÃo do coNtrato Pe 06/2021 o Va-
Lor totaL da eMPresa BaiXo reLacioNada , PUBlicado No doE 
Nº 34.860 dE 09 dE fEVErEiro dE 2022, aS SEGUiNTES iNforMaÇÕES.
oNde se LÊ:
contrato n°: 09
Exercício: 2022
Classificação do Objeto: Outros
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa coM EScolHa da ProPoSTa MaiS 
VaNTaJoSa Para aQUiSiÇÃo dE MaTErial TÉcNico Para oS caPS, UrES, 
UaT, UrPS PSicoSSocial, aBriGo JoÃo PaUlo ii E UBS PEdrEira dE 
aBraNGÊNcia do 1°crS/SESPa, (Por UM PErÍodo dE 12 MESES).
Valor Total: r$ 153.599,30 (cENTo E ciNQUENTa E TrÊS Mil QUiNHEN-
ToS E NoVENTa E NoVE rEaiS E TriNTa cENTaVoS)
aHcor coMErcio E ProdUToS odoNToloGicoS lTda
cNPJ: 37.556.213/0001-04
ENdErEÇo: av. Presidente Getúlio Vargas, 4627 Bairro: ianetama cEP: 
68.745-000
Leia-se:
contrato n°: 09
Exercício: 2022
Classificação do Objeto: Outros
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa coM EScolHa da ProPoSTa MaiS 
VaNTaJoSa Para aQUiSiÇÃo dE MaTErial TÉcNico Para oS caPS, UrES, 
UaT, UrPS PSicoSSocial, aBriGo JoÃo PaUlo ii E UBS PEdrEira dE 
aBraNGÊNcia do 1°crS/SESPa, (Por UM PErÍodo dE 12 MESES).
Valor Total: r$ 153.593,06 (cENTo E ciNQUENTa E TrÊS Mil QUiNHEN-
ToS E NoVENTa E TrÊS rEaiS E SEiS cENTaVoS)
aHcor coMErcio E ProdUToS odoNToloGicoS lTda
cNPJ: 37.556.213/0001-04
ENdErEÇo: av. Presidente Getúlio Vargas, 4627 Bairro: ianetama cEP: 
68.745-000
BElÉM, 22 dE MarÇo dE 2022.
Marco aNToNio rodriGUES NorMaNdo
dirETor do 1º crS/SESPa

errata
Fica retiFicado Na PUBLicaÇÃo do coNtrato Pe 06/2021 o Va-
Lor totaL da eMPresa BaiXo reLacioNada , PUBlicado No doE 
Nº 34.860 dE 09 dE fEVErEiro dE 2022, aS SEGUiNTES iNforMaÇÕES.
oNde se LÊ:
contrato n°: 12
Exercício: 2022
Classificação do Objeto: Outros
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa coM EScolHa da ProPoSTa MaiS 
VaNTaJoSa Para aQUiSiÇÃo dE MaTErial TÉcNico Para oS caPS, UrES, 
UaT, UrPS PSicoSSocial, aBriGo JoÃo PaUlo ii E UBS PEdrEira dE 
aBraNGÊNcia do 1°crS/SESPa, (Por UM PErÍodo dE 12 MESES).
Valor Total: r$ 5.529,96 (ciNco Mil QUiNHENToS E ViNTE E NoVE rEiaS 
E NoVENTa E SEiS cENTaVoS)
ProMEdiX ProdUToS MEdicoS E HoSPiTalarES lTda
cNPJ: 11.409.175/0001-73
ENdErEÇo: rua das Perolas, 128 centro diadema-SP
Leia-se:
contrato n°: 12
Exercício: 2022
Classificação do Objeto: Outros
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa coM EScolHa da ProPoSTa MaiS 
VaNTaJoSa Para aQUiSiÇÃo dE MaTErial TÉcNico Para oS caPS, UrES, 
UaT, UrPS PSicoSSocial, aBriGo JoÃo PaUlo ii E UBS PEdrEira dE 
aBraNGÊNcia do 1°crS/SESPa, (Por UM PErÍodo dE 12 MESES).
Valor Total: r$ 5.526,72 (ciNco Mil QUiNHENToS E ViNTE E SEiS rEaiS 
E SETENTa E doiS cENTaVoS)
ProMEdiX ProdUToS MEdicoS E HoSPiTalarES lTda
cNPJ: 11.409.175/0001-73
 ENdErEÇo: rua das Perolas, 128 centro diadema-SP
BElÉM, 22 dE MarÇo dE 2022.
Marco aNToNio rodriGUES NorMaNdo
dirETor do 1º crS/SESPa

Protocolo: 775282

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo
o diretor do 1° centro regional de Saúde no uso de suas atribuições legais 
resolve:
1-com base no, artigo 9° inciso V do decreto Estadual n° 2.069 de 20 de 
fevereiro de 2006:
Homologar o PrEGÃo ElETrÔNico Nº 05/2022 – Para coNTraTaÇÃo dE 
EMPrESa Para forNEciMENTo de MaTErial dE higiene e limpeza pes-
soal para os caPS icoaraci, caPS MaraJoara, caPS aMaZoNia, caPS 
GrÃo Pará E caPS rENaScEr UNidadES dE aBraNGÊNcia do 1ºcrS/
SESPa, (Por UM PErÍodo dE 12 MESES).
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1-2)-EMPrESaS VENcEdoraS: 
JMf coMÉrcio E SErViÇoS EirEli-ME
cNPJ: 11.036.136/0001-17

Total do fornecedor: r$ 6.930,00

(SEiS Mil NoVEcENToS E TriNTa rEaiS).
PaPEl E cia ProdUToS dE PaPElaria lTda EirEli-EPP
cNPJ:19.518.277/0001-39

Total do fornecedor: r$ 36.954,00

(TriNTa E SEiS Mil NoVEcENToS E ciNQUENaTa E QUaTro rEaiS)
ToTal do PrEGÃo: r$ 43.884,00 (QUarENTa E TrÊS Mil oiTocENToS E 
oiTENTa E QUaTro rEaiS ).
BElÉM, 22 dE MarÇo dE 2022
Marco aNToNio rodriGUES NorMaNdo
dirETor do 1º crS/SESPa

Protocolo: 775328

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  3ª REGIONAL

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 226 de diaria 22/03/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir diretor regional que irá realizar ação de saúde/comando 
médico em parceria com a prefeitura Municipal, 1º e 3º regional de Saúde. 
origem: castanhal –Pa-Brasil
destino: Marapanim Período:  26/03/2022
Servidor: francisco Paulo da Silva costa cPf- 036.584.732.15 mat. 
5149290/1 cargo: motorista 
ordenador: Mário Moraes chermont filho

Protocolo: 774883
Portaria Nº 227 de diaria 22/03/2022

lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir diretor regional que irá realizar ação de saúde/comando 
médico em parceria com a prefeitura Municipal, 1º e 3º regional de Saúde. 
origem: castanhal –Pa-Brasil
destino: igarapé-açú Período:  02/04/2022
Servidor: francisco Paulo da Silva costa cPf- 036.584.732.15 mat. 
5149290/1 cargo: motorista 
ordenador: Mário Moraes chermont filho

Protocolo: 774888
Portaria Nº 228 de diaria 22/03/2022

lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir diretor regional que irá realizar ação de saúde/comando 
médico em parceria com a prefeitura Municipal, 1º e 3º regional de Saúde. 
origem: castanhal –Pa-Brasil
destino: Maracanã Período:  09/04/2022
Servidor: francisco Paulo da Silva costa cPf- 036.584.732.15 mat. 
5149290/1 cargo: motorista 
ordenador: Mário Moraes chermont filho

Protocolo: 774891
Portaria Nº 224 e 225 de diaria 22/03/2022

lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: Participar de reunião e monitoramento e avaliação do controle da 
tuberculose em Belém.
origem: castanhal –Pa-Brasil
destino: Belém Período:  23/03/2022
Servidor: raimunda luzia da costa B. lacerda cPf- 096.518.882.53, mat.  
0478471 cargo: Visitadora Sanitária
João ricardo  da rocha rodriguês cPf- 689.018.952.34 mat. 57205648 
cargo: motorista 
ordenador: Mário Moraes chermont filho

Protocolo: 774845
Portaria Nº 220 e 221 de diaria 22/03/2022

lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: Visitas de monitoramento nas unidades de saúde dos municípios 
prioritários e correção de inconsistência no sistema de informação (SiNaN).
origem: castanhal –Pa-Brasil
destino: Marapanim Período:  05 e 06/04/2022
Servidor: raimunda luzia da costa B. lacerda cPf- 096.518.882.53, mat.  
0478471 cargo: Visitadora Sanitária
césar augusto azevedo de oliveira cPf- 166.429.532. mat. 0498875  car-
go: ag. de S. Publica
cícero a. ferreira cPf- 108.102.502.68 mat.0478954 cargo: motorista
ordenador: Mário Moraes chermont filho
,

Protocolo: 774767

Portaria Nº 222 e 223 de diaria 22/03/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: Visitas de monitoramento nas unidades de saúde dos municí-
pios prioritários e correção de inconsistência no sistema de informação 
(SiNaN).
origem: castanhal –Pa-Brasil
destino: curuçá Período:  07 e 08 / 04/2022
Servidor: raimunda luzia da costa B. lacerda cPf- 096.518.882.53, mat.  
0478471 cargo: Visitadora Sanitária
césar augusto azevedo de oliveira cPf- 166.429.532. mat. 0498875  car-
go: ag. de S. Publica
Benedito José de lima da Silva cPf- 233.862.232.49 mat.5705304-1 car-
go: motorista 
ordenador: Mário Moraes chermont filho

Protocolo: 774773
Portaria Nº 229 e 230 de diaria 22/03/2022

lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar monitoramento bucal nos respectivos municípios. 
origem: castanhal –Pa-Brasil
destino: São João da Ponta Período:  01/04/2022
Servidores: francisco Valberto Paes rodriguês cPf-117.975.172.87 
mat.5092531 cargo odontólogo
Benedito José de lima cPf- 233.862.232.49 mat. 5705304/1 cargo: mo-
torista perido: 01/04/2022 
ordenador: Mário Moraes chermont filho

Protocolo: 774916
Portaria Nº 231 e 232 de diaria 22/03/2022

lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar monitoramento bucal nos respectivos municípios. 
origem: castanhal –Pa-Brasil
destino: inhangapí Período:  04/04/2022
Servidores: francisco Valberto Paes rodriguês cPf-117.975.172.87 
mat.5092531 cargo odontólogo
Benedito Jose de lima Silva cPf-233.862.232.49 mat. 5705304/1 cargo: 
motorista  período: 04/04/2022
ordenador: Mário Moraes chermont filho

Protocolo: 774924
Portaria Nº 233 e 234 de diaria 22/03/2022

lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar monitoramento bucal nos respectivos municípios. 
origem: castanhal –Pa-Brasil
destino: Magalhães Barata Período:  06/04/2022
Servidores: francisco Valberto Paes rodriguês cPf-117.975.172.87 
mat.5092531 cargo odontólogo
João ricardo da rocha rodriguês cPf- 689.018.952.34 mat. 57205648/1  
cargo: motorista 
ordenador: Mário Moraes chermont filho

Protocolo: 774929
Portaria Nº 235 e 236 de diaria 22/03/2022

lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar monitoramento bucal nos respectivos municípios. 
origem: castanhal –Pa-Brasil
destino: São francisco do Pará Período:  08/04/2022
Servidores: francisco Valberto Paes rodriguês cPf-117.975.172.87 
mat.5092531 cargo odontólogo
Sérgio costa carvalho cPf-104.639.682.-04 mat. 1036585 cargo: moto-
rista 
ordenador: Mário Moraes chermont filho

Protocolo: 774935
Portaria Nº 237 e 238 de diaria 22/03/2022

lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar monitoramento bucal nos respectivos municípios. 
origem: castanhal –Pa-Brasil
destino: Maracanã Período:  11/04/2022
Servidores: francisco Valberto Paes rodriguês cPf-117.975.172.87 
mat.5092531 cargo odontólogo
Vítor Jorge f. Pereira cPf- 173.260.952.-72 mat. 1086516 cargo: motorista 
ordenador: Mário Moraes chermont filho

Protocolo: 774944
Portaria Nº 247 e 248 de diaria 22/03/2022

lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar monitoramento bucal nos respectivos municípios. 
origem: castanhal –Pa-Brasil
destino: curuçá Período:  27/04/2022
Servidores: francisco Valberto Paes rodriguês cPf-117.975.172.87 
mat.5092531 cargo odontólogo
Benedito José de lima Silva cPf- 233.862.232.49 mat. 5705304/1 cargo: 
motorista 
ordenador: Mário Moraes chermont filho

Protocolo: 774982
Portaria Nº 243 e 244 de diaria 22/03/2022

lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar monitoramento bucal nos respectivos municípios. 
origem: castanhal –Pa-Brasil
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destino: Terra alta Período:  20/04/2022
Servidores: francisco Valberto Paes rodriguês cPf-117.975.172.87 
mat.5092531 cargo odontólogo
Vítor f. Pereira cPf- 173.260.952.72 mat. 1086516 cargo motorista 
ordenador: Mário Moraes chermont filho

Protocolo: 774967
Portaria Nº 245 e 246 de diaria 22/03/2022

lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar monitoramento bucal nos respectivos municípios. 
origem: castanhal –Pa-Brasil
destino: São domingos do capím Período:  25/04/2022
Servidores: francisco Valberto Paes rodriguês cPf-117.975.172.87 
mat.5092531 cargo odontólogo
João ricardo da rocha rodriguês cPf- 689.018.952.34 mat.57205648/1 
cargo: motorista 
ordenador: Mário Moraes chermont filho

Protocolo: 774974
Portaria Nº 239 e 240 de diaria 22/03/2022

lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar monitoramento bucal nos respectivos municípios. 
origem: castanhal –Pa-Brasil
destino: Marapanim Período:  13/04/2022
Servidores: francisco Valberto Paes rodriguês cPf-117.975.172.87 
mat.5092531 cargo odontólogo
João ricardo r. rodriguês  cPf- 689.018.952.34 mat. 57205648/1 cargo: 
motorista 
ordenador: Mário Moraes chermont filho

Protocolo: 774951
Portaria Nº 241 e 242 de diaria 22/03/2022

lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar monitoramento bucal nos respectivos municípios. 
origem: castanhal –Pa-Brasil
destino: igarapé –açú Período:  18/04/2022
Servidores: francisco Valberto Paes rodriguês cPf-117.975.172.87 
mat.5092531 cargo odontólogo
Vítor f. Pereira cPf- 173.260.952.72 mat. 1086516 cargo motorista 
ordenador: Mário Moraes chermont filho

Protocolo: 774964

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  5ª REGIONAL

.

Portaria Nº 044 de 21/03/2022
fUNdaMENTo lEGal: arT. 149 da lEi 5.810/94
oBJETiVo: rESolVEr, EM coNJUNTo coM o cErEST/Pa-cENTro dE 
rEfErÊNcia ESTadUal EM SaÚdE do TraBalHador, QUESTÕES rEla-
cioNadaS a iMPlaNTaÇÃo dE rEfErÊNcia TÉcNica E ViGilÂNcia EM 
SaÚdE do TraBalHador Para a iMPlEMENTaÇÃo dE PolÍTicaS NoS 
MUNicÍPioS.
PErÍodo: 13 E 14/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1,5
oriGEM: SÃo MiGUEl do GUaMá
dESTiNo (S): MÃE do rio - Pa, iriTUia – Pa.
SErVidor (ES):

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

Maria dE NaZarÉ NErES da SilVa 911701 daTilÓGrafa

ordENador: Maria lUcilENE riBEiro daS cHaGaS
Protocolo: 775374

Portaria Nº 038 de 17/03/2022
fUNdaMENTo lEGal: arT. 149 da lEi 5.810/94
oBJETiVo: rEaliZar 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): UliaNÓPoliS -Pa.
SErVidor (ES):

NoMe MatricULa carGo

lUElY Maria BorGES da SilVa 5913592/1 aGENTE dE PorTaria

roNaldo da SilVa SaNToS 112232/1 MÉdico VETEriNário

SaloMÃo lira da SilVa 57206131/1 aGENTE dE coNTrolE dE 
ENdEMiaS

ordENador: Maria lUcilENE riBEiro daS cHaGaS
Protocolo: 775199

Portaria Nº 039 de 17/03/2022
fUNdaMENTo lEGal: arT. 149 da lEi 5.810/94
oBJETiVo: coNdUZir SErVidorES Para rEaliZar MoNiToraMENTo 
da fiScaliZaÇÃo dE coNTraTo JUNTo ao ESTaBElEciMENTo dE SaÚ-
dE, HoSPiTal SÃo fraNciSco.

VEÍcUlo oficial – S10
Placa: rWf4d40
PErÍodo: 21 a 25/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4,5
oriGEM: SÃo MiGUEl do GUaMá
dESTiNo (S): UliaNÓPoliS -Pa.
SErVidor (ES):

NoMe MatricULa carGo
JoÃo carloS riBEiro fidEliS 58530102 MoToriSTa

ordENador: Maria lUcilENE riBEiro daS cHaGaS
Protocolo: 775216

Portaria Nº 042 de 18/03/2022
fUNdaMENTo lEGal: arT. 149 da lEi 5.810/94
oBJETiVo: acoMPaNHar EQUiPE da coordENaÇÃo ESTadUal Na iM-
PlEMENTaÇÃo dE UMa EQUiPE dE aTENcao PriMaria PriSioNal(EaPP) 
Na UNidadE PriSioNal do MUNicÍPio dE ParaGoMiNaS.
PErÍodo: 22 a 25/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3,5
oriGEM: SÃo MiGUEl do GUaMá
dESTiNo (S): ParaGoMiNaS-Pa.
SErVidor (ES):

NoMe MatricULa carGo
criSTiaNE riBEiro loPES 5722821 TEc. dE ENfErMaGEM

ordENador: Maria lUcilENE riBEiro daS cHaGaS
Protocolo: 775105

Portaria Nº 043 de 18/03/2022
fUNdaMENTo lEGal: arT. 149 da lEi 5.810/94
oBJETiVo: coNdUZir SErVidora Para acoMPaNHar EQUiPE da co-
ordENaÇÃo ESTadUal Na iMPlEMENTaÇÃo dE UMa EQUiPE dE aTEN-
cao PriMaria PriSioNal(EaPP) Na UNidadE PriSioNal do MUNicÍPio 
dE ParaGoMiNaS.
VEÍcUlo oficial S10, Placa rfW-4d89
PErÍodo: 22 a 25/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3,5
oriGEM: SÃo MiGUEl do GUaMá
dESTiNo (S): ParaGoMiNaS-Pa.
SErVidor (ES):

NoMe MatricULa carGo
fraNK JUNior carValHo coSTa 572340981 MoToriSTa

ordENador: Maria lUcilENE riBEiro daS cHaGaS
Protocolo: 775108

.

.
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.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

7ª reGioNaL de ProteÇÃo sociaL
c.G.c. 05.054.929-0001/17

resUMo de Portaria de LiceNÇa PrÊMio
 Portaria Nº 14 de 18 de MarÇo de 2022 – coNceder

NoME: aNa Maria fErrEira doS SaNToS
MaTrÍcUla : 5179467-1
carGo : aGENTE dE PorTaria 
loTaÇÃo: 7ºcrS
TriÊNio: 01.02.2015 a 31.01.2018
PErÍodo : 01.06.2022 a 31.07.2022
ordENador dE dESPESa: ValdiNEi SilVa TEiXEira JUNior

Protocolo: 774943

.

.

desiGNar serVidor
.

7º ceNtro reGioNaL de saÚde 
Portaria Nº 015 de 22 de MarÇo de 2022.

o diretor do 7º centro regional de Saúde, usando de suas atribuições 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 55/20.11. 2000, publicada no 
Diário Oficial do Estado n.º 29.347/24.11.2000.
r E S o l V E:
designar a servidora Viviane dos Santos Viana de almeida, cargo: Nutri-
cionista, Matrícula nº5853966-2, para responder pela Chefia da Divisão da 
Vigilância em Saúde, de 22/03/2022 a 25/03/2022, por motivo de viagem 
do titular, sem ônus para a administração pública
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Valdinei Silva Teixeira Junior
diretor do 7º centro regional de Saúde/SESPa

Protocolo: 774911
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sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria: 90 de 22 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
oScar fErNaNdo lEiS fiGUEirEdo - GUarda dE ENdEMiaS – Mat. 1087012
Programa de Trabalho fonte do recurso Natureza da despesa Valor
908302  0103000000  339033 1.098,00
Observação: A fim de cobrir despesas com transporte fluvial  e  terrestre 
para o município de chaves.
ordenador: Valdinei Silva Teixeira Júnior.

Protocolo: 774984

.

.
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.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 077 de 22 de MarÇo de 2022
objetivo: Permanência no município para dar continuidade no monitoramento 
e supervisão referente ao programa de arbovirose no município de anajás.
origem: BrEVES/Pá - aNaJáS/Pa.
Servidor (es): Walter Jardel leão da Paes e rosenildo ribeiro Barbosa, 5,5 
diárias de 27/03 à 01/04/2022.
ordenador de despesa: aNa ÂNGEla fialHo fEliX.

Protocolo: 775197
Portaria Nº 073 de 22 de MarÇo de 2022

objetivo: realizar atividades do Programa de controle da raiva Humana e 
animal, em conjunto com os técnicos deste 8ºcrS/SESPa. Trabalho este 
de prevenção e controle da raiva Humana e animal no referido município.
origem: BElÉM/Pá - PorTEl/Pa.
Servidor (es): albeerto lopes Begot e claudio de figueiredo ferreira, 13,5 
diárias de 28/03 à 10/04/2022.
ordenador de despesa: aNa ÂNGEla fialHo fEliX.

Protocolo: 775116
Portaria Nº 074 de 22 de MarÇo de 2022

objetivo: realizar atividades do Programa de controle da raiva Humana 
e animal, em conjunto com os técnicos da coordenação Estadual de Zoo-
noses/SESPa. Trabalho este de prevenção e controle da raiva Humana e 
animal no referido município.
origem: BrEVES/Pá - PorTEl/Pa.
Servidor (es): Erickson Nazareno Pina cunha, José leonar Silva dos Pas-
sos, Wanderley corrêa de araujo e Sebastião roberto da Silva Vaz, 12,5 
diárias de 29/03 à 10/04/2022.
ordenador de despesa: aNa ÂNGEla fialHo fEliX.

Protocolo: 775118
Portaria Nº 075 de 22 de MarÇo de 2022

objetivo: realizar atividades de condução de lancha para transporte ma-
rítimo no translado dos técnicos da coordenação Estadual de Zoonoses/
SESPa e técnicos do 8ºcrS/SESPa que irão realizar a ação de prevenção e 
controle da raiva Humana e animal no referido município.
origem: BrEVES/Pá - PorTEl/Pa.
Servidor (es): luiz Santana ferreira, 12,5 diárias de 29/03 à 10/04/2022.
ordenador de despesa: aNa ÂNGEla fialHo fEliX.

Protocolo: 775119
Portaria Nº 076 de 22 de MarÇo de 2022

objetivo: realizar atividades de apoio logísticos, no que condiz no supor-
te operacional diário aos técnicos da coordenação Estadual de Zoonoses/
SESPa, técnicos deste 8ºcrS/SESPa, estes que irão realizar a ação de 
prevenção e controle da raiva Humana e animal no referido município.
origem: BrEVES/Pá - PorTEl/Pa.
colaborador (es): Joelma do Socorro Teixeira dantas, 12,5 diárias de 
29/03 à 10/04/2022.
ordenador de despesa: aNa ÂNGEla fialHo fEliX.

Protocolo: 775120

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  9ª REGIONAL

.

Portaria Nº61 de 15 de MarÇo 2022
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
objetivo: realizar constatação dos termos de transferências de equipa-
mentos que não foram encontrados no último levantamento atendido pelo 
processo 2021/221684.
origem: Santarém/ Pa- Brasil.
destino: rurópolis/ Pa – Brasil.

Período: 11/04/2022 a 14/04/2022 N° de diária: 3,5 (três diárias e meia)
Servidores:
Juciane conceição Viana de oliveira
cPf: 678.206.622-04
Matrícula: 57195742/2
cargo: Técnico de Enfermagem.
ronaldo Gomes Nascimento
cPf: 480.396.162-04.
Matrícula: 57207377.
cargo: Marinheiro fluvial de Máquinas.
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 774791
Portaria Nº62 de 15 de MarÇo de 2022

fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
objetivo: conduzir os servidores que irão realizar constatação dos termos 
de transferências de equipamentos que não foram encontrados no último 
levantamento atendido pelo processo 2021/221684.
origem: Santarém/ Pa- Brasil.
destino: rurópolis/ Pa – Brasil.
Período: 11/04/2022 a 14/04/2022 N° de diária: 3,5 (três diárias e meia)
Servidor:
Valdinei Gomes lopes.
cPf:17880742204.
Matrícula:504888.
cargo: Motorista.
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 774792
Portaria Nº63 de 15 de MarÇo de 2022

fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
objetivo: realizar investigação epidemiológica de um óbito por dengue 
com complicações em um paciente ocorrido no Hospital Municipal do refe-
rido Município.
origem: Santarém/ Pa- Brasil
destino: Trairão/ Pa – Brasil
Período: 10/03/2022 a 12/03/2022 / N° de diárias: 2,5 (duas diárias e 
meia)
Servidores:
Nesildo oliveira Pinto
cPf: 195236532-53
Matrícula: 505382
cargo: agente de Saúde
José Walter Silva costa
cPf: 206.412.492-68
Matrícula. 498840
cargo: agente de Saúde
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 775010
Portaria Nº64 de 15 de MarÇo de 2022

fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
objetivo: conduzir os servidores que irão realizar investigação epidemioló-
gica de um óbito por dengue com complicações em um paciente ocorrido 
no Hospital Municipal do referido Município.
origem: Santarém/ Pa- Brasil.
destino: Trairão/ Pa – Brasil.
Período: 11/03/2022 a 12/03/2022 N° de diária: 2,5 (duas diárias e meia)
Servidor:
Valdinei Gomes lopes.
cPf:17880742204.
Matrícula:504888.
cargo: Motorista.
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 775011
diÁrias

Portaria Nº65 de 17 de MarÇo de 2022
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
objetivo: realizar monitoramento nos serviços (Hospital Municipal, UBSs, SEM-
SA, dentre outros) que recebem Teste Rápido de HIV, Sífilis, Hepatite B e C e na 
oportunidade instalação do SI-CTA e outros serviços que se fizerem necessários.
origem: Santarém/ Pa- Brasil
destino: almeirim/ Pa – Brasil
Período: 04/04/2022 a 09/04/2021  N° de diária: 5,5 (cinco diárias e meia)
Servidores:
Marlon Bruno chaves Marinho
cPf: 780.047.992-72
Matrícula: 57191639/2
cargo: Técnico de Enfermagem
Josie Giceli da Silva Vieira.
cPf: 687.106.902-04.
Matrícula: 5897263.
cargo: Enfermeiro.
risonilson abreu da Silva
cPf: 658.687.302-91
Matrícula: 54195927-1
  cargo: Técnico em Patologia clinica
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 775027
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SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
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.

Portaria N° 0092/2022, de 14/03/2022
objetivo: realizar in loco, levantamento patrimonial de bens (tipo ambu-
lância) por transferência externa e demais bens que estejam sobre nossa 
jurisdição.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
destino (s): Vitória do Xingu, Senador J. Porfírio e Porto de Moz
Servidor: 5913491 / Karla dE faTiMa do MoNTE foNTENElE (agente de 
Portaria) / 5,5 diárias (completa) de 11/04/2022 a 16/04/2022
Servidor: 5148898 / fraNciSco fraNco rodriGUES filHo (ag. de Por-
taria) / 5,5 diárias (completa) de 11/04/2022 a 16/04/2022
Servidor: 0504239 / raiMUNdo NoNaTo do NaSciMENTo (agente de 
Saúde Pública) / 5,5 diárias (completa) de 11/04/2022 a 16/04/2022
Servidor: 57231592/1 / MarcElo MaraNHa (agente de artes Práticas) / 
5,5 diárias (completa) de 11/04/2022 a 16/04/2022
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crS/SESPa

Protocolo: 775261

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  11ª REGIONAL

.

 
Portaria Nº 30 de 09 de MarÇo de 2022

 o (a) ordENador (a) de dESPESa da Secretária de Estado de Saúde Pu-
blica usando de suas atribuições e tendo em vista as instruções contidas no 
decreto nº 2819 dE 06 dE Setembro de 1994. Que disciplina a concessão 
de diária em Missão Oficial do Estado e Obtendo Capacitação Profissional.
oBJETiVo: coNdUZir oS SErVidorES da diViSÃo TÉcNica coNforME 
PorTariaS 28 E 29.
Municípios: Marabá/ São domingos do araguaia/São Joao do araguaia.
 PEriodo: 21 a 25/03/2022
4/ 5 (Quatro diárias e Meia )

serVidor carGo MatricULa
raimundo alves cavalcante Motorista 1087137

  
ordenador: irlândia da Silva Galvão

Protocolo: 775176
 

Portaria Nº 29 de 09 de MarÇo de 2022
o (a) ordENador (a) de dESPESa da Secretária de Estado de Saúde Pu-
blica usando de suas atribuições e tendo em vista as instruções contidas no 
decreto nº 2819 dE 06 dE Setembro de 1994. Que disciplina a concessão de 
diária em Missão Oficial do Estado e Obtendo Capacitação Profissional.
oBJETiVo: Participar do Monitoramento e assessoramento dos programas 
Nutrição/auxilio Brasil/Vitamina a / SiSVaN/NUTri-SUS crScEr SaÚdaVEl 
/demandas administrativas/e demandas Judiciais/das formulas Nutricionais.
Municípios: Marabá/ São domingos do araguaia/São Joao do araguaia.
PEriodo: 21 a 25/03/2022
4/ 5 (Quatro diárias e Meia )

serVidor carGo MatricULa
Taciana Miranda ribeiro da Silva agente de artes Práticas 57206550/1

  
ordenador: irlândia da Silva Galvão

Protocolo: 775133
 

 Portaria Nº 25 de 09 de MarÇo de 2022
 o (a) ordENador (a) de dESPESa da Secretária de Estado de Saúde Pu-
blica usando de suas atribuições e tendo em vista as instruções contidas no 
decreto nº 2819 dE 06 dE Setembro de 1994. Que disciplina a concessão 
de diária em Missão Oficial do Estado e Obtendo Capacitação Profissional.
oBJETiVo: ParTiciPar daS aÇoES dE MoNiToraMENTo da rEdE dE 
aTENÇÃo PSicoSSocial acoMPaNHaNdo a EQUiPE TÉcNica cENTral
Municípios: Marabá/ Eldorado dos carajás
PEriodo: 14 a 17/03/2022
3/ 5 (Três diárias e Meia )

serVidor carGo MatricULa
alexandra Bezerra Bonzi odontólogo 57194977

  
ordenador: irlândia da Silva Galvão

Protocolo: 775295
 

 Portaria Nº 28 de 09 de MarÇo de 2022
 o (a) ordENador (a) de dESPESa da Secretária de Estado de Saúde Pu-
blica usando de suas atribuições e tendo em vista as instruções contidas no 
decreto nº 2819 dE 06 dE Setembro de 1994. Que disciplina a concessão 
de diária em Missão Oficial do Estado e Obtendo Capacitação Profissional.

oBJETiVo: Participar do monitoramento do uso do SicloN Gerencial He-
patites e PcdT de Hepatites Virais na atenção Primária .
Municípios: Marabá/ São domingos do araguaia/São Joao do araguaia.
 PEriodo: 21 a 25/03/2022
4/ 5 (Quatro diárias e Meia )

serVidor carGo MatricULa
Wanessa Élida Ponchio dos Santos fonoaudiólogo 57190821/1

rosangela Viana dos Santos chefe da divisão Técnica 5942525/2
  
ordenador: irlândia da Silva Galvão

Protocolo: 775093

.

.
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Portaria Nº 126 de 22 de MarÇo de 2022.
Nome: Nestor de Souza oliveira
cargo: agente de Saúde Pública
Matrícula/Siape: 498815
cPf: 154.362.762-53
Período: 04 a 08.04.2022.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia-Pa.
destino: cumaru do Norte e Santa Maria das Barreiras.
objetivo: Supervisão monitoramento dos Sistemas SisPNcd e SiVEP malária.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes diretora do 12º crS/SESPa.

Protocolo: 774922
Portaria Nº 129 de 22 de MarÇo de 2022

Nome: Pedro luiz Gomes.
cargo: laboratorista.
Matrícula/Siape: 504410.
cPf: 234.614.382-00.
Nome: Whatina leite de Souza.
cargo: Enfermeira.
Matrícula/Siape: 57198909-2.
cPf: 380.612.872-34.
Período: 04 a 09.04.2022.
Nº de diárias: 5,5 (cinco e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: Belém.
Objetivo: Atender ao oficio Circular nº 001/2022/DDASS/SESPA, que trata 
Oficina de Revisão da Programação Pactuada e Integrada da Assistência 
à saúde – PPi assistencial dos municípios da região de Saúde araguaia e 
outras demandas em Belém – Pará..
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes.

Protocolo: 774996
Portaria Nº 128 de 22 de MarÇo de 2022.

Nome: Salvador corrêa Bento.
cargo: Microscopista.
Matrícula/Siape: 504386.
cPf: 123.762.992-68.
Nome: Nayara cristina ramos.
cargo: agente administrativo
Matrícula/Siape: 57226667-3
cPf: 973.186.982-49.
Período: 04 a 08. 04.2022
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: São felix do Xingu e Tucumã
Objetivo: Justifica-se a visita nos municípios de São felix do Xingu e Tu-
cumã, com a finalidade monitorar ações e acompanhar a elaboração do 
VSPEa, e capacitação os servidores das referidas SMS
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes - diretora do 12º crS 
/ SESPa - PorTaria Nº 1700/23.11.2021.

Protocolo: 774966
Portaria Nº 127 de 22 de MaÇo de 2022.

Nome: José antônio frança Nunes.
cargo: Guarda de Endemias.
Matrícula/Siape: 504505.
cPf: 292.702.513-49.
Período: 04 a 08.04.2022.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: rio Maria e Xinguara.
objetivo: monitorar e avaliar o estoque de vacinas contra o covid-19, exis-
tente nas redes de frio, e nas salas de vacinação, bem como orientar sobre 
a utilização da forma correta, o SiES e os demais sistemas de informação 
de imunização. 
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes - diretora do 12º crS / SESPa -
PorTaria Nº 1.700/23.11.2021.

Protocolo: 774949
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HOSPITAL OPHIR LOYOLA

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

5º terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo 
Nº 017/2017-HoL

data assinatura: 23/03/2022
Processo nº: 2021/1304542
Justificativa: PRORROGAR a vigência do referido contrato por mais um pe-
ríodo de 12 (doze) meses.
Vigência: 24/03/2022 a 23/03/2023 
Valor Total do aditivo: de r$150.084,00 (cento e cinqüenta mil e oitenta 
e quatro reais)
orçamento: 10.122.1297.4668.3390.30 fonte: 0103/0269
contratado TicKET SolUÇÕES HdfGT S/a
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral

Protocolo: 755253
terMo aditiVo a coNtrato

4º terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo 
Nº 040/2020-HoL

data assinatura:21/03/2022
Processo nº: 2021/1017911
Justificativa: Alteração da Cláusula Sétima que trata da REPACTUAÇÃO 
PacTUaÇÃo.
contratado KaPa caPiTal faciliTiES lTda
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral

Protocolo: 774873

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 242/2022-GaB/dG/HoL.
a dirEToria GEral do HoSPiTal oPHir loYola, No USo dE SUa S 
aTriBUiÇÕES lEGaiS.
coNSidEraNdo os termos contidos no Processo nº 2022/251255 de 
03/03/2022.
rESo lVE:
coNcEdEr SUPriMENTo dE fUNdoS, em nome de JoSE MaUricio GoN-
ÇalVES GoNÇalVES, matricula funcional nº 57227381/1, chefe da divisão 
de Manutenção, lotado na divisão de Manutenção, nos seguintes elemento 
de despesa: 33.90.30, no valor de r$ 4.000,00 (Quatro mil reais), para 
fazer face à despesa com Material de consumo desta instituição.
o prazo de utilização dos Suprimentos de fundo será de 60 (sessenta) 
dias, a contar da dat a 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 constas se não o fizer no 
prazo determinado.
dÊ-SE ciÊNc ia, rEGiSTrE-SE, PUBliQ UE E cUMPra-SE.
Gabinete da diretoria Geral do Hospital ophir loyola, 21.03.2022.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral/Hol

Protocolo: 775135

oUtras MatÉrias
.

recoNHeciMeNto de desPesa - dea
interessado: HoSPiTal oPHir loYola
Processo nº 2022/314608
Valor: e r$ 46.291,88 (quarenta e seis mil, duzentos e noventa e um reais 
e oitenta e oito centavos)
Justificativa: o valor de R$ 46.291,88, para pagamento da folha de desli-
gados nº 20 referente ao mês de dezembro/2021.
dotação orçamentária: 10.122.1297.8339.3190.92 fonte: 0103. ação: 
231696 – r$ 41.948,06
dotação orçamentária: 10.331.1297.8311.3390.92 fonte: 0103. ação: 
231690 – r$ 1.846,56
ordENadora dE dESPESa: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 774887
Portaria Nº 240/2022-GaB/dG/HoL. 

a dirETora GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo dEcrETo de 01/12/2021, publicado no doE 
nº 34.783 de 02/12/2021. 
coNSidEraNdo os termos da PorTaria Nº 230/2022– caPE/GP/fScMP, 
publicado no doE nº 34.887 de 10 de março de 2022 e;
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/213695.
rESolVE:
loTar a partir de 03/03/2022, Maria do Socorro SiQUEira dE oli-
VEira, cargo contador, matrícula 54181350/2, pertencente ao Quadro de 
Pessoal ativo da fundação de Santa casa de Misericórdia do Pará- fScMP, 
na comissão Permanente de licitação- cPl deste Hospital.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 21 de março de 2022.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 775149

FUNDAÇÃO SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 263/2022/caPe/FscMP
a Presidente da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, em 
exercício, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela 
lei nº 6.178, de 30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, e,
coNSidEraNdo o PaE nº 2021/1106783
rESolVE:
i - dESiGNar a servidora GlENda lUciaNa coSTa BraGa, matrícula: 
5904397/3, cargo: farmacêutica, lotado na central de abastecimento far-
macêutico - ccaf, telefone (91) 4009-0339, E-mail: glenda.costa@santa-
casa.pa.gov.br, para exercer o encargo de fiscal do contrato nº 058/2022/
FSCMP, oriundo do PE SRP 087/2021/FSCMP; firmados pela SANTA CASA 
dE MiSEricÓrdia do Pará - fScMP com a empresa aUroBiNdo PHar-
Ma iNdÚSTria farMacÊUTica lTda, cNPJ: 04.301.884/0001-75, tendo 
como objeto a aQUiSiÇÃo dE MEdicaMENToS aNTiMicroBiaNoS.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 18 de março de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará

Protocolo: 775368
Portaria Nº 264/2022/caPe/FscMP

a Presidente da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, em 
exercício, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela 
lei nº 6.178, de 30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, e,
coNSidEraNdo o PaE nº 2021/1106783
rESolVE:
i - dESiGNar a servidora GlENda lUciaNa coSTa BraGa, matrícula: 
5904397/3, cargo: farmacêutica, lotado na central de abastecimento far-
macêutico - ccaf, telefone (91) 4009-0339, E-mail: glenda.costa@santa-
casa.pa.gov.br, para exercer o encargo de fiscal do contrato nº 059/2022/
FSCMP, oriundo do PE SRP 087/2021/FSCMP; firmados pela SANTA CASA 
dE MiSEricÓrdia do Pará - fScMP com a empresa f. cardoSo & cia 
lTda, cNPJ: 04.949.905/0001-63, tendo como objeto a aQUiSiÇÃo dE 
MEdicaMENToS aNTiMicroBiaNoS.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 18 de março de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará

Protocolo: 775369
Portaria Nº 270/2022/caPe/FscMP

a Presidente da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, em 
exercício, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela 
lei nº 6.178, de 30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, e,
coNSidEraNdo o PaE nº 2021/1106783
rESolVE:
i - dESiGNar a servidora GlENda lUciaNa coSTa BraGa, matrícula: 
5904397/3, cargo: farmacêutica, lotado na central de abastecimento far-
macêutico - ccaf, telefone (91) 4009-0339, E-mail: glenda.costa@santa-
casa.pa.gov.br, para exercer o encargo de fiscal do contrato nº 065/2022/
FSCMP, oriundo do PE SRP 087/2021/FSCMP; firmados pela SANTA CASA 
dE MiSEricÓrdia do Pará - fScMP com a empresa alTaMEd diSTriBUi-
dora dE MEdicaMENToS lTda, cNPJ/Mf n.º 21.581.445/0001-82, tendo 
como objeto a aQUiSiÇÃo dE MEdicaMENToS aNTiMicroBiaNoS.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 18 de março de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará

Protocolo: 775385
Portaria Nº 271/2022/caPe/FscMP

a Presidente da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, em 
exercício, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela 
lei nº 6.178, de 30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, e,
coNSidEraNdo o PaE nº 2021/1106783
rESolVE:
i - dESiGNar a servidora GlENda lUciaNa coSTa BraGa, matrícula: 
5904397/3, cargo: farmacêutica, lotado na central de abastecimento far-
macêutico - ccaf, telefone (91) 4009-0339, E-mail: glenda.costa@santa-
casa.pa.gov.br, para exercer o encargo de fiscal do contrato nº 066/2022/
FSCMP, oriundo do PE SRP 087/2021/FSCMP; firmados pela SANTA CASA 
dE MiSEricÓrdia do Pará - fScMP com a empresa UNiKa diSTriBUi-
dora dE MEdicaMENToS lTda, cNPJ/Mf n.º 35.253.360/0001 - 80, ten-
do como objeto a aQUiSiÇÃo dE MEdicaMENToS aNTiMicroBiaNoS.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 18 de março de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará

Protocolo: 775386
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Portaria Nº 272/2022/caPe/FscMP
a Presidente da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, em 
exercício, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela 
lei nº 6.178, de 30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, e,
coNSidEraNdo o PaE nº 2021/1106783
rESolVE:
i - dESiGNar a servidora GlENda lUciaNa coSTa BraGa, matrícula: 
5904397/3, cargo: farmacêutica, lotado na central de abastecimento farma-
cêutico - ccaf, telefone (91) 4009-0339, E-mail: glenda.costa@santacasa.
pa.gov.br, para exercer o encargo de fiscal do contrato nº 067/2022/fScMP, 
oriundo do PE SRP 087/2021/FSCMP; firmados pela SANTA CASA DE MISERI-
cÓrdia do Pará - fScMP com a empresa criSTália ProdUToS QUÍMicoS 
farMacÊUTicoS lTda, cNPJ/Mf n.º44.734.671/0001-51, tendo como obje-
to a aQUiSiÇÃo dE MEdicaMENToS aNTiMicroBiaNoS.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 18 de março de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará

Protocolo: 775388
Portaria Nº 265/2022/caPe/FscMP

a Presidente da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, em 
exercício, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela 
lei nº 6.178, de 30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, e,
coNSidEraNdo o PaE nº 2021/1106783
rESolVE:
i - dESiGNar a servidora GlENda lUciaNa coSTa BraGa, matrícula: 
5904397/3, cargo: farmacêutica, lotado na central de abastecimento far-
macêutico - ccaf, telefone (91) 4009-0339, E-mail: glenda.costa@santa-
casa.pa.gov.br, para exercer o encargo de fiscal do contrato nº 060/2022/
FSCMP, oriundo do PE SRP 087/2021/FSCMP; firmados pela SANTA CASA 
dE MiSEricÓrdia do Pará - fScMP com a empresa M M loBaTo coMÉr-
cio E rEPrESENTaÇÕES lTda, cNPJ/Mf n.º 05.109.384/0001-07, tendo 
como objeto a aQUiSiÇÃo dE MEdicaMENToS aNTiMicroBiaNoS.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 18 de março de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará

Protocolo: 775372
Portaria Nº 266/2022/caPe/FscMP

a Presidente da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, em 
exercício, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela 
lei nº 6.178, de 30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, e,
coNSidEraNdo o PaE nº 2021/1106783
rESolVE:
i - dESiGNar a servidora GlENda lUciaNa coSTa BraGa, matrícula: 
5904397/3, cargo: farmacêutica, lotado na central de abastecimento far-
macêutico - ccaf, telefone (91) 4009-0339, E-mail: glenda.costa@santa-
casa.pa.gov.br, para exercer o encargo de fiscal do contrato nº 061/2022/
FSCMP, oriundo do PE SRP 087/2021/FSCMP; firmados pela SANTA CASA 
dE MiSEricÓrdia do Pará - fScMP com a empresa SUPErMÉdica diS-
TriBUidora HoSPiTalar EirEli, cNPJ/Mf n.º 06.065.614/0001-38, ten-
do como objeto a aQUiSiÇÃo dE MEdicaMENToS aNTiMicroBiaNoS.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 18 de março de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará

Protocolo: 775376
Portaria Nº 267/2022/caPe/FscMP

a Presidente da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, em 
exercício, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela 
lei nº 6.178, de 30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, e,
coNSidEraNdo o PaE nº 2021/1106783
rESolVE:
i - dESiGNar a servidora GlENda lUciaNa coSTa BraGa, matrícula: 
5904397/3, cargo: farmacêutica, lotado na central de abastecimento far-
macêutico - ccaf, telefone (91) 4009-0339, E-mail: glenda.costa@santa-
casa.pa.gov.br, para exercer o encargo de fiscal do contrato nº 062/2022/
FSCMP, oriundo do PE SRP 087/2021/FSCMP; firmados pela SANTA CASA 
dE MiSEricÓrdia do Pará - fScMP com a empresa droGafoNTE lTda, 
cNPJ/Mf n.º 08.778.201/0001-26, tendo como objeto a aQUiSiÇÃo dE 
MEdicaMENToS aNTiMicroBiaNoS.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 18 de março de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará

Protocolo: 775377
Portaria Nº 268/2022/caPe/FscMP

a Presidente da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, em 
exercício, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela 
lei nº 6.178, de 30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, e,
coNSidEraNdo o PaE nº 2021/1106783
rESolVE:
i - dESiGNar a servidora GlENda lUciaNa coSTa BraGa, matrícula: 
5904397/3, cargo: farmacêutica, lotado na central de abastecimento far-
macêutico - ccaf, telefone (91) 4009-0339, E-mail: glenda.costa@santa-
casa.pa.gov.br, para exercer o encargo de fiscal do contrato nº 063/2022/

FSCMP, oriundo do PE SRP 087/2021/FSCMP; firmados pela SANTA CASA 
dE MiSEricÓrdia do Pará - fScMP com a empresa oNcoEXo diSTri-
BUidora dE MEdicaMENToS lTda, cNPJ/Mf n.º 08.958.628/0003-78, ten-
do como objeto a aQUiSiÇÃo dE MEdicaMENToS aNTiMicroBiaNoS.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 18 de março de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará

Protocolo: 775379
Portaria Nº 269/2022/caPe/FscMP

a Presidente da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, em 
exercício, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela 
lei nº 6.178, de 30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, e,
coNSidEraNdo o PaE nº 2021/1106783
rESolVE:
i - dESiGNar a servidora GlENda lUciaNa coSTa BraGa, matrícula: 
5904397/3, cargo: farmacêutica, lotado na central de abastecimento far-
macêutico - ccaf, telefone (91) 4009-0339, E-mail: glenda.costa@santa-
casa.pa.gov.br, para exercer o encargo de fiscal do contrato nº 064/2022/
FSCMP, oriundo do PE SRP 087/2021/FSCMP; firmados pela SANTA CASA 
dE MiSEricÓrdia do Pará - fScMP com a empresa coMErcial MoS-
TaErT lTda, cNPJ/Mf n.º 11.563.145/0001-17, tendo como objeto 
a aQUiSiÇÃo dE MEdicaMENToS aNTiMicroBiaNoS.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 18 de março de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará

Protocolo: 775383
Portaria Nº 260/2022/caPe/FscMP

a Presidente da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, em 
exercício, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela 
lei nº 6.178, de 30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, e,
coNSidEraNdo o PaE nº 2021/870003
rESolVE:
i - dESiGNar a servidora Haila Kelli dos Santos Vieira, cargo: farmacêuti-
ca, matrícula nº 6045621/2, e-mail: santacasacaf@gmail.com, para exer-
cer o encargo de fiscal do contrato nº 071/2022/fScMP, oriundo do PE SrP 
086/2021/FSCMP; firmados pela SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ - 
fScMP com a empresa Biofar HoSPiTalar lTda, cNPJ: 19.056.683/0001-
27, tendo como objeto a aQUiSiÇÃo dE MEdicaMENToS diVErSoS. 
ii - dESiGNar a servidora Tássia cristina Nunes Galvão, cargo: assisten-
te administrativo, matrícula nº 57223352/6, e-mail: galvao.tassia@gmail.
com, para, na ausência do titular, exercer o encargo de substituto.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 22 de março de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará
coNTraTaNTE

Protocolo: 774945
Portaria Nº 258/2022/caPe/FscMP

a Presidente da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, em 
exercício, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela 
lei nº 6.178, de 30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, e,
coNSidEraNdo o PaE nº 2021/870003
rESolVE:
i - dESiGNar a servidora Haila Kelli dos Santos Vieira, cargo: farma-
cêutica, matrícula nº 6045621/2, e-mail: santacasacaf@gmail.com, para 
exercer o encargo de fiscal do contrato nº 069/2022/fScMP, oriundo do 
PE SRP 086/2021/FSCMP; firmados pela SANTA CASA DE MISERICÓRDIA 
do Pará - fScMP com a empresa a J coMÉrcio aTacadiSTa dE MEdi-
caMENToS E ProdUToS HoSPiTalarES lTda, cNPJ: 34.385.304/0001-
36, tendo como objeto a aQUiSiÇÃo dE MEdicaMENToS diVErSoS. 
ii - dESiGNar a servidora Tássia cristina Nunes Galvão, cargo: assisten-
te administrativo, matrícula nº 57223352/6, e-mail: galvao.tassia@gmail.
com, para, na ausência do titular, exercer o encargo de substituto.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 22 de março de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará
coNTraTaNTE

Protocolo: 774940
Portaria Nº 259/2022/caPe/FscMP

a Presidente da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, em 
exercício, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela 
lei nº 6.178, de 30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, e,
coNSidEraNdo o PaE nº 2021/870003
rESolVE:
i - dESiGNar a servidora Haila Kelli dos Santos Vieira, cargo: farmacêuti-
ca, matrícula nº 6045621/2, e-mail: santacasacaf@gmail.com, para exer-
cer o encargo de fiscal do contrato nº 070/2022/fScMP, oriundo do PE 
SRP 086/2021/FSCMP; firmados pela SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO 
Pará - fScMP com a empresa alTaMEd diSTriBUidora dE MEdicaMEN-
ToS lTda, cNPJ: 21.581.445/0001-82, tendo como objeto a aQUiSiÇÃo 
dE MEdicaMENToS diVErSoS. 



30  diário oficial Nº 34.903 Quarta-feira, 23 DE MARÇO DE 2022

ii - dESiGNar a servidora Tássia cristina Nunes Galvão, cargo: assisten-
te administrativo, matrícula nº 57223352/6, e-mail: galvao.tassia@gmail.
com, para, na ausência do titular, exercer o encargo de substituto.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 22 de março de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará
coNTraTaNTE

Protocolo: 774942
Portaria Nº 287/2022/caPe/FscMP

a Presidente da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, em 
exercício, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela 
lei nº 6.178, de 30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, e,
coNSidEraNdo o PaE nº 2021/1077319
rESolVE:
i - dESiGNar o servidor carloS aNToNio TaVarES, matrícula: 
5468264/3, cargo: coordenador de almoxarifado, lotado na coordena-
ção de almoxarifado - calM, telefone (91) 4009-2371, E-mail: almoxa-
rifado@santacasa.pa.gov.br, para exercer o encargo de fiscal do contra-
to nº 077/2022/FSCMP, oriundo do PE SRP 084/2021/FSCMP; firmados 
pela SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará - fScMP com a empre-
sa UNiT iNdÚSTria, coMÉrcio, iMPorTaÇÃo E EXPorTaÇÃo lTda, 
cNPJ: 66.969.262/0001-77, tendo como objeto a aQUiSiÇÃo MaTErial 
TÉcNico HoSPiTalar: (dreno túbulo laminar sem trocarte, reservatório, 
cateter uretral, cal sodada, cânula para biopsia, coletor de urina, clip de 
polímero, compressa neuro, filtro umidificador, kit transdutor, óculos com 
proteção lateral, serra de gigli).
ii - dESiGNar a servidora lÍVia fÉliX dE oliVEira, matrícula: 
54195751/1, cargo: Enfermeira, lotado na coordenação de almoxarifado 
- calM, telefone (91) 4009-2371, E-mail: livia.felix@santacasa.pa.gov.
br, para, na ausência do titular, exercer o encargo de substituto.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 22 de março de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará
coNTraTaNTE

Protocolo: 775251
Portaria Nº 288/2022/caPe/FscMP

a Presidente da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, em 
exercício, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela 
lei nº 6.178, de 30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, e,
coNSidEraNdo o PaE nº 2021/1077319
rESolVE:
i - dESiGNar o servidor carloS aNToNio TaVarES, matrícula: 
5468264/3, cargo: coordenador de almoxarifado, lotado na coordena-
ção de almoxarifado - calM, telefone (91) 4009-2371, E-mail: almoxa-
rifado@santacasa.pa.gov.br, para exercer o encargo de fiscal do contra-
to nº 078/2022/FSCMP, oriundo do PE SRP 084/2021/FSCMP; firmados 
pela SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará - fScMP com a empre-
sa PriMEd coMÉrcio dE ProdUToS HoSPiTalarES EirEli, cNPJ: 
26.556.283/0001-46, tendo como objeto a aQUiSiÇÃo MaTErial TÉcNi-
co HoSPiTalar: (dreno túbulo laminar sem trocarte, reservatório, cateter 
uretral, cal sodada, cânula para biopsia, coletor de urina, clip de políme-
ro, compressa neuro, filtro umidificador, kit transdutor, óculos com prote-
ção lateral, serra de gigli).
ii - dESiGNar a servidora lÍVia fÉliX dE oliVEira, matrícula: 
54195751/1, cargo: Enfermeira, lotado na coordenação de almoxarifado 
- calM, telefone (91) 4009-2371, E-mail: livia.felix@santacasa.pa.gov.
br, para, na ausência do titular, exercer o encargo de substituto.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 22 de março de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará
coNTraTaNTE

Protocolo: 775262
Portaria Nº 289/2022/caPe/FscMP

a Presidente da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, em 
exercício, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela 
lei nº 6.178, de 30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, e,
coNSidEraNdo o PaE nº 2021/1077319
rESolVE:
i - dESiGNar o servidor carloS aNToNio TaVarES, matrícula: 
5468264/3, cargo: coordenador de almoxarifado, lotado na coordenação 
de almoxarifado - calM, telefone (91) 4009-2371, E-mail: almoxarifa-
do@santacasa.pa.gov.br, para exercer o encargo de fiscal do contrato nº 
079/2022/fScMP, oriundo do PE SrP 084/2021/FSCMP; firmados pela SAN-
Ta caSa dE MiSEricÓrdia do Pará - fScMP com a empresa PláSTicoS 
V.P iNdÚSTria E coMÉrcio lTda EPP, cNPJ: 35.159.991/0001-34, tendo 
como objeto a aQUiSiÇÃo MaTErial TÉcNico HoSPiTalar: (dreno túbu-
lo laminar sem trocarte, reservatório, cateter uretral, cal sodada, cânula 
para biopsia, coletor de urina, clip de polímero, compressa neuro, filtro 
umidificador, kit transdutor, óculos com proteção lateral, serra de gigli).

ii - dESiGNar a servidora lÍVia fÉliX dE oliVEira, matrícula: 
54195751/1, cargo: Enfermeira, lotado na coordenação de almoxarifado 
- calM, telefone (91) 4009-2371, E-mail: livia.felix@santacasa.pa.gov.
br, para, na ausência do titular, exercer o encargo de substituto.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 22 de março de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará
coNTraTaNTE

Protocolo: 775272
Portaria Nº 284/2022/caPe/FscMP

a Presidente da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, em 
exercício, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela 
lei nº 6.178, de 30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, e,
coNSidEraNdo o PaE nº 2021/1077319
rESolVE:
i - dESiGNar o servidor carloS aNToNio TaVarES, matrícula: 
5468264/3, cargo: coordenador de almoxarifado, lotado na coordena-
ção de almoxarifado - calM, telefone (91) 4009-2371, E-mail: almoxa-
rifado@santacasa.pa.gov.br, para exercer o encargo de fiscal do contra-
to nº 074/2022/FSCMP, oriundo do PE SRP 084/2021/FSCMP; firmados 
pela SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará - fScMP com a empre-
sa BriUTE coMÉrcio dE ProdUToS E EQUiPaMENToS HoSPiTalarES 
lTda, cNPJ: 00.890.752/0001-75, tendo como objeto a aQUiSiÇÃo Ma-
TErial TÉcNico HoSPiTalar: (dreno túbulo laminar sem trocarte, reser-
vatório, cateter uretral, cal sodada, cânula para biopsia, coletor de urina, 
clip de polímero, compressa neuro, filtro umidificador, kit transdutor, óculos 
com proteção lateral, serra de gigli).
ii - dESiGNar a servidora lÍVia fÉliX dE oliVEira, matrícula: 
54195751/1, cargo: Enfermeira, lotado na coordenação de almoxarifado 
- calM, telefone (91) 4009-2371, E-mail: livia.felix@santacasa.pa.gov.
br, para, na ausência do titular, exercer o encargo de substituto.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 22 de março de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará
coNTraTaNTE

Protocolo: 775217
Portaria Nº 285/2022/caPe/FscMP

a Presidente da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, em 
exercício, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela 
lei nº 6.178, de 30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, e,
coNSidEraNdo o PaE nº 2021/1077319
rESolVE:
i - dESiGNar o servidor carloS aNToNio TaVarES, matrícula: 
5468264/3, cargo: coordenador de almoxarifado, lotado na coordena-
ção de almoxarifado - calM, telefone (91) 4009-2371, E-mail: almoxa-
rifado@santacasa.pa.gov.br, para exercer o encargo de fiscal do contra-
to nº 075/2022/FSCMP, oriundo do PE SRP 084/2021/FSCMP; firmados 
pela SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará - fScMP com a empre-
sa cirUBEl coMÉrcio E rEPrESENTaÇÕES dE ProdUToS MÉdicoS 
E HoSPiTalar EirEli, cNPJ: 05.323.167/0001-07, tendo como objeto 
a aQUiSiÇÃo MaTErial TÉcNico HoSPiTalar: (dreno túbulo laminar 
sem trocarte, reservatório, cateter uretral, cal sodada, cânula para biopsia, 
coletor de urina, clip de polímero, compressa neuro, filtro umidificador, kit 
transdutor, óculos com proteção lateral, serra de gigli).
ii - dESiGNar a servidora lÍVia fÉliX dE oliVEira, matrícula: 
54195751/1, cargo: Enfermeira, lotado na coordenação de almoxarifado 
- calM, telefone (91) 4009-2371, E-mail: livia.felix@santacasa.pa.gov.
br, para, na ausência do titular, exercer o encargo de substituto.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 22 de março de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará
coNTraTaNTE

Protocolo: 775229
Portaria Nº 286/2022/caPe/FscMP

a Presidente da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, em 
exercício, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela 
lei nº 6.178, de 30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, e,
coNSidEraNdo o PaE nº 2021/1077319
rESolVE:
i - dESiGNar o servidor carloS aNToNio TaVarES, matrícula: 
5468264/3, cargo: coordenador de almoxarifado, lotado na coordena-
ção de almoxarifado - calM, telefone (91) 4009-2371, E-mail: almoxa-
rifado@santacasa.pa.gov.br, para exercer o encargo de fiscal do contra-
to nº 076/2022/FSCMP, oriundo do PE SRP 084/2021/FSCMP; firmados 
pela SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará - fScMP com a empresa li-
ciTaTradE SErViÇoS E coMÉrcio dE ProdUToS HoSPiTalarES lTda, 
cNPJ: 32.258.056/0001-37, tendo como objeto a aQUiSiÇÃo MaTErial 
TÉcNico HoSPiTalar: (dreno túbulo laminar sem trocarte, reservatório, 
cateter uretral, cal sodada, cânula para biopsia, coletor de urina, clip de 
polímero, compressa neuro, filtro umidificador, kit transdutor, óculos com 
proteção lateral, serra de gigli).
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ii - dESiGNar a servidora lÍVia fÉliX dE oliVEira, matrícula: 
54195751/1, cargo: Enfermeira, lotado na coordenação de almoxarifado 
- calM, telefone (91) 4009-2371, E-mail: livia.felix@santacasa.pa.gov.
br, para, na ausência do titular, exercer o encargo de substituto.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 22 de março de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará
coNTraTaNTE

Protocolo: 775241
Portaria Nº 261/2022/caPe/FscMP

a Presidente da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, em 
exercício, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela 
lei nº 6.178, de 30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, e,
coNSidEraNdo o PaE nº 2021/870003
rESolVE:
i - dESiGNar a servidora Haila Kelli dos Santos Vieira, cargo: farmacêuti-
ca, matrícula nº 6045621/2, e-mail: santacasacaf@gmail.com, para exer-
cer o encargo de fiscal do contrato nº 072/2022/fScMP, oriundo do PE 
SRP 086/2021/FSCMP; firmados pela SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO 
Pará - fScMP com a empresa f. cardoSo & cia lTda, 
cNPJ: 04.949.905/0001-63, tendo como objeto a aQUiSiÇÃo dE MEdica-
MENToS diVErSoS. 
ii - dESiGNar a servidora Tássia cristina Nunes Galvão, cargo: assisten-
te administrativo, matrícula nº 57223352/6, e-mail: galvao.tassia@gmail.
com, para na ausência do titular, exercer o encargo de substituto.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 22 de março de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará
coNTraTaNTE

Protocolo: 774946
Portaria Nº 262/2022/caPe/FscMP

a Presidente da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, em 
exercício, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela 
lei nº 6.178, de 30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, e,
coNSidEraNdo o PaE nº 2021/870003
rESolVE:
i - dESiGNar a servidora Haila Kelli dos Santos Vieira, cargo: farmacêuti-
ca, matrícula nº 6045621/2, e-mail: santacasacaf@gmail.com, para exer-
cer o encargo de fiscal do contrato nº 073/2022/fScMP, oriundo do PE 
SRP 086/2021/FSCMP; firmados pela SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO 
Pará - fScMP com a empresa PolYMEdH EirEli, cNPJ: 63.848.345/0001-
10, tendo como objeto a aQUiSiÇÃo dE MEdicaMENToS diVErSoS. 
ii - dESiGNar a servidora Tássia cristina Nunes Galvão, cargo: assisten-
te administrativo, matrícula nº 57223352/6, e-mail: galvao.tassia@gmail.
com, para na ausência do titular, exercer o encargo de substituto.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 22 de março de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará
coNTraTaNTE

Protocolo: 774947

.

.

coNtrato
.

coNtrato: 067/2022/FscMP
Exercício: 2022
objeto: aQUiSiÇÃo dE MEdicaMENToS aNTiMicroBiaNoS 
Valor: r$ 72.810,00
data de assinatura: 18/03/2022
Vigência: 18/03/2022 a 18/03/2023
PE SrP 087/2021/fScMPa - PaE Nº 2021/1106783
fUNcioNal ProGraMáTica: 10.302.1507.8288;
foNTE dE rEcUrSo: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264,
0269006841, 0269006842, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 
0269008101,
0269008067, 0269008102, 0149006653 e seus respectivos superávits;
ElEMENTo dE dESPESa: 339030.
contratado: criSTália ProdUToS QUÍMicoS farMacÊUTicoS lTda; 
cNPJ/Mf n.º 44.734.671/0001-51
Endereço:rodovia itapira-lindoia, KM 14, Bairro Ponte Preta, 
cEP: 13.970-000
Telefone: (19)3863-9722
ordenador: BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 775363
coNtrato: 063/2022/FscMP

Exercício: 2022
objeto: aQUiSiÇÃo dE MEdicaMENToS aNTiMicroBiaNoS 
Valor: r$307.377,00
data de assinatura: 18/03/2022
Vigência: 18/03/2022 a 18/03/2023
PE SrP 087/2021/fScMPa - PaE Nº 2021/1106783
fUNcioNal ProGraMáTica: 10.302.1507.8288;
foNTE dE rEcUrSo: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264,
0269006841, 0269006842, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 
0269008101,

0269008067, 0269008102, 0149006653 e seus respectivos superávits;
ElEMENTo dE dESPESa: 339030.
contratado: oNcoEXo diSTriBUidora dE MEdicaMENToS lTda; 
cNPJ/Mf n.º 08.958.628/0003-78
Endereço: av. Padre Paulino.nº480, Bairro: cajazeiras, cEP:60.864-240
Telefone: (81) 3268.6330/ 3034.5948/ 99892.0066/ 2180.7812
ordenador: BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 775355
coNtrato: 066/2022/FscMP

Exercício: 2022
objeto: aQUiSiÇÃo dE MEdicaMENToS aNTiMicroBiaNoS 
Valor: r$ 74.971,00
data de assinatura: 18/03/2022
Vigência: 18/03/2022 a 18/03/2023
PE SrP 087/2021/fScMPa - PaE Nº 2021/1106783
fUNcioNal ProGraMáTica: 10.302.1507.8288;
foNTE dE rEcUrSo: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264,
0269006841, 0269006842, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 
0269008101,
0269008067, 0269008102, 0149006653 e seus respectivos superávits;
ElEMENTo dE dESPESa: 339030.
contratado: UNiKa diSTriBUidora dE MEdicaMENToS lTda; 
cNPJ/Mf n.º 35.253.360/0001-80
Endereço:rua Engenheiro franklin Pereira da Silva, cabedelo-PB Nº 116, 
cEP: 58.108-578 Telefone:(81) 3314-7027
ordenador: BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 775360
coNtrato: 064/2022/FscMP

Exercício: 2022
objeto: aQUiSiÇÃo dE MEdicaMENToS aNTiMicroBiaNoS 
Valor: r$ 82.800,00
data de assinatura: 18/03/2022
Vigência: 18/03/2022 a 18/03/2023
PE SrP 087/2021/fScMPa - PaE Nº 2021/1106783
fUNcioNal ProGraMáTica: 10.302.1507.8288;
foNTE dE rEcUrSo: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264,
0269006841, 0269006842, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 
0269008101,
0269008067, 0269008102, 0149006653 e seus respectivos superávits;
ElEMENTo dE dESPESa: 339030.
contratado: coMErcial MoSTaErT lTda; cNPJ/Mf n.º 11.563.145/0001-17
Endereço:cais de Santa rita, 450, Galpão 0000, São José, recife/PE, 
cEP: 50.020-705
Telefone: (81) 3224-2554
ordenador: BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 775357
coNtrato: 065/2022/FscMP

Exercício: 2022
objeto: aQUiSiÇÃo dE MEdicaMENToS aNTiMicroBiaNoS 
Valor: r$ 14.227,50
data de assinatura: 18/03/2022
Vigência: 18/03/2022 a 18/03/2023
PE SrP 087/2021/fScMPa - PaE Nº 2021/1106783
fUNcioNal ProGraMáTica: 10.302.1507.8288;
foNTE dE rEcUrSo: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264,
0269006841, 0269006842, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 
0269008101,
0269008067, 0269008102, 0149006653 e seus respectivos superávits;
ElEMENTo dE dESPESa: 339030.
contratado: alTaMEd diSTriBUidora dE MEdicaMENToS lTda; 
cNPJ/Mf n.º 21.581.445/0001-82
Endereço: Estrada do curuçamba, nº 50, Bairro curuçamba, ananindeua/
Pa, cEP: 67146-263 Telefone: (91) 3346-0446/3282-0260/98499-4427
ordenador: BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 775358
coNtrato: 062/2022/FscMP

Exercício: 2022
objeto: aQUiSiÇÃo dE MEdicaMENToS aNTiMicroBiaNoS 
Valor: r$ 9.450,00
data de assinatura: 18/03/2022
Vigência: 18/03/2022 a 18/03/2023
PE SrP 087/2021/fScMPa - PaE Nº 2021/1106783
fUNcioNal ProGraMáTica: 10.302.1507.8288;
foNTE dE rEcUrSo: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264,
0269006841, 0269006842, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 
0269008101,
0269008067, 0269008102, 0149006653 e seus respectivos superávits;
ElEMENTo dE dESPESa: 339030.
contratado: droGafoNTE lTda; cNPJ/Mf n.º 08.778.201/0001-26
Endereço: Br 101, Norte, S/N, KM 566, Bairro: Jardim Paulista, 
cEP: 53409-260
Telefone: (81) 2102-1819
ordenador: BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 775351
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coNtrato: 059/2022/FscMP
Exercício: 2022
objeto: aQUiSiÇÃo dE MEdicaMENToS aNTiMicroBiaNoS 
Valor: r$ 64.764,00
data de assinatura: 18/03/2022
Vigência: 18/03/2022 a 18/03/2023
PE SrP 087/2021/fScMPa - PaE Nº 2021/1106783
fUNcioNal ProGraMáTica: 10.302.1507.8288;
foNTE dE rEcUrSo: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264,
0269006841, 0269006842, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 0269008101,
0269008067, 0269008102, 0149006653 e seus respectivos superávits;
ElEMENTo dE dESPESa: 339030.
contratado: f. cardoSo & cia lTda; cNPJ/Mf n.º 04.949.905/0001-63
Endereço: rua João Nunes de Souza, nº125, Bairro: águas Brancas, 
Br 316, km 08, cEP:67.033-030, ananideua-Pa
Telefone: (91) 3182-0395/0250/0394
ordenador: BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 775345
coNtrato: 060/2022/FscMP

Exercício: 2022
objeto: aQUiSiÇÃo dE MEdicaMENToS aNTiMicroBiaNoS 
Valor: r$ 3.315,00
data de assinatura: 18/03/2022
Vigência: 18/03/2022 a 18/03/2023
PE SrP 087/2021/fScMPa - PaE Nº 2021/1106783
fUNcioNal ProGraMáTica: 10.302.1507.8288;
foNTE dE rEcUrSo: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264,
0269006841, 0269006842, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 
0269008101,
0269008067, 0269008102, 0149006653 e seus respectivos superávits;
ElEMENTo dE dESPESa: 339030.
contratado: M M loBaTo coMErcio E rEPrESENTacoES lTda; 
cNPJ/Mf n.º 05.109.384/0001-07
Endereço: rod. augusto Montenegro, KM 23 , nº1331, Bairro: agulha, 
cEP: 66.811-000 Telefone: (91) 3201-1000/ 98191-0126
ordenador: BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 775346
coNtrato: 061/2022/FscMP

Exercício: 2022
objeto: aQUiSiÇÃo dE MEdicaMENToS aNTiMicroBiaNoS 
Valor: r$ 36.720,00
data de assinatura: 18/03/2022
Vigência: 18/03/2022 a 18/03/2023
PE SrP 087/2021/fScMPa - PaE Nº 2021/1106783
fUNcioNal ProGraMáTica: 10.302.1507.8288;
foNTE dE rEcUrSo: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264,
0269006841, 0269006842, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 
0269008101,
0269008067, 0269008102, 0149006653 e seus respectivos superávits;
ElEMENTo dE dESPESa: 339030.
contratado: SUPErMÉdica diSTriBUidora HoSPiTalar EirEli; 
cNPJ/Mf n.º 06.065.614/0001-38
Endereço: rua c-159, nº 868 Qd. 297 lt. 19/20 - Bairro: Jardim américa- 
Município: Goiânia - Go, cEP: 74.255-140
Telefone: (62) 3928.8989
ordenador: BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 775347
coNtrato: 058/2022/FscMP

Exercício: 2022
objeto: aQUiSiÇÃo dE MEdicaMENToS aNTiMicroBiaNoS 
Valor: r$ 165.000,00
data de assinatura: 18/03/2022
Vigência: 18/03/2022 a 18/03/2023
PE SrP 087/2021/fScMPa - PaE Nº 2021/1106783
fUNcioNal ProGraMáTica: 10.302.1507.8288;
foNTE dE rEcUrSo: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264,
0269006841, 0269006842, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 
0269008101,
0269008067, 0269008102, 0149006653 e seus respectivos superávits;
ElEMENTo dE dESPESa: 339030.
contratado: aUroBiNdo PHarMa iNdÚSTria farMacÊUTica 
lTda; cNPJ/Mf n.º 04.301.884/0001-75
Endereço: Via Principal 06 SN Quadra 09 Mod 12/15,Bairro:daia, anápo-
lis-Go,cEP:75.132-135.
Telefone: (62) 4015-3400/ 4015-3401
ordenador: BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 775343
coNtrato: 070/2022/FscMP

Exercício: 2022
objeto: aQUiSiÇÃo dE MEdicaMENToS diVErSoS
Valor: r$ 4.950,00
data de assinatura: 22/03/2022
Vigência: 22/03/2022 a 22/03/2023
PE SrP 086/2021/fScMPa - PaE Nº 2021/870003
fUNcioNal ProGraMáTica: 10.302.1507.8288 
foNTES dE rEcUrSoS: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264, 
0269006841, 0269006842, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 
0269008101, 0269008102, 0149006653 e seus respectivos superavits;

ElEMENTo dE dESPESa: 339030.
contratado: alTaMEd diSTriBUidora dE MEdicaMENToS lTda; 
cNPJ/Mf sob o n.º 21.581.445/0001-82
Endereço: aEstrada do curuçamba, nº 50, Bairro curuçamba, ananindeua/
Pa, cEP: 67146-263, Telefone: (91) 3346-0446/3282-0260/98499-4427,
ordenador: Bruno mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 774965
coNtrato: 069/2022/FscMP

Exercício: 2022
objeto: aQUiSiÇÃo dE MEdicaMENToS diVErSoS
Valor: r$ 21.000,00
data de assinatura: 22/03/2022
Vigência: 22/03/2022 a 22/03/2023
PE SrP 086/2021/fScMPa - PaE Nº 2021/870003
fUNcioNal ProGraMáTica: 10.302.1507.8288 
foNTES dE rEcUrSoS: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264, 
0269006841, 0269006842, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 
0269008101, 0269008102, 0149006653 e seus respectivos superavits;
ElEMENTo dE dESPESa: 339030.
contratado: a J coMÉrcio aTacadiSTa dE MEdicaMENToS E ProdUToS 
HoSPiTalarES lTda; cNPJ/Mf sob o n.º 32.137.731/0001-70
Endereço: av. rômulo Maiorana nº 1792-a, Bairro Marco, Belém/Pa, 
cEP: 66.093-005, Telefone: (91) 3353-8889 / 99295-3290 / 98356-3301,
ordenador: Bruno mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 774956
coNtrato: 071/2022/FscMP

Exercício: 2022
objeto: aQUiSiÇÃo dE MEdicaMENToS diVErSoS
Valor: r$ 4.800,00
data de assinatura: 22/03/2022
Vigência: 22/03/2022 a 22/03/2023
PE SrP 086/2021/fScMPa - PaE Nº 2021/870003
fUNcioNal ProGraMáTica: 10.302.1507.8288 
foNTES dE rEcUrSoS: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264, 
0269006841, 0269006842, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 
0269008101, 0269008102, 0149006653 e seus respectivos superavits;
ElEMENTo dE dESPESa: 339030.
contratado: Biofar HoSPiTalar lTda; cNPJ/Mf sob o 
n.º 19.056.683/0001-27
Endereço: rua da Providência, al. Esmeralda nº 5B, Bairro coqueiro, ana-
nindeua/Pa, cEP: 67.015.260, Telefone: (91) 3353-1360 / (91) 98137-
0077,
ordenador: Bruno mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 774970
coNtrato: 073/2022/FscMP

Exercício: 2022
objeto: aQUiSiÇÃo dE MEdicaMENToS diVErSoS
Valor: r$ 441,00
data de assinatura: 22/03/2022
Vigência: 22/03/2022 a 22/03/2023
PE SrP 086/2021/fScMPa - PaE Nº 2021/870003
fUNcioNal ProGraMáTica: 10.302.1507.8288 
foNTES dE rEcUrSoS: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264, 
0269006841, 0269006842, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 
0269008101, 0269008102, 0149006653 e seus respectivos superavits;
ElEMENTo dE dESPESa: 339030.
contratado: PolYMEdH EirEli; cNPJ/Mf sob o n.º 63.848.345/0001-10
Endereço: av.Presidente Vargas nº 4547, Bairro ianetama, castanhal/Pa, 
cEP: 68.745-000, Telefone: (91) 3721-3275/ 98162-2948 / 98802-1069,
ordenador: Bruno mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 774983
coNtrato: 072/2022/FscMP

Exercício: 2022
objeto: aQUiSiÇÃo dE MEdicaMENToS diVErSoS
Valor: r$ 3.300,00
data de assinatura: 22/03/2022
Vigência: 22/03/2022 a 22/03/2023
PE SrP 086/2021/fScMPa - PaE Nº 2021/870003
fUNcioNal ProGraMáTica: 10.302.1507.8288 
foNTES dE rEcUrSoS: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264, 
0269006841, 0269006842, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 
0269008101, 0269008102, 0149006653 e seus respectivos superavits;
ElEMENTo dE dESPESa: 339030.
contratado: f. cardoSo & cia lTda; cNPJ/Mf sob o n.º 04.949.905/0001-63
Endereço: rua João Nunes de Souza nº 125, Br 316 Km 08, Bairro águas 
Brancas, cEP: 67.033-030, Telefone: (91) 3182-0395 / 0250 / 0394,
ordenador: Bruno mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 774979
coNtrato: 078/2022/FscMP

Exercício: 2022
objeto: aQUiSiÇÃo MaTErial TÉcNico HoSPiTalar: (dreno túbulo 
laminar sem trocarte, reservatório, cateter uretral, cal sodada, cânula 
para biopsia, coletor de urina, clip de polímero, compressa neuro, filtro 
umidificador, kit transdutor, óculos com proteção lateral, serra de gigli)
Valor: r$ 22.050,00
data de assinatura: 22/03/2022
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Vigência: 22/03/2022 a 22/03/2023
PE SrP 084/2021/fScMPa - PaE Nº 2021/1077319
fUNcioNal ProGraMáTica: 10.302.1507.8288 
foNTES dE rEcUrSoS: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264, 
0269006841, 0269006842, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 
0269008101, 0269008102, 0149006653 e seus respectivos superavits
ElEMENTo dE dESPESa: 339030.
contratado: PriMEd coMÉrcio dE ProdUToS HoSPiTalarES EirEli; 
cNPJ/Mf sob o n.º 26.556.283/0001-46
Endereço: rua Quintino Bocaiúva N°456, Bairro centro, João Pessoa/PB, 
cEP: 580013-340, Telefone: (83) 3506-9099
ordenador: Bruno mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 775109
coNtrato: 077/2022/FscMP

Exercício: 2022
objeto: aQUiSiÇÃo MaTErial TÉcNico HoSPiTalar: (dreno túbulo 
laminar sem trocarte, reservatório, cateter uretral, cal sodada, cânula 
para biopsia, coletor de urina, clip de polímero, compressa neuro, filtro 
umidificador, kit transdutor, óculos com proteção lateral, serra de gigli)
Valor: r$ 10.800,00
data de assinatura: 22/03/2022
Vigência: 22/03/2022 a 22/03/2023
PE SrP 084/2021/fScMPa - PaE Nº 2021/1077319
fUNcioNal ProGraMáTica: 10.302.1507.8288 
foNTES dE rEcUrSoS: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264, 
0269006841, 0269006842, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 
0269008101, 0269008102, 0149006653 e seus respectivos superavits
ElEMENTo dE dESPESa: 339030.
contratado: UNiT iNdÚSTria, coMÉrcio, iMPorTaÇÃo E EXPorTaÇÃo 
lTda; cNPJ/Mf sob o n.º 66.969.262/0001-77
Endereço: rua Baronesa de Bela Vista, N°346, Bairro Vila congonhas, 
cEP: 04612-001, Telefone: (11) 5536-9331
ordenador: Bruno mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 775112
coNtrato: 076/2022/FscMP

Exercício: 2022
objeto: aQUiSiÇÃo MaTErial TÉcNico HoSPiTalar: (dreno túbulo 
laminar sem trocarte, reservatório, cateter uretral, cal sodada, cânula 
para biopsia, coletor de urina, clip de polímero, compressa neuro, filtro 
umidificador, kit transdutor, óculos com proteção lateral, serra de gigli)
Valor: r$ 23.552,00
data de assinatura: 22/03/2022
Vigência: 22/03/2022 a 22/03/2023
PE SrP 084/2021/fScMPa - PaE Nº 2021/1077319
fUNcioNal ProGraMáTica: 10.302.1507.8288 
foNTES dE rEcUrSoS: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264, 
0269006841, 0269006842, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 
0269008101, 0269008102, 0149006653 e seus respectivos superavits
ElEMENTo dE dESPESa: 339030.
contratado: liciTaTradE SErViÇoS E coMÉrcio dE ProdUToS HoSPi-
TalarES lTda; cNPJ/Mf sob o n.º 32.258.056/0001-37
Endereço: rua Bebedouro N°16 - 1° andar Sala 1, Bairro Jardim Bebedou-
ro, Guarulhos/SP, cEP: 07.091-030, Telefone: (11) 4386-1386
ordenador: Bruno mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 775107
coNtrato: 074/2022/FscMP

Exercício: 2022
objeto: aQUiSiÇÃo MaTErial TÉcNico HoSPiTalar: (dreno túbulo 
laminar sem trocarte, reservatório, cateter uretral, cal sodada, cânula 
para biopsia, coletor de urina, clip de polímero, compressa neuro, filtro 
umidificador, kit transdutor, óculos com proteção lateral, serra de gigli)
Valor: r$ 49.020,00
data de assinatura: 22/03/2022
Vigência: 22/03/2022 a 22/03/2023
PE SrP 084/2021/fScMPa - PaE Nº 2021/1077319
fUNcioNal ProGraMáTica: 10.302.1507.8288 
foNTES dE rEcUrSoS: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264, 
0269006841, 0269006842, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 
0269008101, 0269008102, 0149006653 e seus respectivos superavits
ElEMENTo dE dESPESa: 339030.
contratado: BriUTE coMÉrcio dE ProdUToS E EQUiPaMENToS HoSPi-
TalarES lTda; cNPJ/Mf sob o n.º 00.890.752/0001-75
Endereço: Trav. Magno de araújo, nº473-a, Bairro Telégrafo, Belém/Pa, 
cEP: 66.113-055, Telefone: (91) 3349-9917/9918,
ordenador: Bruno mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 775097
coNtrato: 075/2022/FscMP

Exercício: 2022
objeto: aQUiSiÇÃo MaTErial TÉcNico HoSPiTalar: (dreno túbulo 
laminar sem trocarte, reservatório, cateter uretral, cal sodada, cânula 
para biopsia, coletor de urina, clip de polímero, compressa neuro, filtro 
umidificador, kit transdutor, óculos com proteção lateral, serra de gigli)
Valor: r$ 16.560,00
data de assinatura: 22/03/2022
Vigência: 22/03/2022 a 22/03/2023
PE SrP 084/2021/fScMPa - PaE Nº 2021/1077319
fUNcioNal ProGraMáTica: 10.302.1507.8288 

foNTES dE rEcUrSoS: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264, 
0269006841, 0269006842, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 
0269008101, 0269008102, 0149006653 e seus respectivos superavits
ElEMENTo dE dESPESa: 339030.
contratado: cirUBEl coMÉrcio E rEPrESENTaÇÕES dE ProdUToS MÉ-
dicoS E HoSPiTalar EirEli,; cNPJ/Mf sob o n.º 05.323.167/0001-07
Endereço: rua dos Mundurucus N°3616, Bairro Guamá, cEP: 66.063-495, 
Telefone: (91) 3355-1366,
ordenador: Bruno mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 775100
coNtrato: 079/2022/FscMP

Exercício: 2022
objeto: aQUiSiÇÃo MaTErial TÉcNico HoSPiTalar: (dreno túbulo 
laminar sem trocarte, reservatório, cateter uretral, cal sodada, cânula 
para biopsia, coletor de urina, clip de polímero, compressa neuro, filtro 
umidificador, kit transdutor, óculos com proteção lateral, serra de gigli)
Valor: r$ 3.800,00
data de assinatura: 22/03/2022
Vigência: 22/03/2022 a 22/03/2023
PE SrP 084/2021/fScMPa - PaE Nº 2021/1077319
fUNcioNal ProGraMáTica: 10.302.1507.8288 
foNTES dE rEcUrSoS: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264, 
0269006841, 0269006842, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 
0269008101, 0269008102, 0149006653 e seus respectivos superavits
ElEMENTo dE dESPESa: 339030.
contratado: PláSTicoS V.P iNdÚSTria E coMÉrcio lTda EPP; 
cNPJ/Mf sob o n.º 35.159.991/0001-34
Endereço: rua Exc.Braz da Silveira leal, N°74 - loja dois, Bairro Vila in-
dependência, cEP: 27.347-090, Telefone: (24) 98141-0075
ordenador: Bruno mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 775114

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo: 1
coNtrato Nº 038/2021

data de 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 pra-
zo 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 acESSÓ-
rioS Para oS rESPiradorES iX5-iNTErMEd, consoante dispõe, respec-
tivamente, o artigo 65, inciso i, alínea ‘b’, e § 1º e artigo 57, §1º, ambos 
da lei federal n.º 8.666/93
contratado: B.l.B ElETrÔNica lTda, cNPJ sob o nº 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 fScMP

Protocolo: 774764

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 69/2021
Às 11:29 horas do dia 18 de Março de 2022, após constatada a regu-
laridade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. BrUNo 
MENdES carMoNa, HoMoloGa a adjudicação referente ao Processo nº 
471878/2021, Pregão nº 69/2021.
iTEM: 1 - fracaSSado
iTEM: 02
Empresa vencedora:  NorTH diSTriBUidora dE ProdUToS MÉdicoS E 
HoSPiTalarES - cNPJ: 34.175.735/0001-78
Valor Total: r$ 40.000,00
iTEM: 03
Empresa vencedora:  NorTH diSTriBUidora dE ProdUToS MÉdicoS E 
HoSPiTalarES - cNPJ: 34.175.735/0001-78
Valor Total: r$ 40.000,00
iTEM: 04
Empresa vencedora:  NorTH diSTriBUidora dE ProdUToS MÉdicoS E 
HoSPiTalarES - cNPJ: 34.175.735/0001-78
Valor Total: r$ 400.000,00
iTEM: 05
Empresa vencedora:  NorTH diSTriBUidora dE ProdUToS MÉdicoS E 
HoSPiTalarES - cNPJ: 34.175.735/0001-78
Valor Total: r$ 40.000,00
rodrigo fernando rodrigues Wanzeller
Membro cPEl/fScMP

Protocolo: 774778
aViso de resULtado de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 97/2021
HoMoLoGaÇÃo de PreGÃo eLetrÔNico

Às 15:26 horas do dia 16 de março de 2022, após constatada a regu-
laridade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. BrUNo 
MENdES carMoNa, HoMoloGa a adjudicação referente ao Processo nº 
2021/1050073, Pregão nº 00097/2021.
Empresa vencedora: EaSYTEcH iNforMaTica E SErVicoS lTda - cNPJ: 
05.462.543/0001-44
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iTENS 01 E 11
Valor Global r$ 438,00 
Empresa vencedora: carValHo MiraNda EMPrEENdiMENToS EirEli - 
cNPJ: 11.502.318/0001-97 
iTENS 03 E 10
Valor Global r$ 7.918,95
Empresa vencedora: QUaliTY aTacado EirEli - cNPJ: 15.724.019/0001-58
iTEM 05
Valor Global r$ 696,48
Empresa vencedora: aNdEroX coMErcio aUdioViSUal EirEli - cNPJ: 
37.348.536/0001-02
iTEM 02
Valor Global r$ 4.650,00
Tiago de lima ribeiro
Presidente cPEl/fScMP

Protocolo: 774783
aViso de resULtado de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 62/2021
HoMoLoGaÇÃo de PreGÃo eLetrÔNico

Às 10:11 horas do dia 10 de março de 2022, após constatada a regu-
laridade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. BrUNo 
MENdES carMoNa, HoMoloGa a adjudicação referente ao Processo nº 
2021/952221, Pregão nº 00062/2021
Empresa vencedora: GUilBEr farMacEUTica coMErcio lTda - cNPJ: 
01.399.246/0001-40
iTEM 13
Valor Global r$ 13.020,00 
Empresa vencedora: MEdiMac coMErcio dE arTiGoS MEdicoS lTda - 
cNPJ: 03.596.923/0001-46 
iTEM 05
Valor Global r$ 35.800,00
Empresa vencedora: TEcNo4 ProdUToS HoSPiTalarES EirEli - cNPJ: 
04.124.669/0001-46
iTENS 14, 32, 33 E 34
Valor Global r$ 63.454,00
Empresa vencedora: cirUBEl coMErcio E rEPrESENTacoES dE Pro-
dUToS MEdicoS - cNPJ: 05.323.167/0001-07
iTENS 19, 20, 21 E 37
Valor Global r$ 12.431,00
Empresa vencedora: ciENTifica MEdica HoSPiTalar lTda - cNPJ: 
07.847.837/0001-10
iTENS 24, 25, 26, 36 E 38
Valor Global r$ 37.044,50
Empresa vencedora: NoVa MEdica coMErcio E SErVicoS dE ProdU-
ToS HoSPiTalarE - cNPJ: 19.769.575/0001-00
iTEM 35
Valor Global r$ 8.460,00
Empresa vencedora: alTaMEd diSTriBUidora dE MEdicaMENToS lTda 
- cNPJ: 21.581.445/0001-82
iTENS 07, 08, 09, 12 E 15
Valor Global r$ 32.692,00
Empresa vencedora: BMl HoSPiTalar lTda - cNPJ: 27.187.758/0001-37
iTEM 17
Valor Global r$ 25.732,56
Empresa vencedora: JBl SErVicoS E diSTriBUidora dE MaTErial ME-
dico HoSP - cNPJ: 31.636.399/0001-25
iTEM 29
Valor Global r$ 9.875,00
Empresa vencedora: loBaTo coMErcio dE ProdUToS HoSPiTalarES 
lTda - cNPJ: 34.875.727/0001-34
iTENS 22 E 23
Valor Global r$ 8.947,80
Empresa vencedora: aHcor coMErcio dE ProdUToS odoNToloGicoS 
lTda - cNPJ: 37.556.213/0001-04
iTENS 01, 02 E 06
Valor Global r$ 2.467,00
Empresa vencedora: HEMocard coMErcio dE MaTEriaiS HoSPiTala-
rES lTda - cNPJ: 83.346.825/0001-90
iTENS 04 E 30
Valor Global r$ 50.467,00
Tiago de lima ribeiro
Presidente cPEl/fScMP

Protocolo: 774776

oUtras MatÉrias
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato

Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne00424
Valor: r$ 61.020,00
data: 04/03/2022
objeto: aQUiSiÇÃo dE caTÉTEr iNTraVENoSo dEScarTáVEl Nº 18, c/ 
diSP. E Nº 20, c/ diSP.SEGUr,
PaE nº 2022/148411, diSPENSa Nº 009/2022/fScMP
orçamento:
funcional Programática: 10.302.1507.8288; fonte de recur-
so: 0669008053; Elemento de despesa: 339030
coNTraTada: criSTalfarMa coMErcio rEPrESENTacao iMPorTa-
cao E EXPorTacao lTda , cNPJ/Mf: 05.003.408/0001-30
ENdErEÇo: rod. Br 316, KM 06, rua leopoldo Teixeira nº 08, Bairro levi-
lândia, cEP: 67.030-025, ananindeua/Pa, Telefone: (91) 3255-5616 
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 775073

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne00391

Valor: r$ 9.970,00
data: 10/03/2022
objeto: coNTraTaÇÃo dE EVENTo ÚNico Para dESENVolVEr aTiVida-
dES dE caPaciTaÇÃo doSSErVidorESQUE ESTÃo dirETaMENTE liGa-
doS ao ProcESSo dE liciTaÇÃodafScMP
PaE nº 2022/60106, iNEXiGiBilidadE Nº 002/2022/fScMP
orçamento:
funcional Programática: 10.128.1508.8887; fonte de recurso: 0103; Ele-
mento de despesa: 339039
coNTraTada: iNSTiTUTo NEGocioS PUBlicoS do BraSil - ESTU-
doSEPESQUiSaS Na adMNiiSTracao PUBlica - lTda , cNPJ/Mf: 
10.498.974/0002-81
ENdErEÇo:av. José Maria de Brito nº 1707, Jardim das Nações, foz doi-
guaçu/Pr,cEP:85.864-320.
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 775043
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato

Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne00433
Valor: r$ 3.386,88
data: 17/03/2022
objeto: aquisição de MaTErial dE coNSUMo- MaNiTol 20%,SolUÇÃo 
iNJETáVEl, fraSco PláSTico GradUado coM 250Ml
PaE nº 2022/242852, diSPENSa Nº 014/2022/fScMP
orçamento:
funcional Programática: 10.302.1507.8288; fonte de recur-
so: 0669008053; Elemento de despesa: 339030
coNTraTada: NaTaN coMÉrcio lTda - EPP , cNPJ/Mf: 02.771.547/0001-16
ENdErEÇorua da Piçarreira nº 1915, centro, Marituba/Pa, cEP: 67.201-
145.
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 775051

.

.

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA
E HEMATOLOGIA DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 317/2022 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 
de 22 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 2021/1418208
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

iracema da luz farias conceição 5963076/1 agente adminis-
trativo GETrd 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 22 de março de 2022.
Paulo andré castelo Branco Bezerra
Presidente do HEMoPa

Protocolo: 775002
Portaria Nº 318/2022 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 

de 22 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;
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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 2022/225612;
rESolVE,
I – CONCEDER a gratificação por risco de vida, no percentual de 50% 
(cinqüenta por cento) do vencimento base ao servidor abaixo relacionado, 
em razão de desenvolver atividades consideradas de risco pela legislação 
vigente sobre a matéria na fundação HEMoPa.

NoMe MatrÍcULa carGo LotaÇÃo   a coNtar

antonio Geraldo  Silva dos Santos 5895852/2 Biomédico HENal 07/02/2022

 
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 22 de março de 2022.
Paulo andré castelo Branco Bezerra
Presidente do HEMoPa

Protocolo: 775005

.

.

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 02 de 
outubro de 2021 a 30 de março de 2022.

Protocolo: 774811

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 305 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 302356/2022.
rESolVE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  obje-
tivo  de dESlocaMENTo dE SErVidorES dE MaraBá/Pa Para JacUNdá/
Pa, rEaliZar ViSToria Para VEr SE o local aTENdE aS NEcESSida-
dES dE iNfra-ESTrUTUra Para rEaliZaÇÃo dE caMPaNHa dE doaÇÃo 
dE SaNGUE EM JacUNda-Pa.
diaNa ciNTia NUNES, cPf: 642.019.962-04, assistente Social/cHr-Mar, 
MaT.: 5939000/2, 0,5 diária.
 alaNE SaNToS alVES, cPf: 869.120.382-04, Enfermeira/cHr-Mar, 
MaT.: 5957925/1, 0,5 diária
PaUlo GaBY dE alMEida, cPf: 400.860.382-49, Motorista/cHr-Mar, 
MaT.: 5594202/1, 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: 775205

FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL 
DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA

Portaria
Portaria Nº 131 de 21 de MarÇo de 2022

o diretor Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo de-
creto Governamental de 28 de janeiro de 2022, publicado no doE. Nº 
34.848 de 31.01.2022.
considerando a Portaria GM/MS nº 1.559, de 1º de agosto de 2008, institui 
a Política Nacional de regulação em Saúde, compreendendo três dimensões: 
regulação de Sistemas, regulação da atenção à Saúde e regulação de aces-
so à assistência e coordenar o trabalho de regulação intra-hospitalar;
considerando a Política Nacional de atenção Hospitalar (PNHoSP) insti-
tuída por meio da Portaria de consolidação nº 2, de 28 de setembro de 
2017, em seu art.6º, inciso IV, que define e recomenda a criação do Núcleo 
interno de regulação (Nir) nos hospitais;
considerando que se trata de uma unidade Técnica administrativa que pos-
sibilita o monitoramento do paciente desde a sua chegada à instituição, du-
rante o processo de internação e sua movimentação interna e externa, até 
a alta hospitalar, vinculada hierarquicamente à Presidência da instituição;
rESolVE:
- iNSTiTUir o Núcleo interno de regulação (Nir) no âmbito da fHcGV;
- dESiGNar, servidores para compor o Núcleo interno de regulação - 
Nir desta fundação Pública Estadual Hospital das clínicas Gaspar Vianna 
- fPEHcGV, até ulterior deliberação:

coordeNador:
adair da SilVa EllErES Médica Mat. 54196357/3

MeMBros:
dÉBora fraNciSca da SilVa JarES alVES apoiadora Mat. 5893893/5

SÂMia criSTiNE raBElo SaNToS GT. de Enfermagem Mat. 5794285/4
aNNY NaYara BarroS Garcia Enfermeiro regulador Mat. 5911507/4

faBÍola SaNTaNa dE oliVEira coSTa Enfermeiro regulador Mat. 5828635/4
fraNcilENi carValHo MoNTEiro Enfermeiro regulador Mat. 5898322/1

lEaNdro BarBoSa doS aNJoS Enfermeiro regulador Mat. 5960038/1
lUciaNa Maria fUrTado fErNaNdES Enfermeiro regulador Mat. 54181787/2

MilENE dE aNdradE GoUVÊa TYll Enfermeiro regulador Mat. 54184216/2
MÔNica SodrE doUaHY rEBElo Enfermeiro regulador Mat. 54181785/2
JoSÉ MaUricio SoarES PErEira assistente Social Mat. 5949215/1

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

Protocolo: 774790
Portaria Nº 151, de 22 MarÇo de 2022

o diretor Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clinicas 
Gaspar Vianna, no uso de suas atribuições que lhes foram conferidas pelo 
decreto Governamental de 28 de janeiro de 2022, publicado no doE Nº 
34.848, de 31 de janeiro de 2022.
rESolVE:
cESSar os efeitos da PorTaria Nº 562 de 13 de novembro de 2020, 
publicada no doE/Pa nº 34.409, de 17 de novembro de 2020;
dElEGar competência ao diretor administrativo-financeiro, para instaurar 
Processos de apuração de responsabilidade contratual de fornecedores em 
razão de descumprimento de obrigações pactuadas e para decidir em pri-
meiro grau de instância sobre a aplicação das penalidades de advertência 
e/ou multa a esses fornecedores,após a apresentação de defesa  Prévia.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
diretor Presidente / fHcGV

Protocolo: 775033

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 140, de 21 de MarÇo de 2022
o diretor Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo de-
creto de 28 de Janeiro de 2022, publicado no doE nº 34.848 de 31 de 
Janeiro de 2022.
rESolVE,
coNcEdEr afastamento de licença Prêmio aos servidores da fundação Pública 
Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna – fHcGV, abaixo relacionados, de 
acordo com o art. 98 da lei nº 5.810/94. referente ao mês de MarÇo/2022.
2º PEriodo

MatricULa NoMe carGo triÊNio dias coNce-
didos

Periodo 
coNcedido

Portaria 
aNterior

5447070/5 Maria do roSario 
aMaral BoTElHo MEdico 29/05/2006 a 

28/05/2009 30 15/03/2022 a 
13/04/2022

534-
30/11/2006

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

Protocolo: 774841
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LiceNÇa MaterNidade
.

Laudo: 05/2022
Nome: ElaNNE criSTiNa do carMo SaNToS
Matrícula: 57192087/1
cargo/lotação: Técnico de Enfermagem/fPEHcGV
Período: 24/02/2022 a 22/08/2022
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
diretor Presidente/fHcGV

Protocolo: 775298

.

.

errata
.

No doe N° 34.896 de 17/03/2021, QUE PUBlicoU o NÚMEro da 
PUBlicaÇÃo N° Protocolo: 772806
oNde se LÊ:
Valor Total: r$ 88.499,60 (oitenta e oito mil, quatrocentos e noventa e 
nove reais e sessenta centavos).
Leia-se:
Valor Total: r$ 2.979.000,00 (dois milhões, novecentos e setenta e nove 
mil reais)
EMPrESa: aTS ProdUToS MÉdico-cirÚrGicoS EirEli EPP

Protocolo: 775210

.

.

coNtrato
.

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

Protocolo: 774795

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo: 1°
data da assinatura: 21/03/2022
Classificação do Objeto: outros
Justificativa: Tem por objeto prorrogar a vigência do Contrato n° 163/2021 
na forma de sua cláUSUla SÉTiMa – da ViGÊNcia E alTEraÇÕES
Vigência: 08/04/2022 a 07/04/2023
contrato: 163/2021
contratado: PrÓ aNalYSiS laBoraTÓrio dE aNáliSES clÍNicaS lTda
Endereço: rUa criSToVÃo coloMBo Nº 1343 – Bairro caMPiNa dE 
icoaraci
BElÉM – Pará
cEP 66.813-180
Telefone: (91) 3247-9670 – 3227-54-12 – 3238-3336
E-mail: proanalysis2003@gmail.com
ordenador: ricardo Jorge de Moura Palheta

Protocolo: 774775
terMo aditiVo: 1°

data da assinatura: 14/03/2022
Classificação do Objeto: Outros
Justificativa: Tem por objeto realizar o acréscimo de 25% (vinte e cinco por 
cento) ao valor do contrato nº 113/2021, conforme o disposto na tabela 
do anexo i, bem como a prorrogação proporcional da vigência do referido 
instrumento.
Vigência: 14/03/2022 a 13/06/2022
contrato: 113/2021
contratado: PNS SEaBra - ME
Endereço: TV. MaUriTi, Nº 620 – Sala B – PEdrEira
BElÉM – Pará
cEP: 66.083-000
Telefone: (91) 3254-2800
E-mail: pnsseabra1@gmail.com
ordenador: ricardo Jorge de Moura Palheta

Protocolo: 775090

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

ModaLidade PreGÃo eLetrÔNico
Número: 51/2022
a presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada 
para ministrar o curso Manejo de Vias aéreas/Ventilação Mecânica aos ser-
vidores da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna/
FHCGV e público externo, como médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e 
acadêmicos do curso de medicina que estejam no último semestre, que 
desejem ampliar seus conhecimentos e habilidades na área da saúde, con-

forme 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: 06/04/2022
Hora de abertura: 09:00h, Horário de Brasília.
ordenador: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 774800
aViso de LicitaÇÃo

ModaLidade PreGÃo eLetrÔNico
Número: 53/2022
a presente licitação tem por objeto o registro de Preços para aquisição 
eventual de produtos para hemodiálise para atender a necessidade de 12 
(doze) meses no Serviço de Terapia renal Substitutiva (STrS) e no centro 
de Hemodiálise dr. Monteiro leite (cHMl) da fundação Pública Estadual 
Hospital de Clínicas Gaspar Vianna (FHCGV), conforme especificações do 
Termo de referência - anexo i, o qual é parte integrante do edital, para 
fornecimento nos prazos e condições constantes no referido termo. Entre-
ga 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: 06/04/2022
Hora de abertura: 14:00h, Horário de Brasília.
ordenador: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 775225
ModaLidade PreGÃo eLetrÔNico

NÚMero: 52/2022
a presente licitação tem por objeto o registro de Preços para aquisição 
eventual de Produtos de uso comum, para atender a necessidade de 12 
(doze) meses nas clínicas de internação, unidades de terapia intensiva, 
ambulatório, SadT, centro cirúrgico e obstétrico da fundação Pública Esta-
dual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna (FHCGV), conforme especificações 
do Termo de referência - anexo i, o qual é parte integrante do edital, para 
fornecimento nos prazos e condições constantes no referido termo.
Entrega do Edital: www.comprasnet.gov.br
observação: o horário de abertura será referente ao horário de Brasília.
responsável pelo certame: William Saraiva Garcia
local de abertura: www.comprasnet.gov.br
data de abertura: 06/04/2022
Hora de abertura: 10:00h, Horário de Brasília.
ordenador: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 775008

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 11/FHcGV/2022
oBJETo: a presente licitação tem por objeto o registro de Preços para 
aquisição eventual de Marcapassos, em regime de antecipação, para rea-
lização de procedimentos cardíacos em pacientes do SUS, com assistência 
técnica durante o procedimento e a avaliação ambulatorial de pacientes 
com marcapasso implantado, na fundação Pública Estadual Hospital de 
clínicas Gaspar Vianna (fPEHcGV).
EMPrESa(S) VENcEdora(S):

iteM esPeciFicaÇÃo QUaNt VaLor UNitÁrio VeNcedor
loTE 1: KiT dE MarcaPaSSo UNicaMEral (para implante e troca), condicionado para ressonância magnética, composto 

de:

1. Gerador de marcapasso unicameral 250 r$ 2.695,27
ST JUdE MEdical 

BraSil lTda

2. Eletrodo ventricular de fixação ativa 200 r$ 786,10
ST JUdE MEdical 

BraSil lTda

3. introdutor para eletrodo 200 r$ 75,08
ST JUdE MEdical 

BraSil lTda
Kit MarcaPasso dUPLa cÂMara (para implante e troca), condicionado para ressonância magnética, 

composto de:

4. Gerador de marcapasso bicameral 250 r$ 2.700,00
ST JUdE MEdical 

BraSil lTda

5. Eletrodo atrial 220 r$ 786,10
ST JUdE MEdical 

BraSil lTda

6. Eletrodo ventricular de fixação ativa 220 r$ 786,10
ST JUdE MEdical 

BraSil lTda

7. introdutor para eletrodo 440 r$ 75,08
ST JUdE MEdical 

BraSil lTda

Lote 2: Kit Para iMPLaNte de cardioVersor desFiBriLador iMPLaNtÁVeL (cdi) UNicaMeraL, 
composto de:

8. Gerador cardioversor desfibrilador unicameral 10 r$ 16.432,99
ST JUdE MEdical 

BraSil lTda

9. Eletrodo CDI duplo coil de fixação ativa 10 r$ 3.489,25
ST JUdE MEdical 

BraSil lTda

10. introdutor para eletrodo 10 r$ 77,76
ST JUdE MEdical 

BraSil lTda
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Lote 3: Kit Para iMPLaNte de cardioVersor desFiBriLador iMPLaNtÁVeL (cdi) dUPLa cÂMara, 
composto de:

11. Gerador cardioversor desfibrilador bicameral 15 r$ 16.500,00
ST JUdE MEdical 

BraSil lTda

12. Eletrodo atrial 15 r$ 846,66
ST JUdE MEdical 

BraSil lTda

13. Eletrodo CDI duplo coil de fixação ativa 15 r$ 5.000,00
ST JUdE MEdical 

BraSil lTda

14. introdutor para eletrodo 30 r$ 80,00
ST JUdE MEdical 

BraSil lTda
Lote 4: Kit Para iMPLaNte de MarcaPasso ressiNcroNiZador cardÍaco, composto:

15. Gerador ressincronizador 15 r$ 12.000,00
ST JUdE MEdical 

BraSil lTda

16. Eletrodo atrial 15 r$ 900,00
ST JUdE MEdical 

BraSil lTda

17. Eletrodo ventricular 15 r$ 900,00
ST JUdE MEdical 

BraSil lTda

18. 
Eletrodo de seio coronariano e acessórios de 

cateterização
15 r$ 7.996,66

ST JUdE MEdical 
BraSil lTda

19. introdutor para eletrodo 45 r$150,00
ST JUdE MEdical 

BraSil lTda
Lote 5: Kit Para iMPLaNte de cardioVersor desFiBriLador iMPLaNtÁVeL coM ressiNcroNiZador 

cardÍaco, composto de:

20. Gerador cdi com ressincronizador 15 r$ 29.920,00
ST JUdE MEdical 

BraSil lTda

21. Eletrodo atrial 15 r$ 800,00
ST JUdE MEdical 

BraSil lTda

22. Eletrodo cdi duplo coil 15 r$ 4.500,00
ST JUdE MEdical 

BraSil lTda

23. 
Eletrodo de seio coronariano e acessórios de 

cateterização
15 r$ 4.485,00

ST JUdE MEdical 
BraSil lTda

24. introdutor para eletrodo 45 r$ 98,30
ST JUdE MEdical 

BraSil lTda
iteM

25. 

GErador Para Troca dE cardioVErSor dES-
fiBrilador iMPlaNTáVEl (cdi) UNicaMEral, 
deve contemplar todas as conexões de eletrodos 
disponíveis no mercado e/ou uso de adaptador

10 r$16.480,00
ST JUdE MEdical 

BraSil lTda

26. 

GErador Para Troca dE cardioVErSor dES-
fiBrilador iMPlaNTáVEl (cdi) dUPla caMara, 
deve contemplar todas as conexões de eletrodos 
disponíveis no mercado e/ou uso de adaptador

10 r$ 16.480,00
ST JUdE MEdical 

BraSil lTda

27. 

GErador Para Troca dE MarcaPaSSo rESSiN-
croNiZador cardÍaco, deve contemplar todas 

as conexões de eletrodos disponíveis no mercado e/
ou uso de adaptador

20 r$ 9.000,00
ST JUdE MEdical 

BraSil lTda

28. 

GErador Para Troca dE cardioVErSor 
dESfiBrilador iMPlaNTáVEl coM rESSiNcro-
NiZador cardÍaco, deve contemplar todas as 
conexões de eletrodos disponíveis no mercado

20 r$ 24.400,00
ST JUdE MEdical 

BraSil lTda

29. 

ElETrodo ENdocárdico VENTricUlar dUPlo 
coil Para cardioVErSor dESfiBrilador 

iMPlaNTáVEl, deve contemplar todas as conexões 
de eletrodos disponíveis no mercado

10 r$ 3.700,00
ST JUdE MEdical 

BraSil lTda

30. 

ElETrodo dE SEio coroNariaNo, deve contem-
plar todas as conexões de eletrodos disponíveis 
no mercado, com conjunto de cateterização e de 

introdução do eletrodo (bainhas, fios-guia e cateter 
para venografia)

10 r$ 4.400,00
ST JUdE MEdical 

BraSil lTda

31. 
ElETrodo EPicárdico UNiPolar E BiPolar, 

com corticoide e comp. entre 50cm e 60cm
50 r$ 973,70

MEdiTroNic coMEr-
cial lTda

32. 
ElETrodo EPicárdico UNiPolar E BiPolar, 
com corticoide e comp. entre 30 cm e 37 cm

50 r$ 973,70
MEdiTroNic coMEr-

cial lTda

33. 
GErador dE MarcaPaSSo UNicaMEral para 

crianças
50 r$ 3.500,00

MEdiTroNic coMEr-
cial lTda

ToTal do PrEGÃo ElETrÔNico SrP Nº 11/fHcGV/2022:
r$ 4.722.241,00 (Quatro milhões, setecentos e vinte e dois mil, duzentos 
e quarenta e um reais).
Belém/Pa, 22 de março de 2022.
dr. ricardo Jorge de Moura Palheta
ordenador responsável

Protocolo: 775390
HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico Nº 24/FHcGV/2022

oBJETo: realização de exames imunohematológicos, através da técnica de 
gel – centrifugação, com o comodato dos equipamentos: 03 (três) centrífu-
gas de cartela em gel, 03 (três) incubadoras de cartela em gel, 04 (quatro) 

pipetas manuais e 03 (três) estantes de cartela em gel, para atender a 
necessidade de 12 meses do centro de Hemodiálise Monteiro leite e da 
fundação Hospital de clínicas Gaspar Vianna.
EMPrESa(S) VENcEdora(S):

iteM esPeciFicaÇÃo QUaNt VaLor GLoBaL VeNcedor
 Lote i

1. 

Hemácias a1 e B.
Especificação: Kit de hemácias A1 e B, na concentração de 

0,8% a 1%, destinadas
a tipagem sanguínea reversa pela técnica gel centrifugação. 

Estáveis por um período não inferior a 28 dias. apresentação: 
Caixa com 2 frascos de 10 ml cada, suficientes p/200 testes

39JG r$ 4.138,29 diaMEd laTiNo 
aMErica S.a

2. 

Hemácias i e ii
Especificação: Kit de Hemácias contendo 2 frascos, I e II 

fenotipadas, sendo que uma delas deve conter o antígeno dia, 
na concentração de 0,8 a 1,0% destinadas a pesquisa de an-
ticorpos irregulares pela técnica de gel centrifugação. Estáveis 
por um período não inferior a 28 dias. apresentação: caixas 

com 2 frascos de 10 ml cada.
Suficientes para 200 testes.

39JG r$ 4.445,61 diaMEd laTiNo 
aMErica S.a

3. 

controle de Qualidade interno – cQi
Especificação: Conjunto para controle interno de qualidade 

para imuno-hematologia contendo:05 frascos de 4ml contendo 
suspensão 5% de hemácias teste:

Hemácias teste 1-aB rho d positivo.
Hemácias teste 2-o Kell positivo, r1r1.

Hemácias teste 3-o rho d negativo.
Hemácias teste 4-o rho d fraco.

Hemácias teste 5-Teste de coombs direto positivo. 03 
frascos de 3 ml de soro de origem humana com a seguinte 

especificação:
Soro teste 1- contendo anticorpos irregulares (teste de coombs 

indireto).
Soro teste 2-contendo anticorpos irregulares (Teste enzimáti-
co). Soro teste 3- Sem anticorpos irregulares. apresentação: 

conjunto com (5x4 ml- 3x3ml).

13JG r$ 7.475,00 diaMEd laTiNo 
aMErica S.a

4. 

Cartões Confirmação ABD - Confirmação.
Especificação: Cartão com 6 microtubos, fundo em V, sendo os 
microtubos 1, 2 e 3 contendo anticorpos monoclonais anti a e 

anti B, respectivamente, suspensos em Gel sephadex superfino. 
os microtubos 4,5 e 6, são idênticos com os anteriores. 
Apresentação: Caixa com 48 cartões, suficientes para 96 

classificações sanguíneas.

43cX r$ 24.104,94 diaMEd laTiNo 
aMErica S.a

5. 

cartões aBo/d + Prova reversa.
Especificações: Cartão com 6microtubos, fundo em V, sendo 

os microtubos 1,2 e 3 contendo anticorpos monoclonais anti a, 
anti B e anti d, respectivamente, suspenso no gel. os microtu-
bos, 4controle (ctl), 5 e 6, prova reserva, contém um tampão 
NaCl suspenso em gel. Cartão destinado à classificação sanguí-
nea direta e reversa. apresentação: caixa com 4 estantes, 48 

cartões e 6 microtubos. Suficiente para 48 testes.

55cX r$ 28.230,95 diaMEd laTiNo 
aMErica S.a

6. 

cartões aBo/rh - New Born.
Especificação: Cartão com 6 microtubos, fundo em V, sendo os 
microtubos 1, 2, 3 e 4. contendo anticorpos monoclonais anti 
a, anti B, anti aB e anto d, respectivamente, suspenso em 

gel, e os microtubos5 e 6, ctl, e Tad, (antiigG + c3d), respec-
tivamente suspenso em gel. Cartão destinado a classificação 

sanguínea direta de recém nascidos. apresentação: caixa com 
48 cartões. Suficientes para 48 testes.

7cX r$ 4.003,02 diaMEd laTiNo 
aMErica S.a

7. 

diluente 2.
Especificação: Frasco contendo uma solução de LISS (baixa 
força iônica), pronta para uso, para preparo de suspensão 

de hemácias e estáveis por um ano a uma temperatura de 2 
a 8°c. apresentação: caixa com 2 frascos de 100 ml cada. 

Suficientes para 200 testes de prova de compatibilidade ou 200 
confirmações de nD negativos a 400 testes de classificação 

sanguínea ou 400 reclassificações ABD.

34JG r$ 8.067,86 diaMEd laTiNo 
aMErica S.a

8. 

cartões liSS coombs.
Especificação: Cartão com 6 microtubos, fundo em V, contendo 

antiglobulinapoli específico (antiIgG de coelho, anti C3d 
monoclonal), suspensos em gel, destinados a pesquisa de anti-
corpos irregulares (coombs direto) e prova de compatibilidade 

sanguínea.
apresentação: caixa com 4 estantes, 48 cartões e 6 micro-

tubos.

44cX r$ 37.999,28 diaMEd laTiNo 
aMErica S.a

9. 

Ponteiras.
Especificação: ponteiras plásticas com os anéis de vedação e 
capacidade volumétrica aprox. 300ul, destinadas ao uso no 

pipetador específico ao desenvolvimento da técnica gel centrifu-
gação. apresentação: Pacote com 1000 Ponteiras

6PcT r$ 285,00 diaMEd laTiNo 
aMErica S.a

ToTal do PrEGÃo ElETrÔNico Nº 24/fHcGV/2022:
r$ 118.749,95 (cento e dezoito mil, setecentos e quarenta e nove reais e 
noventa e cinco centavos)
Belém/Pa, 22 de março de 2022.
ricardo Jorge de Moura Palheta
ordenador responsável

Protocolo: 774864
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HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 126/FHcGV/2021
oBJETo: a presente licitação tem por objeto o registro de Preços para 
aquisição eventual de Medicamentos antimicrobianos para atender a ne-
cessidade de 12 (doze) meses nas clínicas, unidades de terapia intensiva, 
ambulatório, centro cirúrgico e obstétrico da fundação Pública Estadual 
Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fHcGV).
EMPrESa(S) VENcEdora(S):

iteM esPeciFicaÇÃo QUaNt VaLor UNi-
tÁrio VeNcedor

1. aciclovir 200mg 3.000 r$0,24 ParaMEd diSTriBUidora dE 
MEdicaMENToS lTda

2. aciclovir 250mg 1.500 r$11,70 ProMEfarMa MEdicaMENToS E 
ProdUToS HoSPiTalarES lTda

3. amicacina (sulfato) 100mg 500 caNcElado Por iNEXiSTÊNcia dE ProPoSTa
4. amicacina (sulfato) 500mg 3.000 caNcElado No JUlGaMENTo

5. amoxicilina 250mg, suspensão 300 r$3,43 ParaMEd diSTriBUidora dE 
MEdicaMENToS lTda

6. ampicilina 500mg 600 caNcElado No JUlGaMENTo

7. ampicilina sódica 1g 2.000 r$3,59
rioBaHiafarMa coMErcio E 
diSTriBUicao dE ProdUToS 

MEdic

8. Anfotericina B 50mg (pó liofilizado) 500 r$28,24 criSTalia ProdUToS QUiMicoS 
farMacEUTicoS lTda

9. Benzilpenicilina benzatina 1.200.000Ui 800 r$6,83 UNi HoSPiTalar cEara lTda
10. cefalexina 250mg suspensão 50 r$7,69 PolYMEdH. EirEli

11. cefalexina 500mg 5.500 r$0,40 ProMEfarMa MEdicaMENToS E 
ProdUToS HoSPiTalarES lTda

12. cefalotina 1g 4.500 r$5,46 criSTalia ProdUToS QUiMicoS 
farMacEUTicoS lTda

13. cefazolina 1g 8.000 r$6,24 oNMEd diSTriBUidora dE 
MEdicaMENToS EirEli

14. cefepima 1g i.V. 10.000 r$11,08 aUroBiNdo PHarMa iNdUSTria 
farMacEUTica liMiTada

15. cefepima 2g i.V. 6.000 r$17,40 aUroBiNdo PHarMa iNdUSTria 
farMacEUTica liMiTada

16. ceftazidima 1g 6.000 r$13,95 criSTalia ProdUToS QUiMicoS 
farMacEUTicoS lTda

17. ceftriaxona 1g i.V. 22.000 r$4,50 criSTalia ProdUToS QUiMicoS 
farMacEUTicoS lTda

18. cefuroxima 750mg 11.000 r$13,00 aUroBiNdo PHarMa iNdUSTria 
farMacEUTica liMiTada

19. cetoconazol creme 800 r$5,10 f cardoSo E cia lTda
20. Ciprofloxacino 2mg/ml 14.500 r$17,55  frESENiUS KaBi BraSil lTda.

21. Ciprofloxacino 500mg 2.000 r$0,33 ParaMEd diSTriBUidora dE 
MEdicaMENToS lTda

22. claritromicina 500mg i.V. 8.000 r$42,00 call MEd coMErcio dE MEdica-
MENToS E rEPrESENTacao lTda

23. clindamicina 600mg 7.000 caNcElado No JUlGaMENTo

24. daptomicina 500 mg, intravenosa, pó para 
solução injetável. adulto/Pediátrico 2.500 r$160,00 coMErcial MoSTaErT liMiTada

25. Ertapenem sódico 1g, intravenosa, pó para 
solução injetável. adulto/Pediátrico 2.500 r$373,45

oNco Prod diSTriBUidora 
dE ProdUToS HoSPiTalarES 

E oNco
26. fluconazol 150mg 800 caNcElado No JUlGaMENTo

27. fluconazol inj. 2mg/ml 4.500 r$15,00 criSTalia ProdUToS QUiMicoS 
farMacEUTicoS lTda

28. Gentamicina (sulfato) 20mg/ml 450 r$1,70 f cardoSo E cia lTda
29. Gentamicina (sulfato) 40mg/ml 2.500 r$2,00 f cardoSo E cia lTda
30. imipenem + cilastatina 500mg 7.000 r$22,00 f cardoSo E cia lTda

31. Levofloxacino 5mg/mL, intravenosa, solução 
injetável. adulto/Pediátrico 2.500 r$19,90 ProMEfarMa MEdicaMENToS E 

ProdUToS HoSPiTalarES lTda

32. linesolida 2 mg/ml, intravenosa, solução 
injetável. adulto/Pediátrico 2.500 r$35,00 criSTalia ProdUToS QUiMicoS 

farMacEUTicoS lTda
33. Meropenem 500mg 6.000 r$15,06 UNi HoSPiTalar cEara lTda
34. Meropenem 1g 10.000 r$22,00 UNi HoSPiTalar cEara lTda
35. Metronidazol 5mg/ml 5.000 r$4,05 f cardoSo E cia lTda
36. Metronidazol 250mg 5.000 r$0,17 PolYMEdH. EirEli
37. Moxifloxacino 400mg 400 r$14,00 UNi HoSPiTalar cEara lTda

38. Micafungina sódica 50 mg, intravenosa, pó 
para solução injetável. adulto/Pediátrico 2.000 r$171,93

oNco Prod diSTriBUidora 
dE ProdUToS HoSPiTalarES 

E oNco

39. Mupirocina 300 r$17,50 criSTalia ProdUToS QUiMicoS 
farMacEUTicoS lTda

40. Neomicina (sulfato) + Bacitracina 500 r$3,23 PolYMEdH. EirEli

41. Nistatina 100.000 U/ml - susp. oral 200 caNcElado No JUlGaMENTo

42. oxacilina 500mg 20.000 r$1,50 ProMEfarMa MEdicaMENToS E 
ProdUToS HoSPiTalarES lTda

43. Penicilina Potássica 5.000.000 Ui 400 r$9,70 f cardoSo E cia lTda
44. Piperacilina + Tazobactam 4g + 500mg 20.000 r$18,52 UNi HoSPiTalar cEara lTda
45. Polimixina B 500.000 Ui 6.000 r$33,00 UNi HoSPiTalar cEara lTda
46. Sulfadiazina 500mg 1.000 caNcElado No JUlGaMENTo

47. Sulfametoxazol 400mg + Trimetoprima 
80mg 7.000 r$0,24 PolYMEdH. EirEli

48. Sulfametoxazol 400mg + Trimetoprima 
80mg/5ml iV 4.000 caNcElado Por iNEXiSTÊNcia dE ProPoSTa

 

49. Teicoplanina 200mg 1.500 r$40,91
criSTalfarMa coMErcio 

rEPrESENTacao iMPorTacao 
E EXPorT

50. Tigeciclina 50mg 700 r$195,10 coMErcial MoSTaErT liMiTada

51. Tinidazol + Miconazol - creme vaginal (c/ 
múltiplos aplicadores) 300 caNcElado No JUlGaMENTo

52. Vancomicina (cloridrato) 1g 6.000 r$18,30 f cardoSo E cia lTda
53. Vancomicina (cloridrato) 500mg 10.000 r$4,40  frESENiUS KaBi BraSil lTda.

ToTal do PrEGÃo ElETrÔNico SrP Nº 126/fHcGV/2021:
r$ 4.600.872,50 (Quatro milhões, seiscentos mil, oitocentos e setenta e 
dois reais e cinquenta centavos).
Belém/Pa, 22 de março de 2022.
dr. ricardo Jorge de Moura Palheta
ordenador responsável

Protocolo: 774963

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

disPeNsa Nº 30/2022
Valor r$ 61.040,00 (SESSENTa E UM Mil E QUarENTa 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: 21/03/2022
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: 0349009750
oriGEM do rEcUrSo: ESTadUal
coNTraTado:
NoME: diáliSE coMÉrcio E iMPorTaÇÃo lTda
ENdErEÇo: rUa araPoNGa, Nº 579 – Galpão, quadra 02.
lauro de freitas - Bahia – cEP: 42.701-330
TElEfoNE: (71) 3024-2600 / 3024-2101
ordENador: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 775396
disPeNsa Nº 30/2022

Valor r$ 3.465,00 (TrÊS Mil, QUaTrocENToS E SESSENTa E ciNco 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: 21/03/2022
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: 0349009750
oriGEM do rEcUrSo: ESTadUal
coNTraTado:
NoME: f cardoSo & cia lTda
ENdErEÇo: rUa JoÃo NUNES dE SoUZa, Nº 125, Br 316 KM 08
aNaNiNdEUa/Pa – cEP: 67.033-030
TElEfoNE: (91) 3182-0250/ (91) 3182-0394
E-Mail: licitacao@shoppingdasaudeonline.com.br
ordENador: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 775394

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 64/2022/FHcGV
ata de registro de Preços Nº 64/2022, decorrente do Pregão Eletrônico 
para registro de Preços nº 18/2022/fHcGV, Processo nº 2021/1077079, 
homologado pelo Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clí-
nicas Gaspar Vianna, em 14/03/2022.
OBJETO: Tem por objeto e finalidade o Registro de Preços para aquisição 
eventual de Soluções Parenterais de Pequeno e Grande Volume para aten-
der a necessidade de 12 (doze) meses nas clínicas, unidades de terapia 
intensiva, ambulatório, centro cirúrgico e obstétrico da fundação Públi-
ca Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fPEHcGV), nas condi-
ções definidas no ato convocatório, seus anexos, propostas de preços e 
ata do PrEGÃo ElETrÔNico SrP nº 18/2022 vinculada ao Processo nº 
1077079/2021, que integram este instrumento independente de transcri-
ção, pelo prazo de validade do registro.
ViGÊNcia: 18/03/2022 a 17/03/2023
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EMPrESa: HalEX iSTar iNdÚSTria farMacÊUTica S/a, Pessoa Jurídi-
ca de direito Privado, inscrita no cNPJ/Mf sob nº 01.571.702/0001-98, 
inscrição Estadual nº 10001621, com sede na rodovia Br 153, KM 03, 
chácara retiro - Goiânia -Go, cEP 74.775-027, Telefone (62) 3265-6562, 
e-mail licitação.geral@halexistar.com.br
 

iTEM coMPraS 
NET SiMaS

ÓrTESES, 
PrÓTESES E 

MaTEriaiS ES-
PEcialiZadoS

aPrES. NEcESSidadE 
Para 12 MESES

Marca
faBricaNTE

Valor
UNiTário

r$

Valor
ToTal

r$

01 399.922 149531-3
Manitol + 

Sorbitol, Solução 
composta

Bls ou frc 
1000ml 7.000 HalEX iSTar 21,82 152.740,00

Valor ToTal GEral 152.740,00
          

o valor global estimado desta ata é de r$ 152.740,00 (cENTo E ciNQUEN-
Ta E doiS Mil, SETEcENToS E QUarENTa rEaiS).
dr. ricardo Jorge de Moura Palheta
ordenador responsável.

Protocolo: 774782

.

.

HOSPITAL REGIONAL DE CONCEIÇÃO
DO ARAGUAIA

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 125 de 14 de MarÇo de 2022
oBJETiVo: coNdUZir E acoMPaNHar PaciENTE do Hr dE coNcEiÇÃo 
do araGUaia ao HoSPiTal PÚBlico do araGUaia EM rEdENÇÃo - Pa.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - BraSil
dESTiNo(S): rEdENÇÃo/Pa
SErVidor (ES):
arQUiMEdES TEiXEira dE oliVEira – MaT. 57206672-1, MoToriSTa
SaNTaNa dE alMEida fErrEira  – MaT. 104256-1, aGENTE dE SaÚdE
Nº 2.0 diária (coMPlETa)
PErÍodo: dE 14 À 15/03/2022
ordENador: JoÃo WaNdErlEY SilVa oliVEira

Portaria Nº 124 de 14 de MarÇo de 2022
oBJETiVo: coNdUZir PaciENTE do Hr dE coNcEiÇÃo do araGUaia 
ao HoSPiTal PalMaS MEdical Na cidadE dE PalMaS - To.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - BraSil
dESTiNo(S): PalMaS /To
SErVidor (ES):
lEoNaN doS SaNToS BENTo – MaT. 57206685-1, MoToriSTa 
Nº 1.5 diária
PErÍodo: dE 27 À 28/02/2022
ordENador: JoÃo WaNdErlEY SilVa oliVEira

Portaria Nº 126 de 14 de MarÇo de 2022
oBJETiVo: coNdUZir E acoMPaNHar PaciENTE do Hr dE coNcEiÇÃo 
do araGUaia ao HoSPiTal PÚBlico do araGUaia EM rEdENÇÃo - Pa.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - BraSil
dESTiNo(S): rEdENÇÃo/Pa
SErVidor (ES):
arQUiMEdES TEiXEira dE oliVEira – MaT. 57206672-1, MoToriSTa
lÍVia lUZ SaloMÃo – MaT. 57205780-3, ENfErMEira
Nº 1.5 diária
PErÍodo: dE 16 À 17/02/2022
ordENador: JoÃo WaNdErlEY SilVa oliVEira

Portaria Nº 117 de 11 de MarÇo de 2022
oBJETiVo: coNdUZir PaciENTES do Hr dE coNcEiÇÃo do araGUaia 
ao HoSPiTal PÚBlico do araGUaia EM rEdENÇÃo - Pa.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - BraSil
dESTiNo(S): rEdENÇÃo/Pa
SErVidor (ES):
arQUiMEdES TEiXEira dE oliVEira – MaT. 57206672-1, MoToriSTa
Nº 2.0 diária (coMPlETa)
PErÍodo: dE 25 À 26/02/2022
ordENador: JoÃo WaNdErlEY SilVa oliVEira

Portaria Nº 127 de 16 de MarÇo de 2022
oBJETiVo: coNdUZir PaciENTES do Hr dE coNcEiÇÃo do araGUaia 
ao HoSPiTal PÚBlico do araGUaia EM rEdENÇÃo - Pa.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - BraSil
dESTiNo(S): rEdENÇÃo/Pa
SErVidor (ES):
arQUiMEdES TEiXEira dE oliVEira – MaT. 57206672-1, MoToriSTa
Nº 2.0 diária (coMPlETa)
PErÍodo: dE 21 À 22/02/2022
ordENador: JoÃo WaNdErlEY SilVa oliVEira

Portaria Nº 118 de 11 de MarÇo de 2022
oBJETiVo: coNdUZir E acoMPaNHar PaciENTE do Hr dE coNcEiÇÃo 
do araGUaia ao HoSPiTal PÚBlico do araGUaia EM rEdENÇÃo - Pa.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - BraSil
dESTiNo(S): rEdENÇÃo/Pa
SErVidor (ES):
arQUiMEdES TEiXEira dE oliVEira – MaT. 57206672-1, MoToriSTa
Maria dENi da SilVa NaSciMENTo  – MaT. 57206629, TÉc. dE ENfErMaGEM
Nº 1.5 diária
PErÍodo: dE 27 À 28/02/2022
ordENador: JoÃo WaNdErlEY SilVa oliVEira

Portaria Nº 130 de 16 de MarÇo de 2022
oBJETiVo: coNdUZir E acoMPaNHar PaciENTE do Hr dE coNcEiÇÃo 
do araGUaia ao HoSPiTal PÚBlico do araGUaia EM rEdENÇÃo - Pa.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - BraSil
dESTiNo(S): rEdENÇÃo/Pa
SErVidor (ES):
arQUiMEdES TEiXEira dE oliVEira – MaT. 57206672-1, MoToriSTa
Maria dENi da SilVa NaSciMENTo  – MaT. 57206629, TÉc. dE ENfErMaGEM
Nº 1.5 diária
PErÍodo: dE 23 À 24/02/2022
ordENador: JoÃo WaNdErlEY SilVa oliVEira

Protocolo: 775404
Portaria Nº 140 de 21 de MarÇo de 2022.

oBJETiVo: coNdUZir colaBoradora EVENTUal Para rEaliZar a caPaci-
TaÇÃo da rEGUlaÇÃo do Hrca SoBrE UTi NEoNaTal E TraZEr MaTErial 
HoSPiTalar MaiS EQUiPaMENToS, aMBoS Na cidadE dE BElÉM – Pa.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - BraSil
dESTiNo(S): BElÉM /Pa
SErVidor (ES):
clEYdSoN aMoriM dE SoUSa  – MaT. 54184847-1, MoToriSTa
Nº 2.5 diária
PErÍodo: dE 21 À 23/03/2022
ordENador: JoÃo WaNdErlEY SilVa oliVEira

Portaria Nº 141 de 21 de MarÇo de 2022.
oBJETiVo: BUScar MaTEriaiS E EQUiPaMENToS HoSPiTalarES Para o 
Hrca, Na cidadE dE iPiXUNa do Pará – Pa.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - BraSil
dESTiNo(S): iPiXUNa do Pará/Pa
SErVidor (ES):
lEoNaN doS SaNToS BENTo – MaT. 57206685-1, MoToriSTa 
PErÍodo: dE 21 À 23/03/2022
ordENador: JoÃo WaNdErlEY SilVa oliVEira

Protocolo: 775380
Portaria Nº 139 de 21 de MarÇo de 2022.

NoME: SEBaSTiaNa THaYlla fErNaNda roSa rodriGUES
carGo: colaBorador EVENTUal
cPf: 006.917.132-78
PErÍodo: 21 À 23/03/2022
Nº dE diáriaS: 2,5 (dUaS E MEia)
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia - Pa
dESTiNo: BElÉM - Pa
oBJETiVo: rEaliZar a caPaciTaÇÃo da rEGUlaÇÃo do Hrca SoBrE 
UTi NEoNaTal Na cidadE dE BElÉM – Pa.
ordENador: JoÃo WaNdErlEY SilVa oliVEira

Protocolo: 775362

.

.

secretaria de estado
de traNsPortes

.

.

.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria Nº 070 de 21 de MarÇo de 2022
assunto: cancelamento de férias
Servidor (a): VEra lUcia dE SoUZa SilVa
id. funcional: 2018594/5
Período: 15 a 29.03.22 para outra oportunidade
aquisitivo: 23.08.2019 a 22.08.2020
fraNciSco EdVaN dE oliVEira - diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 775200

oUtras MatÉrias
.

resULtado de JULGaMeNto de recUrso adMiNistratiVo e 
coNVocaÇÃo das eMPresas

Modalidade: concorrência.
Número: n.º 037/2021.
a Secretaria de Estado de Transportes – SETraN, através da comissão Per-
manente de licitação, torna público o resultado do julgamento dos recur-
sos administrativos, após o exame realizado pela coordenadoria Jurídica 
e ratificada pelo Exmo. Sr. Secretário de Estado de Transportes, que resol-
veu: reconsiderar a decisão proferida no Julgamento dos documentos de 
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Habilitação e HaBiliTar a empresa rodoTErra lTda no certame. as em-
presas habilitadas ficam desde já convocadas para a data de 25/03/2022, 
às 10h00min, para abertura e julgamento das propostas de preços relati-
vos à concorrência Pública n°037/2021.
Belém, 22 de março de 2022.
VicTor rocHa dE SoUZa - Presidente da cPl/SETraN

Protocolo: 775194
resULtado de recUrso e coNVocaÇÃo das eMPresas

Modalidade: Tomada de Preço
Número: n.º 028/2021.
a Secretaria de Estado de Transportes – SETraN, através da comissão 
Permanente de licitação torna público o resultado do julgamento do re-
curso administrativo, após o exame realizado pela coordenadoria Jurídica 
através da Manifestação Jurídica n°101/2022, ratificada pelo Sr. Secretário 
de Estado de Transportes, e resolve: manter a inabilitação da empresa M 
GOMES DA SILVA E CIA LTDA. As empresas habilitadas ficam desde já con-
vocadas para a data de 24/03/2022, às 10h00min, para abertura e julga-
mento das propostas de preços relativos à Tomada de Preço n°028/2021.
Belém, 22 de março de 2022.
VicTor rocHa dE SoUZa - Presidente da c.P.l - SETraN

Protocolo: 775212
Portaria Nº 071 de 21 de MarÇo de 2022

o diretor administrativo e financeiro no uso das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 02 de 11 de janeiro de 2019, publicada no 
doE nº 33.781 de 15.01.2019, e considerando o disposto no art. 72, inciso 
iii da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, e
considerando que a servidora apresentou a certidão de óbito nº 06565601
552022400453087017702269;
considerando o teor do PaE nº 2022/330457;
resolve:
coNcEdEr, de acordo com o art. 72, iii da lei 5.810 de 24.01.94 (regime 
Jurídico Único), 08 (oiT0) dias de licENÇa NoJo a servidora VEra lÚcia 
dE SoUZa SilVa id. funcional nº 2018594/5, ocupante do cargo em co-
missão de Gerente, no período de 15 a 22/03/2022, pelo falecimento de 
sua genitora.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
fraNciSco EdVaN dE oliVEira - diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 775208

.

.

COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS
DO ESTADO DO PARÁ

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo: 03
coNtrato: 001/2021

Justificativa: O presente Termo Aditivo tem por objeto a revisão contratual, 
para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro atingido em razão da 
pandemia do covid-19, o que causará acréscimo no valor original do con-
trato nº 001/2021 - cPH, que versa sobre a execução de obras e serviços 
de engenharia para a reforma e adequação do Terminal Hidroviário de 
Passageiros e cargas do Município de alenquer, Estado do Pará. o presente 
contrato suportará acréscimo no valor de r$ 971.024,83 (novecentos e 
setenta e um mil, vinte e quatro reais e oitenta e três centavos).
Valor: o valor global do contrato, após as alterações supramencionadas, 
passará a ser de r$ 5.552.808,39 (cinco milhões, quinhentos e cinquenta 
e dois mil, oitocentos e oito reais e trinta e nove centavos).
data de assinatura: 16/03/2022
Vigência: 20/01/2022 a 18/07/2022
funcional Programática:
Unidade orçamentária: 86201
Programa de Trabalho: 26.784.1486.7576
fonte/Natureza: 0101 e 0301/449051
origem do recurso: Estadual
cNPJ: 22.911.135/0001-41 - PaUlo raYMUNdo BriGido dE oliVEira EirEli
Endereço: Travessa lomas Valentina, Passagem São Pedro, n.º 124, Bair-
ro: Marco, cEP: 66.095-720, Município de Belém, Estado do Pará
ordenador: aBraÃo BENaSSUlY NETo

Protocolo: 775389

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
LicitaÇÃo reGida PeLa Lei FederaL Nº 13.303/2016 

e decreto estadUaL Nº2121/2018
Modalidade: Pregão Eletrônico - critério de julgamento: menor preço glo-
bal - regime de Execução: Empreitada por preço Global – Modo de dispu-
ta: aberto
Número: 003/2022-cPH - Processo nº 2022/228493
objeto:
o presente certame tem por escopo a contratação de empresa especiali-
zada para a prestação de serviços de manutenção preventiva com forneci-
mento de peças, componentes/acessórios (exceto compressor), do sistema 
de ar condicionados instalados nas dependências do Terminal Hidroviário 
do Porto de Belém luiz rebelo Neto, para atender a sede da companhia de 
Portos e Hidrovias do Estado do Pará.

Entrega do Edital:
https://www.gov.br/compras/pt-br; https://www.cph.pa.gov.br e https://
www.compraspara.pa.gov.br
responsável pelo certame: clEidE cilENE aBUd fErrEira
data, hora e local de abertura:
data da abertura: 13/04/2022 (quarta-feira)
Hora da abertura: 09h00 (nove horas)
local: https://www.gov.br/compras/pt-br
Pedidos de Esclarecimentos: cPH, situada na avenida Generalíssimo de-
odoro, nº 367 - Bairro: Umarizal – cEP: 66.055-240 – Munícipio: Belém 
– Estado: Pará - fones: (91) 3221-4100/4108/4109 – e-mail: licitacao@
cph.pa.gov.br.
orçamento:
Programa de Trabalho – 26.784.1486.8496
Natureza da despesa – 339039
fonte do recurso – 0101 e 0261
Valor global estimado: r$75.000,00
ordenador: aBraÃo BENaSSUlY NETo

Protocolo: 774818

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

eXtrato de aV i s o
  disPeNsa de LicitaÇÃo Nº004/2022-cPH

- aquisição/obras/Serviços:
contratação de empresa para o fornecimento/prestação de serviços de 
aquisição e recarga de extintores de incêndio tipo aBc (Pó químico), para 
o Terminal Hidroviário do Porto de Belém luiz rebelo Neto, o qual visa 
atender a companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará, através da 
cotação Eletrônica nº 003/2022-cPH, Processo nº 2022/176025.
- fonte dos recursos:
Projeto/atividade – 26.784.1435.8496
Natureza de despesa – 339030
fonte(s) – 0261
contratado(a) (s):
MaiS GáS iNdÚSTria dE GaSES lTda
cNPJ/cPf/Mf nº: 25.089.951/0001-00
Endereço: rodovia do Tapanã, nº 75, letra B - Bairro: Tapanã - cEP: 
66.825-522 – E-mail: maisextintores.ind@gmail.com.br – Telefone:(94) 
2122-8579 - Município: Belém – Estado: Pará.
- Valor contratado:
Valor global de r$1.172,00 (um mil, cento e setenta e dois reais).
- Vigência/Prazo de Execução:
imediato
- Base legal da dispensa: art. 29, inciso ii, da lei nº 13.303 de 30/06/2016.
Belém/Pa, 21 de março de 2022.
aBraÃo BENaSSUlY NETo
diretor Presidente da cPH

Protocolo: 774821

.

.

AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO
E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS

.

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de aUtoriZaÇÃo
Nº da autorização: 083/2020. Partes: agência de regulação e controle de 
Serviços Públicos do Estado do Pará – a o dE alMEida E cia lTda.
objeto: a empresa é autorizada a explorar em caráter excepcional e a 
Titulo Precário o serviço a liNHa iNTErMUNiciPal cUrUÇa (Via aBadE) 
– caSTaNHal (Via Pa136), TiPo iNTErUrBaNa cÓdiGo 020205, do Ser-
viço convencional de Transporte rodoviário intermunicipal de Passageiros.
Vigência: 12 (doze) meses contados da data de sua assinatura.
fundamento legal: decreto Estadual N° 3.864 de 30 de dezembro de 
1999, e o artigo 71, inciso i da resolução arcoN/Pa nº 001/2000, de 12 
de janeiro de 2000, que disciplina a operação do Serviço convencional de 
Transporte rodoviário intermunicipal de Passageiros do Estado do Pará.
Valor da tarifa máxima: r$ 13,39 (Treze reais e trinta e nove centavos) com 
base no coeficiente tarifário em vigor, nos termos da legislação pertinente.
foro: Belém-Pa data da assinatura: 04/12/2020.
Eurípedes reis da cruz filho
diretor Geral - arcoN-Pa.

eXtrato de reNoVaÇÃo de aUtoriZaÇÃo
Nº da autorização: 8/2022. Partes: agência de regulação e controle de 
Serviços Públicos do Estado do Pará – ViaÇÃo oUro E PraTa S.a.
objeto: a empresa é autorizada a explorar em caráter excepcional e a 
Título Precário o serviço da liNHa iNTErMUNiciPal MaraBá – SÃo fEliX 
do XiNGU (Via Br155), TiPo iNTErUrBaNa cÓdiGo 066120, do Serviço 
convencional de Transporte rodoviário intermunicipal de Passageiros.
Vigência: 12 (doze) meses contados da data de sua assinatura. funda-
mento legal: decreto Estadual n° 3.864, de 30 de dezembro de 1999, e o 
artigo 71, inciso i da resolução arcoN/Pa nº 001/2000, de 12 de janeiro 
de 2000, que disciplina a operação do Serviço convencional de Transporte 
rodoviário intermunicipal de Passageiros do Estado do Pará.
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Valor da tarifa máxima: r$ 160,61 (cento e sessenta reais e sessenta e um centa-
vos) com base no coeficiente tarifário em vigor, nos termos da legislação pertinente.
foro: Belém-Pa data da assinatura: 07/03/2022.
Eurípedes reis da cruz filho
diretor Geral - arcoN-Pa.

eXtrato de reNoVaÇÃo de aUtoriZaÇÃo
Nº da autorização: 9/2022. Partes: agência de regulação e controle de 
Serviços Públicos do Estado do Pará – ViaÇÃo oUro E PraTa S.a.
objeto: a empresa é autorizada a explorar em caráter excepcional e a Tí-
tulo Precário o serviço da liNHa iNTErMUNiciPal SaNTarÉM - iTaiTUBa, 
TiPo iNTErUrBaNa cÓdiGo 041201, do Serviço convencional de Trans-
porte rodoviário intermunicipal de Passageiros.
Vigência: 12 (doze) meses contados da data de sua assinatura. funda-
mento legal: decreto Estadual n° 3.864, de 30 de dezembro de 1999, e o 
artigo 71, inciso i da resolução arcoN/Pa nº 001/2000, de 12 de janeiro 
de 2000, que disciplina a operação do Serviço convencional de Transporte 
rodoviário intermunicipal de Passageiros do Estado do Pará.
Valor da tarifa máxima: r$ 116,61 (cento e dezesseis reais e sessenta 
e um centavos) com base no coeficiente tarifário em vigor, nos termos 
da legislação pertinente. foro: Belém-Pa data da assinatura: 07/03/2022.
Eurípedes reis da cruz filho
diretor Geral - arcoN-Pa.

eXtrato de reNoVaÇÃo de aUtoriZaÇÃo
Nº da autorização: 10/2022. Partes: agência de regulação e controle de 
Serviços Públicos do Estado do Pará – ViaÇÃo oUro E PraTa S.a.
objeto: a empresa é autorizada a explorar em caráter excepcional e a 
Título Precário o serviço da liNHa iNTErMUNiciPal BElÉM – SaNTarÉM 
(Via alÇa Viária), TiPo iNTErUrBaNa cÓdiGo 019114, do Serviço con-
vencional de Transporte rodoviário intermunicipal de Passageiros.
Vigência: 12 (doze) meses contados da data de sua assinatura. funda-
mento legal: decreto Estadual n° 3.864, de 30 de dezembro de 1999, e o 
artigo 71, inciso i da resolução arcoN/Pa nº 001/2000, de 12 de janeiro 
de 2000, que disciplina a operação do Serviço convencional de Transporte 
rodoviário intermunicipal de Passageiros do Estado do Pará.
Valor da tarifa máxima: r$ 379,34 (Trezentos e setenta e nove reais e 
trinta e quatro centavos) com base no coeficiente tarifário em vigor, nos 
termos da legislação pertinente.
foro: Belém-Pa data da assinatura: 07/03/2022.
reis da cruz filho
diretor Geral - arcoN-Pa.

eXtrato de reNoVaÇÃo de aUtoriZaÇÃo
Nº da autorização: 11/2022. Partes: agência de regulação e controle de 
Serviços Públicos do Estado do Pará – ViaÇÃo oUro E PraTa S.a.
objeto: a empresa é autorizada a explorar em caráter excepcional e a Título 
Precário o serviço da liNHa iNTErMUNiciPal BElÉM – SaNTaNa do ara-
GUaia (Via alÇa Viária), TiPo iNTErUrBaNa cÓdiGo 010701, do Serviço 
convencional de Transporte rodoviário intermunicipal de Passageiros.
Vigência: 12 (doze) meses contados da data de sua assinatura. funda-
mento legal: decreto Estadual n° 3.864, de 30 de dezembro de 1999, e o 
artigo 71, inciso i da resolução arcoN/Pa nº 001/2000, de 12 de janeiro 
de 2000, que disciplina a operação do Serviço convencional de Transporte 
rodoviário intermunicipal de Passageiros do Estado do Pará.
Valor da tarifa máxima: r$ 201,08 (duzentos e um reais e oito centavos) com 
base no coeficiente tarifário em vigor, nos termos da legislação pertinente.
foro: Belém-Pa data da assinatura: 07/03/2022.
Eurípedes reis da cruz filho
diretor Geral - arcoN-Pa.

eXtrato de reNoVaÇÃo de aUtoriZaÇÃo
Nº da autorização: 12/2022. Partes: agência de regulação e controle de 
Serviços Públicos do Estado do Pará – ViaÇÃo oUro E PraTa S.a.
objeto: a empresa é autorizada a explorar em caráter excepcional e a Tí-
tulo Precário o serviço da liNHa iNTErMUNiciPal BElÉM – SaNTaNa do 
araGUaia (Via Br010), TiPo iNTErUrBaNa cÓdiGo 019113, do Serviço 
convencional de Transporte rodoviário intermunicipal de Passageiros.
Vigência: 12 (doze) meses contados da data de sua assinatura. funda-
mento legal: decreto Estadual n° 3.864, de 30 de dezembro de 1999, e o 
artigo 71, inciso i da resolução arcoN/Pa nº 001/2000, de 12 de janeiro 
de 2000, que disciplina a operação do Serviço convencional de Transporte 
rodoviário intermunicipal de Passageiros do Estado do Pará.
Valor da tarifa máxima: r$ 228,12 (duzentos e vinte e oito reais e doze centavos) 
com base no coeficiente tarifário em vigor, nos termos da legislação pertinente.
foro: Belém-Pa data da assinatura: 07/03/2022.
Eurípedes reis da cruz filho
diretor Geral - arcoN-Pa.

eXtrato de reNoVaÇÃo de aUtoriZaÇÃo
Nº da autorização: 13/2022. Partes: agência de regulação e controle de 
Serviços Públicos do Estado do Pará – ViaÇÃo oUro E PraTa S.a.
objeto: a empresa é autorizada a explorar em caráter excepcional e a Tí-
tulo Precário o serviço da liNHa iNTErMUNiciPal SaNTarÉM – alTaMira 
(caSTElo doS SoNHoS), TiPo iNTErUrBaNa cÓdiGo 041002, do Ser-
viço convencional de Transporte rodoviário intermunicipal de Passageiros. 
Vigência: 12 (doze) meses contados da data de sua assinatura. funda-
mento legal: decreto Estadual n° 3.864, de 30 de dezembro de 1999, e o 
artigo 71, inciso i da resolução arcoN/Pa nº 001/2000, de 12 de janeiro 
de 2000, que disciplina a operação do Serviço convencional de Transporte 
rodoviário intermunicipal de Passageiros do Estado do Pará.
Valor da tarifa máxima: r$ 292,23 (duzentos e noventa e dois reais e vinte 
e três centavos) com base no coeficiente tarifário em vigor, nos termos da 
legislação pertinente.
foro: Belém-Pa data da assinatura: 07/03/2022.
Eurípedes reis da cruz filho
diretor Geral - arcoN-Pa.

eXtrato de reNoVaÇÃo de aUtoriZaÇÃo
Nº da autorização: 14/2022. Partes: agência de regulação e controle de 
Serviços Públicos do Estado do Pará – ViaÇÃo oUro E PraTa S.a.
objeto: a empresa é autorizada a explorar em caráter excepcional e a Tí-
tulo Precário o serviço da liNHa iNTErMUNiciPal iTaiTUBa – NoVo Pro-
GrESSo, TiPo iNTErUrBaNa cÓdiGo 058080, do Serviço convencional 
de Transporte rodoviário intermunicipal de Passageiros.
Vigência: 12 (doze) meses contados da data de sua assinatura. funda-
mento legal: decreto Estadual n° 3.864, de 30 de dezembro de 1999, e o 
artigo 71, inciso i da resolução arcoN/Pa nº 001/2000, de 12 de janeiro 
de 2000, que disciplina a operação do Serviço convencional de Transporte 
rodoviário intermunicipal de Passageiros do Estado do Pará.
Valor da tarifa máxima: r$ 142,41 (cento e quarenta e dois reais e qua-
renta e um centavos) com base no coeficiente tarifário em vigor, nos ter-
mos da legislação pertinente.
foro: Belém-Pa data da assinatura: 07/03/2022.
Eurípedes reis da cruz filho
diretor Geral - arcoN-Pa.

eXtrato de reNoVaÇÃo de aUtoriZaÇÃo
Nº da autorização: 15/2022. Partes: agência de regulação e controle de 
Serviços Públicos do Estado do Pará – ViaÇÃo oUro E PraTa S.a.
objeto: a empresa é autorizada a explorar em caráter excepcional e a Tí-
tulo Precário o serviço da liNHa iNTErMUNiciPal iTaiTUBa - ParaUaPE-
BaS, TiPo iNTErUrBaNa cÓdiGo 120601, do Serviço convencional de 
Transporte rodoviário intermunicipal de Passageiros.
Vigência: 12 (doze) meses contados da data de sua assinatura.
fundamento legal: decreto Estadual n° 3.864, de 30 de dezembro de 
1999, e o artigo 71, inciso i da resolução arcoN/Pa nº 001/2000, de 12 
de janeiro de 2000, que disciplina a operação do Serviço convencional de 
Transporte rodoviário intermunicipal de Passageiros do Estado do Pará.
Valor da tarifa máxima: r$ 294,98 (duzentos e noventa e quatro reais e 
noventa e oito centavos) com base no coeficiente tarifário em vigor, nos 
termos da legislação pertinente. foro:
Belém-Pa data da assinatura: 07/03/2022.
Eurípedes reis da cruz filho
diretor Geral - arcoN-Pa.

Protocolo: 775170

.

.

secretaria de estado
de deseNVoLViMeNto 
aGroPecUÁrio e da Pesca

.

.

.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

1º terMo aditiVo ao coNVÊNio N° 16/2021 - sedaP
objeto: o presente Termo aditivo tem como objeto o acréscimo de valor 
ao convênio mediante autorização do aporte financeiro do concedente e do 
convenente, alterando o Plano de Trabalho quanto ao valor do convênio, 
considerando o aumento dos preços vigentes no mercado..
DO VALOR DO ACRÉSCIMO: fica autorizado o aporte financeiro do conce-
dente no valor de r$ 428.000,00 (Quatrocentos e Vinte oito Mil reais) e 
o convenente em r$ 148.247,13(cento e Quarenta e oito Mil, duzentos 
e Quarenta e Sete reais e Treze centavos), passando o valor total do 
convênio de r$ 1.783.752,87 (Um Milhão, Setecentos e oitenta e Três Mil, 
Setecentos e cinquenta e dois reais e oitenta e Sete centavos) para r$ 
2.360.000,00 (dois Milhões, Trezentos e Sessenta Mil reais).
doTaÇÃo orÇaMENTária: Projeto atividade: 8705, Elemento de 
despesa: 4440-42, fonte de recursos: 0301, função Programática: 
20.608.1491.8705
convenente: MUNiciPio dE aUGUSTo corrEa
Endereço: Praça São Miguel, s/n, centro, augusto corrêa- Pa, 68.610-000
data de assinatura: 22/03/2022
ordenador: GioVaNNi corrEa QUEiroZ

Protocolo: 775014

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria de sUPriMeNto de FUNdos Nº 007/2022  
fUNdaMENTo lEGal: lei n° 5.810/94, art. 145. Estadual n° 1.180/2008
PraZo Para aPlicaÇÃo: 30 diaS PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS 
oBJETiVo: Para ocorrer com despesas de pronto pagamento emergencial 
de serviços de manutenção de estufas e de recuperação de cerca demar-
catória da UaGro da SEdaP de capitão Poço. BENEficiário: Grayce Ma-
ria da Silva costa carGo/ fUNÇÃo: coordenadora regional MaTrÍcUla: 
8061984-3 Valor: r$  7.610,00 (Sete mil, seiscentos e dez reais) Pro-
JETo aTiVidadE. 8705 foNTE dE rEcUrSo:  0101000000 NaTUrEZa da 
dESPESa: 3390-36 ordENador: rosivaldo Batista – diretor administra-
tivo e financeiro

Protocolo: 774997

diÁria
.

Portaria de diÁrias Nº 190/2022 fUNdaMENTo lEGal: lei 
n° 5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 
oriENTaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 278/2019.
BENEficiário: renildo Viana de castro. carGo: Gerente. MaTrÍcUla: 
55586644/3. oriGEM: Belém/Pa. dESTiNo: Xinguara e Medicilândia /
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PA. OBJETIVO: Dar apoio ao Sr. Secretário na agenda oficial de lançamento 
dos Territórios Sustentáveis e participar do festival de chocolate. PErÍodo: 
24 a 28/03/2022. Nº dE diáriaS: 4 ½ (quatro e meia). ordENador: 
rosivaldo Batista/diretor administrativo e financeiro/SEdaP

Protocolo: 775400
Portaria de diÁrias Nº 175/2022 fUNdaMENTo lEGal: lei 
n° 5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 
oriENTaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 278/2019.
BENEficiário: Mateus rodrigues da costa. carGo: assessor de co-
municação. MaTrÍcUla: 5743354. oriGEM: Belém/Pa. dESTiNo: San-
ta Bárbara/ Pa. oBJETiVo: Produção de material publicitária, através da 
gravação e tomada de imagens na cooperativa Mista de agricultores e 
agroindústrias do Pará. PErÍodo: 22/03/2022. Nº dE diáriaS: ½ (meia). 
ordENador: rosivaldo Batista/diretor administrativo e financeiro/SEdaP
Portaria de diÁrias Nº 174/2022 fUNdaMENTo lEGal: lei 
n° 5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 
oriENTaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 278/2019.
BENEficiário: rosilene Maria ferreira Barbosa. carGo: Técnica em co-
municação/Jornalista. MaTrÍcUla: 5737940. oriGEM: Belém/Pa. dES-
TiNo: Santa Bárbara / Pa. oBJETiVo: Produção de material jornalística, 
através da gravação e tomada de imagens na cooperativa Mista de agri-
cultores e agroindústria do Pará – cooMaiP. PErÍodo: 22/03/2022. Nº dE 
diáriaS: ½ ( meia). ordENador: rosivaldo Batista/diretor administra-
tivo e financeiro/SEdaP
Portaria de diÁrias Nº 183/2022 - fUNdaMENTo lEGal: lei 
n° 5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 
oriENTaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 278/2019.
 BENEficiário: francisco carlos lima carGo: Gerente de Pesca. Ma-
TrÍcUla: 5955973 oriGEM: Belém/Pa. dESTiNo: Muaná/Pa. oBJETiVo: 
Participar da reunião intercomunitária para medição do i acordo de Pesca 
do camarão regional na ilha do Palheta e reunião com o Secretário Mu-
nicipal de agricultura e Pesca de Muaná. PErÍodo: 01 a 03/04/2022 Nº 
dE diáriaS: 2 ½ (duas e meia). ordENador: rosivaldo Batista/diretor 
administrativo e financeiro/SEdaP
Portaria de diÁrias Nº 184/2022 - fUNdaMENTo lEGal: lei 
n° 5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 
oriENTaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 278/2019.
BENEficiário: João Paulo Meister carGo: coordenador regional. MaTrÍcU-
la: 57193499/2 oriGEM: Belém/Pa. dESTiNo: Trairão e Novo Progresso/Pa. 
oBJETiVo: Participar de discussões relativos ao programa território sustentá-
vel. PErÍodo: 24 a 26/03/2022 Nº dE diáriaS: 2 ½ (duas e meia). ordE-
Nador: rosivaldo Batista/diretor administrativo e financeiro/SEdaP
Portaria de diÁrias Nº 185/2022 - fUNdaMENTo lEGal: lei 
n° 5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 
oriENTaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 278/2019.
BENEficiário: Maria clarice leonel carGo: Técnico a. MaTrÍcUla: 
2016923/2 oriGEM: Belém/Pa. dESTiNo: Mocajuba/Pa. oBJETiVo: reu-
nião da rede de mulheres Quilombolas; Participação na feira da rede de 
Mulheres do Município. PErÍodo: 24 a 26/03/2022 Nº dE diáriaS: 2 ½ 
(duas e meia). ordENador: rosivaldo Batista/diretor administrativo e 
financeiro/SEdaP

Protocolo: 775297

oUtras MatÉrias
.

terMo de cessÃo de Uso Nº 066/2022
cEdENTE: SEcrETaria dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUá-
rio E da PESca – SEdaP
cESSioNária: MUNicÍPio dE cUMarU do NorTE.
oBJETo dE cESSÃo: 01 (UM) TraTor aGrÍcola PlaTaforMado, dE ro-
daS, coM PlaiNa, 3cil., 75cV, 4X4, diESEl, 8 VElocidadES.
daTa dE aSSiNaTUra: 22/03/2022
ViGÊNcia: 22/03/2022 a 31/12/2027.
ordENador rESPoNSáVEl: GioVaNNi corrEa QUEiroZ.

Protocolo: 774909

.

.

INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ

.

Portaria
.

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

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

Processo NoMe deNoMiNaÇÃo Área MUNicÍPio Portaria

2015/549864 Maria iNÊS da coSTa 
aQUiNo

SÍTio faMilia 
aQUiNo 09,3810Ha SaNTa BarBa-

ra do Pará 695/2022

oBS: TorNa SEM EfEiTo a Portaria de nº 661/2022, de 14 de Março  de 
2022, Publicada no doE nº 34.893 de 15 de Março de 2022.
Belém(Pa), 22/03/2022
Bruno Yoheiji Kono ramos – Presidente

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
2019/607541 MaTEUS aNVErSa faZENda BoNiTa ii 1166,4010Ha ParaGoMiNaS 694/2022

Belém(Pa), 22/03/2022
Bruno Yoheiji Kono ramos – Presidente

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

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

Processo NoMe deNoMiNaÇÃo Área MUNicÍPio Portaria

2009/75711 Jair riBEiro dE oliVEira SÍTio NoVo Hori-
ZoNTE 73,3458Ha MaraBá 696/2022

oBS: TorNa SEM EfEiTo a Portaria de nº 654/2022, de 11 de Março  de 
2022, Publicada no doE nº 34.891 de 14 de Março de 2022.
Belém(Pa), 22/03/2022
Bruno Yoheiji Kono ramos – Presidente

Protocolo: 774978

.

.

aPostiLaMeNto
.

eXtrato do terMo de aPostiLaMeNto Nº: 01/2022 - 
coNtrato Nº: 033/2017

coNTraTaNTE: iNSTiTUTo dE TErraS do Pará – iTErPa cNPJ: 
05.089.495/0001-90
coNTraTado: TEcNoSET iNforMáTica Prod. E SErV.lTda cNPJ: 
64.799.539/0001-35
ENdErEÇo: rUa doS TaMoioS, Nº 246, Bairro JardiM aEroPorTo, 
cEP: 04.630-000 - SÃo PaUlo/SP
ProcESSo: 2017/78398 - PaE
oBJETo: PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE rEProGrafia E locaÇÃo dE 
EQUiPaMENTo.
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lEi 8.666/93
JUSTificaTiVa: aditar dotação orçamentária para o objeto contratado.
EXErcÍcio: 2022 - aÇÃo: 273-588 – ProJETo aTiVidadE: 
21.126.1508.8238 - NaTUrEZa dE dESPESa: 339040/39 - foNTE: 
0301/0661- P.i.: 412.000.8238c
Ficam ratificadas as demais cláusulas contratuais não alteradas pelo pre-
sente apostilamento.
daTa da aSSiNaTUra: 21/03/2022- ordENador: BrUNo YoHEiJi KoNo 
raMoS - PrESidENTE

Protocolo: 774885
eXtrato de terMo aPostiLaMeNto Nº: 01/2022 - 

coNtrato Nº: 03/2019 
coNTraTaNTE: iNSTiTUTo dE TErraS do Pará – iTErPa cNPJ: 
05.089.495/0001-90
coNTraTado: TEcHlEad SErV.coM. dE iNforMáTica lTda cNPJ: 
11.887.021/0001-97
ENdErEÇo: Tv. dom romualdo, de Seixas, 1476 –Salas 706,707 e 708, 
Umarizal, Belém-Pa
ProcESSo: 2018/389316-PaE
oBJETo: SErViÇo dE locaÇÃo dE SErVidor
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lEi 8.666/93
JUSTificaTiVa: aditar dotação orçamentária para o objeto contratado.
EXErcÍcio: 2022 - aÇÃo: 273.588 - ProJETo aTiVidadE: 
21.126.1508.8238 - NaTUrEZa dE dESPESa: 339040 - foNTE: 
0301/0261/0661
P.i.: 412.000.8238c
Ficam ratificadas as demais cláusulas contratuais não alteradas pelo pre-
sente apostilamento.
daTa da aSSiNaTUra: 22/03/2022-ordENador: BrUNo YoHEiJi KoNo 
raMoS - PrESidENTE

Protocolo: 775192
eXtrato do terMo de aPostiLaMeNto Nº: 01/2022 - 

coNtrato Nº: 08/2020 
coNTraTaNTE: iNSTiTUTo dE TErraS do Pará – iTErPa cNPJ: 
05.089.495/0001-90
coNTraTado:  iT ProTEcT rEPrES. E coNSUlToria EM iNfor. EirEli- 
cNPJ: 23.378.923/0001-87
ENdErEÇo:  av. Santos dumont, 1510, salas 1305 e 1306, Bairro: aldeota 
- cEP:60150161-fortaleza/cE
ProcESSo: 2019/454928-PaE
oBJETo: contratação de serviços de Solução de Proteção e auditoria do 
Uso de credenciais –Monitoramento comportamental e repositório Segu-
ro, com possibilidade de proteção, monitoramento e alerta baseado em 
análise comportamental, detecção e resposta a atividade de conta privile-
giada, armazenamento de senhas e mitigação de riscos.
fUNdaMENTaÇÃo lEGal:  lEi 8.666/93
JUSTificaTiVa: aditação de dotação orçamentária para o objeto contra-
tado.
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EXErcÍcio: 2022 - aÇÃo: 273.588 – ProJETo aTiVidadE: 
21.126.1508.8238
NaTUrEZa dE dESPESa: 339040 - foNTE: 0301/0261/0661- P.i.: 
412.000.8238c
Ficam ratificadas as demais cláusulas contratuais não alteradas pelo pre-
sente apostilamento.
daTa da aSSiNaTUra: 22/03/2022-ordENador: BrUNo YoHEiJi KoNo 
raMoS - Presidente

Protocolo: 775265

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 0693/22 de 22/03/2022
objetivo:Entrega de Titulos
Mucipio:acará/Pa .
Periodo: 23 a 25/03/2022 (2,5) diárias
Servidores:.
-6039-083/3-Beatriz antunes Nunes –Tecnico/dEaf 
-5961-495/1-Edinilson araujo de Moraes-assist.administrativo
-5921-481/4-fabiel rodrigues carvalho-assist.administrativo
-3168-760/1-Maria das Graças Pantoja ferreira-datilógrafo
-5956-063/1-Hellen Siglia demetrio Barros- Tecnico/dEaf 
-3169-480/1-Henri Gorki da Silva Pina- datilógrafo
-5800-161/2-Katia Maria carvalho de araujo ohashi- Tecnico/dEaf 
-5926-234/2-larissa ferreira dos Santos- assist.administrativo
-3167-259/1-Maria izabel Silva Pantoja-Telefonista
-3166-813/1-Maria José Soares Pereira-aux.administrativo
-3167-798/1-Oneide Lidia Barata de Oliveira-Oficial Administrativo
-5948-660/2-rodrigo de Souza Santos chaves- Tecnico/dEaf 
-3166-007/1-Rosalina Ferreira Brunini-Oficial Administrativo
-3167-607/1-Sonia Maria freitas de Sousa-aux.administrativo
-5945-644/2-Vanessa ferreira de oliveira- assist.administrativo
-5961-498/1-Yann Bruno Pereira assunção- assist.administrativo
-8436-4790/5-adriano da Silva e Silva-Motorista
-5961-239/1-antonio carlos Bandeira alves- Motorista
-5719-4776/1-Elias frota Santos- Motorista
5941-950/2-Wilson Soares da Vera cruz- Motorista
-ordenador: Bruno Yoheiji Kono ramos-Presidente

Portaria Nº 0697/22 de 22/03/2022
objetivo:Entrega de Titulos
Mucipio:Bujaru/Pa .
Periodo: 24 a 26/03/2022 (2,5) diárias.
Servidores::
-3167-577/1-Arnaldo Correa de Castro-Oficial.Administrativo 
-3166-708/1-ismenia raimunda rossy Gralato-Geógrafo
-57195917-1-renata Guizarde Queiroz de leão –assist.administrativo
-5936-414/2-Willam rayplham Pereira  coelho-assist.administrativo
-8084-5160/1-Everton cordeiro farias-Motorista
-ordenador: Bruno Yoheiji Kono ramos-Presidente

Portaria Nº 0698/22 de 22/03/2022
objetivo:Entrega de Titulos
Mucipio:Bujaru/Pa .
Periodo: 25/03/2022 (0,5) diárias.
Servidores:
-5719-0493/1-Bruno Yoheiji Kono ramos-Presidente
-5719-3374/1-fábio conceição Neves Gomes-Motorista
-ordenador: Bruno Yoheiji Kono ramos-Presidente

Portaria Nº 0699 de 22/03/2022
objetivo:ação de regularização fundiária
Municipio: dom Eliseu e Ulianópolios
Periodo: 24 a 26/03/2022(2,5) diária
Servidores:
-5721-3619/1-Gleicy Merces rocha de albuquerque-coordenadora/caf
-5960-262/1-Yngrid Henrique Tavares rodrigues Santana-Gerente oP.Móvel
-3167-321/1-José Valdir costa Miranda-Motorista
-ordenador:Bruno Yoheiji Kono ramos-Presidente

Protocolo: 775381
Portaria Nº 691/2022 de 22/03/2022

objetivo: atender a ação de regularização fundiária rural no município 
de Marabá.
Período: 22 a 26/03/2022 (4,5) diárias
Servidores:
-57233996/3- Eliene de fátima da Trindade Pinheiro (Gerente op. Móvel)
-5961233/1- Jean de Nazaré cantão luglimi (Motorista)
ordENador: Bruno Yoheiji Kono ramos-Presidência

Protocolo: 775012
Portaria Nº 692//2022 de 22/03/2022

Objetivo: Participar de reunião e intermediar conflito na área do Movimento 
dos Trabalhadores rurais sem terra olga Benário, e esclarecer eventuais 
dúvidas que o processo nº 2008/356012, no município de acará.
Período: 29 a 31/03/2022 (2,5) diárias
Servidores:
-55589694/2/ -Tiago de lima ferreira (ouvidor)
-57195917/1- renata Guizarde Queiroz de leão (ass. administrativo)
- 5961237/1- adriano da Silva e Silva (Motorista)
ordENador: Bruno Yoheiji Kono ramos-Presidente 

Protocolo: 775089

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
2005/385619 PEdro XaViEr SalES rEG. dE loTE coloNial ST. Maria do Pará

1998/11777 aSSociaÇÃo doS PEQUENoS ProdUTo-
rES rUraiS coMPra ST. aNToNio do TaUá

2012/348971 ESPÓlio MaNoEl NaHor dE liMa rETificaÇÃo dE TÍTUlo ParaGoMiNaS

Em, 22/03/2022
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente iTErPa
 

Protocolo: 775182

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 688/2022
o Presidente do iNSTiTUTo dE TErraS do Pará – iTErPa, no uso  das  
atribuições que lhe são conferidas  no artigo 5º, alínea “b” da lei Estadual 
nº 4.584, de 08 de outubro de 1975, e; 
coNSidEraNdo o PaE  nº 2022/225250, datado de 24/02/2022.
r E S o l V E:
aUToriZar a inclusão do município de Tailândia na programação concedida 
através da PorTaria Nº 620/2022 de  25/02/2022, publicada no doE nº 
34.878 de 02/03/2022, no período de 02 a 31/03/2022 dos servidores: 
João Bosco  fortes de castro Júnior, Técnico-dEaf, Jorge do carmo dos 
Santos farias, assistente Técnico-dEaf e ruy  Guilherme ferreira de 
alcântara, Motorista. 
Publique-se.
Bruno Yoheiji Kono ramos 
Presidente
Gabinete da Presidência do instituto de Terras do Pará – iTErPa, em 21 
de março de 2022.

Protocolo: 775021

.

.

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO
DO PARÁ RURAL

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 020/2022-NGPr/rH 
BeLÉM, 22 de MarÇo de 2022

o GErENTE EXEcUTiVo do NÚclEo dE GErENciaMENTo do Pará rUral 
- NGPr, no exercício de suas atribuições legais, estabelecida na lei Estadu-
al nº 6.797, de 16 de novembro de 2005 e decreto/ccG de 08/01/2019, 
publicado no doE nº. 33.776, de 09/01/2019, de acordo com o processo 
nº 2022/318683.
rESolVE: coNcEdEr 4,5 (quatro e meia) diárias, ressaltamos que tais 
diárias subsidiarão a viagem do período de 29 de Março a 02 de abril 
de 2022, aos municípios de abaetetuba/Pa, e Barcarena/Pa. aos servi-
dores christian da Natividade Gonçalves (cPf: 007.507.902-02, Matrícu-
la: 5911150/5), Thiago Santos (890.732.742-49, Matrícula: 5102621/1) 
e romildo afonso figueiredo donza (cPf: 147.497.342-68, Matrícula: 
5956088/1). (Obs.: A viagem termina no final de semana, pelo fato da 
reunião com a associação do município de abaetetuba/Pa acontecer so-
mente nesse dia).
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
fEliPE coÊlHo PicaNÇo
Gerente Executivo–NGPr
MaT- 5945755/1

Protocolo: 775019
Portaria Nº 021/2022-NGPr/rH 

BeLÉM, 22 de MarÇo de 2022
o GErENTE EXEcUTiVo do NÚclEo dE GErENciaMENTo do Pará rUral 
- NGPr, no exercício de suas atribuições legais, estabelecida na lei Estadu-
al nº 6.797, de 16 de novembro de 2005 e decreto/ccG de 08/01/2019, 
publicado no doE nº. 33.776, de 09/01/2019, de acordo com o processo 
nº 2022/318699.
rESolVE: coNcEdEr 4,5 (quatro e meia) diárias, ressaltamos que tais 
diárias subsidiarão a viagem do período de 29 de Março a 02 abril de 2022, 
aos municípios de Tracuateua/Pa, e Bragança/Pa aos servidores rui Gui-
marães da Silva Júnior (cPf: 005.160.812-09, Matrícula: 5945760/1), Mi-
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guel da Silva Pereira (cPf: 052.916.202-42, Matrícula: 5955423/1) e João 
Paulo alves Barroso (cPf: 011.066.552-06, Matrícula: 5945751/1). Tendo 
como justificativa visitar as Associações nos referidos municípios. (Obs.: 
A viagem se estende até o final de semana, pelo fato da reunião com a 
associação do município de Bragança/Pa acontecer somente nesses dias).
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
fEliPE coÊlHo PicaNÇo
Gerente Executivo–NGPr
MaT- 5945755/1

Protocolo: 775020

.

.

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

4º terMo aditiVo
Processo 2018/12979

coNtrato: Nº 02/2018
Valor ToTal: r$ 16.688,70
ViGÊNcia: 22/03/2022 a 21/03/2023
oBJETo: fornecimento de água mineral sem gás embalado em vasilhame 
de 20 litros para atender os municípios de Santarém, Marabá e capanema
JUSTificaTiVa: Prorrogação do contrato pelo período de 12(doze) meses. 
coNTraTado: iNTEGral diSTriBUidora E aTacadiSTa lTda – EPP, 
cNPJ: 15.080.238/0001-41
ordENador: JaMir JÚNior ParaGUaSSU MacEdo

Protocolo: 775184

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 024/2021/adeParÁ

o diretor Geral da agência de defesa agropecuária do Estado do Pará, no 
uso de suas atribuições, nos termos do artigo 43, inciso Vi, da lei federal 
nº 8.666/93 e, ainda, considerando a decisão tomada no bojo do Pregão 
Eletrônico nº 024/2021/adEPará, processo nº2021/512446, cujo objeto: 
contratação de empresa especializada para provimento da infraestrutura 
de rede lógica(voz/dados) e telefonia, compreendendo o fornecimento de 
materiais necessários para a instalação de cabeamento estruturado, com 
certificação da rede lógica, conforme especificações, condições, quantida-
des e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos, decide HoMo-
loGar o resultado do aludido certame, do tipo menor preço por item, em 
favor do licitante a seguir:
cNPJ: 07.346.264/0001-40 - arraiS SErVicoS MEcaNicoS, coNSTrU-
cao, coNSErVacao E lo, vencedor do item 01, no valor total de r$ 
561.591,00 (Quinhentos e sessenta e um mil e quinhentos e noventa e 
um reais).
Belém/Pa, 22 de Março de 2022 
JaMir JUNior ParaGUaSSÚ MacEdo 
dirETor GEral da adEPará

Protocolo: 774986

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 1276/2022: BENEficiá-
rio: HaMilToN alTaMiro NoNaTo da SilVa; Matrícula: 05861497;fun-
ção:20agricultura;Programa: 1297;Projeto/atividade: 8338;fonte: 
0261;objetivo: realizar despesas de pronto pagamento de serviço de pes-
soa jurídica para atender as necessidades da Gerência de Classificação 
Vegetal e Identificação Florestal.Elemento de Despesa / Valor: 339039/
r$ 3.000,00;Prazo de aplicação (em dia): 30Prazo de prestação de contas 
(em dia): 15.ordenador de despesas: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 774777
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 1275/2022: BENEficiário: 
Elda SoraYa do NaSciMENTo MarTiNS; Matrícula: 6403139;função:20a-
gricultura;Programa: 1297;Projeto/atividade: 8338;fonte: 0261;objetivo: 
Suprir eventuais demandas desta diretoria que por seu caráter eventual não 
possam ser submetidas ao processamento natural da compra pública (licita-
ção).Elemento de despesa / Valor: 339033/39 / r$ 6.000,00;Prazo de apli-
cação (em dia): 60Prazo de prestação de contas (em dia): 15.ordenador de 
despesas: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 774774
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 1277/2022: BENEfi-
ciário: oliVar aNToNio ValENTE riBEiro; Matrícula: 5934204;fun-
ção:20agricultura;Programa: 1491;Projeto/atividade: 8706;fonte: 
0261;objetivo: realizar despesas de pronto pagamento de serviço de pes-
soa jurídica para atender as necessidades da Gerência de Classificação 
Vegetal e Identificação Florestal.Elemento de Despesa / Valor: 339039 / 
r$ 3.000,00;Prazo de aplicação (em dia): 60Prazo de prestação de contas 
(em dia): 15.ordenador de despesas: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 774781

Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 1327/2022: BENEficiá-
rio: roBErTo BorGES fErrEira; Matrícula: 54195807;função:20agri-
cultura;Programa: 1297;Projeto/atividade: 8338;fonte: 0261;objetivo: 
realizar despesas de pronto pagamento de serviço de pessoa jurídica para 
atender as necessidades da Gerência de Manutenção, Segurança e Trans-
porte. Elemento de despesa / Valor: 339039/ r$5.000,00;Prazo de aplica-
ção (em dia): 60Prazo de prestação de contas (em dia): 15.ordenador de 
despesas: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 775153

diÁria
.

Portaria: 1272/2022 Objetivo: Qualificar os profissionais com conhe-
cimentos e procedimentos quanto às principais doenças de importância 
econômico-sanitárias e de notificação obrigatória, orientação sobre as 
ações e diretrizes dos diversos programas sanitários e setores técnicos da 
deesa animal estabelecidos pelo MaPa no município.fundamento legal: 
lei 5.810/94, art. 145/149. origem: caSTaNHal/Pa destino: BElÉM/Pa 
Servidor: 54180050/clEaNE PaNToJa PESSoa (fiScal ESTadUal aGro-
PEcUário) / 4,5 diáriaS / 14/03/2022 a 18/03/2022.ordenador: JaMir 
JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 774763
Portaria: 1273/2022 objetivo: dar apoio em reunião técnica sobre ava-
liação anual de desempenho dos Servidores da adEPara com vista a Pro-
gressão e Promoção no mumicípio.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: BElÉM/Pa destino: BrEVES/Pa Servidor: 55586713/
GlaUcElEia aMoriM da coSTa (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) /3,5 
diáriaS / 28/03/2022 a 31/03/2022.ordenador: JaMir JUNior Para-
GUaSSU MacEdo.

Protocolo: 774766
Portaria: 1274/2022 objetivo: dar apoio em reunião técnica sobre ava-
liação anual de desempenho dos Servidores da adEPara com vista a Pro-
gressão e Promoção no mumicípio.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: BElÉM/Pa destino: BrEVES/Pa Servidor: 54193781/ 
JardENicE Maria lEiTE GoMES ViTal (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) 
/ 3,5 diáriaS / 28/03/2022 a 31/03/2022.ordenador: JaMir JUNior Pa-
raGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 774769
Portaria: 1270/2022 objetivo: realizar ações de controle da praga qua-
rentenária Bactrocera carambolae (mosca da carambola). fundamento le-
gal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: iGaraPÉ-aÇU/Pa destino: MoN-
TE doUrado/Pa Servidor: 54187171/ fraNciSco rodriGUES MoNTEi-
ro (aUXiliar dE caMPo) / 14,5 diáriaS / 18/03/2022 a 01/04/2022.
ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 774759
Portaria: 1271/2022 objetivo: dar apoio ao Treinamento de fiscaliza-
ção em Estabelecimentos e de Produtos de Uso Veterinário Utilizados em 
defesa Sanitária animal, com realização na cidade de Marabá.fundamen-
to legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: Mara-
Bá/Pa.Servidor: 54180265 / MarlUcE corrEa BroNZE (ENGENHEiro 
aGrÔNoMo) / 4,5 diáriaS / 21/03/2022 a 25/03/2022.ordenador: Ja-
Mir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 774761
Portaria: 1278/2022 objetivo: conduzir a equipe técnica da gerencia 
de epidemiologia, que irá capacitar, sensibilizar e proporcionar atualiza-
ção aos servidores médicos veterinários (fiscais Estaduais agropecuários), 
agentes de fiscalização, auxiliar de campo e assistente administrativos que 
compõe às Unidades Veterinárias nos municípios de nova esperança do 
piriá, garrafão do norte e capitão poço sobre habilidades e conhecimentos 
de vigilância epidemiológica e procedimentos para registros.fundamento 
legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: caPiTÃo 
PoÇo, GarrafÃo do NorTE, NoVa ESPEraNÇa do Piriá/Pa Servidor: 
57223189/ rodriGo JoSÉ cardoSo do ESPiriTo SaNTo (MoToriSTa) 
/ 4,5 diáriaS / 21/03/2022 a 25/03/2022.ordenador: JEffErSoN PiNTo 
dE oliVEira.

Protocolo: 774786
Portaria: 1279/2022 objetivo: conduzir servidor com o objetivo de mi-
nistrar curso sobre o PNcEBT, realizar vistorias nas salas de diagnósticos, 
repassar orientação técnica aos médicos veterinários habilitados no PNcEBT 
e realizar reunião técnica com os servidores da adEPara nos municípios.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: 
aBaETETUBa, acará, BUJarU, MoJU, TailÂNdia, ToMÉ-aÇU/Pa Servidor: 
57232250/ WilliaM cÉSar SoarES loBaTo (MoToriSTa) / 7,5 diáriaS / 
21/03/2022 a 28/03/2022.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 774789
Portaria: 1280/2022 objetivo: realiza busca em inadimplente da vacina 
contra aftosa em rondon do Pará.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: aBEl fiGUEirEdo/Pa destino: roNdoN do Pará/Pa 
Servidor: 57173779/ roNiValdo faUSTiNo fErrEira (TÉcNico aGrÍ-
cola) / 4,5 diáriaS / 14/03/2022 a 18/03/2022.ordenador: JEffErSoN 
PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 774794
Portaria: 1281/2022 objetivo: realizar inseções fitossanitárias em Uni-
dades Produtivas de Soja. de 10 Propriedades na safra 2021/2022.fun-
damento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: aUrora do Pará/
Pa destino: ParaGoMiNaS/Pa Servidor: 5908938/ HÉriKa Maria VaS-
coNcEloS dE SoUSa (fiScal ESTadUal aGroPEcUário) / 4,5 diáriaS 
/ 21/03/2022 a 25/03/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 774799
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Portaria: 1282/2022 objetivo: Participar de reunião no conselho Mu-
nicipal de agricultura no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: SaNTarÉM NoVo/Pa destino: SaliNÓPoliS/Pa Servi-
dor: 5939071/ JaQUEliNE MENdES dE MElo (aGENTE dE dEfESa aGro-
PEcUária) / 1,5 diária / 24/03/2022 a 25/03/2022.ordenador: lUcio-
Nila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 774804
Portaria: 1284/2022 objetivo: realizar levantamento de detecção da 
Mosca da carambola no município.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: ViGia/Pa destino: SÃo caETaNo dE odiVElaS/Pa 
Servidor: 5687705/ Joao carloS da crUZ MElo (ENGENHEiro flo-
rESTal) / 0,5 diária / 25/02/2022 a 25/02/2022.ordenador: lUcioNila 
PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 774813
Portaria: 1285/2022 Objetivo: Realizar Inspeções fitossanitárias em La-
vouras de Soja, em 10 propriedades nos municípios.fundamento legal: 
lei 5.810/94, art. 145/149. origem: ViTÓria do XiNGU/Pa destino: Pla-
caS, UrUará/Pa Servidor: 5888158/caSSio Polla (fiScal ESTadUal 
aGroPEcUário) / 4,5 diáriaS / 21/03/2022 a 25/03/2022.ordenador: 
lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 774815
Portaria: 1302/2022 Objetivo: Realizar treinamento sobre fiscaliza-
ção 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: iTUPiraNGa/Pa destino: MaraBáPa.Servidor: 
5960891/ MaNoEl PErEira dE SoUZa NUNES (aUXiliar dE caMPo) / 
4,5 diáriaS /21/03/2022 a 25/03/2022.ordenador: JEffErSoN PiNTo 
dE oliVEira.

Protocolo: 774889
Portaria: 1300/2022 objetivo: realizar Busca aos Produtores inadim-
plentes da ii etapa de Vacinação contra febre aftosa realizado em no-
vembro de 2021.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: 
TUcUrUÍ/Pa destino: NoVo rEParTiMENTo/Pa Servidor: 55586097/
lUiS alBErTo SoUSa TorrES (TÉcNico aGrÍcola) / 4,5 diáriaS / 
14/03/2022 a 18/03/2022.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 774876
Portaria: 1301/2022 Objetivo: Realizar fiscalização volante no muni-
cípio.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: MaraBá/
Pa destino: BoM JESUS do TocaNTiNS, cUrioNÓPoliS, Eldorado 
doS caraJáS, iTUPiraNGa, NoVa iPiXUNa, ParaUaPEBaS/Pa Servidor: 
5861748/ JaKScEliNa GoMES MarTiNS (aGENTE fiScal aGroPEcUá-
rio) / 4,5 diáriaS / 14/03/2022 a 18/03/2022. ordenador: JEffErSoN 
PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 774880
Portaria: 1304/2022 objetivo: realizar vigilância epidemiológica em 
propriedades rurais no município. Justifico final de semana afim de otimizar 
a realização da atividade. Justifico ainda o pedido devido as propriedades 
serem de longas distâncias, necessitando pernoites nos locais evitando o 
desperdício de combustível.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. 
origem: alMEiriM/Pa destino: alMEiriM/Pa Servidor: 80846332/JoSÉ 
dEJaNildo doS PaSSoS da PaiXÃo (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUá-
ria) / 7,5 diáriaS / 16/03/2022 a 23/03/2022.ordenador: JEffErSoN 
PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 774882
Portaria: 1299/2022 Objetivo: Realizar Inspeção fitossanitária em 5 
propriedades produtoras de abacaxi no município.fundamento legal: lei 
5.810/94, art. 145/149.origem: MaraBá/Pa destino: NoVa iPiXUNa/Pa.
Servidor: 57223827/aNdErSoN rocHa PiNHEiro (ENGENHEiro aGrÔ-
NoMo) / 3,5 diáriaS / 28/03/2022 a 31/03/2022.ordenador: lUcioNila 
PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 774874
Portaria: 1295/2022 objetivo: inspeção em propriedades de lavouras 
de citros.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: SaN-
TarÉM/Pa destino: BElTErra/Pa Servidor: 57189832/ raiMUNdo dE 
MaToS SilVa (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 2,5 diáriaS / 04/04/2022 a 
06/04/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 774868
Portaria: 1298/2022 Objetivo: Realizar Inspeção fitossanitária em 5 
propriedades produtoras de abacaxi no município.fundamento legal: lei 
5.810/94, art. 145/149. origem: MaraBá/Pa destino: NoVa iPiXUNa/Pa 
Servidor: 57189977/EliaNa claUdia oliVEira ViaNa (fiScal ESTadU-
al aGroPEcUário) / 3,5 diáriaS / 28/03/2022 a 31/03/2022.ordena-
dor: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 774869
Portaria: 1296/2022 objetivo: levar materiais que serão utilizados 
no controle do foco da Bactrocera carambolae.fundamento legal: lei 
5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: MoNTE doUrado/
Pa Servidor: 54193829/HUGo EdUardo MorEira caMiNHa (aUXiliar 
dE caMPo) / 4,5 diáriaS / 21/03/2022 a 25/03/2022.ordenador: lUcio-
Nila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 774855

Portaria: 1294/2022 objetivo: Participar de reuniões técnicas com os 
servidores da adepará, secretarias municipais de agricultura e Emater, su-
pervisionar as atividades realizadas em ralação aos programas da defesa 
Vegetal e discutir ações conjuntas em parceria com outras instituições.
fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149.origem: BElÉM//Pa des-
tino: aBaETETUBa, acará, coNcÓrdia do Pará, ToMÉ-aÇU/Pa.Ser-
vidor: 5906722/ KariNa cardoSo NUNES (GErENTE) / 5,5 diáriaS / 
13/03/2022 a 18/03/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 774862
Portaria: 1297/2022 objetivo: realizar inspeção de propriedades da cul-
tura do citrus no município.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149.
origem: oriXiMiNá/Pa destino: MoNTE alEGrE/Pa. Servidor: 5908951/
EriSSoN SErGio MElo da SilVa (fiScal ESTadUal aGroPEcUário - 
ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 4,5 diáriaS / 21/03/2022 a 25/03/2022.
ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 774863
Portaria: 1286/2022 Objetivo: Realizar Inspeções fitossanitárias em 
lavouras de Soja, em 10 propriedades nos municípios. fundamento le-
gal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BraSil NoVo/Pa destino: Pla-
caS, UrUará/Pa Servidor: 5897577/ PaUlo ViTor NoGUEira (fiScal 
ESTadUal aGroPEcUário - ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 4,5 diáriaS 
/ 21/03/2022 a 25/03/2022. ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 774823
Portaria: 1283/2022 objetivo: reunir com servidores da adepará, para 
supervisionar as atividades realizadas em relação ao programa da Mosca 
das frutas nos municípios.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. 
origem: BElEM/Pa destino: BraGaNÇa, caPiTÃo PoÇo, iriTUia, oU-
rÉM/Pa Servidor: 57224177/rafaEl aNToNio HaBEr (fiScal ESTadUal 
aGroPEcUário) / 6,5 diáriaS / 27/03/2022 a 02/04/2022.ordenador: 
lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 774808
Portaria: 1288/2022 objetivo: inspeção em propriedades de lavouras de 
citros.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: SaNTarÉM/
Pa destino: BElTErra/Pa Servidor: 8011389/ fErNaNdo BENTES cor-
rEa (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 2,5 diáriaS / 04/04/2022 a 
06/04/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 774819
Portaria: 1289/2022 objetivo: realizar ações de controle da praga qua-
rentenária Bactrocera carambolae (mosca da carambola).fundamento le-
gal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BraGaNÇa/Pa destino: ViSEU/
Pa Servidor: 57227241/lUiZ aUGUSTo doS SaNToS PErEira filHo (EN-
GENHEiro aGrÔNoMo) / 1,5 diária / 28/03/2022 a 29/03/2022.orde-
nador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 774827
Portaria: 1290/2022 objetivo: realizar ações de controle da praga 
quarentenária Bactrocera carambolae (mosca da carambola).fundamen-
to legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BraGaNÇa/Pa destino: 
TracUaTEUa/Pa Servidor: 57227241/lUiZ aUGUSTo doS SaNToS PE-
rEira filHo (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 0,5 diária / 30/03/2022 a 
30/03/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 774831
Portaria: 1287/2022 objetivo: dar apoio na inspeção/levantamento de 
pragas na cultura da soja em três propriedades localizadas no municí-
pio.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: ToMÉ-aÇU/
Pa destino: ToMÉ-aÇU/Pa Servidor: 57223365/ carloS WilSoN SaN-
TiaGo carNEiro (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 2,5 diáriaS 
/ 29/03/2022 a 31/03/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 774834
Portaria: 1291/2022 objetivo: realizar levantamento de detecção da 
mosca da carambola referente ao mes de março de 2022 nos municípios.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: coNcEiÇÃo do 
araGUaia/Pa destino: cUMarU do NorTE,PaU d`arco,rEdENÇÃo/Pa 
Servidor: 5942373/ criSTiaNE fErrEira doS SaNToS (aGENTE fiScal 
dE dEfESa aGroPEcUária E florESTal) / 3,5 diáriaS / 28/03/2022 a 
31/03/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 774840
Portaria: 1292/2022 objetivo: ação educativa continuada da mosca 
da carambola.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: 
cUrraliNHo/Pa destino: SÃo SEBaSTiÃo da Boa ViSTa/Pa Servidor: 
5939070/arNaldo PaNToJa doS SaNToS filHo (aGENTE fiScal aGro-
PEcUário) / 1,5 diária / 21/03/2022 a 22/03/2022.ordenador: lUcio-
Nila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 774844
Portaria: 1293/2022 Objetivo: Realizar inspeções fitossanitárias em uni-
dades produtivas de soja, de 10 propriedades, na safra 2021/2022 no mu-
nicípio.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: UliaNÓ-
PoliS/Pa destino: UliaNÓPoliS/Pa Servidor: 5960828/ MYriaM GalVÃo 
NEVES (fiScal ESTadUal aGroPEcUário) / 4,5 diáriaS / 21/03/2022 
a 25/03/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 774852
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Portaria 1313/2022 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: BrEU BraN-
co/Pa destino: NoVo rEParTiMENTo/Pa Servidor: 57223331/ irENil-
SoN aNTÔNio da SilVa (aGENTE fiScal aGroPEcUário) / 4,5 diáriaS 
/ 14/03/2022 a 18/03/2022.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 774910
Portaria: 1320/2022 objetivo: Busca a inadimplente de Vacinação contra 
febre aftosa no Município.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. 
origem: BoM JESUS do TocaNTiNS/Pa destino: roNdoN do Pará/Pa 
Servidor: 5960831/ SErGio aTaidE doS SaNToS (fiScal ESTadUal 
aGroPEcUário - MÉdico VETEriNário) / 4,5 diáriaS / 14/03/2022 a 
18/03/2022.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 774899
Portaria: 1311/2022 objetivo: acompanhar o veterinário em vigilância de 
propriedades no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.ori-
gem: PoNTa dE PEdraS/Pa destino: PoNTa dE PEdraS/Pa Servidor: 120126/ 
VaNildo loriVal MoraES GoUVEa (aUXiliar dE caMPo) / 3,5 diáriaS / 
21/03/2022 a 24/03/2022.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 774906
Portaria: 1312/2022 objetivo: realizar Busca aos Produtores inadim-
plentes da ii etapa de Vacinação contra febre aftosa realizado em novem-
bro de 2021 no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: BrEU BraNco/Pa destino: NoVo rEParTiMENTo/Pa Servidor: 
57223820/ lUiS PaUlo carValHo alMEida (aGENTE dE dEfESa aGro-
PEcUária) / 4,5 diáriaS / 14/03/2022 a 18/03/2022.ordenador: JEf-
fErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 774907
Portaria: 1309/2022 Objetivo: Notificação, Educação Sanitária, aplica-
ção de auto de infração e acompanhamento da Vacinação do rebanho con-
tra a Febre Aftosa dos produtores. Justifica-se o pedido de diárias devido 
o elevado número de propriedades a serem notificadas e da necessidades 
de pernoitar nas Vilas do município, haja vista que há propriedade distante 
a mais de 100 km de estrada de chão e distribuídas de forma aleatória 
nas vilas.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: SÃo fÉ-
liX do XiNGU/Pa destino: SÃo fÉliX do XiNGU/Pa Servidor: 6403368/
adriaNa ParlaNdiM liMa (TÉcNico EM aGroPEcUária) / 5,5 diáriaS 
/ 14/03/2022 a 19/03/2022. ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 774908
Portaria: 1303/2022 Objetivo: Realizar treinamento sobre fiscalização 
em estabelecimentos e de produtos de uso veterinário utilizados em de-
fesa Sanitária animal.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. ori-
gem: ParaUaPEBaS/Pa destino: MaraBá/Pa Servidor: 54185774/dENil-
SoN liMa da SilVa (MÉdico VETEriNário) / 4,5 diáriaS / 21/03/2022 
a 25/03/2022.ordenador. JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 774893
Portaria: 1305/2022 objetivo: realizar supervisão das atividades técni-
cas pertinentes aos Programas Sanitários da defesa animal da adEPara.
fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: XiNGUara/Pa 
destino: SÃo fÉliX do XiNGU/Pa Servidor: 5902113/ BETÂNia BaTiSTa 
da SilVa aNTUNES (fiScal ESTadUal aGroPEcUário) / 3,5 diáriaS / 
22/03/2022 a 25/03/2022.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 774894
Portaria: 1306/2022 objetivo: Solicitação de diárias para atividades de vi-
gilância ativa para febre aftosa.legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: 
ParaUaPEBaS/Pa destino: cUrioNÓPoliS/Pa Servidor: 6045680/ JEffEr-
SoN SEiXaS dE SoUSa (aGENTE fiScal aGroPEcUário) / 4,5 diáriaS / 
14/03/2022 a 18/03/2022.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 774896
Portaria: 1307/2022 objetivo: realizar busca de inadimplentes referen-
tes à campanha de Novembro/2021. as propriedades para as quais se 
estão solicitando tais diárias ficam a uma distância considerável da sede 
do município, a saber, mais de 110 km. Tendo em vista ainda que as es-
tradas para a região são de difícil acesso.fundamento legal: lei 5.810/94, 
art. 145/149. origem: BaNNacH/Pa destino: BaNNacH/Pa Servidor: 
6403191/PaUlo cÉSar PErEira oliVEira (aGENTE dE dEfESa aGroPE-
cUária) / 1,5 diária / 14/03/2022 a 15/03/2022.ordenador: JEffErSoN 
PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 774900
Portaria: 1308/2022 objetivo: realizar vigilância epidemiológica em 
propriedades rurais no município de município. Justifico o final de semana 
afim de otimizar a atividade e melhor aproveitamento dos recursos forne-
cidos, informo ainda que as propriedades são de longas distancias da sede 
do município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: MoN-
TE doUrado/Pa destino: alMEiriM/Pa Servidor: 5948600/ SUliNEidE 
rocHa dE SoUSa (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 7,5 diáriaS 
/ 16/03/2022 a 23/03/2022.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 774903
Portaria: 1319/2022 objetivo: Solicitação de diárias para o deslocamen-
to do servidor para acompanhamento de sacrifício de equino positivo para 
Mormo, coleta de amostras dos equinos para saneamento da propriedade. 
Devido a propriedade ficar a mais de 300 km de Marabá, a necessidade de 
pernoites. Esta solicitação se dá em caráter de urgência por ser uma zoo-

nose e por já estar com o tempo de atendimento extrapolado.fundamento 
legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: NoVa iPiXUNa/Pa destino: 
SÃo fÉliX do XiNGU/Pa Servidor: 55585501/MarcoS frEiTaS araU-
Jo (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 3,5 diáriaS /17/01/2022 a 
20/01/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 774918
Portaria: 1315/2022 objetivo: dar apoio a equipe que irá realizar vis-
torias iniciais e de rotina, em estabelecimentos artesanais.fundamento 
legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: áGUa aZUl 
do NorTE, oUrilÂNdia do NorTE/Pa Servidor: 57191852 / WaNdo 
caMPoS BarrETo (aUXiliar dE caMPo) / 4,5 diáriaS / 14/03/2022 a 
18/03/2022.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 774919
Portaria: 1310/2022 Objetivo: Notificação, Educação Sanitária, aplica-
ção de auto de infração e acompanhamento da Vacinação do rebanho con-
tra a Febre Aftosa dos produtores. Justifica-se o pagamento de 5,5 (cinco 
diárias e meia) em virtude do elevado número de propriedades a serem 
notificadas e da necessidade de pernoitar nas Vilas do município de São 
félix do Xingu, haja vista que há propriedade a mais de 100 km de estrada 
de chão e distribuídas de forma aleatória nas vilas do município.funda-
mento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: SÃo fÉliX do XiNGU/
Pa destino: SÃo fÉliX do XiNGU/Pa Servidor: 51855530/roBErTo ES-
TEVaM BENEdETTi (fiScal ESTadUal aGroPEcUário) / 5,5 diáriaS / 
14/03/2022 a 19/03/2022.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 774912
Portaria: 1314/2022 objetivo: realizar vistorias iniciais e de rotina, 
em estabelecimentos artesanais, nos municípios..fundamento legal: 
lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: áGUa aZUl do 
NorTE,oUrilÂNdia do NorTE/Pa Servidor: 51855510 / aNa PaTricia 
MariNHo MElo (MÉdico VETEriNário) / 4,5 diáriaS / 14/03/2022 a 
18/03/2022.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 774914
Portaria 1317/2022 objetivo: realizar vistorias em propriedades ru-
rais para coleta de coordenadas geográficas para abertura de cadastro e 
atualização cadastral no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: NoVo rEParTiMENTo/Pa destino: NoVo rEParTiMEN-
To/Pa Servidor: 5948597/ fraNciSco ailToN BarBoSa dE carValHo 
(aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 2,5 diáriaS /14/03/2022 a 
16/03/2022.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 774932
Portaria: 1316/2022 objetivo: dar apoio ao fEa na Vigilância e ins-
peção de pata e boca em propriedades de risco nos municípios.funda-
mento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: ToMÉ-aÇU/Pa destino: 
acará, BarcarENa, BUJarU, coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa Servidor: 
57223365/ carloS WilSoN SaNTiaGo carNEiro (aGENTE dE dEfESa 
aGroPEcUária) / 4,5 diáriaS / 21/03/2022 a 25/03/2022.ordenador: 
JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 774925
Portaria: 1318/2022 Objetivo: Realizar inspeções fitossanitárias em uni-
dades produtivas de soja, de 10 propriedades, na safra 2021/2022 no mu-
nicípio.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: ParaGoMi-
NaS/Pa destino: UliaNÓPoliS/Pa Servidor: 5921797/ ricardo SaNToS 
dE oliVEira JUNior (aGENTE fiScal aGroPEcUário) / 4,5 diáriaS / 
21/03/2022 a 25/03/2022. ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 774938
Portaria: 1324/2022 objetivo: realizar inspeções em propriedades com 
plantio de lavouras de soja, safra 2021/2022, meta de 10 propriedades. 
Será meia diária por dia, pois o servidor não irá pernoitar no loca.funda-
mento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: SaNTarÉM/Pa destino: 
BElTErraPa Servidor: 8011389/ fErNaNdo BENTES corrEa (aGENTE 
dE dEfESa aGroPEcUária) / 2,5 diáriaS / 14/03/2022 a 18/03/2022.
ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 775151
Portaria: 1325/2022 objetivo: realizar inspeções em propriedades com 
plantio de lavouras de soja, safra 2021/2022, meta de 10 propriedades. 
Será meia diária por doa, pois o servidor não irá pernoitar no local.funda-
mento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: SaNTarÉM/Pa destino: 
BElTErra/Pa Servidor: 57189832/ raiMUNdo dE MaToS SilVa (ENGE-
NHEiro aGrÔNoMo) / 2,5 diáriaS / 14/03/2022 a 18/03/2022.ordena-
dor: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 775129
Portaria: 1322/2022 Objetivo: Conduzir servidores para realizarem fis-
calizações em agroindústrias de polpas de frutas. fundamento legal: lei 
5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: alTaMira, aNaPU, 
BraSil NoVo, MEdicilÂNdia/Pa Servidor: 57223370/ cElSo lUiZ ro-
cHa dE JESUS (MoToriSTa) / 6,5 diáriaS / 20/03/2022 a 26/03/2022.
ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 775130
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Portaria: 1326/2022 objetivo: reunir com servidores da adEPara, para 
Supervisionar as atividades realizadas em relação ao Programa da Mosca 
das frutas nos municípios. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. 
origem: BElÉM/Pa destino: BraGaNÇa, caPiTÃo PoÇo, iriTUia, oU-
rÉM/Pa Servidor: 5877989/adalBErTo GoMES TaVarES (fiScal ESTa-
dUal aGroPEcUário) / 6,5 diáriaS / 27/03/2022 a 02/04/2022.orde-
nador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 775140
Portaria: 1323/2022 objetivo: Realizar Inspeções fitossanitárias em 
unidades produtivas de soja em 14 propriedades. fundamento legal: lei 
5.810/94, art. 145/149. origem: JacarEacaNGa/Pa destino: alTaMira, 
NoVo ProGrESSo/Pa Servidor: 57173631/ViTor rodriGo KraMEr 
(ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 6,5 diáriaS / 19/02/2022 a 25/02/2022. 
ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 775139
Portaria: 1328/2022 objetivo: acompanhar a equipe técnica da inspe-
ção Vegetal da agencia de defesa agropecuário do amapá - diaGro em 
estabelecimentos processadores de derivados da Mandioca.fundamento 
legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: MoNTE 
alEGrE/Pa Servidor: 57190488/GlEicilENE BraSil dE alMEida (ENGE-
NHEiro aGroNoMo) / 2,5 diáriaS / 24/03/2022 a 26/03/2022.ordena-
dor: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 775163
Portaria: 1321/2022 objetivo: Plano de ação de contenção de um foco 
de raiva no município de Marabá/itupiranga – cruzeiro do Sul, localizado 
a 200 km de Marabá.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. ori-
gem: NoVa iPiXUNa/Pa destino: iTUPiraNGa/Pa Servidor: 55585501/
MarcoS frEiTaS araUJo (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 14,5 
diáriaS /02/02/2022 a 16/02/2022.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE 
oliVEira.

Protocolo: 775126

t.
.

torNar seM eFeito
.

Portaria N° 1262 de 21 de MarÇo de 2022
o dirETor GEral da agência de defesa agropecuária do Estado do Pará 
– adEPará, JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo, no uso de suas atri-
buições legais que lhe foram delegadas pelo decreto Governamental de 15 
de junho de 2020, publicado no doE nº 34.254 de 16 de junho de 2020,
rESolVE:Tornar sem efeito a publicação, revogando os efeitos da 
PorTaria Nº 7751 de 26 dE NoVEMBro dE 2021, o servidor JoSiVaN 
TENÓRIO BARBOSA, matrícula nº 55588427/1, para atuar como fiscal 
do contrato nº 51/2021, publicado no doE Nº 34.779 de 29/11/2021 – 
página 93, Protocolo nº 734468.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 21 de março de 2022.
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo
diretor Geral

Protocolo: 775193

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 
EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

coNtrato
.

coNtrato: Nº: 001/2022 de ater
data de assinatura: 21/03/2022
Vigência: 21/03/2022 a 20/03/2027
objeto: o presente coNTraTo tem como objetivo a prestação de servi-
ços de aTEr para o BENEficiário pelo Terra Brasil-Programa Nacional de 
crédito fundiário. concomitante a assinatura do presente coNTraTo, a 
coNTraTada deverá apresentar o Plano de assistência Técnica-PaT, docu-
mento com o detalhamento das atividades técnicas a serem executadas e 
acompanhadas, planejando e definindo prazos, quantidade, metodologia e 
cronograma físico e financeiro, conforme perfil das famílias a serem aten-
didas nas Unidades Produtivas.
da remuneração: Pelos serviços prestados de acordo com os termos do 
presente contrato a contratada fará jús a uma remuneração total de r$ 
7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), o pagamento será efetuado em 5 
(cinco) parcelas anuais no valor de r$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos 
reais) cada.
contratado:  BrUNo SilVa dE oliVEira
ENdErEÇo: alameda Jasmim, nº 75 – castanhal/Pará cEP: 68.743-000
ordenador: rosival Possidônio do Nascimento

Protocolo: 775003

aViso de LicitaÇÃo
.

cotaÇÃo eLetrÔNica Nº 001/2022.
Processo: 2021/1011355.
a Empresa de assistência Técnica e Extensão rural do Estado do Pará 
– EMaTEr –Pará, inscrita no cNPJ 05.402.797/0001-77, através de seu 
Presidente, rosival Possidônio do Nascimento, autoridade Homologadora 
de cotação Eletrônica,  PorTaria Nº 0059/2022, de 09/02/2022, torna 
Público a abertura do Processo licitatório de coTaÇÃo ElETrÔNica nº 
001/2022, tipo “Menor Preço” sobre o valor do item a ser arrematado e 
pago pela administração Pública, cujo objeto é a contratação de Empresa 
Especializada no fornecimento de 05 Matrizes Bovinas Mestiças ( carne 
e leite) de 48 a 60 meses de idade, acompanhadas de crias  bezerra 
fêmea, conforme o Edital, visando atender as necessidades da UNidadE 
didáTica dE BraGaNÇa da EMaTEr-Pa, de acordo com as normas e 
diretrizes estabelecidas.
a abertura realizar-se-á no dia 29 de março de 2022, às 09:00 horas (ho-
rário local). o Edital encontra-se disponível na internet nos endereços ele-
trônicos http://www.compraspara.pa.gov.br e web.banparanet.com.br/
cotacao/, contato pelo telefone (91) 985058935 ou e-mail: cplemater@
outlook.com, no horário de 09:00 às 16:00 horas.
Marituba (Pa), 22 de março de 2022.
coordenador responsável: raimundo Nonato Botelho da costa.
Presidente-EMaTEr-Pa: rosival Possidônio do Nascimento.

Protocolo: 775050
.
.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

cotaÇÃo eLetrÔNica Nº 002/2022.
Processo: 2022/219195
a Empresa de assistência Técnica e Extensão rural do Estado do Pará 
– EMaTEr –Pará, inscrita no cNPJ 05.402.797/0001-77, através de seu 
Presidente, rosival Possidônio do Nascimento, autoridade Homologadora 
de cotação Eletrônica,  PorTaria Nº 0059/2022, de 09/02/2022, torna 
Público a abertura do Processo licitatório de coTaÇÃo ElETrÔNica nº 
002/2022, tipo “Menor Preço” sobre o valor do item a ser arrematado e 
pago pela administração Pública, cujo objeto é a contratação de Empresa 
Especializada no fornecimento de 5.000 (cinco mil) unidades de Placas 
de registro Patrimonial, conforme o item 1 do Edital, para atender as 
necessidades desta empresa no Escritório central da EMaTEr-Pa.
 a abertura realizar-se-á no dia 31 de março de 2022, às 09:00 horas (ho-
rário local). o Edital encontra-se disponível na internet nos endereços ele-
trônicos: http://www.compraspara.pa.gov.br e web.banparanet.com.br/
cotacao/ e site da EMaTEr/Pa, contato pelo telefone (91) 985058935 ou 
e-mail: cplemater@outlook.com, no horário de 09:00 às 16:00 horas.
Marituba (Pa), 22 de março de 2022.
coordenador responsável: Edson Ugulino lima.:
Presidente-EMaTEr-Pa: rosival Possidônio do Nascimento.

Protocolo: 775403

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº016/2022
BENEficiário: Sidney da Silva ribeiro; MaT.: 55590022; fUNÇÃo: Exten-
sionista rural ii; ProG.: 1491; ProJ. aTiV.: 8711; foNTE: 0101; oBJ.: 
Serviços de aTEr/ProaTEr 2022; MUNic.: Muaná- l; ElEM. dE dESPESa: 
333903096: r$ 1.750,00; PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias da emissão da 
o.B. PraZo dE coMProVaÇÃo: 15 dias; ord. dE dESPESaS: cicero Ba-
tista Sobrinho.

Protocolo: 775406
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº015/2022

BENEficiário: daniella Mônica Gouvêa de Souza; MaT.: 57206606; fUN-
ÇÃo: Extensionista rural i; ProG.: 1491; ProJ. aTiV.: 8711; foNTE: 
0101; oBJ.: Serviços de aTEr/ProaTEr 2022; MUNic.: Belém - r; ElEM. 
dE dESPESa: 333903096: r$ 1.500,00; 333903996: r$ 2.500,00; PraZo 
dE aPlicaÇÃo: 60 dias da emissão da o.B. PraZo dE coMProVaÇÃo: 15 
dias; ord. dE dESPESaS: cicero Batista Sobrinho.

Protocolo: 775191

.

.

diÁria
.

Portaria de diaria Nº 043/2022;BENEficiário:VEloSo JUNior 
aBrEU fiGUEirEdo; MaTrÍcUla:7565519/2;fUNÇÃo: aSSiSTENTE dE 
adMiNiSTraÇÃo;oBJETiVo:faZEr coBErTUra foToJorNalÍSTica Na 
ENTrEGa dE VEÍcUloS Para o EScriTÓrio No MUNicÍPio dE iGaraPÉ
-aÇU;Nº dE diáriaS:0,5(MEia);PErÍodo:17.03.2022:dESTiNo:iGaraPÉ
-aÇU;ordENador dE dESPESa:roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo.

Protocolo: 774904
Portaria de diaria Nº044/2022;BENEficiário:VEloSo JUNior 
aBrEU fiGUEirEdo; MaTrÍcUla:7565519/2;fUNÇÃo:aSSiSTENTE dE 
adMiNiSTraÇÃo;oBJETiVo:ProdUZir MaTErial foToGráfico E Jor-
NalÍSTico Na rEGiÃo dE caSTaNHal;Nº dE diáriaS : 0,5 (MEia) ;PE-
rÍodo:16.03.2022:dESTiNo:caSTaNHal;ordENador dE dESPESa:ro-
SiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo.

Protocolo: 774905



48  diário oficial Nº 34.903 Quarta-feira, 23 DE MARÇO DE 2022

secretaria de estado de Meio 
aMBieNte e sUsteNtaBiLidade

.

.

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

distrato a Pedido de serVidor
SErVidor: lariSSa MElo dE SoUSa
MaTrÍcUla: 5959640
fUNÇÃo: TÉcNico EM GESTÃo dE MEio aMBiENTE-Engenharia florestal
a coNTar dE 22/03/2022
ordENador: lília Márcia ramos reis - 
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 774990

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 0483/2022 - GaB/seMas 22 de março de 2022.
objetivo: Participação em reuniões de projeto que deverá ser submetido ao 
fundo amazônia oriental e participação em reunião com representantes da 
The Nature conservancy (TNc) e representantes de povos e comunidades 
tradicionais.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Santarém/Pa
destino: Belém/Bragança/Tracuateua/Pa
Período: 23/03 a 07/04/2022 – 15 e ½ diária.
Servidor:
-57215770/1 – JoaNiSio cardoSo MESQUiTa – 
(Técnico em Gestão ambiental)
ordENador: lEoPErcio BarBoSa foro / diretor de Gestão administra-
tiva e financeira, em exercício / PorTaria Nº 00223 de 15 de fevereiro de 
2022, publicadas no doE nº 34.872 do dia 22 de fevereiro de 2022.

Protocolo: 774902
Portaria Nº 0482/2022 - GaB/seMas 22 de março de 2022.
objetivo: apoio logístico a diMUc.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Santarém/Pa
destino: alter do chão e Belterra/Pa
Período: 24/03 a 26/03/2022 – 2 e ½ diária.
Servidor:
- 57176223/1 – aNdErSoN BarroS MENdoNÇa - (Motorista)
ordENador: lEoPErcio BarBoSa foro / diretor de Gestão administra-
tiva e financeira, em exercício / PorTaria Nº 00223 de 15 de fevereiro de 
2022, publicadas no doE nº 34.872 do dia 22 de fevereiro de 2022.

Protocolo: 774848
Portaria Nº 0445/2022 - GaB/seMas 17 de março de 2022.
objetivo: realizar vistoria técnica em PMfS.
origem: Belém/Pa
destino: alenquer/Pa
Período: 28/03 a 01/04/2022 - 4/ ½ diárias
Servidores:
- 5955134/1 – Joao aNToNio do carMo SoUSa JUNior – 
(Técnico em Gestão de Meio ambiente)
- 57230161/1 – ZiVaNildo coSTa fErrEira - 
( Técnico em Gestão de Meio ambiente)
ordENador: lEoPErcio BarBoSa foro / diretor de Gestão administra-
tiva e financeira, em exercício / PorTaria Nº 00223 de 15 de fevereiro de 
2022, publicadas no doE nº 34.872 do dia 22 de fevereiro de 2022.

Protocolo: 773119
Portaria Nº 0457/2022 - GaB/seMas 18 de MarÇo de 2022.
objetivo:objetivando promover o cumprimento das metas institucionais 
relacionadas à matriz do componente ordenamento fundiário, territorial e 
ambiental, localizado nos municípios citados.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: redenção/Pa-Santarém/Pa
Período: 27/03 á 02/04/2022– 06 e ½ diárias.
Servidores:
- 57193040/ 4 - MaXiMira dE araÚJo coSTa- (diretora)
- 5936359/ 3 - rENaTo aUGUSTo SoarES rodriGUES- 
(técnico de gestão em meio ambiente)
- 5955006/ 1 - aSSUcENa da coNcEicao MarTiNS lEBrE - 
(técnico de gestão em meio ambiente)
- 57192269/ 5- ciNTHia foNSEca coElHo da coSTa- (Gerente)
- 5930534- rafaEl MoNTEiro rodriGUES- (Gerente)
ordENador: lEoPErcio BarBoSa foro / diretor de Gestão administra-
tiva e financeira, em exercício / PorTaria Nº 00223 de 15 de fevereiro de 
2022, publicadas no doE nº 34.872 do dia 22 de fevereiro de 2022.

Protocolo: 773722
Portaria Nº 0472/2022 - GaB/seMas 21 de MarÇo de 2022.
objetivo: Treinamento para operação e manutenção dos biodigestores nos NUrES.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Santarém, itaituba e altamira/Pa
Período: 28/03 a 02/04/2022 – 5 e ½ diária.

Servidores:
- 97571284 - faBricio darlEY PaiXÃo fErNaNdES – 
(Técnico em Gestão de meio ambiente)
- 5961402/1 -KÉSSia dE fáTiMa cUNHa PaNToJa -
(Técnico em Gestão de meio ambiente)
ordENador: lEoPErcio BarBoSa foro / diretor de Gestão administra-
tiva e financeira, em exercício / PorTaria Nº 00223 de 15 de fevereiro de 
2022, publicadas no doE nº 34.872 do dia 22 de fevereiro de 2022.

Protocolo: 774310
Portaria Nº 0474/2022 - GaB/seMas 21 de março de 2022.
objetivo: Participação no evento race to zero + GfaNZ.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: São Paulo/SP
Período: 27/03 a 29/03/2022 – 2 e ½ diária.
Servidor:
- 57176357/2 – WENdEll aNdradE dE oliVEira – 
(Técnico em Gestão de meio ambiente)
ordENador: lEoPErcio BarBoSa foro / diretor de Gestão administra-
tiva e financeira, em exercício / PorTaria Nº 00223 de 15 de fevereiro de 
2022, publicadas no doE nº 34.872 do dia 22 de fevereiro de 2022.

Protocolo: 774438
Portaria Nº 0475/2022 - GaB/seMas 21 de março de 2022.
objetivo: Participar de capacitação em serviços de recepção e telefonia 
realizado pelo SENac.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Marabá/Pa
destino: Belém/Pa
Período: 27/03 a 02/04/2022 – 6 e ½ diária.
Servidor:
-5963678 – roNiEl MarQUES alMEida – (assistente administrativo)
ordENador: lEoPErcio BarBoSa foro / diretor de Gestão administra-
tiva e financeira, em exercício / PorTaria Nº 00223 de 15 de fevereiro de 
2022, publicadas no doE nº 34.872 do dia 22 de fevereiro de 2022.

Protocolo: 774466
Portaria Nº 0476/2022 - GaB/seMas 21 de março de 2022.
objetivo: Participação no curso de capacitação realizado pelo serviço de 
aprendizagem comercial– SENac.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Paragominas/Pa
destino: Belém/Pa
Período: 28/03 a 02/04/2022 –5 e ½ diária.
Servidores:
- 57215772/1 – fraNciSco PaUlo da SilVa MoraES – 
(auxiliar operacional)
- 5914632/2 – EdSoN ViTor SaBaT cardoSo JUNior - (Motorista)
ordENador: lEoPErcio BarBoSa foro / diretor de Gestão administra-
tiva e financeira, em exercício / PorTaria Nº 00223 de 15 de fevereiro de 
2022, publicadas no doE nº 34.872 do dia 22 de fevereiro de 2022.

Protocolo: 774504
Portaria Nº 0478/2022 - GaB/seMas 21 de março de 2022.
objetivo: realizar vistoria técnica na comunidade de carananduba, Guaja-
rá e itapoã no municipio de acará.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: acará/Pa
Período: 25/03 a 28/03 – 3 e ½ diária.
Servidores:
- 57175332/1 - célio José Pereira da costa -(Técnico em gestão Pública)
- 5963649/1 - raimunda do Socorro rodrigues 
(Técnica em gestão de meio ambiente)
- 5963689/1 - carlos Henrique Saraiva dias 
( Técnica em gestão de meio ambiente)
ordENador: lEoPErcio BarBoSa foro / diretor de Gestão administra-
tiva e financeira, em exercício / PorTaria Nº 00223 de 15 de fevereiro de 
2022, publicadas no doE nº 34.872 do dia 22 de fevereiro de 2022.

Protocolo: 774765
Portaria Nº 0487/2022 - GaB/seMas 22 de março de 2022.
objetivo: como complementação, referente a PorTaria Nº 0348/2022-Sa-
GrH/SEMaS de 07/03/2022, publicada no doE nº 34.884 do dia 08/03/2022.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Marabá/Pa
destino: Parauapebas e ourilândia/Pa
Período: 09/03/2022 – 1 diária.
Servidor:
- 5931888/2 - alEX da SilVa coSTa – (Motorista)
ordENador: lEoPErcio BarBoSa foro / diretor de Gestão administra-
tiva e financeira, em exercício / PorTaria Nº 00223 de 15 de fevereiro de 
2022, publicadas no doE nº 34.872 do dia 22 de fevereiro de 2022.

Protocolo: 774972

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de decisÃo
Processo: 316041/2009
NoME do iNfraTor: PoSTo ValE do UraiM 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 18 § da rESolUÇÃo coNaMa 237 de 19/12/1997, em 
consonância com o art. 70 da lei federal n° 9.605/1998.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, aplicou a penalidade de MUlTa SiMPlES 
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no valor de 3000 UPf S, referente ao auto de infração n°835/2007/diSUP, 
e considerando que não houve registro do cumprimento da penalidade, o 
escopo do processo foi encaminhado para inscrição em dívida ativa , e por 
fim, sendo este arquivado, observando as formalidades legais.
eXtrato de decisÃo
Processo: 31222/2011
NoME do iNfraTor: JUarEZ ProcoPio dUarTE
iNfraÇÃo: art. 118, inciso Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 47 paragrafo 1° do decreto fede-
ral 6514/2008 , em consonância com o art. 70 da lei federal n° 9.605/1998.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, aplicou a penalidade de MUlTa SiMPlES 
no valor de 18000 UPf S, referente ao auto de infração n° 4267/2011/GE-
flor, e considerando que não houve registro do cumprimento da penali-
dade, o escopo do processo foi encaminhado para inscrição em dívida ativa 
ia, e por fim, sendo este arquivado, observando as formalidades legais.
eXtrato de decisÃo
Processo: 16785/2012
NoME do iNfraTor: PorTal coMErcio dE MadEiraS lTda
iNfraÇÃo: art. 118, inciso Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 82 do decreto federal 
6514/200/ , em consonância com o art. 70 da lei federal n° 9.605/1988.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, aplicou a penalidade de MUlTa SiMPlES 
no valor de 15.000 UPf S, referente ao auto de infração n° 2309/2012/
GEflor e considerando que não houve registro do cumprimento da pe-
nalidade, o escopo do processo foi encaminhado para inscrição em dívida 
ativa, e por fim, sendo este arquivado, observando as formalidades legais.
eXtrato de decisÃo
Processo: 21466/2012
NoME do iNfraTor: oliVEira E SUlEiMaN iN. E coMErcio dE MadEiraS lTda
iNfraÇÃo: art. 118, inciso Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 66 inciso ii do decreto federal 
6514/2008, em consonância com o art. 70 da lei federal n° 9.605/1998.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, aplicou a penalidade de MUlTa SiMPlES 
no valor de 7.500 UPf S, referente ao auto de infração n° 2231/2012/
GEflor, e considerando que não houve registro do cumprimento da pe-
nalidade, o escopo do processo foi encaminhado para inscrição em dívida 
ativa , e por fim, sendo este arquivado, observando as formalidades legais.
eXtrato de decisÃo
Processo: 25119/2014
NoME do iNfraTor: 
PrEfEiTUra MUNiciPal dE SÃo SEBaSTiao da Boa ViSTa
iNfraÇÃo: art. 118, incisos ii e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 11 da lei Estadual n° 5.887/1995 
, em consonância com o art. 225 da da lei federal n° 6514/2008.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, aplicou a penalidade de MUlTa SiMPlES 
no valor de 15.000 UPf S, referente ao auto de infração n° 6378/2013/
GErad, e considerando que não houve registro do cumprimento da pe-
nalidade, o escopo do processo foi encaminhado para inscrição em dívida 
ativa , e por fim, sendo este arquivado, observando as formalidades legais.
eXtrato de decisÃo
Processo: 40042/2014
NoME do iNfraTor: NEY SaNTaNa da SilVa
iNfraÇÃo: art. 118, inciso Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995 e art. 20 
inciso Vi da lei estadual 6713/2005.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 93 da lei Estadual n° 
5.887/1995 , em consonância com o art. 225 da cf/88 e art. 36 do 
decreto federal 6514/2008
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, aplicou a penalidade de MUlTa SiMPlES 
no valor de 7.500 UPf S, referente ao auto de infração n° 7304/2014/, e 
considerando que não houve registro do cumprimento da penalidade, o 
escopo do processo foi encaminhado para inscrição em dívida ativa, e por 
fim, sendo este arquivado, observando as formalidades legais
eXtrato de decisÃo
Processo: 16091/2015
NoME do iNfraTor: WilKENS oliVEira da coSTa
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e iV, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 24 do decreto federal 
6.514/2008, em consonância com o em consonância com o art. 225 da 
cf/88 e art. 29 do decreto federal 6514/2008
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, aplicou a penalidade de MUlTa SiMPlES 
no valor de 400 UPf’s, referente ao auto de infração n° 7497/2015/GEfaU, 
e considerando que houve comprovação do cumprimento da penalidade 
(conforme pagamento do daE 711889060679), sendo este arquivado, ob-
servando as formalidades legais.
eXtrato de decisÃo
Processo: 36941/2015
NoME do iNfraTor: aGroPEcUaria SaNTa BarBara XiNGUara Sa
iNfraÇÃo: art. 118, inciso Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 43 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 Sustentabi-
lidade - SEMaS, através de seu titular, TorNoU SEM EfEiTo o auto de 
infração n° 3256/2015/GEflor ante a incidencia da prescrição quin-
quenal e nos termos do art. 21, do decreto federal 6514/2008 o que 
torna o auto incapaz de produzir efeitos . Sendo este arquivado, obser-
vando as formalidades legais.

eXtrato de decisÃo
Processo: 36951/2015
NoME do iNfraTor: fErNaNda ViEira coSTa
iNfraÇÃo: art. 118, inciso Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 53 do decreto federal 6514/2008, 
em consonância com o art. 70 da lei federal 9605/1998, 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° 3232/2015/GEflor, ante a incidencia da prescrição intercorrente,o que 
torna o auto incapaz de produzir efeitos . Sendo este arquivado, observan-
do as formalidades legais.
eXtrato de decisÃo
Processo: 36952/2015
NoME do iNfraTor: fErNaNda ViEira coSTa
iNfraÇÃo: art. 118, inciso Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 43 do decreto federal 6514/2008, 
em consonância com o art. 70 da lei federal 9605/1998, 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° 3236/2015/GEflor, ante a incidencia da prescrição intercorrente,o que 
torna o auto incapaz de produzir efeitos . Sendo este arquivado, observan-
do as formalidades legais.
eXtrato de decisÃo
Processo: 19896/2016
NoME do iNfraTor: EdiSoN lUiS THiBES dE SoUSa
iNfraÇÃo: art. 118, inciso Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 53 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 Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, tornou TorNoU SEM EfEiTo o auto de in-
fração n° 3708/2015/GEflor, ante a incidência da prescrição quinquenal, 
nos termos do art.21, § 2° do decreto federal n° 6514/2008, o que torna 
o auto incapaz de produzir efeitos. Sendo este arquivado, observando as 
formalidades legais.
eXtrato de decisÃo
Processo: 22766/2016
NoME do iNfraTor: NEriS ScHio
iNfraÇÃo: art. 118, inciso Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 51 do decreto fede-
ral 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° 
3865/2016/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: 30516/2016
NoME do iNfraTor: MaTadoUro friGorifico alTaMira
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e iV, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 11 e 15 da lei Estadual n° 
5.887/1995, em consonância com o art. 70 da lei federal 9605/1998 e 
225 da cf/88 e art. 29 do decreto federal 6514/2008
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, aplicou a penalidade de MUlTa SiMPlES no 
valor de 5.000 UPf’s, referente ao auto de infração n° 9762/2016/GErad, 
e considerando que houve comprovação do cumprimento da penalidade 
(conforme pagamento do daE 702289128881), sendo este arquivado, ob-
servando as formalidades legais.
eXtrato de decisÃo
Processo: 32414/2016
NoME do iNfraTor: MadEiraS SÃo PEdro lTda-EPP
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. 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 Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de infração n° 
2908/2015/GEflor, ante a incidência da prescrição QUiNQUENal nos ter-
mos 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:13862/2017
NoME do iNfraTor: SaNTa BarBara coM. dE coMBUSTiVEl
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e iV, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 23 da lei Estadual n° 
5.887/1995 e art. 66 do decreto federal 6514/2008, em consonância 
com o art. 70 da lei federal 9605/1998 e 225 da cf/88 e art. 29 do 
decreto federal 6514/2008.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, aplicou a penalidade de MUlTa SiMPlES 
no valor de 2.000 UPf’s, referente ao auto de infração n° 10112/2017/
GErad, e considerando que houve comprovação do cumprimento da pena-
lidade (conforme pagamento do daE 702289140759), sendo este arquiva-
do, observando as formalidades legais.
eXtrato de decisÃo
Processo: 23716/2017
NoME do iNfraTor: PoSTo carValHo E cia lTda(aUTo PoSTo carValHo
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 66 do decreto federal 6514/2008, 
em consonância com o art. 70 do Paragrafo 1° da lei federal 9605/1998 e 
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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, aplicou a penalidade de MUlTa SiMPlES 
no valor de 2.000 UPf’s, referente ao auto de infração n° 10112/2017/
GErad, e considerando que houve comprovação do cumprimento da pena-
lidade (conforme pagamento do daE 712089086067), sendo este arquiva-
do, observando as formalidades legais.
eXtrato de decisÃo
Processo: 33242/2017
NoME do iNfraTor: coNdoMiNio MoNTENEGro BoUlEVard
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 66, paragrafo único, inciso ii 
do decreto federal 6514/2008 e art. 81 inciso iii e Vi da lei Estadual 
6381/2001, em consonância com o art. 70 do 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, aplicou a penalidade de MUlTa SiMPlES no 
valor de 4.000 UPf’s, referente ao auto de infração n° 5000/2017/GErad, 
e considerando que houve comprovação do cumprimento da penalidade 
(conforme pagamento do daE 702189697550), sendo este arquivado, ob-
servando as formalidades legais.
eXtrato de decisÃo
Processo: 16948/2018
NoME do iNfraTor: MiGUEl arcaNJo corrEa da cUNHa
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art.93 da lei Estadual 6381/2001, 
em consonância com o art. 70 do 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, aplicou a penalidade de MUlTa SiMPlES no 
valor de 800 UPf’s, referente ao auto de infração n° 00025/2018/GErad, 
e considerando que houve comprovação do cumprimento da penalidade 
(conforme pagamento do daE 702189697550), sendo este arquivado, ob-
servando as formalidades legais.
eXtrato de decisÃo
Processo: 24826/2018
NoME do iNfraTor: WalMir NaVES coco-faZENda MaTÃo
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art.93 da lei Estadual 6381/2001, 
em consonância com o art. 70 do 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, aplicou a penalidade de MUlTa SiMPlES 
no valor de 1000 UPf’s, referente ao auto de infração n° 5511/2018/, 
e considerando que houve comprovação do cumprimento da penalidade 
(conforme pagamento do daE 701989888732), sendo este arquivado, ob-
servando as formalidades legais.
eXtrato de decisÃo
Processo: 49162/2018
NoME do iNfraTor: alcoa World alUMiNa BraSil lTda
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 29 do decreto federal 
6514/2008, em consonância com o art. 32 do 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, aplicou a penalidade de MUlTa SiMPlES 
no valor de 15.000 UPf’s, referente ao auto de infração n° 00096/2018, 
e considerando que houve comprovação do cumprimento da penalidade 
(conforme pagamento do daE 712089033627), sendo este arquivado, ob-
servando as formalidades legais.
eXtrato de decisÃo
Processo: 54008/2018
NoME do iNfraTor: ViVo S a
iNfraÇÃo: art. 118 incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 66 paragrafo único, inciso ii 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° 0079/2018, ante a incidencia da prescrição quinquenal 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: 14076/2019
NoME do iNfraTor: cEraMica ValE do TaPaJoS lTda
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 66 paragrafo único, inciso ii 
do decreto federal 6514/2008 e art. 81, inciso iii e Vi da lei Estadual n° 
5887/1995 , em consonância com o art. 70 do 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, aplicou a penalidade de MUlTa SiMPlES 
no valor de 3.000 UPf’s, referente ao auto de infração n° 00058/2019, 
e considerando que houve comprovação do cumprimento da penalidade 
(conforme pagamento do daE 702189590163), sendo este arquivado, ob-
servando as formalidades legais.
eXtrato de decisÃo
Processo: 3738/2020
NoME do iNfraTor: aSSociaÇÃo doS PEQUENo aGricUlTorES da 
coMUNidadE SoMBra SaNTa
iNfraÇÃo: art. 118, inciso Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 51 do decreto federal 

6514/2008 , em consonância com o art. 70 da lei federal 9605/98, e art. 
225 da constituição da federal 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°0102/2020, ante a incidência da prescrição QUiNQUENal 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: 12604/2020
NoME do iNfraTor: M d c carValHo E cia 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 , em consonância com o art. 66 do decreto federal 6514/2008 
c/c 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, aplicou a penalidade de MUlTa SiMPlES no 
valor de 2.000 UPf’s, referente ao auto de infração n° 5190/2020/difiSc, 
e considerando que houve comprovação do cumprimento da penalidade 
(conforme pagamento do daE 702189596753), sendo este arquivado, ob-
servando as formalidades legais.

Protocolo: 775214

.
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INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº. 156 de 21 de março de 2022
rESolVE:
autorizar o afastamento do servidor Edimilson aníbal Pinheiro, matrícula 
n° 5940995, no período de 21 a 25/03/2022, com destino a oriximiná-
Pa. objetivo: Participar da ação de monitoramento na Za da Unidade de 
conservação Estação Ecológica Grão Pará. as despesas de viagem serão 
de responsabilidade do Programa áreas Protegidas da amazônia - arPa.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio
Portaria Nº. 157 de 21 de março de 2022
rESolVE:
autorizar o afastamento do servidor carlos da Silva chagas matrícula n° 
5960268, no período de 19 a 21/03/2022, com destino a São Geraldo do 
araguaia-Pa. objetivo: conduzir servidores que estarão se deslocando de 
Belém para São Geraldo do Araguaia, para realizarem missão oficial no 
PESaM, bem como materiais e equipamentos serão transferidos para Sede 
Gra. as despesas de viagem serão de responsabilidade do Programa áreas 
Protegidas da amazônia - arPa.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio
Portaria Nº. 158 de 21 de março de 2022
rESolVE:
autorizar o afastamento da servidora carla andrya Silva de oliveira, ma-
trícula n° 5942874, no período de 21 a 28/03/2022, com destino a São 
Geraldo do AraguaiaPA. Objetivo: Apoio na realização da oficina de con-
fecções de caixas de abelhas sem ferrão, a ser realizada com comunitários 
da Zona de amortecimento do PESaM. as despesas de viagem serão de 
responsabilidade do Programa áreas Protegidas da amazônia - arPa.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 775294

.

.

diÁria
.

Portaria Nº. 159 de 21 de março de 2022
fundamento legal: conforme processo nº 2022/248292 e art. 145 da lei 
Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
objetivo: fiscalização e monitoramento na Base do idEflor-Bio na co-
munidade de Jaramacaru – floTa do Trombetas, no entorno da Unidade e 
controlar a entrada dos extrativistas, com apoio da Polícia Militar. 
origem: oriximiná-Pa 
destino: Óbidos e Jaramacaru-Pa
Período: 14 a 18/03/2022 - 4,5 (quatro e meia) diárias
Servidor: Jones dam Picanço Guerreiro – 333 – 
Técnico em Gestão ambiental
Karla lESSa BENGTSoN 
PrESidENTE do idEflor-Bio
Portaria Nº. 160 de 21 de março de 2022
i - autorizar o deslocamento das servidoras conforme abaixo, para o mu-
nicípio de São Geraldo do araguaia-Pa, no período de 04 a 15/04/2022:

Servidor objetivo

cintia da cunha Soares, matrícula nº 57201159, ocupante 
do cargo de Técnico em Gestão ambiental.

Participar de ações de levantamento e diagnóstico técnico 
das potencialidades das comunidades do PESaM para a 

renovação do Plano de Manejo.
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carla andrya Silva de oliveira, matrícula 5942874, ocupante 
do cargo de auxiliar operacional.

apoio operacional e logístico nas ações de levantamento e 
diagnóstico técnico das potencialidades das comunidades do 

PESaM para a renovação do Plano de Manejo.

ii - conceder 11,5 (onze e meia) diárias, a cada servidora, conforme o pro-
cesso nº 2022/311853 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio
Portaria Nº. 161 de 21 de março de 2022
i - autorizar o deslocamento dos servidores conforme abaixo, para os municípios 
de Mosqueiro, Santa Bárbara e castanhal-Pa, no período de 21 a 29/03/2022:

Servidor objetivo
antônio luiz Pereira campos, matrícula nº 54190874, 
ocupante do cargo de Técnico em Gestão ambiental.

Promover cursos de meliponicultura para agricultores 
familiares dos assentamentos Paulo fonteles (Mosqueiro), 

Mártires de abril (Mosqueiro), abril Vermelho (Santa Bárba-
ra), Terra cabana (Santa Bárbara), olga Benário (acará) e 

João Batista (castanhal).

daniel da costa francez, matrícula nº 57204718, ocupante 
do cargo de Técnico em Gestão ambiental.

José adilson aguiar do Vale, matrícula nº 57196345, 
ocupante do cargo de Motorista.

Conduzir veículo oficial para transporte dos servidores em 
atividade institucional.

ii - conceder 8,5 (oito e meia) diárias, a cada servidor, conforme o pro-
cesso nº 2022/308680 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio
Portaria Nº. 162 de 21 de março de 2022
fundamento legal: conforme processo nº 2022/311830 e art. 145 da lei 
Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
objetivo: Participar de ações de levantamento e diagnóstico técnico das poten-
cialidades das comunidades do PESaM para a renovação do Plano de Manejo. 
origem: Belém-Pa 
destino: São Geraldo do araguaia-Pa
Período: 31/03 a 15/04/2022 - 15,5 (quinze e meia) diárias
Servidor: adriana oliveira Maués ferreira – 57176021 - 
Técnico em Gestão de Meio ambiente
Márcia Tatiana Vilhena Segtowich andrade – 57222698 -
Técnico em Gestão ambiental
Karla lESSa BENGTSoN 
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 775292

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato do terMo de coLaBoraÇÃo Nº 01/2019
ParTES: idEflor-Bio e iNSTiTUTo iNTErNacioNal dE EdUcaÇÃo-iEB.
oBJETo: o adiTaMENTo do PraZo dE ViGENcia do TErMo dE cola-
BoraÇÃo Nº01/2019, relativo ao objeto de parceria, que consiste na re-
alização de diagnostico Socioambiental e cadastramento das famílias da 
Gleba Joana Peres ii, município de Portel, visando ordenamento territorial 
e ambiental deste espaço geográfico. 
ViGÊNcia: 29/03/2022 á 28/09/2022.
aSSiNaTUra: 21/03/2022
MaNUEl alMEida aMaral NETo
iNSTiTUTo iNTErNacioNal dE EdUcaÇÃo-iEB
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 774987

.

.

secretaria de estado
de seGUraNÇa PÚBLica
e deFesa sociaL

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 038/2022-GaB 
Belém, 21 de março de 2022
o Sr. UalaME fialHo MacHado, Secretário de Estado de Segurança Pú-
blica e defesa Social, no uso de suas atribuições legais.
coNSidEraNdo: 
os termos do art. 5º da lei nº 5944, datada de 02 de fevereiro de 1996.
coNSidEraNdo: 
Que os servidores encontram-se aguardando aposentadoria;
RESOLVE: Excluir a Gratificação de Tempo Integral dos servidores abaixo 
relacionados, a contar de 01/04/2022.

NoMe carGo MatricULa
alicE KiMico fUKUSHiMa MUraKaMi TÉcNico EM GESTÃo PÙBlica 65765/1
alZa MaNoliTa SaNToS caValcaNTE aGENTE dE PorTaria 5177740/1

carloS alBErTo doS SaNToS SiQUEira aGENTE dE PorTaria 70149/1
clEidE TorrES da cUNHa aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo 6121667/1
fraNciSco MarTiNS Maia aGENTE dE PorTaria 182664/1

lUciENE do Socorro crUZ PadilHa aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo 3155471/1
 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Segurança Publica e defesa Social - SEGUP

Protocolo: 774797

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

1º terMo aditiVo ao coNtrato: Nº 09/2021/FisP. 
oBJETo: acréscimo de serviço no valor de r$ 366.790,68 (trezentos e ses-
senta e seis mil, setecentos e noventa reais, sessenta e oito centavos) e pror-
rogação da vigência do contrato nº 09/2021/fiSP pelo prazo de 45 (quarenta 
e cinco) dias, a contar de 19/03/2022 à 03/05/2022. daTa da aSSiNaTU-
ra: 21/03/2022 - ViNÍciUS PiNHEiro carValHo - dirETor E ordENador 
dE dESPESa do fUNdo dE iNVESTiMENTo dE SEGUraNÇa PÚBlica/fiSP 
- alYSSoN diEGo SoUSa da cUNHa - orBiS ENGENHaria lTda.

Protocolo: 775009

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 07/2022-seGUP/Pa
a Secretaria de Estado de Segurança Pública e defesa Social comunica 
que realizará licitação na Modalidade PrEGÃo, na forma ElETrÔNica, do 
tipo MENor PrEÇo pelo critério de julgamento MENor PrEÇo Por loTE, 
modo de disputa aBErTo.
oBJETo: contratação de empresa especializada em manutenção de produ-
tos aeronáuticos, certificada pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) 
conforme previsto no regulamento Brasileiro da aviação civil (rBac) 145, 
para a prestação de Serviço de Manutenção aeronáutica preventiva e cor-
retiva, com fornecimento de peças e suprimentos, objetivando manter a 
aeronavegabilidade em conformidade com o programa recomendado de 
manutenção, estabelecido pelos fabricantes da aeronave, motor e de seus 
equipamentos, a seguinte aeronave: Marcas Pr-aGM, fabricante PilaTUS, 
modelo Pilatus Pc12/45, ano de fabricação 2005, número de série 667, motor 
turboélice PraTT & WHiTNEY caNadá, ModElo PT-6a/67-B, número de sé-
rie PcE-Pr0537, hélice HarTZEll, número de série Hc-E4 a-3d, pertencente 
a frota da Secretaria de Estado de Segurança Pública e defesa Social do Pará 
e operado pelo Grupamento aéreo de Segurança Pública – GraESP.
daTa da aBErTUra: 04/04/2022. 
HORA DA ABERTURA: 10:00 h (Horário Oficial de Brasília-DF)
ENdErEÇo ElETrÔNico: 
https://www.gov.br/compras/pt-br (UaSG: 925801)
oBS: o presente Edital poderá ser adquirido no endereço eletrônico ht-
tps://www.gov.br/compras/pt-br ou www.compraspara.pa.gov.br
Belém(Pa), 21 de março de 2022.
luciana cunha da Silva
Presidente cPl/SEGUP

Protocolo: 775209

diÁria
.

Portaria Nº 422/2022-saGa
oBJETiVo: À Serviço da SEGUP
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S):BraSÍlia/df 
PErÍodo: 21 à 25.03.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 ½ (quatro e meia)
SErVidor(ES): arTHUr do roSário BraGa, Mf: 57221105
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Protocolo: 775136
Portaria Nº 419/2022-saGa
OBJETIVO: para requalificação dos operadores da ferramenta SINESP CAD.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): iTaiTUBa/Pa
PErÍodo: 21 à 25.03.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 05(cinco) de alimentação e 04(quatro) de pousada
SErVidor(ES): 
3º SGT PM roSiValdo doS SaNToS aMoriM, Mf: 5592763-1
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 ½ (quatro e meia)
SErVidor(ES): JoÃo BEZErra falcÃo NETo, Mf: 5756162-5
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Portaria Nº 420/2022-saGa
oBJETiVo: À Serviço da SEGUP
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): rEdENÇÃo/Pa
PErÍodo: 22 à 30.03.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 8 ½ (oito e meia)
SErVidor(ES): aNdrÉ aUGUSTo da SilVa oliVEira, Mf: 5950944
EdUardo PaUlo MarQUES raiol, Mf: 54195019
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Portaria Nº 421/2022-saGa
oBJETiVo: À Serviço da SEGUP
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): floriaNÓPoliS/Sc
PErÍodo: 22 à 25.03.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 ½ (três e meia)
SErVidor(ES): cláUdio lUciaNo MoNTEiro dE oliVEira, 
Mf: 5420407-2
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Protocolo: 775079
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.

POLICIA MILITAR DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria de NoMeaÇÃo de FiscaL Nº 063/2022 – ccc: MaNTEr o 
TEN cEl QoPM rG 27292 SÉrVio TÚlio GoNÇalVES ESTácio, como Pre-
sidente da comissão fiscalizadora do contrato administrativo nº 016/2020 
– ccc/ PMPa, MaNTEr como membros da comissão fiscalizadora o MaJ 
QoPM rG 33452 rodriGo dE araÚJo rEiS, a 3º SGT PM rG 18531 
ÂNGEla Maria SaNToS da SilVa, NoMEar como membro da comissão 
fiscalizadora o 1° TEN QoPM rG 39220 Mario JorGE do NaSciMENTo 
MarQUES, celebrado entre a empresa UNidaS VEÍcUloS ESPEciaiS S.a; 
registre-se, publique-se; Belém/Pa, 22 de MarÇo de 2022; ricardo do 
NaSciMENTo raMoS; TEN cEl QoPM rG 29213, chefe do centro de com-
pras e contratos da PMPa.

Protocolo: 775367
Portaria de NoMeaÇÃo de FiscaL Nº 060/2022 – ccc: NoMEar 
o MAJ QOPM RG 33511 EDSON MELO DE CASTRO, como fiscal do Contrato 
administrativo n° 140/2021-ccc/PMPa, celebrado entre a PMPa e a Em-
presa coPlaTEX iNdÚSTria E coMErcio dE TEcidoS lTda; cujo objeto 
é aquisição de coletes Balísticos; registre-se, publique-se, cumpra-se; Be-
lém/Pa, 22 de Março de 2022, ricardo do NaSciMENTo raMoS – TEN 
cEl QoPM rG 29213; chefe do centro de compras e contratos da PMPa.

Protocolo: 774898
Portaria de sUBstitUiÇÃo de FiscaL N.º061/2022 – ccc. ob-
jeto: NoMEar o TEN cEl QoPM rG 15168 lUÍS roBErTo loBaTo doS 
SaNToS JÚNior, em substituição ao cEl QoPM fáBio dE NaZarÉTH Go-
MES ALVES , como fiscal do Contrato Administrativo nº 002/2013 – DAL/
PMPa, celebrado entre a PMPa e o Srª. rEBEca MaGNo, cujo objeto desti-
na-se a “locação de imóvel para abrigar a sede do cPa”;MaNTEr o 3° SGT 
QPMP RG 34623 CARLOS ALBERTO DOS SANTOS TRINDADE, como fiscal 
interino do contrato administrativo nº 002/2013-dal/PMPa ; registra-se, 
publique-se e cumpra-se; Belém/Pa, 22 de Março de 2022. ricardo do 
NaSciMENTo raMoS – TEN cEl QoPM rG 29213; chefe do centro de 
compras e contratos da PMPa.

Protocolo: 775185
Portaria de sUBstitUiÇÃo de FiscaL Nº 062/2022 – ccc: No-
MEar o TEN cEl QoPM rG 27018 adEMir cESar GoMES da SilVa, em 
substituição ao TEN cEl QoPM fraNciSco dE aSSiS GalHardo do ValE, 
como fiscal do Contrato Administrativo n° 001/2022-CCC/PMPA, celebrado 
entre a PMPa e a Empresa VÓlUS TEcNoloGia E GESTÃo dE BENEfÍcioS 
lTda – Na circunscrição do cPr iii castanhal; MaNTEr a MaJ QoPM Wa-
NESSA CHRISTINA MONTEIRO MACHADO, como fiscal interino do Contrato 
administrativo nº 001/2022; registre-se, publique-se, cumpra-se; Belém/
Pa, 22 de Março de 2022; ricardo do NaSciMENTo raMoS – TEN cEl 
QoPM rG 29213; chefe do centro de compras e contratos da PMPa

Protocolo: 775054

.

.

errata
.

errata da Portaria Nº 124/22/di/dF, contida no doE nº 34.845 do 
dia 27/01/2022; onde Lê-se: objetivo: chamado de Justiça; Leia-se: 
reforço de Policiamento (oP.ENEM PPl 2021). ordenador: roBiNSoN aU-
GUSTo BoUlHoSa BEZErra.
errata da Portaria Nº 266/22/di/dF, contida no doE nº 34.862 do 
dia 10/02/2022; onde Lê-se: objetivo: chamado de Justiça; Leia-se: a 
serviço da PMPa. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra.
errata da Portaria Nº 586/21/di/dF, contida no doE nº 34.808 do 
dia 23/12/2021; onde Lê-se: Servidores: cB PM roniele alves de Souza; 
cPf: 795.529.122-15; Valor: r$ 3.798,00. Leia-se: cB PM roniele al-
ves de Souza; cPf: 795.723.082-20; Valor: r$ 3.798,00. ordenador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra.
errata da Portaria Nº 2067/22/di/dF, contida no doE nº 34.749 
do dia 27/10/2021; onde Lê-se: Servidores: TEN PM Walder Braga de 
carvalho; cPf: 564.695.002-34; Valor: r$ 2.690,42. Leia-se: TEN cEl 
PM Walder Braga de carvalho; cPf: 564.695.002-34; Valor: r$ 2.690,42.
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra.
errata da Portaria Nº 19/21/di/dF, contida no doE nº 34.773 do 
dia 23/10/2021; onde Lê-se:Servidores: cB PM Gonçalves da Trindade 
Monteiro; cPf: 730.319.922-53; Valor: r$ 886,20. Leia-se: cB PM Eder 
Gonçalves da Trindade Monteiro; cPf: 730.319.922-53; Valor:r$ 886,20.
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra.

Protocolo: 775195

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de editaL
Pregão eletrônico nº 05/2022 – cPL/PMPa. Órgão: PolÍcia MiliTar 
do Pará. objeto: “Escolha da proposta mais vantajosa para a contrata-
ção de empresa especializada em serviço de instalação de rede de Gases 

Medicinais de vácuo com fornecimento para o Hospital da Polícia Militar 
do Estado do Pará, conforme condições, quantidades e exigências esta-
belecidas no Edital e seus anexos. data e hora de abertura: 04/04/2022, 
às 09h30 (horário de Brasília). local: www.gov.br/compras. informações: 
(91)98421-0841. Edital se encontra disponível nos sites: www.compraspa-
ra.pa.gov.br e www.gov.br/compras. Belém-Pa, 22 de março de 2022. Ja-
cQUEliNE da TriNdadE SaNTiaGo - MaJ QoPM rG 35.498 – PrEGoEira

Protocolo: 775398

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 2068/21/di/dF – 
objetivo: a Serviço da PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Muni-
cípio de origem: Belém-Pa; destino: Marabá-Pa; Período: 16 a 17/102021; 
Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 01 de pousada; Servidor: cEl 
PM Marcelo ronald Botelho de Souza; cPf: 391.786.842-34; Valor: r$ 
474,78. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZEr-
ra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data.
Portaria Nº 2069/21/di/dF – 
objetivo: a Serviço da PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Municí-
pio de origem: Belém-Pa; destino: Marabá-Pa; Período: 16 a 17/10/2021; 
Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 01 de pousada; Servidor: caP 
PM osmarley furtado; cPf: 777.580.052-68; Valor: r$ 435,21. SGT PM 
orivaldo Mascarenhas Monteiro; cPf: 652.806.792-91; Valor: r$ 395,64. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data.

Protocolo: 775340
Portaria Nº 1235/22/di/dF – 
objetivo: a Serviço da PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Municí-
pio de origem: Belém-Pa; destino: castanhal-Pa; Período: 28 a 30/03/2022; 
Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: TEN 
PM fábio de araujo Sodre; cPf: 597.778.422-87; Valor: r$ 580,25. TEN PM 
Marco antônio Pedrosa de araújo; cPf: 797.649.162-87; Valor: r$ 580,25. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1236/22/di/dF – 
objetivo: Participar do ii curso de operações fluviais do Estado do amazo-
nas; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: amazonas; Período: 16/03 a 08/04/2022; Quantidade de diárias: 
24 de alimentação; Servidor: SGT PM Vicente alves de azevedo filho; cPf: 
635.138.542-34; Valor: r$ 4.747.68. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.

Protocolo: 774995
Portaria Nº 1197/22/di/dF – 
objetivo: a Serviço da PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Mu-
nicípio de origem: Belém-Pa; destino: rio de Janeiro-rJ; Período: 18 a 
25/03/2022; Quantidade de diárias: 07 de alimentação; Servidores: SGT 
PM Wanxy de carvalho Elesbão; cPf: 448.409.262-04; Valor: r$ 1.384,74. 
SGT PM Emerson ricardo alves da Silva; cPf: 410.638.722-00; Valor: r$ 
1.384,74. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZEr-
ra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1198/22/di/dF – 
objetivo: a serviço da PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Mu-
nicípio de origem: castanhal-Pa; destino: Salinópolis-Pa; Período: 09 a 
23/03/2022; Quantidade de diárias: 15 de alimentação e 14 de pousada; 
Servidores: SGT PM dinael de almeida Piedade; cPf: 698.234.802-49; 
Valor: r$ 3.824,52. SGT PM cleomar Matos costa; cPf: 641.092.322-87; 
Valor: r$ 3.824,52. SGT PM Wagner abadias Neves Sierro de Jesus; cPf: 
809.769.642-87; Valor: r$ 3.824,52. cB PM Bruno afonso de Melo fava-
cho; cPf: 785.585.222-00; Valor: r$ 3.671,40. cB PM rairom allan arruda 
de oliveira; cPf: 008.640.272-22; Valor: r$ 3.671,40. Sd PM alexsandro 
Nunes da cruz; cPf: 974.339.502-49; Valor: r$ 3.671,40. Sd PM Welington 
Brito dos Santos; cPf: 938.290.002-00; Valor: r$ 3.671,40. Sd PM Hermes 
Manoel damasceno de Barros; cPf: 965.503.172-15; Valor: r$ 3.671,40. or-
denador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1199/22/di/dF – 
objetivo: a serviço da PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Muni-
cípio de origem: Soure-Pa; destino: Belém-Pa; Período: 16 a 18/03/2022; 
Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: 
SGT PM olenilson aguiar Sousa; cPf: 295.634.612-15; Valor: r$ 527,52. 
SGT PM Helson david campos do Valle Júnior; cPf: 480.654.982-72; Valor: 
r$ 527,52. SGT PM Max Janner Batista Sousa; cPf: 916.127.803-34; Valor: 
r$ 527,52. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZEr-
ra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1200/22/di/dF – 
objetivo: a serviço da PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Municí-
pio de origem: Belém-Pa; destino: capitão Poço-Pa; Período: 15/03/2022; 
Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: cB PM diego Hen-
rique oliveira e Silva; cPf: 996.617.052-91; Valor: r$ 126,60. Sd PM derick 
Vanderson Pimentel cardoso; cPf: 850.436.212-49; Valor: r$ 126,60. Sd 
PM lucas Marsi Souza campelo da costa; cPf: 898.996.362-15; 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 1201/22/di/dF – 
objetivo: Escolta de Presos; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Municí-
pio de origem: Santana do araguaia-Pa; destino: redenção-Pa; Período: 
16/03/2022; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: SGT 
PM Juliana de oliveira andrade; cPf: 866.549.932-68; Valor: r$ 131,88. 
SGT PM Janel alves Silva; cPf: 755.219.622-04; Valor: r$ 131,88. Sd PM 
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Erasmo ferreira lima filho; cPf: 017.496.511-73; Valor: r$ 126,60. Sd PM 
antonio Marcos da Silva Gonçalves; cPf: 001.640.602-86; 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 1202/22/di/dF – 
objetivo: a serviço da PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Mu-
nicípio de origem: Belém-Pa; destino: igarapé-Miri-Pa; Período: 01 a 
02/03/2022; Quantidade de diárias: 01 de alimentação e 01 de pousada; 
Servidores: MaJ PM Maxwell Matos de Sousa; cPf: 893.291.122-34; Va-
lor: r$ 316,52. TEN PM Milton Brito da Silva filho; cPf: 451.742.452-91; 
Valor: r$ 282,22. SGT PM Wellington da Silva frança; cPf: 402.522.482-
87; Valor: r$ 263,76. SGT PM Valdemir Moreira Pimentel filho; cPf: 
301.323.122-04; Valor: r$ 263,76. SGT PM alexandre da Silva Nahum; 
cPf: 379.680.922-72; Valor: r$ 263,76. SGT PM Valfredo lourinho Pam-
plona Junior; cPf: 488.716.562-53; Valor: r$ 263,76. SGT PM Paulo Vitor 
de assunção lima; cPf: 848.720.982-34; Valor: r$ 263,76. SGT PM Marco 
antonio da costa fernandes; cPf: 610.937.852-68; Valor: r$ 263,76. SGT 
PM fábio Bruno da Silva Queiroz; cPf: 775.861.902-91; Valor: r$ 263,76. 
SGT PM João Paulo ribeiro da fonseca Telles; cPf: 751.245.132-68; Va-
lor: r$ 263,76. SGT PM Hélio Souza Neto; cPf: 789.803.132-68; Valor: 
r$ 263,76. SGT PM Jorge freitas da Silva; cPf: 410.073.282-15; Valor: 
r$ 263,76. cB PM andrew Willys farias Bentes; cPf: 010.685.832-74; 
Valor: r$ 253,20. cB PM fabio luiz Pimentel Marques; cPf: 772.494.452-
00; Valor: r$ 253,20. cB PM Marcos Bruno dos Santos Monteiro; cPf: 
940.201.912-04; Valor: r$ 253,20. cB PM fabricio Souza de oliveira; cPf: 
937.922.042-15; Valor: r$ 253,20. cB PM antonio Evandro Silva dos San-
tos; cPf: 957.169.982-91; Valor: r$ 253,20. cB PM Joe Makalister Sousa 
dos Santos; cPf: 889.362.442-72; Valor: r$ 253,20. cB PM Elan fernan-
des de freitas cardoso; cPf: 947.990.592-20; Valor: r$ 253,20. cB PM 
rogério do carmo Miranda; cPf: 005.611.392-70; Valor: r$ 253,20. cB 
PM renato do carmo Miranda; cPf: 013.893.712-55; Valor: r$ 253,20. 
cB PM João Paulo de castro Valente; cPf: 000.492.942-02; Valor: r$ 
253,20. cB PM Josue cleiton Barroso de Sousa; cPf: 849.961.702-63; 
Valor: r$ 253,20. Sd PM Victor Bastos franco; cPf: 890.254.582-20; Va-
lor: r$ 253,20. Sd PM Maicon Vinicios Gomes Teles; cPf: 030.005.872-
17; Valor: r$ 253,20. Sd PM fernando Wanderley da Silva carrera; cPf: 
009.380.752-09; Valor: r$ 253,20. Sd PM Thales rubilar Gonçalves Batis-
ta; cPf: 816.887.332-72; Valor: r$ 253,20. Sd PM Victor Yan Martins ro-
drigues; cPf: 003.161.162-11; Valor: r$ 253,20. ordenador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1203/22/di/dF – 
objetivo: a serviço da PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Municí-
pio de origem: Breves-Pa; destino: Muaná-Pa; Período: 13 a 15/03/2022; 
Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: 
TEN PM Gilkedson Teixeira amaral; cPf: 008.957.362-50; Valor: r$ 564,44. 
SGT PM Jeziel correa Pureza; cPf: 520.124.922-15; Valor: r$ 527,52. SGT 
PM Evandro Maria alves rodrigues; cPf: 693.830.142-53; Valor: r$ 527,52. 
cB PM Marlon da fonseca leão; cPf: 792.858.482-49; Valor: r$ 506,40. cB 
PM Waina Patrik Miranda de Melo; cPf: 677.160.912-04; Valor: r$ 506,40. 
cB PM Helder Hugo cordeiro Melo; cPf: 905.591.772-91; 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 1204/22/di/dF – 
objetivo: a serviço da PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Muni-
cípio de origem: altamira-Pa; destino: Porto de Moz-Pa; Período: 28/03 
a 05/04/2022; Quantidade de diárias: 08 de alimentação e 08 de pousa-
da; Servidores: SGT PM achyles florêncio de Sousa; cPf: 954.328.922-
00; Valor: r$ 2.110,08. cB PM Gutemberg Veloso da conceição; cPf: 
008.138.922-10; Valor: r$ 2.025,60. cB PM cicero Gleison Teixeira da 
Silva; CPF: 934.677.292-15; Valor: R$ 2.025,60. SD PM Jefferson Pereira 
da Silva; cPf: 101.751.824-69; Valor: r$2.025,60. ordenador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1216/22/di/dF – 
objetivo: a serviço da PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Mu-
nicípio de origem: Belém-Pa; destino: florianópolis-Pa; Período: 21 
a 25/03/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 04 de pou-
sada; Servidores: cEl PM José dilson Melo de Souza Júnior; cPf: 
426.627.292-87 Valor: r$ 1.747,83. TEN cEl PM Nelson alves de Sena; 
cPf: 658.950.292-72; Valor: r$ 1.747,83. TEN PM Marcos Verissimo cos-
ta; cPf: 833.890.402-34; Valor: r$ 1.501,64. ordenador: cEl QoPM ro-
BiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 
05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 774959

.

.

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA 
POLÍCIA MILITAR

.

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo de LicitaÇÃo Nº 001/2022 – cPL/FasPMPa
o diretor do fundo de assistência Social da Polícia Militar do Pará - faSPM, 
no uso das atribuições legais que lhe são conferidas e considerando os ter-
mos do Processo licitatório nº 005/2022 – faSPMPa, realizado na modali-

dade Pregão Eletrônico n° 004/2022 – cPl/faSPM, cujo objeto destina-se 
à SEGUro dE aUToMoVEiS, sendo 5 (cinco), veículos marca cHEVrolET/
TiPo SPiN 1.8 aT PrEMiEr, QUaNTidadE dE PaSSaGEiroS 7 (sete) lU-
GarES, aNo dE faBricaÇÃo 2021, aNo ModElo 2022, cor BraNca 
4 (quatro) PorTaS, coMBUSTiVEl GaSoliNa/álcool – flEX, conforme 
as especificações constantes no Termo de Referência, e considerando a 
dotação orçamentária através do Mem. Nº 007/2022 – SS – orÇ. fiN, o 
Parecer Jurídico nº 005/2022 e o Parecer do controle interno, exarado por 
meio do Mem nº 003/2022 – ci/faSPM, bem como o disposto no art. 5º, 
inciso iV da lei Estadual nº 6.474/2002, rESolVE:
1 – HoMoloGar a adjudicação referente ao supramencionado Pro-
cesso licitatório, em favor da empresa “SEGUro SUra S/a cNPJ Nº 
33.065.699/0001 – 27”, vencedora do certame, apresentando proposta 
no valor global de r$ 28.073,00 (Vinte e oito mil e setenta e três reais).
2 - deverá ser providenciado instrumento contratual, com base na mi-
nuta constante dos autos e, posteriormente, a assinatura das partes 
para o fornecimento do objeto.
3 - Determino a Publicação deste Termo de Homologação em Diário oficial 
do Estado no prazo previsto em lei.
Belém/Pa, 22 de março de 2022.
MÓiSES coSTa da coNcEiÇÃo – cEl QoPM rG 18338
dirETor do faSPMPa

Protocolo: 775308

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 045/2022/Gab. diretor/FasPM –deslocamento da 
equipe do faSPM a qual se encontrava com problemas de mobilidade, 
como bloqueio de estradas devido a fortes chuvas no trecho da viagem da 
citada equipe. fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de ori-
gem: itaituba-Pa; destino: Belém; Períodos de 17 a 18 de Março de 2022; 
Quantidade de diárias: 02 diárias de alimentação e 01 diária de pousada; 
Na categoria “B”; Servidores: ST PM rG 24458 EliEZEr rocHa dE Mo-
raES loPES; cPf: 460.996.202-06, no Valor: r$ 395,64. ordENador: 
MoiSÉS coSTa da coNcEiÇÃo; PraZo Para PrESTaÇÃo dE coNTaS: 05 
(ciNco) diaS aPÓS a daTa dE rETorNo.

Protocolo: 775354
Portaria Nº 045/2022/Gab. diretor/FasPM –deslocamento da 
equipe do faSPM a qual se encontrava com problemas de mobilidade, 
como bloqueio de estradas devido a fortes chuvas no trecho da viagem da 
citada equipe. fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de ori-
gem: Tucuruí-Pa; destino: Belém; Períodos de 17 a 18 de Março de 2022; 
Quantidade de diárias: 02 diárias de alimentação e 01 diária de pousada; 
Na categoria “B”; Servidores: ST PM rG 24458 EliEZEr rocHa dE Mo-
raES loPES; cPf: 460.996.202-06, no Valor: r$ 395,64. ordENador: 
MoiSÉS coSTa da coNcEiÇÃo; PraZo Para PrESTaÇÃo dE coNTaS: 05 
(ciNco) diaS aPÓS a daTa dE rETorNo.

Protocolo: 775392
o diretor do FasPM decide, toNar seM eFeito a PUBlicaÇÃo 
coNSTaNTE No diário oficial N° 34.902 dE 23/03/2022, rEfErENTE a 
PorTaria Nº 045/2022 – GaB dirETor/diáriaS QUE GEroU o ProToco-
lo dE PUBlicaÇÃo: 775354. ordENador MoiSÉS coSTa da coNcEiÇÃo

Protocolo: 775382
Portaria Nº 046/2022/Gab. diretor/FasPM –deslocamento da 
equipe do faSPM a qual se encontrava com problemas de mobilidade, 
como bloqueio de estradas devido a fortes chuvas no trecho da viagem da 
citada equipe. fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de ori-
gem: Tucuruí-Pa; destino: Belém; Períodos de 18 a 19 de Março de 2022; 
Quantidade de diárias: 02 diárias de alimentação e 02 diárias de pousada; 
Na categoria “B”; Servidores: SGT PM rG 23726 WaldENY dE SoUSa 
EVaNGEliSTa; cPf: 395.417.032-91, no Valor: r$ 527,52. ordENador: 
MoiSÉS coSTa da coNcEiÇÃo; PraZo Para PrESTaÇÃo dE coNTaS: 05 
(ciNco) diaS aPÓS a daTa dE rETorNo.

Protocolo: 775395
Portaria Nº 047/2022/Gab. diretor/FasPM –deslocamento para 
condução do CB PM RG 11200 Lucivaldo Balieiro Garcia, a fim de subme-
ter-se a consulta com oftalmologista, no hospital de olhos. fUNdaMENTo 
lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Tucuruí-Pa; destino: Belém; 
Períodos de 20 a 23 de Março de 2022; Quantidade de diárias: 02 diárias de 
alimentação e 02 diárias de pousada; Na categoria “B”; Servidores: cB PM 
rG 37875 adalBErTo MoraiS doS SaNToS; cPf: 817.637.782-15, no Va-
lor: r$ 379,80. ordENador: MoiSÉS coSTa da coNcEiÇÃo; PraZo Para 
PrESTaÇÃo dE coNTaS: 05 (ciNco) diaS aPÓS a daTa dE rETorNo.

Protocolo: 775405
Portaria Nº 043/2022/Gab. diretor/FasPM – Visto a necessida-
de de padronização com base no novo regulamento de Uniformes da PM-
Pa-rUPMPa, o fardamento, equipamentos e acessórios aos alunos cfo e 
cfP/2022. fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Belém-Pa; destino: castanhal, Santa izabel, capanema e Bragança; Perí-
odos de 21 a 26 de Março de 2022; Quantidade de diárias: 06 diárias de 
alimentação e 06 diárias de pousada; Na categoria “B”; Servidores: cB PM 
rG 38824 aBNEr MoiSÉS ViEira da coNcEiÇÃo; cPf: 012.808.492-82, 
no Valor: r$ 1.519,20; cB rG 14303 SaNdra dE JESUS SaNToS PiNTo; 
cPf: 736.133.802-00, no Valor: r$ 1.519,20; TErc. rG 3740090 alES-
SaNdro MoiSÉS fErrEira cardoSo; cPf: 664.299.512-00, no Valor 
r$ 1.424,28. ordENador: MoiSÉS coSTa da coNcEiÇÃo; PraZo Para 
PrESTaÇÃo dE coNTaS: 05 (ciNco) diaS aPÓS a daTa dE rETorNo.

Protocolo: 775198
Portaria Nº 044/2022/Gab. diretor/FasPM –Por ter que com-
plementar as diárias de alimentação e pousada na planilha de diária nº 
35/2022, em decorrências de adversidades enfrentadas no percurso, como 
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constantes atoleiros, pane mecânica e necessidade de guinchar o veículo. 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: itaituba-Pa; 
destino: Belém; Períodos de 16 a 19 de Março de 2022; Quantidade de di-
árias: 04 diárias de alimentação e 02 diárias de pousada; Na categoria “B”; 
Servidores: 2ºSGT PM rG 27715 odENi JoSÉ doS SaNToS loPES; cPf: 
587.701.862-00, no Valor: r$ 791,28; 2ºSGT rG 15657 NilSoN cardo-
So BaHia; cPf: 379.851.322-91, no Valor: r$ 791,28; 3ºSGT. rG 34685 
MarcoS BarroSo lEal; cPf: 913.397.742-91, no Valor r$ 791,28. or-
dENador: MoiSÉS coSTa da coNcEiÇÃo; PraZo Para PrESTaÇÃo dE 
coNTaS: 05 (ciNco) diaS aPÓS a daTa dE rETorNo.

Protocolo: 775259

.

.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

errata
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 30/2021 - srP- cBMPa
o comandante-Geral do corpo de Bombeiros Militar do Pará rETifica os 
registros constantes no EXTraTo da aTa SrP Nº 002/2022 - d referente 
ao Processo licitatório na forma Pregão Eletrônico n° 030/2021 – SrP 
– cBMPa, publicado no d.o.E. n° 34.901, em 22/03/2022, protocolo n° 
774426, conforme abaixo descrito:
onde se lê:
[…] DATA DA ASSINATURA: 21/03/2022
[…] VIGÊNCIA: 21/03/2022 À 21/03/2023
Leia-se:
[…] DATA DA ASSINATURA: 17/03/2022
[…] VIGÊNCIA: 17/03/2022 À 17/03/2023
Belém – Pa, 22 de março de 2022.
HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa – cEl QoBM
comandante-Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil

Protocolo: 775082

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 022/2021 – cBMPa
o comandante-Geral do corpo de Bombeiros Militar do Pará, no uso de 
suas atribuições legais HoMoloGa o resultado efetivado no Pregão Eletrô-
nico nº 022/2021, cujo objeto é a coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcia-
liZada Para a PrESTaÇÃo dE SErViÇoS coNTiNUadoS dE aPoio ÀS 
aTiVidadES MEio, tendo como resultado o caNcElaMENTo do iTEM Na 
faSE dE adJUdicaÇÃo, conforme registros na decisão desta autoridade 
competente após recurso impetrado e parecer com manifestação técnica 
por comissão nomeada.
Belém-Pará, 21 de março de 2022.
HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa – cEl QoBM
comandante-Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil

Protocolo: 775080

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 075/diÁria/cedec de 21 de MarÇo de 2022
o coordenador adjunto Estadual de defesa civil, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas em legislação peculiar e considerando o decreto 
Estadual de n° 2.539, de 20 de maio de 1994 e PorTaria N° 015 de 10 de 
Janeiro de 2022 – CBMPA, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.827 
de 12 de Janeiro de 2022, 
resolve:
art. 1º – conceder aos militares: SGT QBM adriaNo dE aViZ BarBoSa 
e cB QBM iSMaEl JUNio PaNToJa da SilVa, 03 (três) diárias de alimen-
tação e 02 (duas) diárias de Pousada para cada, perfazendo um valor 
total de r$ 1.292,40 (UM Mil, dUZENToS E NoVENTa E doiS rEaiS E 
QUarENTa cENTaVoS), por terem seguido viagem de Belém-Pa para o 
município de dom Eliseu/Pa, na região de integração rio capim e com 
diária do grupo B, no período de 18 a 20 de março de 2022, a serviço da 
coordenadoria Estadual de defesa civil. 
art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JaYME dE aViZ BENJÓ – cEl QoBM 
coordenador adjunto Estadual de defesa civil

Protocolo: 774760
Portaria Nº 073/diÁria/cedec de 21 de MarÇo de 2022
o coordenador adjunto Estadual de defesa civil, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas em legislação peculiar e considerando o decreto 
Estadual de n° 2.539, de 20 de maio de 1994 e PorTaria N° 015 de 10 de 
Janeiro de 2022 – CBMPA, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.827 
de 12 de Janeiro de 2022, 
resolve:
art. 1º – conceder aos militares: caP QoBM MarcElo PiNHEiro doS 
SaNToS, cB QBM NilToN do roSário SoUZa e cB QBM MarÍlia lEÃo 
da coSTa PaNToJa 05 (cinco) diárias de alimentação e 04 (quatro) di-
árias de Pousada para cada, perfazendo um valor total de r$ 3.584,43 

(TrÊS Mil QUiNHENToS E oiTENTa E QUaTro rEaiS E QUarENTa E TrÊS 
cENTaVoS), por terem seguido viagem de Belém-Pa para o município de 
redenção/Pa, na região de integração do araguaia e com diária do grupo 
B, no período de 22 a 26 de março de 2022, a serviço da coordenadoria 
Estadual de defesa civil.
art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JaYME dE aViZ BENJÓ – cEl QoBM 
coordenador adjunto Estadual de defesa civil

Protocolo: 774758

.

.

oUtras MatÉrias
.

reVoGaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 029/2021 – srP – cBMPa
o comandante-Geral do corpo de Bombeiros Militar do Pará, no uso de 
suas atribuições legais rEVoGa o Pregão Eletrônico nº 029/2021-Sr-
P-cBMPa, cujo objeto é o registro de preços para futura contratação de 
serviço de gerenciamento, com implantação e operação de sistema infor-
matizado e integrado, para manutenção preventiva e corretiva da frota da 
contratante, com fornecimento de mão de obra e materiais. Motivo: im-
pugnação de edital e manifestação do setor técnico quanto à existência de 
vício insanável culminando na necessidade de instrução de novo processo, 
sob a forma tradicional.
Belém-Pará, 22 de março de 2022.
HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa – cEl QoBM
comandante-Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil

Protocolo: 775373

.

.

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo a coNtrato
termo aditivo: 5. contrato: 119/2018-Pce/Pa. 
Partes: Polícia civil do Estado do Pará. cNPJ nº 00.368.105/0001-06. No-
RAUTO RENT A CAR LTDA. CNPJ nº 83.368.837/0001-15. Classificação 
do objeto: Prorrogação da vigência do contrato por mais 12 meses com 
reajuste de preços de 18,63% e substituição da frota. data da assina-
tura: 17/03/2022. ViGÊNcia: 17/03/2022 à 17/03/2023. orÇaMENTo: 
Programa de Trabalho Natureza de despesa fonte de recurso origem 
do recurso.40101.06.181.1502.8266.339033.0101. Estadual. Proc. nº 
2022/51259. contratado: NoraUTo rENT a car lTda. Endereço: avenida 
Bernardo Sayão, nº 138, Bairro: cidade Velha, cEP: 66.015-255, Belém/
Pa. ordENador: ana Michelle Gonçalves Soares Zagalo. chefe de Gabi-
nete do delegado Geral da Polícia civil/Pa.

Protocolo: 775000

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 003 /2022-dGPc/drF/sF 
BeLÉM, 18 de MarÇo de 2022.
o delegado Geral da Polícia civil / ordenador da Unidade orçamentária da Polícia 
civil dr. WalTEr rESENdE dE alMEida , no uso de suas atribuições legais...
rESolVE:
i - conceder suprimento de fundos a servidora VaNESSa ElaiNE fariaS 
dE SoUSa PiMENTa – cPf nº 697.587.512-04, Matrícula nº 5891357/3, 
assistente administrativo, lotada na diretoria de administração.
ii – o valor do suprimento de fundos corresponde a quantia de r$ 3.388,00 
(três mil trezentos e oitenta e oito reais), destina-se a atender as despesas 
eventuais que não possam ocorrer pelo processo normal de pagamento.
iii – a despesa que se refere o item anterior ocorrerá por conta de recursos 
próprios do Estado e terá a seguinte classificação:

cLassiFicaÇÃo VaLor r$
339039 – oUTroS SErViÇoS T. PESSoa JUrÍdica 3.388,00

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

Protocolo: 774779

.

.

oUtras MatÉrias
.

 
eXtrato de terMo de recoNHeciMeNto de dÍVida
contrato: 041/2015-Pce/Pa. Partes: PolÍcia ciVil do ESTado do 
Pará. cNPJ nº 00.368.105/0001-06. diaMoNd SErViÇoS dE liMPEZa 
E MÃo dE oBra EirEli. cNPJ nº 08.538.011/0001-31 objeto: reconhe-
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cimento de dívida referente ao período de 05/01/2022 à 27/01/2022, 
conforme Nota fiscal nº 11145. Valor: r$=433.226,16. data da assina-
tura: 21/03/2022. função Programática: 40101.06.122.1297.8338.0101.
Pi: 4120008338c.ação: 184734 Proc. nº 2022/132679. contratado: dia-
MoNd SErViÇoS dE liMPEZa E MÃo dE oBra EirEli. Endereço: Pass. 
dalva nº 505, Bairro Marambaia, cEP 66.615-080, Belém/Pa, ordenadora: 
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo. chefe de Gabinete do dele-
gado Geral da Polícia civil.

Protocolo: 774878

.

.

POLÍCIA CIENTÍFICA DO PARÁ

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 082 de 16/03/2022-daF
SErVidora: JacilENE SiQUEira dE araGÃo
carGo: auxiliar Técnico de Perícias, MaTrÍcUla: 5829704/4
PErÍodo:01.04.2022 à 30.04.2022.
TriÊNio: 05.10.2012 à 04.10.2015.
Portaria Nº 085 de 17/03/2022-daF
SErVidor: iZaBElla caSTro BaHia
carGo: Perito criminal, MaTrÍcUla: 54180461/2
PErÍodo:01.04.2022 à 30.04.2022
TriÊNio: 04.07.2006 à 03.07.2009

Protocolo: 774960

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 101/2022 de 17 de MarÇo de 2022 – GaB/dG – PcP
o dirETor-GEral da PolÍcia ciENTÍfica do Pará, usando das atribuições legais.
coNSidEraNdo, a lei n° 5.810 de 24.01.94 e a lei nº 9.382/21.
coNSidEraNdo, a lei 8.666 de 21 de junho de 1993, art. 60.
rESolVE:
Designar como fiscal o servidor ANTÔNio carloS SilVa dE frEiTaS, co-
ordenador de Material e Patrimônio, matrícula nº 57229910-2, e como 
suplente a servidora laUriEcElia da crUZ GoUVEa, Gerente de almoxa-
rifado, matrícula nº 5888117/3, do contrato administrativo nº 021/2022 – 
cPcrc, celebrado com a empresa S da c SaNToS coMErcio E SErViÇoS 
lTda, que tem por objeto a aquisição de álcool Etílico 70%, iNPM líquido, 
para atendimento as necessidades da Sede, Unidades regionais e Núcleos 
Avançados desta Polícia Científica do Pará, no período de 03 de março de 
2022 a 02 de março de 2023, conforme a atual vigência do contrato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
PolÍcia ciENTÍfica do Pará – PcP, 17 março de 2022.
cElSo da SilVa MaScarENHaS
diretor-Geral

Protocolo: 775131
Portaria Nº 106/2022 de 22 de MarÇo de 2022 – GaB/dG – PcP
o dirETor-GEral da PolÍcia ciENTÍfica do Pará, usando das atribuições legais.
coNSidEraNdo, a lei n° 5.810 de 24.01.94 e a lei nº 9.382/21.
coNSidEraNdo, a lei 8.666 de 21 de junho de 1993, art. 60.
rESolVE:
Designar como fiscal a servidora CARLA CRISTINA FERREIRA CARDO-
So carValHo, Gerente do laboratório de instrumental, matrícula nº 
5839637/1, e como suplente o servidor Eric da SilVa NaSciMENTo, co-
ordenador do laboratório, matrícula nº 54188321/1, do contrato adminis-
trativo nº 012/2022 – PcP, celebrado com a empresa aB SciEX coMErcio 
dE iNSTrUMENToS laBoraToriaiS lTda, que tem por objeto a contra-
tação na prestação de serviço para manutenção preventiva, corretiva e 
qualificação, com reposição de peças, por um período de 12 (doze) meses, 
do seguinte equipamento: SiSTEMa dE ESPEcTroMETria dE MaSSaS (lc/
MS/MS) HÍBrido TriPlo QUadrUPolo/ioN TraP liNEar (QTraP 3200) 
acoPlado EM croMaToGrafo lÍQUido dE alTa EficiENcia (HPlc), fa-
BricaNTE aPPliEd BioSYSTEMS/MdS SciEX., no período de 09 de março de 
2022 a 08 de março de 2023, conforme a atual vigência do contrato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
PolÍcia ciENTÍfica do Pará – PcP, 22 de março de 2022.
cElSo da SilVa MaScarENHaS
diretor-Geral

Protocolo: 775132
Portaria Nº 107/2022 de 22 de MarÇo de 2022 – GaB/dG – PcP
o dirETor-GEral da PolÍcia ciENTÍfica do Pará, 
usando das atribuições legais.
coNSidEraNdo, a lei n° 5.810 de 24.01.94 e a lei nº 9.382/21.
coNSidEraNdo, a lei 8.666 de 21 de junho de 1993, art. 60.
rESolVE:
Designar como fiscal a servidora MARCIA CRISTINA GOMES DE OLIVEI-
ra, Perita criminal, matrícula nº 5747040/2, e como suplente a servidora 
racHEl UllMaNN lEiTE iESPa, Perito criminal, matrícula nº 5720698/4, 
do contrato administrativo nº 022/2022 – PcP, celebrado com a empresa 
QUalY coMErcial EirEli, que tem por objeto a aquisição de material de 

consumo para o laboratório de dNa, no período de 16 de março de 2022 a 
15 de março de 2023, conforme a atual vigência do contrato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
PolÍcia ciENTÍfica do Pará – PcP, 22 de março de 2022.
cElSo da SilVa MaScarENHaS
diretor-Geral

Protocolo: 775134

.

.

coNtrato
.

coNtrato Nº 010/2022 – PcP
oBJETo: o objeto do presente contrato consiste na prestação de serviços 
de manutenção corretiva avulsa do equipamento de Sistema de cromato-
grafia Gasosa (CG) com Detector FID da Marca Varian, CG CP3800, Nº de 
serie 09970, MS Saturno 2200 nº 4438, sample 80 nº de série cH260988, 
para o atendimento das necessidades da Polícia Científica do Pará – PCP.
daTa da aSSiNaTUra: 18/03/2022.
Valor: r$ 22.410,75 
(vinte e dois mil, quatrocentos e dez reais e setenta e cinco centavos).
ViGÊNcia: 18/03/2022 a 17/03/2023.
ModalidadE: inexigibilidade de licitação nº 002/2022 - PcP
foro: Justiça Estadual, comarca de Belém/Pa.
doTaÇÃo orÇaMENTária: Pi: 1050008268c; foNTE: 0101; PTrES: 
858268; NaTUrEZa da dESPESa: 339039; aÇÃo: 232423.
coNTraTado: a empresa TEcHSciENTific coMÉrcio E SErViÇoS lTda, 
inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 13.592.077/0001-40, estabelecida à rua 
francisca Manoel de oliveira, anexo B, número 500; Bairro Jardim Portão 
Vermelho - Vargem Grande Paulista – SP; cEP 06.730-000.
ordENador dE dESPESaS: celso da Silva Mascarenhas.

Protocolo: 775157
coNtrato Nº 024/2022 – PcP
oBJETo: o objeto do presente contrato consiste na “aquisição de materiais 
de vidraria”, para atender as necessidades desta Polícia Científica do Pará.
daTa da aSSiNaTUra: 18/03/2022.
Valor: r$ 6.780,30 
(Seis mil, setecentos e oitenta reais e trinta centavos).
ViGÊNcia: 18/03/2022 a 17/03/2023.
ModalidadE: Pregão Eletrônico 009/2022 – cPcrc.
foro: Justiça Estadual, comarca de Belém/Pa.
doTaÇÃo orÇaMENTária: PlaNo iNTErNo: 1050008268c; PTrES: 
858268; NaTUrEZa da dESPESa: 339030; foNTE: 0101; aÇÃo: 232423.
coNTraTado: a empresa loG laB coMÉrcio dE ProdUToS dE laBo-
raTÓrio lTda, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 21.895.553/0001-20, esta-
belecida à rua chico Pontes, 461, Bairro: carandiru – São Paulo/SP. cEP 
02067-000.
ordENador dE dESPESaS: celso da Silva Mascarenhas.

Protocolo: 775158
coNtrato Nº 025/2022 – PcP
oBJETo: o objeto do presente contrato consiste na “aquisição de materiais 
de vidraria”, para atender as necessidades desta Polícia Científica do Pará.
daTa da aSSiNaTUra: 18/03/2022.
Valor: r$ 107.335,00 (cento e sete mil, trezentos e trinta e cinco reais).
ViGÊNcia: 18/03/2022 a 17/03/2023.
ModalidadE: Pregão Eletrônico nº 009/2022 - PcP.
foro: Justiça Estadual, comarca de Belém/Pa.
doTaÇÃo orÇaMENTária: Pi: 1050008268c; foNTE: 0101; PTrES: 
858268; NaTUrEZa da dESPESa: 339030; aÇÃo: 232423.
coNTraTado: a empresa QUalY coMErcial EirEli, inscrita no cNPJ/Mf 
sob o n° 11.301.724/0001-91, estabelecida à rua Escorpião, 230, Serra 
Verde - Passos - MG, cEP: 37901-304.
ordENador dE dESPESaS: celso da Silva Mascarenhas.

Protocolo: 775159

.

.

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DO ESTADO DO PARÁ

.

eXtrato do coNVÊNio
NÚMero do coNVÊNio: Nº 009/2022
ParTES: departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/Pa, cNPJ 
n° 04.822.060/0001-40 e  o a Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsi-
to de Santarém – SMT, inscrito no cNPJ nº 05.182.233.0011-48.
oBJETo do coNVÊNio:  cooperação técnica e operacional, por meio de 
atuação conjunta entre os partícipes como órgãos do Sistema Nacional de 
Trânsito, que viabilize a fiscalização de trânsito, o processamento de autos 
de infração de trânsito lavrados, a imposição e notificação de penalidades, 
a arrecadação de valores de multas e o consequente repasse financeiro.
ViGÊNcia   início:22/03/2022                         Término: 21/03/2024
foro: Belém
daTa dE aSSiNaTUra:  22/03/2022
ordENador rESPoNSáVEl: rENaTa MirElla frEiTaS GUiMaraES dE 
SoUZa coElHo
rENaTa MirElla frEiTaS GUiMaraES dE SoUZa coElHo
diretora Geral – dETraN/Pa

Protocolo: 775407
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.

.

Portaria
.

Portaria Nº 921/2022-dG/GaB/cGd 
Belém, 17 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 autos do Processo administrativo instituído pelo Me-
morando nº 058/2017-dHcrV, protocolo 2017/311679;
coNSidEraNdo o disposto do art. 142 da lei 9.503/97- código de Trân-
sito Brasileiro, que determina que o reconhecimento de habilitação obtida 
em outro país está subordinado às condições estabelecidas em convenções 
e acordos internacionais e às normas do coNTraN;
coNSidEraNdo o disposto nos art. 1º ao 3º da resolução coNTraN nº 
360/2010 e alterações;
coNSidEraNdo o disposto do § 1º do art. 263 da lei 9.503/97-código de 
Trânsito Brasileiro, que obriga o departamento de Trânsito a oportunizar 
aos administradores o devido processo legal na hipótese de investigação 
por suspeita de irregularidades em processo de cNH;
coNSidEraNdo que, devidamente convocado, o condutor se quedou iner-
te durante a instrução;
coNSidEraNdo que, independente da inércia do condutor, a instru-
ção da dHcrV/dETraN/Pa constatou irregularidades insanáveis no 
processo de habilitação;
r E S o l V E:
art. 1º caNcElar o registro Nacional nº 06763721525 atribuído a EriK 
GoNÇalVES dE SENa, cPf 464.213.118-30, por não cumprimento dos 
requisitos estabelecidas pela resolução coNTraN nº 360/2010;
art. 2º determinar ao rENacH que adote as providências de cancelamen-
to, inclusive junto aos demais órgãos de trânsito, na hipótese de o condu-
tor não esteja mais na base do Estado do Pará.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
rENaTa MirElla dE SoUZa coElHo
diretora Geral – dETraN/Pa
Portaria Nº 07/2022-cGd/Pad 
Belém, 21 de março de 2022.
o corregedor chefe do departamento de Trânsito do Estado do Pará, no 
uso de suas atribuições conferidas por lei, e ….
coNSidEraNdo os termos da PorTaria N° 1861/2017-dG/cG/dETraN, 
de 07.06.2017, publicada no Diário Oficial do Estado de 22.06.2017, que 
delegou poderes ao corregedor chefe para instauração de Processo de 
Sindicância investigativa ou acusatória, e/ou Processo disciplinar;
coNSidEraNdo o teor dos documentos e informações constantes nos autos 
do Processo Preliminar nº 2020/966911, que apurou irregularidades de trans-
ferência irregular de propriedade e jurisdição e, alteração de características do 
veículo de placa MMd 1910, no âmbito da cirETraN de Salinópolis;
coNSidEraNdo a delimitação da materialidade e autoria dos fatos, con-
forme Parecer correicional nº 792021-corrEGEdoria, que exigem ins-
tauração de Processo administrativo disciplinar – Pad.
r E S o l V E:
i – iNSTaUrar Processo administrativo disciplinar em face da servidora ., 
com a finalidade de apurar responsabilidades pela prática, em tese, das ir-
regularidades constantes nos autos em referência e demais fatos conexos.
ii – dESiGNar os servidores aNTÔNio fErNaNdo PiNHEiro dE liMa 
JÚNior, assistente de Trânsito, matrícula nº 80845479/1, lUNa NErU-
da aNTUNES foNSEca, agente de fiscalização de Trânsito, matrícula nº 
57201163/2, Maria SolENE ViaNa crUZ dE PaUla, assistente de Trân-
sito, matrícula nº 80845406/1,, para a sob a presidência do primeiro, apu-
rarem esses fatos, no prazo de 60 (sessenta) dias, conforme o artigo 208 
da lei 5.810/94, devendo a comissão observar as disposições contidas no 
artigo 204 e seguintes do mesmo dispositivo legal, assegurando ao acusa-
do os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
iii – ENcaMiNHar À coordenadoria disciplinar e à coordenadoria de 
Gestão de Pessoas, para que adotem as providências para o pleno cum-
primento do presente ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MarlENilSoN lUiZ PiNHEiro MiraNda
corregedor chefe – dETraN/Pa
PorTaria Nº 32/2019-dG/cGP
Portaria Nº 08/2022-cGd/Pad 
Belém, 21 de março de 2022.
o corregedor chefe do departamento de Trânsito do Estado do Pará, no 
uso de suas atribuições conferidas por lei, e ….
coNSidEraNdo os termos da PorTaria N° 1861/2017-dG/cG/dETraN, 
de 07.06.2017, publicada no Diário Oficial do Estado de 22.06.2017, que 
delegou poderes ao corregedor chefe para instauração de Processo de 
Sindicância investigativa ou acusatória, e/ou Processo disciplinar;
coNSidEraNdo o teor dos documentos e informações constantes nos 
autos do Processo Preliminar nº 2022/328071 (cópia do processo nº 
2021/886151), que apurou irregularidades de alteração de características 
de veículos, no âmbito da cirETraN de Salinópolis;
coNSidEraNdo a delimitação da materialidade e autoria dos fatos, con-
forme Parecer correicional nº 111/2021-corrEGEdoria, que exigem ins-
tauração de Processo administrativo disciplinar – Pad.
r E S o l V E:
i – iNSTaUrar Processo administrativo disciplinar em face da servidora ., 
com a finalidade de apurar responsabilidades pela prática, em tese, das ir-
regularidades constantes nos autos em referência e demais fatos conexos.
ii – dESiGNar os servidores lUNa NErUda aNTUNES foNSEca, agen-

te de fiscalização de Trânsito, matrícula nº 57201163/2, Maria SolENE 
ViaNa crUZ dE PaUla, assistente de Trânsito, matrícula nº 80845406/1, 
aNTÔNio fErNaNdo PiNHEiro dE liMa JÚNior, assistente de Trânsito, 
matrícula nº 80845479/1, para a sob a presidência da primeira, apurarem 
esses fatos, no prazo de 60 (sessenta) dias, conforme o artigo 208 da lei 
5.810/94, devendo a comissão observar as disposições contidas no artigo 
204 e seguintes do mesmo dispositivo legal, assegurando ao acusado os 
princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
iii – ENcaMiNHar À coordenadoria disciplinar e à coordenadoria de 
Gestão de Pessoas, para que adotem as providências para o pleno cum-
primento do presente ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MarlENilSoN lUiZ PiNHEiro MiraNda
corregedor chefe – dETraN/Pa
PorTaria Nº 32/2019-dG/cGP

Protocolo: 775364
Portaria Nº 837/2022-dG/GaB/cGd 
Belém, 15 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 a PorTaria Nº 810/2017-dG/GaB, publicada no diário 
Oficial do Estado nº 33.400, que cancelou processos de habilitação que 
se apresentavam com suspeita de fraudes, decorrentes de investigações 
ocorridas durante a operação Galezia;
coNSidEraNdo que o condutor HEZio SilVa doS SaNToS, foi incluído 
indevidamente na lista de condutores que tiveram seus registros Nacionais 
de Habilitação cancelados;
coNSidEraNdo que a administração Pública, no exercício de seu Poder, 
legitimada pelo Princípio da autotutela, pode rever seus próprios atos, 
quando inconvenientes, inoportunos ou ilegais.
r E S o l V E:
art. 1º EXclUir da PorTaria Nº 810/2017-dG/GaB, o nome do condutor 
HEZio SilVa doS SaNToS;
art. 2º dETErMiNar ao rENacH/Pa que adote providências no sentido de 
rESTaUrar o registro Nacional Habilitação de HEZio SilVa doS SaNToS, 
cPf 661.465.772-00, registro Nacional nº 00123875972.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
rENaTa MirElla dE SoUZa coElHo
diretora Geral – dETraN/Pa

Protocolo: 774913

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 932/2022-daF/cGP, Belém, em 18/03/2022.
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 2022/304875;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos a servidora 
francilene Maciel da Silva, matrícula nº 80845532 /1, no cargo de assis-
tente de Trânsito, lotado na cNcir.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-100,00 
(cEM rEaiS) e destina-se a suprir despesas passagens intermunicipais.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339033-r$-100,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: No período de 01/04 à 29/04/2022
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro.
Portaria Nº 925/2022-daF/cGP, Belém, em 18/03/2022.
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 2022/308176;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor Jor-
ge Henrique Santos lima, matrícula nº 3261743 /1, no cargo de Técnico, 
lotado na daf/cET.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
1.500,00 (UM Mil E QUiNHENToS rEaiS) e destina-se a suprir a diversas 
despesas e de pronto pagamento com locomoção de veículos, nos munici-
pios de cachoerira do arari, Salvaterra e Soure.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339033-r$-1.500,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: No período de 06/04 à 19/04/2022
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro.
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Portaria Nº 941/2022-daF/cGP, Belém, em 18/03/2022.
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 2022/313735;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor cle-
berson rodrigues Pantoja, matrícula nº 57195652 /1, no cargo de auxliar 
operacional de Trânsito, lotado na cirETraN de abaetetuba.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
200,00 (dUZENToS rEaiS) e destina-se a suprir despesas passagens 
intermunicipais.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339033-r$-200,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: No período de 28/03 à 21/04/2022
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro.
Portaria Nº 931/2022-daF/cGP, Belém, em 18/03/2022.
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 2022/300754;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
raimundo fabio de Paiva, matrícula nº 57174397 /2, no cargo de auxiliar 
operacional de Trânsito, lotado na cHcrV/Gccfc.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
1.400,00 (UM Mil E QUaTrocENToS rEaiS) e destina-se a suprir a diver-
sas despesas e de pronto pagamento com locomoção passagens de navio, 
balsa, e lanchas nos municipios de Novo Progresso, castelo dos Sonhos, 
Santarém, Óbidos , oriximiná, Medicilândia e altamira.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$- 200,00
3339033-r$-1.000,00
3339036-r$- 200,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: No período de 04/04 à 30/04/2022
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro.

Protocolo: 775384

diÁria
.

Portaria Nº 936/2022-daF/cgp, Belém, 18/03/2022.
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 2022/292292;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de vinte e sete e meia (27 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município 
de Belém para os municipíos de igarapé-açú – 24/03 à 29/03/2022, capa-
nema – 31/03 à 05/04/2022, Bragança – 07/04 à 12/04/2022, Salinópolis 
– 14/04 à 19/04/2022, São Miguel do Guamá – 22/04 à 27/04/2022, a fim 
de realizar visita técnica junto as cirETraNS, para avaliação de apostila-
mento de arquivos ativos e inativos para posterior digistação.

nome matricula
darllan david da conceição campos 5893823 /6

otacilio Vale de aquino 57229560 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 902/2022-daF/cgp, Belém, 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 diária constante 
no Processo nº 2022/280804;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de seis e meia (06 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de Santana do araguaia no período de 01 à 07/04/2022, 
a fim de fazer a cobertura jornalística e fotográfica da abertura do projeto 
educação de Trânsito por todo o Pará.

nome matricula
leandro oliveira ferreira 55588475 /1

arlindo ferreira cordovil filho 3255409/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 903/2022-daF/cgp, Belém, 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 diária constante 
no Processo nº 2022/293970;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de dois e meia (02 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Santa-
rém para o município de Óbidos no período de 25 à 27/03/2022, a fim de 
realizar atendimento ao público referente a 2ª e 3ª fase de habilitação, no 
referido municipio.

nome matricula
Elenilson oliveira Silva 57196932 /1

Hamilton dos Santos carneiro 12688 /1
Emerson Gil dos Santos correa 57210032 /2

Wilmar Gomes freire filho 5932004 /2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 904/2022-daF/cgp, Belém, 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 diária constante 
no Processo nº 2022/292447;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de quadro e meia (04 e 1/2) diárias ao servi-
dor abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para Vitória-ES no período de 28/03 à 01/04/2022, a fim de participar do 
XiV fórum Nacional dos conselhos de Trânsito-focoTraN.

nome matricula
Erick alexandre Martins Miranda 5673909 /7

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 906/2022-daF/cgp, Belém, 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 diária constante 
no Processo nº 2022/297799;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de seis e meia (06 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o municipio de Santarém no período de 24/04 à 30/04/2022, a fim 
de participar da capacitação para os gestores municipais de trânsito dos 
municipios da região do baixo amazonas, acompanhamento dos serviço de 
fiscalização eletrônica (RADAR).

nome matricula
ivan campos Bezerra 3261891 /1
Eduardo rabelo freire 57190748 /1

Manoel João ramos da costa 4001427 /
Bárbara Maria Morais de castro 5947687 /2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 908/2022-daF/cgp, Belém, 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 diária constante 
no Processo nº 2022/298043;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de dezenove e meia (19 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para os municipios de Santa Maria do Pará – 04 à 07/04/2022, São 
João de Pirabas – 08 à 11/04/2022, Salinópolis – 12 à 17/04/2022, capa-
nema/Belém – 18 à 23/04/2022, a fim de realizar acompanhamento dos 
serviços de fiscalização eletrônica (RADAR) na região de integração do Rio 
caeté, nas rodovias estaduais Pa-324, Pa -124, Pa-440, Pa-444, conforme 
preconiza a resolução 798/2020-coNTraN.

nome matricula
ivan campos Bezerra 3261891 /1
Eduardo rabelo freire 57190748 /1

orivaldo castro dos Santos 3262057 /1
Manoel João ramos da costa 4001427 /

Bárbara Maria Morais de castro 5947687 /2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 861/2022-daF/cgp, Belém, 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 2022/249587;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de quinze e meia (15 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município 
de Belém para os municipíos de Mãe do rio – 21/03 à 25/03/2022, 
dom Eliseu – 26/03 à 31/03/2022, rondon do Pará/Belém – 01/04 à 
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05/04/2022 a fim realizar levantamento técnico nas instalações prediais 
nas cirETraNS dos referidos municipios.

nome matricula
Margarete dos Santos Pereira 57196683 /1

Milena Bahia de Melo 5919927 /2
Vander Jocelir ferreira dos Santos 57176418 /2

Márcio luiz araújo Bittencourt 57202609 /2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 775350
Portaria Nº 854/2022-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 2022/262847;
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 capanema para o município de igarapé-Miri no período de 24/03 
à 19/04/2022, a fim de desempenhar suas atividades funcionais, em 
Operação de fiscalização de trânsito, em cumprimento a programação 
da dTo no referido municipio.

nome matricula
Bruno lucas de freitas 57201366 /1

Elizângela da Silva Veras de oliveira 57201949 /1
leandro oliveira Souza 57201362 /1
raphael rocha Mesquita 57201378 /1
renata Sousa da Silva 57201382 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 855/2022-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 2022/262733;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de vinte e dois e meia (22 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Muni-
cípio de Marabá para o município de curionópolis no período de 24/03 
à 15/04/2022, a fim de desempenhar suas atividades funcionais, em 
Operação de fiscalização de trânsito, em cumprimento a programação 
da dTo no referido municipio.

nome matricula
Gilmar ramos da costa 57201691 /1

João Bosco Mendes Júnior 57201706 /1
José Maurício rocha 3162630 /4

Marizângela Bittencourt 57201741 /1
orival ferreira Guimarães 57201368 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 856/2022-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 2022/255846;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de dezoito e meia (18 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para o município de itupiranga no período de 21/03 à 08/04/2022, 
a fim de ministrar os Cursos de Especialização para Formação de Taxista e 
condutores de Veículos de Transporte de Emergênica.

nome matricula
afonso luiz Marinho frança 3265226/1

carlos Magno Trindade ferradais 57188923 /1
Jaime da Silva ramos 3264831 /1

Helen Vanessa araújo dos Santos 57198702 /1
ivanna antunes Gurgel 57175607 /1

Walter Mota aragão Silva 5414806 /6

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 858/2022-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 2022/273406;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de quatro e meia (04 e 1/2) diárias ao ser-
vidor abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para Florianópolis/SC no período de 21 à 25/03/2022, a fim de 
participar do evento coP iNTErNacioNal – maior evento latino-ameri-
cano especializado em atividade policial.

nome matricula
ivan carlos feitosa Gomes 57198371/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 863/2022-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 2022/163846;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de vinte e cinco e meia (25 e 1/2) diárias ao ser-
vidor abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de Be-
lém para o municipío de Bragança no período de 14/03 à 08/04/2022, a fim 
de realizar atendimento de habilitação na cirETraN do referido municipio.

nome matricula
césar augusto Matos alves 57194090/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 887/2022-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 2022/261201;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de três e meia (03 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o municipío de Acará no período de 18 à 21/03/2022, a fim de realizar 
acompanhamento dos trabalhos da equipe itinerante e gestão dos proces-
sos de habilitação gerados durante a referida ação.

nome matricula
Maria Eliete lima Brito 3263851 /1

cláudio Márcio alves da costa 57175601 /1
Vinícius Vaz de oliveira carlos 57224486 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 774830
Portaria Nº 776/2022-daF/cgp, de 08/03/2022
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 2022/251317;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de vinte duas e meia (22 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
castanhal para o município de Marabá no período de 10/03 à 01/04/2022, 
a fim de desempenhar suas atividades funcionais em Operação de Fiscali-
zação de Trânsito em cumprimento da programação da dTo, e no cumpri-
mento de Oficio nº 043/2020-DIRTEC/SETRAN.

nome matricula
alessandro Saraiva Tavares 57217202 /1

Ederson José da Silva e Silva 57202063 /1
Edimilson Silva Sousa 57227294 /1

Evanildo dos Santos Moraes 5143861 /2
Patrick Siqueira ribeiro 57217176 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 774835
Portaria Nº 833/2022-daF/cgp, Belém, 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 Processo nº 2022/269618;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de ViNTE E ciNco E MEia (25 e 1/2) diárias 
aos servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Mu-
nicípio de Belém para os municípios de caNaÃ doS caraJáS – 21/03 
à 24/03/2022, cUrioNÓPoliS – 25/03 à 01/04/2022, Eldorado doS 
caraJáS – 02/04 à 05/04/2022, SÃo GEraldo do araGUaia/BElÉM – 
06/04 à 15/04/2022, a fim de realizar acompanhamento à empresa C & S 
nas ciETraNS dos referidos municípios.

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

Willian rogério Nascimento Brandão 5913070/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 905/2022-daF/cgp, Belém, 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 diária constante 
no Processo nº 2022/300718;
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r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de vinte e seis e meia (26 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para Novo Progresso – 04 à 08/04/2022, castelo dos Sonhos – 09 
à 11/04/2022, Santarém – 12 à 18/04/2022, Óbidos – 19 à 21/04/2022, 
oriximiná – 22 e 23/04/2022, Medicilândia – 24 e 25/04/2022, altamira/
Belém – 26 à 30/04/20225, a fim de realizar vistorias técnicas para cre-
denciamento de cfc’s, nos municipios acima citados.

nome matricula
antonio do carmo Braga filho 57192792 /1

rodrigo Monteiro leite de Sousa 5946933 /3
Eliene carvalho Moura 80845577 /1

raimundo fabio de Paiva 57174397 /2
Ezequias Tavares da Silva 57195749 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 775141

t.
.

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito
NÚMero da PUBLicaÇÃo: 774745
o dEParTaMENTo dE TrÂNSiTo do ESTado do Pará – dETraN/Pa, au-
tarquia Estadual, com sede a avenida augusto Montenegro, s/n°, km 03, 
Belém/Pa, inscrito no cNPJ n° 04.822.060/0001-40,
rESolVE:
Tornar sem efeito a publicação do extrato do contrato 07/2022, publicado 
no Diário Oficial do Estado n° 34.901de 22/03/2022.

Protocolo: 775175

.

.

secretaria de estado
de adMiNistraÇÃo 
PeNiteNciÁria

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 721/2022 - dGP/seaP  
BeLÉM/Pa, 22 de MarÇo de 2022.
Nome: EliaNE alVES da SilVEira, Matrícula nº 54182667/3; cargo: Téc. 
em Gestão Penitenciária - Medicina.
Período aquisitivo: 2015/2018
Período de Gozo: 01/04/2022 a 30/04/2022.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas.

Protocolo: 775177
Portaria Nº 722/2022 - dGP/seaP  
BeLÉM/Pa, 22 de MarÇo de 2022.
Nome: lUciaNa SoarES SENa, Matrícula nº 57198590/1; cargo: Téc. em 
Gestão Penitenciária – Serviço Social.
Período aquisitivo: 2011/2014
Período de Gozo: 01/04/2022 a 30/04/2022.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas.

Protocolo: 775178
Portaria Nº 723/2022 - dGP/seaP  
BeLÉM/Pa, 22 de MarÇo de 2022.
Nome: Maria dE loUrdES coSTa dE SoUZa, Matrícula nº 57201403/1; 
cargo: Téc. em Gestão Penitenciária - Nutrição.
Período aquisitivo: 2017/2020
Período de Gozo: 01/04/2022 a 30/04/2022.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas.

Protocolo: 775179
Portaria Nº 720/2022 - dGP/seaP  
BeLÉM/Pa, 22 de MarÇo de 2022.
Nome: aNToNio carloS doS SaNToS corrEa, Matrícula nº 41688/1; 
cargo: assistente administrativo.
Período aquisitivo: 2012/2015
Período de Gozo: 01/04/2022 a 30/05/2022.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas.

Protocolo: 775174
Portaria Nº 724/2022 - dGP/seaP  
BeLÉM/Pa, 22 de MarÇo de 2022.
Nome: raiMUNdo iVaN NaSciMENTo coSTa, Matrícula nº 57210780/2; 
cargo: agente Penitenciário.
Período aquisitivo: 2015/2018
Período de Gozo: 01/04/2022 a 30/04/2022.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas.

Protocolo: 775181

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria N°. 725/2022/dGP/seaP, 
Belém-Pa 22 de março de 2022. 
dESiGNar a servidora Marcia criSTiNa BorGES dE oliVEira para res-
ponder pela Gerência administrativa no centro de recuperação regional de 
Bragança – crrB, a contar de 22 de março de 2022 até ulterior deliberação.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 775042

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria N° 079/2022 –GaB/seaP
Belém/Pa, de de 2022.
o Secretário de Estado de administração Penitenciária do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições legais.
coNSidEraNdo o disposto no art. 67, da lei federal nº 8.666/93 e o 
disposto no decreto nº. 870 de 04/10/2013.
rESolVE:
art. 1º - Em substituição ao servidor JorGE ValENTiM MoNTEiro aB-
dElNor - Matrícula funcional nº 5961965, designar o servidor EMErSoN 
SilVa Barral - Matrícula funcional nº 57198082, para atuar como fiscal 
Titular, e em substituição ao servidor EMErSoN SilVa Barral - Matrí-
cula funcional nº 57198082, designar a servidora faBiaNE coSTa SEi-
XaS - Matrícula funcional nº 5959962, para atuar como fiscal Suplente 
do contrato administrativo nº 077/2019/SEaP celebrado entre a empresa 
rEciclE SErViÇoS dE liMPEZa EirEli e a Secretaria de Estado de admi-
nistração Penitenciária - SEaP, cujo objeto é a coNTraTaÇÃo dE EMPrESa 
ESPEcialiZada EM SErViÇoS dE colETa, TraNSPorTE, dESTiNaÇÃo 
fiNal dE liXo PaTolÓGico E MEdicaMENToS VENcidoS coM o for-
NEciMENTo dE SacoS dE liXo HoSPiTalar iNfEcTaNTE E colETor dE 
MaTErial PErfUro corTaNTE, Para aTENdEr aS NEcESSidadES daS 
UNidadES PriSioNaiS QUE iNTEGraM a SEcrETaria dE ESTado dE 
adMiNiSTraÇÃo - SEaP.
Parágrafo Único- São atribuições do fiscal: acompanhar e fiscalizar o fiel 
cumprimento do contrato, das cláusulas contratuais e fazer relatório de 
finalização do contrato.
art.2º - deliberar que o servidor atue em conformidade com o estabele-
cido no dispositivo legal mencionado em epígrafe, até a vigência final do 
referido instrumento.
dê-se ciência, Publique-se e cumpra-se.
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária.

Protocolo: 775006

.

.

errata
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico 71/2021-seaP/Pa
ProcESSo N°2021/881688
Publicado na Edição nº 34.886, página 164, de 09/03/2022. 
ProTocolo 768977
oNde se LÊ:

08 olEo MiNEral PUro c/100Ml, SolUÇÃo 30.000  r$2,34  r$ 7.020,00
 
Leia-se:

08 olEo MiNEral PUro c/100Ml, SolUÇÃo 3.000  r$2,34  r$ 7.020,00
 

Protocolo: 774820
errata da Publicação do aviso de Licitação do Pregão eletrônico 
10/2022 – seaP/Pa, publicado na edição do doE nº 34.901, do dia 
22/03/2022, sob o nº de Protocolo: 774377. onde se lê: data de ab-
ertura: 01/04/2022 às 10h00min (Horário de Brasília) - UaSG 925852. 
Leia-se: data de abertura: 04/04/2022 às 10h00min (Horário de 
Brasília - UaSG 925852.
Belém-Pa, 22 de março de 2022.
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 774926
errata de publicação do doe Nº 34.854, de 03.02.22, Protocolo: 
756435, referente à PorTaria Nº 107/22-dGP.SEaP, de 31/01/22:
onde se lê: 
Nome: JadEilSoN SilVa dE SENa – Período: 01.03.22 a 30.03.22
Leia-se: 
Nome: JadEilSoN SilVa dE SENa – Período: 15.03.22 a 13.04.22

Protocolo: 775183

.

.

coNtrato
.

coNtrato: 051/2022
EXErcÍcio: 2022
oBJETo: aquisição de material de consumo e insumos odontológicos des-
tinados a atender as necessidades das unidades prisionais do Presidio Es-
tadual Metropolitano.
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Valor ToTal: r$ 911.616,60.
doTaÇÃo orÇaMENTária
Programa de trabalho 97.101.03.421.1500.8228, natureza de despesa 
339030,plano interno 1050008228c, fonte 0101/0301.
daTa da aSSiNaTUra: 22/03/2022
ViGÊNcia: 22/03/2022 a 22/03/2023
coNTraTado: J M foNSEca MarTiNS lTda
cNPJ: 35.822.821/0001-98.
ENdErEÇo: Travessa Mauriti, nº 2340 – Sala a Marco - Belém.
ordENador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo – Secretário de Estado 
de administração Penitenciária.

Protocolo: 775278
coNtrato: 056/2022
EXErcÍcio: 2022
oBJETo: aquisição de equipamentos e materiais de consumo para implan-
tação de 02 (duas) oficinas de marcenaria do 5º Ciclo do Projeto de Ca-
pacitação Profissional e Implantação de Oficinas Permanentes – PROCAP, 
especializadas na produção de parques infantis em madeira e produção de 
móveis em madeira e Mdf, respectivamente nas unidades penais, central 
de Triagem Metropolitano ii (cTM ii) em ananindeua-Pa, e centro de re-
cuperação agrícola Mariano antunes (craMa) em Marabá-Pa.
Valor ToTal: r$ 113.369,34.
doTaÇÃo orÇaMENTária
consumo: Programa de trabalho 97.101 03.421.1500.8228, natureza de 
despesa 339030, fonte 0106/ 0306/ 6301, plano interno 1050008228c
Permanente: Programa de trabalho 97.101 03.421.1500.8228, natureza 
de despesa 449052, fonte 0106/0306/6301, plano interno 1050008228E
daTa da aSSiNaTUra: 22/03/2022
ViGÊNcia: 22/03/2022 a 22/03/2023
coNTraTado: l carValHo coMErcio E SErViÇoS EirEli
cNPJ: 20.991.432/0001-19.
ENdErEÇo: av. alcino cacela nº 1264, Ed. Empire center, sala 106 – 
Nazaré Belém/ Pa.
ordENador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo – Secretário de Estado 
de administração Penitenciária.

Protocolo: 775283
coNtrato: 052/2022
EXErcÍcio: 2022
oBJETo: aquisição de material de consumo e insumos odontológicos 
destinados a atender as necessidades das unidades prisionais do Presi-
dio Estadual Metropolitano.
Valor ToTal: r$ 274.611,90.
doTaÇÃo orÇaMENTária
consumo: Programa de trabalho 97.101.03.421.1500.8228, 
natureza de despesa 339030, fonte 0101/0301.
daTa da aSSiNaTUra: 21/03/2022
ViGÊNcia: 21/03/2022 a 21/03/2023
coNTraTado: EMiGE MaTEriaiS odoNToloGicoS lTda
cNPJ: 71.505.564/0001-24.
ENdErEÇo: rua Erê, 34 – 1° andar, Bairro Prado – Belo Horizonte/ MG.
ordENador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo – 
Secretário de Estado de administração Penitenciária.

Protocolo: 775046

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 011/2022 - UasG 925852
Processo nº 2022/105828, que tem como objeto a contratação de empresa 
especializada na prestação dos serviços de licença de Software (firewall 
SonicWall NSa 4600). data de abertura: 06/04/2022 às 11h00min (Horário 
de Brasília), Edital encontra-se acessível nos sites: www.comprasgoverna-
mentais.gov.br e www.compraspara.pa.gov.br. responsável pelo certame: 
Gabriel da Silva Gonçalves do Espírito Santo; local de abertura: www.
comprasgovernamentais.gov.br
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
ordenador de despesas

Protocolo: 775307
aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 006/2022 - UasG 925852
Processo nº 2022/91759, o objeto da presente licitação é a escolha da 
proposta mais vantajosa para aquisição de MEdicaMENToS destinados aos 
serviços dos 07 (sete) Espaços de Saúde nas seguintes unidades: com-
plexo Penitenciário de Marabá - cPM, centro de recuperação de Bragança 
– crrB, Presidio Estadual Metropolitano i – PEM i, Hospital Geral Peniten-
ciário – HGP, centro de recuperação regional de Breves – crrBrEVES, 
centro de recuperação regional de itaituba – crri, colônia Penal agrícola 
de Santa izabel – cPaSi, todas pertencentes à Secretaria de Estado de 
administração Penitenciária – SEaP/Pa, conforme condições, quantidades 
e exigências estabelecidas neste instrumento e na ação conveniada N° 
893381/2019, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas 
neste Edital e seus anexos. data de abertura: 06/04/2022 às 11h00min 
(Horário de Brasília), edital encontra-se acessível nos sites:www.compras-
governamentais.gov.br e www.compraspara.pa.gov.br. responsável pelo 
certame: andréia alves de araújo de lemos; local de abertura: www.
comprasgovernamentais.gov.br
Tipo de aviso: SEGUNdo aViSo.
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
ordenador de despesas

Protocolo: 774989

aPostiLaMeNto
.

aPostiLaMeNto Nº. 02 ao coNtrato adMiNistratiVo Nº. 119/2021
aPoSTilaMENTo do coNTraTo Nº 119/2021/SEaP, firMado ENTrE a 
SEcrETaria dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária - SEaP E a 
EMPrESa coPlaTEX iNdÚSTria E coMErcio dE TEcidoS lTda, iNScri-
Ta No cadaSTro NacioNal dE PESSoa JUridica Nº 14.533.049/0002-
03, coMo coNTraTada, QUE TEM Por oBJETo aQUiSiÇÃo 500 (QUi-
NHENToS) dE colETES dE ProTEÇÃo BalÍSTica Para oS ÓrGÃoS QUE 
iNTEGraM o SiSTEMa dE SEGUraNÇa PÚBlica do ESTado do Pará, 
Por rETificaÇÃo da doTaÇÃo orÇaMENTária, Na forMa aBaiXo:
a cláusula oitava do contrato passa a ter a seguinte redação:
“cláUSUla oiTaVa – da doTaÇÃo orÇaMENTária
8.1. os recursos orçamentários necessários para atender às despesas 
decorrentes deste contrato constam do orçamento aprovado da coN-
TRATANTE, como a seguir especificado: Programa de Trabalho: 97.101 
03.421.1502.8283, natureza de despesa 449052, fonte 0101/0301 (esta-
dual), P.i.: 1050008283E.”
as demais cláusulas do referido contrato permanecem inalteradas.
Belém-Pa, 21 de março de 2022.
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
SEcrETário dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária

Protocolo: 775045

coNVÊNio
.

Portaria N° 077/2022 – ccoNV/dLcc/GaB/seaP/Pa
Belém/Pa, 21 de março de 2022.
o Secretário de Estado de administração Penitenciária, 
no uso de suas atribuições legais.
coNSidEraNdo o disposto no art. 68 da lei nº 8.666/93.
rESolVE:
art.1º- designar a servidora carMEM liZaNdra raiol PalHETa, matrí-
cula 5963575 , Técnica em Gestão Pública, para atuar como fiscal do Con-
vênio nº 003/2022, celebrado entre esta Secretaria de Estado de adminis-
tração Penitenciária - SEaP e a consórcio cdG Progredior Belém, o qual 
tem por finalidade a absorção de mão de obra carcerária de 150 (cento 
e cinquenta) pessoas privadas de liberdade, em cumprimento de regime 
semiaberto, em obra de construção civil do Hospital Pronto Socorro de Be-
lém, de acordo com os termos descritos no Plano de Trabalho.
art.2º- deliberar que a servidora supracitada atue em conformidade com 
o estabelecido no dispositivo legal mencionado em epígrafe, até a vigência 
final do referido instrumento.
art.3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária.

Protocolo: 774854

oUtras MatÉrias
.

Portaria N°718/2022-dGP/seaP/Pa
Belém-Pa, 22 de março de 2022.
o dirETor dE GESTÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições legais,
rESolVE;
art. 1º - EXclUir da servidora Katia regina Gonçalves dos Santos, matrí-
cula funcional nº 54196497/1 – ocupante da função de Técnico em Gestão 
Penitenciária/Pedagogia a Gratificação de Tempo Integral no percentual de 
39,46% no incidente sobre o padrão do vencimento do cargo exercido, a 
contar de 18/02/2022.
art. 2º - coNcEdEr ao servidor Everton luiz Gonçalves dos Santos, matrícula 
funcional nº 57201100/1 - ocupante da função de auxiliar de Serviços opera-
cionais a Gratificação de Tempo Integral no percentual de 34,35% no inciden-
te sobre o padrão do vencimento do cargo exercido, a contar de 21/02/2022.
.lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 774826
Portaria N°719/2022-dGP/seaP/Pa
Belém-Pa, 22 de março de 2022.
o dirETor dE GESTÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições legais,
rESolVE:
art. 1° - dESiGNar a servidora filoMENa TErEZa caSTro NEVES, ma-
trícula funcional n° 54181632/1, para exercer a Função Gratificada de Ser-
viços Técnicos Penitenciários de reinserção Social - GSTP, com lotação 
no centro de recuperação regional de Salinópolis - crrSal, no período 
de 01/04/2022 a 30/04/2022, em substituição ao titular aNdErSoN lEal 
cardoSo, matrícula funcional n° 5922513/2, que estará em gozo de fé-
rias regulamentares.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 775218
Portaria Nº 726/2021 – dGP/seaP 
Belém/Pa, 22 de MarÇo de 2022.
Nome: aiaNa SErrao dE carValHo, Matrícula nº 54188635/2; 
cargo: Policial Penal.
assunto: licença Nojo.
Período: 06/03/2022 a 13/03/2022.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas.

Protocolo: 775165
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.

.

secretaria de estado
de cULtUra

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 091 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 os 
termos do Processo nº 2022/48451, de 13.01.2022,
rESolVE:
I - FORMALIZAR, para fins de regularização funcional, a admissão da ser-
vidora SilViNa Maria MarTiNS dE liMa, matrícula nº 0715573-16, na 
condição de prestadora de serviço, a contar de 01.10.1986, tendo a sua 
admissão regularizada no cargo efetivo de Biblioteconomista, código GEP
-aNSB-603.1, classe a, através do decreto Governamental de nº 4.770, de 
13.03.1987, publicado no Diário Oficial do Estado, de 16.03.1987.
ii – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
os seus efeitos à data de 01.10.1986.
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: 774890

.

.

errata
.

reMoÇÃo de serVidor
Portaria N° 123 de 16.03.2022
Servidor: aNa PaUla SaNTaNa loPES
Matricula: 571952/1
cargo: Técnico em Gestão cultural-arquiteto
objeto: remover do departamento de Patrimônio Histórico artístico Pro-
moc. cult. para o departamento de controle interno - coNiN.
data da remoção: a contar de 09.03.2022
os efeitos desta Portaria retroagem a 09.03.2022.
oNde se LÊ:
Matricula: 571952/1
cargo: Técnico em Gestão cultural-arquiteto
Leia-se:
Matricula: 57191521/1
cargo: assistente administrativo

Protocolo: 774793

.

.

coNtrato
.

eXtrato - coNtrato adMiNistratiVo
coNtrato Nº 013/2022
ProcESSo adMiNiSTraTiVo Nº 2022/248228
oBJETo: prestação de serviços de engenharia e manutenção predial nos 
espaços físicos ad-ministrados pela Secretaria de Estado de cultura
Valor GloBal: r$ 4.001.128,48 (quatro milhões e
mil e cento e vinte e oito reais e quarenta e oito centavos).
daTa dE aSSiNaTUra: 22/03/2022
ViGÊNcia do coNTraTo: 
12 meses, a contar de sua assinatura (22/03/2022 a 21/03/2023)
oriGEM: ata de registro de Preços 001/2022-cSl/SEcid/Ma - 
concorrência 026/2021
orÇaMENTo:
1) o valor de r$ 4.001.128,48
Projeto atividade: 7590
fonte de recurso: 0101000000/0301000000 (recursos ordinários)
Natureza da despesa: 449039 – 
oUTroS SErViÇoS dE TErcEiroS – PESSoa JUrÍdica
PTrES: 157590
Pi:103rEVaPEPa/103rEVcoJaN/103rEVcPaTd//103rEVforTE/103rE-
VMUiMS/103rEVMUSEP/103rEVrParQ/103rEViSaTa/103rEVMU-
SaS/103rEVMUcio/103rEVMUNaV/103rEMEcaBE/103rEVEfico/103rE-
VPorfT/103rEQPaQSl/103arENaGPa/103rEMUMaca/103rEVcflUZ.
aÇÃo: 263263/262873/263264/262515/263265/228594/243488/243492/2625
16/263266/263267/259097/263301/264091/268120/272077/263443/268466
fUNcioNal ProGraMáTica: 13.391.1503-7590
SErVidor rESPoNSáVEl: Nelson luis carvalho de oliveira - 
Matrícula 57190169-2
coNTraTada: Qualitech Engenharia ltda
cNPJ: 69.388.361/0001-53
ENdErEÇo: Estrada do Sítio Grande, n. 1.000, loja 11, Sítio Grande, 
cEP 65.130-000, Paço do lumiar-Ma
ordENador: Ursula Vidal Santiago de Mendonça

Protocolo: 774955

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 134/22, de 18.03.2022
Processo: 2022/321982
Servidor: JoElSoN SilVa doS SaNToS
Quantidade de diárias: 04 (quatro) e 1/2 (meia)
origem: Belém/Pa
destino: carajás/Pa
Período: 22 a 26 de março de 2022
objetivo: Transportar equipe que cumprirá agenda de Governo nas USiPaZ 
de Parauapebas/Pa e canaã dos carajás/Pa.
ordenador: Ursula Vidal Santiago de Mendonça/
Secretária de Estado de cultura/SEcUlT.

Protocolo: 774892

.

.

oUtras MatÉrias
.

a secretaria de estado de cULtUra do ParÁ - secULt, cria-
da pela lei Nº 4.589,de 18 de novembro de 1975, com a alteração da 
lei Nº 5.397, de 13 de outubro de 1987, e inscrita no cNPJ sob o Nº 
05.252.176/0001-54, aqui denominada SEcUlT-Pa, torna público, para co-
nhecimento dos interessados, a prorrogação do edital 001/2022 - PrÊMio 
PrEaMar dE cUlTUra E arTE 2022, devido à instabilidade da platafor-
ma de inscrição, no dia 21/03/2022, conforme cronograma abaixo, com 
a finalidade de premiar projetos voltados para as 20 (vinte) linguagens, 
expressões, práticas, manifestações e segmentos culturais do Estado do 
Pará, quais sejam: circo, dança, teatro, audiovisual, artes visuais, culturas 
afro-brasileiras, culturas indígenas, culturas populares, livro e leitura, cul-
tura alimentar, música, artesanato, moda e design, cultura digital, cultura 
gospel, patrimônio cultural material, patrimônio cultural imaterial, museus 
e memoriais de base comunitária, cultura urbana e periférica, pontos e 
pontões de cultura; nos termos dos artigos 23, V e 215 da constituição 
federal de 1988 e da lei n° 8.666/1993. NoVo croNoGraMa

atiVidade NoVo PerÍodo
inscrição 10/02/2022 a 23/03/2022

Publicação de Relação Provisória de habilitação (Diário Oficial do Estado e site da SECULT) 13/4/2022
Prazo para interposição de recursos 14/04 e 18/04

Publicação da Relação Final de habilitação (Diário Oficial do Estado e site da SECULT) 27/04/2022
Publicação de Relação Provisória de seleção (Diário Oficial do Estado e site da SECULT) 12/05/2022

Prazo para interposição de recursos. 13 e 16/05/2022
Publicação da Relação Final de seleção (Diário Oficial do Estado e site da SECULT) 20/05/2022

assinatura de contrato administrativo e Pagamento da 1ª Parcela até 15/06/2022
Entrega do relatório de Execução comprovada até 15/11/2022

Pagamento Parcela final (após entrega de relatório) até 30/11/2022
 

Protocolo: 775353
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
NoTa dE EMPENHo da dESPESa: 2022NE00361
ProcESSo Nº 2022/234053
Valor: r$2.500 (dois mil e quinhentos reais)
daTa da EMiSSÃo: 14/03/2022
OBJETO: Contratação da Profissional qualificada nos termos do Edital de 
credenciamento 05/2020/SEcUlT, para prestar serviços como produtora 
no evento dia internacional contra a discriminação racial.
oriGEM: Edital de credenciamento 05/2020/SEcUlT, 
inexigibilidade de licitação nº 017/2020.
orÇaMENTo Projeto atividade: 8421 fonte de recurso: 0101000000 (re-
cursos ordinários) Natureza da despesa: 339036 – oUTroS SErViÇoS 
dE TErcEiroS-PESSoa fÍSica. PTrES: 158421 Pi: 1030008421c aÇÃo: 
258318 fUNcioNal ProGraMáTica: 13.392.1503-8421.
SErVidor iNdicado coMo fiScal: allaN PiNHEiro dE carValHo – 
Matrícula: 57188175-4.
coNTraTada: BrUNa VaTUSa raiol doS SaNToS – cPf Nº 006.211.172-85
ENdErEÇo: aV. dUQUE dE caXiaS, 898, Marco, 
cEP: 66.093-026, BElÉM, Pa.
ordENador: BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira

Protocolo: 775030

.

.

FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ

.

eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 125/2022
PaE: 2022/100642
objeto: ProJETo “aMor dE carNaVal” no qual os artistas alcir MEirE-
lES, KarEca BraGa, BiaNca fUrTado, cariMBolaNdo, dElSo TaY-
Nara, EVErGracE, iZa HaBEr, MESTrE SolaNo, NilSoN cHaVES, NEY 
coNcEiÇÃo, que se apresentarão em formato digital – liVE e gravações 
de vídeos em 23/03/2022, das 10h às 20h, no município de Belém/Pa.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 185/2022 – ProJUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 dEf 
404904; fonte recurso: 0301; Elemento de despesa: 339039; ação: 264663.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
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no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido: aUTHENTica coNSUlToria, 
inscrita no cNPJ 26.959.836/0001-01
Valor Total: r$ 122.000,00 
data: 22/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 125/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 
125/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 22/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
Portaria Nº 205 de 22 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 Estad-
ual, 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/ 100642.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “aMor dE 
carNaVal” referente à iN 125/2022- fcP, fiscal Titular, o (a) servidor 
(a) MarcElo doS SaNToS carMo, matrícula nº: 5888124, cargo: Téc. 
Gestão cultural, Setor/local de Trabalho: dic, e como fiscal Substituto, 
o(a) servidor(a) aNGElo SErGio fraNco dE oliVEira, matrícula nº: 
57198595/2, cargo: Téc. Gestão cultural, Setor/local de Trabalho: dic
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 775414

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 204 de 22 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 fiscali-
zação de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o 
PaE2021/1346034
rESolVE dESiGNar, para a função de fiscal do contrato nº 006/2022, 
com a empresa r. a. PalMiEri liVraria aMaZoNica, que tem como objeto 
a aQUiSiÇÃo dE liVroS iMPrESSoS, que tem como fiscal Titular a servi-
dora SiMoNE Maria MaToS MorEira, matrícula nº2004410, cargo: Técnica 
em Gestão cultural, Setor/local de Trabalho: dli/cProS e como fiscal Subs-
tituto a servidora MariNildES cHaVES BarBoSa, matrícula nº 57193519, 
cargo: Técnico em Gestão cultural, Setor/local de Trabalho: dli/SEBP
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’ oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 775378
Portaria Nº 200 de 22 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 fiscali-
zação de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o 
PaE2021/1346009
rESolVE dESiGNar, para a função de fiscal do contrato nº 005/2022, com 
a empresa r. a. PalMiEri liVraria aMaZoNica, que tem como objeto a 
aQUiSiÇÃo dE liVroS iMPrESSoS, que tem como fiscal Titular a servidora 
SiMoNE Maria MaToS MorEira, matrícula nº2004410, cargo: Técnica em 
Gestão cultural, Setor/local de Trabalho: dli/cProS e como fiscal Substituto 
a servidora MariNildES cHaVES BarBoSa, matrícula nº 57193519, cargo: 
Técnico em Gestão cultural, Setor/local de Trabalho: dli/SEBP
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’ oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 775370
Portaria Nº 191 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 fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 
2022/134231.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “folia oN 
liNE” referente à iN 115/2022 - fcP, fiscal Titular, o (a) servidor (a) MarcE-
lo doS SaNToS carMo, matrícula nº: 5888124, cargo: Técnico em Gestão 

cultural, Setor/local de Trabalho: dic, e como fiscal Substituto, o (a) servi-
dor (a) aNGElo SErGio fraNco dE oliVEira, matrícula nº: 57198595/2, 
cargo: Técnico em 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: 774836
Portaria Nº 189 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/ 265095.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “ENGrENa-
GEM dE arTE E cUlTUra “ referente à iN 113/2022 - fcP, fiscal Titu-
lar, o(a) servidor(a) JoSÉ aUGUSTo rodriGUES da SilVa, matrícula nº: 
57205072/2, cargo: aUXiliar oPEracioNal, Setor/local de Trabalho: 
cao, e como fiscal Substituto, o(a) servidor(a) Maria dE fáTiMa liMa 
BarroSo, matrícula nº: 32026 /1, cargo: agente administrativo, Setor/
local de Trabalho: dic.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 774825
Portaria Nº 193 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 fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 
2022/257564.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “SoNS da 
cUlTUra MaraJoara” referente à iN 117/2022 - fcP, fiscal Titular, o 
(a) servidor (a) Maria dE fáTiMa liMa BarroSo, matrícula nº: 32026 
/1, cargo: agente administrativo, Setor/local de Trabalho: dic, e como 
fiscal Substituto, o(a) servidor(a) JoSÉ aUGUSTo rodriGUES da Sil-
Va, 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: 774847
Portaria Nº 190 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 fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 
2021/1220937.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “TUliPa” re-
ferente à iN 114/2022 - fcP, fiscal Titular, o (a) servidor (a) SaNdra 
Maria NaSciMENTo dE aNdradE, matrícula nº: 5935624/2, cargo: as-
sessora, Setor/local de Trabalho: dic, e como fiscal Substituto, o (a) ser-
vidor (a) MarcElo doS SaNToS carMo, matrícula nº: 5888124, cargo: 
Técnico em 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: 774829
Portaria Nº 192 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 fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 
2021/1221168.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “caNTo Pa-
raENSE” referente à iN 116/2022 - fcP, fiscal Titular, o (a) servidor (a) 
SaNdra Maria NaSciMENTo dE aNdradE, matrícula nº: 5935624/2, 
cargo: assessora, Setor/local de Trabalho: dic, e como fiscal Substituto, 
o (a) servidor (a) MarcElo doS SaNToS carMo, matrícula nº: 5888124, 
cargo: Técnico em 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: 774842
Portaria Nº 188 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-
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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/ 228267.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “ParaENSE 
da GEMa” referente à iN 112/2022 - fcP, fiscal Titular, o(a) servidor(a) 
HUGo BiSPo SaNToS NaSciMENTo, matrícula nº: 57201059, cargo: 
assistente administrativo, Setor/local de Trabalho: dic, e como fiscal 
Substituto, o(a) servidor(a) MarcElo doS SaNToS carMo, matrícula nº: 
5888124, cargo: Téc. Gestão cultural, Setor/local de Trabalho: dic.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 774816
Portaria Nº 201 de 22 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 2022/184995.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “MElodia 
dE cUlTUra” referente à iN 122/2022- 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: 775146
Portaria Nº 202 de 22 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 2022/99897.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “Bloco dE 
rUa” referente à iN 123/2022- fcP, fiscal Titular, o (a) servidor (a) SaN-
dra Maria NaSciMENTo dE aNdradE, matrícula nº: 5935624, cargo: 
assessora, Setor/local de Trabalho: GaPrES, e como fiscal Substituto, 
o(a) servidor(a) MarcElo doS SaNToS carMo, matrícula nº: 5888124, 
cargo: Téc. Gestão cultural, Setor/local de Trabalho: dic.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 775167
Portaria Nº 203 de 22 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/ 184909.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “arTE fol-
clÓrica “ referente à iN 124/2022- fcP, fiscal Titular, o (a) servidor (a) 
JoSÉ aUGUSTo rodriGUES da SilVa, matrícula nº: 57205072/2, car-
go: aUXiliar oPEracioNal, Setor/local de Trabalho: cao, e como fiscal 
Substituto, o(a) servidor(a) Maria dE fáTiMa liMa BarroSo, matrícula 
nº: 32026 /1, cargo: agente administrativo, Setor/local de Trabalho: dic.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 775190
Portaria Nº 196 de 22 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 2021/1345353.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “rETiro 
MUSical” referente à iN 118/2022- 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: 775037

Portaria Nº 197 de 22 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 2022/321539.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “BaNZEi-
ro cUlTUral EdiÇÃo icoaraci 2022” referente à iN 119/2022- fcP, fis-
cal Titular, o (a) servidor (a) Jair NaZarENo rodriGUES liMa, matrícula 
nº:5960437/1, cargo:coordenador, Setor/local de Trabalho: dic, e como fis-
cal Substituto, o(a) servidor(a) SaNdra Maria NaSciMENTo dE aNdradE, 
matrícula nº: 5935624, cargo: assessora, Setor/local de Trabalho: GaPrES.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 775073
Portaria Nº 199 de 22 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/ 1179948.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “SoM E arTE” 
referente à iN 120/2022 - fcP, fiscal Titular, o (a) servidor (a) SaNdra 
Maria NaSciMENTo dE aNdradE, matrícula nº: 5935624, cargo: asses-
sora, Setor/local de Trabalho: GaPrES, e como fiscal Substituto, o(a) ser-
vidor(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: 775058
Portaria Nº 198 de 22 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 2022/328514.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “BaNZEiro 
cUlTUral EdiÇÃo caSTaNHal 2022” referente à iN 121/2022- fcP, fiscal 
Titular, o (a) servidor (a) JoSÉ aUGUSTo rodriGUES da SilVa, matrícula 
nº: 57205072/2, cargo: aUXiliar oPEracioNal, Setor/local de Traba-
lho: cao, e como fiscal Substituto, o(a) servidor(a) SaNdra Maria NaS-
ciMENTo dE aNdradE, matrícula nº: 5935624, cargo: assessora, Setor/
local de Trabalho: GaPrES.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 775062

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 194 - cGP/FcP de 22 de MarÇo de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado do Pará, usando das atri-
buições que lhe são conferidas pela lei 5.322, de 26 de junho de 1986, 
alterada pela lei n.º 6.576, de 3 de setembro de 2003, alterada pela lei 
n.º 8.096, de 1º janeiro de 2015, publicada no d.o.E. Nº 32.798 de 01 de 
janeiro de 2015, pelo decreto do Governador do Estado do Pará, publicado 
no doE nº 34.488 de 10 de fevereiro de 2021.
coNSidEraNdo o que dispõe o art. 77 da lei nº. 5.810, de 24 de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo ainda o termo do Processo: 2021/1452982.
forMaliZar, licença para Tratamento de Saúde à servidora na tabela abaixo:

dias Periodo NoMe MatricULa carGo LaUdo

30 17/12/2021 a 
15/01/2022

laNNa roBErTa cardoSo 
PiNHEiro 57192960/ 2 TEcNico EM GESTao 

cUlTUral 86607

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

Protocolo: 775104
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errata
.

errata da Portaria N° 165 de 17 de março de 2022, publicada no 
doE 34.897 de 18/03/2022, a qual formaliza licença para tratamento de saúde,
onde se lê: 

diaS PEriodo NoME MaTricUla carGo laUdo

120 29/11/2021 a 
28/06/2022 MEliSSa BarBErY liMa 5899643/ 1 TEcNico EM GESTao 

cUlTUral 86208

Leia-se: 
diaS PEriodo NoME MaTricUla carGo laUdo

120 29/11/2021 a 
28/03/2022 MEliSSa BarBErY liMa 5899643/ 1 TEcNico EM GESTao 

cUlTUral 86208

GUilHErME rElVaS d oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 774857

coNtrato
.

contrato: 005/2022
Pae: 2021/1346009
referente: aTa SrP nº 002/2021 – PE 007/2021 – SrP 002/2021 – fcP
objeto: aquisição de livros impressos
Vigência: 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura
Valor Total: r$ 980.928,00
dotação orçamentária: Projeto atividade: 13.392.1503.8850; Plano in-
terno: 22dEf404901, Natureza de despesa: 339030; fonte de recurso: 
0101; ação: 258028
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.
contratada: r.a. PalMiEri liVraria aMaZoNica, com sede no Município 
de Belém/Pa, sito à rua do Una, nº 202, Sala a, Bairro do Telegrafo sem fio, 
cEP: 66.035-00, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 33.169.934/0001-00, repre-
sentada neste ato pela Sra. rafaEla aBrEU PalMiEri, portadora da cédula 
de identidade nº 5022828 Pc/Pa e inscrita no cPf de nº 539.679.092-04
data de assinatura: 22/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 775367
contrato: 006/2022
Pae: 2021/1346034
referente: aTa SrP nº 002/2021 – PE 007/2021 – SrP 002/2021 – fcP
objeto: aquisição de livros impressos
Vigência: 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura
Valor Total: r$ 1.129.385,00
dotação orçamentária: Projeto atividade: 13.392.1503.8850; Plano in-
terno: 22dEf404902, Natureza de despesa: 339030; fonte de recurso: 
0101; ação: 258028
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.
contratada: r.a.PalMiEri liVraria aMaZoNica, com sede no Município de 
Belém/Pa, sito à rua do Una, nº 202, Sala a, Bairro do Telegrafo sem fio, 
cEP: 66.035-00, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 33.169.934/0001-00, repre-
sentada neste ato pela Sra. rafaEla aBrEU PalMiEri, portadora da cédula 
de identidade nº 5022828 Pc/Pa e inscrita no cPf de nº 539.679.092-04
data de assinatura: 22/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 775375
contrato: 004/2022
Pae: 2021/1089768
referente: PE Nº 003/2022 – fcP
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para locaÇÃo dE li-
cENÇa dE USo dE PlaTaforMa diGiTal dE TEcNoloGia da iNforMaÇÃo 
dE lEiTUra dE liVroS diGiTaiS, BEM coMo dE ProdUÇÃo, PUBlicaÇÃo 
E diVUlGaÇÃo dE coNTEÚdo TEXTUal E MUlTiMÍdia, Para USo da Bi-
BlioTEca diGiTal arTHUr ViaNNa E dEMaiS ÓrGÃoS da fUNdaÇÃo cUl-
TUral do Pará, dESENVolVida EM PlaTaforMa WEB, coMPoSTa Por 
PorTaiS, SiSTEMaS, fErraMENTaS coM aPlicaTiVoS MÓVEiS, aBraN-
GENdo: HoSPEdaGEM, iMPlaNTaÇÃo, caPaciTaÇÃo, aSSiSTÊNcia TÉc-
Nica E aTUaliZaÇÃo TÉcNica doS SiSTEMaS QUE SErÃo iMPlaNTadaS 
E/oU EQUiPadaS PEla fUNdaÇÃo cUlTUraldo ESTado do Pará
Vigência: 
12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura do contrato
Valor Total: r$ 644.300,00
dotação orçamentária: Programa de Trabalho: 13.392.1503.8850.0000; 
Plano interno: 103.000.8850c; Elemento de despesa: 449040 e 339040; 
fonte de recurso: 0301.
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.
contratada: MENTor SolUÇÕES EM iNforMaTica lTda, inscrita no cNPJ 
sob o nº 11.801.138/0001-06, com sede na Travessa rui Barbosa, nº 1242, 
Sala nº 408, Bairro de Nazaré, cEP: 66.035-220, neste ato representado 
pelo Sr. lUiZ PaUlo corrEa loPES, portador da cédula de identidade nº 
5879461 Pc/Pa e inscrito no cPf nº 267.247.822-87,
data de assinatura: 21/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 774860

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 5º
contrato: 488/2020
Processo: 2018/406179
objeto: Prorrogação do Prazo de Vigência contratual, pelo prazo de 60 
(sessenta) dias, iniciando-se em 02/04/2022 e encerrando em 02/06/2022
fundamentação legal: no art. 57, inciso ii da lei federal nº 8.666/93, 
combinado com a clausula décima Primeira do contrato originário.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará – fcP, inscri-
ta nocNPJ: 14.662.886/0001-43, situada à avenida Gentil Bittencourt, nº 
650, Bairro: Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa.
contratada: oUro NorTE coNSTrUÇÕES E SErViÇoS EirlEi, inscrita no 
cNPJ sob o nº 29.621.201/0001-98
data de assinatura: 21/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 774856

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 117/2022
PaE: 2022/257564
objeto: ProJETo “SoNS da cUlTUra MaraJoara” no qual os artistas 
MarQUiNHo MElodia E BaNda, Trio lUZ dE TiETa, Trio cHaMoTE, 
MEll PiNHEiro, carMEN PENicHE, SaNdro SaNdiM, MUKa, JoElSoN 
PaNToJa, iGor MENdES, HEricK rafaEl, EUdES fraGa, dENNEr ciGa-
No, cEZar fariaS, BiNo, PirÔ e iVaN NEVES, que se apresentarão em 
formato digital – liVE e gravações de vídeos em 21 e 22/03/2022, das 09h 
às 01h, no Município de ananindeua/ Pa.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 176/2022 – ProJUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 
20dEMP00257; 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, inscrita no 35.674.435.0001/04
Valor Total: r$ 150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais)
data: 21/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 117/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 
117/2022, 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: 774851
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 116/2022
PaE: 2021/1221168
objeto: ProJETo “caNTo ParaENSE” no qual os artistas MaNGa rEGGaE, 
ToM WEiS, aroMa VErdE, MaNdala SoUNdS, TEKKo MarTiNS, que se 
apresentarão no projeto “caNTo ParaENSE”, a ser realizado em formato 
digital – liVE, no município de Belém/Pa, no dia 22/03/2022, 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 169/2022 – ProJUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 
21dEMP00506; 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 (setenta e cinco mil reais)
data: 21/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 116/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 
116/2022, 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: 774843
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 114/2022
PaE: 2021/1220937
objeto: ProJETo “TUliPa” no qual os artistas caNTo do NorTE, daVid 
diNiZ, diEGo do caVaco, EdEr SB, farofa BlacK, que se apresentarão 
em formato digital – liVE, no município de Belém/Pa, no dia 21/03/2022, 
das 11h às 15h, 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 135/2022 – ProJUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 
21dEMP00502; 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
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favorecido: SoUSa ProdUÇÕES, inscrita no cNPJ: 34.730.677/0001-05
Valor Total: r$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais)
data: 21/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 114/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 
114/2022, 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: 774832
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 115/2022
PaE: 2022/134231
objeto: ProJETo “folia oN liNE” no qual os artistas aNa GaBi, aN-
dErSoN GoMES, BEla PorTUGal, daNNiEl liMa, caMila MarTiNS, 
MarcoS PlaY, aNdrEa TaVarES, raYdol SaldaNHa, TEMPESTadE do 
MElodY E GrUPo cUXia, que se apresentarão em formato digital – lives, 
no dia 22/03/2022, das 10h às 19h, no Município de Belém/Pa.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 170/2022 – ProJUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22dEMP00014; 
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: Jf ProdUÇÕES, inscrita no cNPJ 21.148.270/0001-14
Valor Total: r$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais)
data: 21/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 115/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 
115/2022, 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: 774839
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 112/2022
PaE: 2022/228267
objeto: ProJETo “ParaENSE da GEMa” no qual os artistas GEYZoN Bar-
BoSa, Gil MarTiNS, lU SoUSa, JEaN GadElHa, aNdrEZiNHo SaUda-
dE, lUKaS BriTo, GUTTo XiBaTada, JoSY oliVEira, MarcElo MaiS, 
WaGNEr riBEiro se apresentarão em formato digital – liVE e gravações 
de vídeo, no município de Belém/Pa, no dia 23/03/2022, das 12h às 22h.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 171/2022 – ProJUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 dEMG 
00054; fonte recurso: 0301; Elemento de despesa: 339039; ação: 231274.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido: aNY ProdUÇÕES E VENToS, 
inscrita no cNPJ: 23.900.937/0001-19
Valor Total: r$ 100.000,00
data: 21/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 112/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 
112/2022, 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: 774821
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 113/2022
PaE: 2022/265095
objeto: ProJETo “ENGrENaGEM dE arTE E cUlTUra” no qual os artistas 
MUKa, HEricK rafaEl, cEZar fariaS, carMEM PENicHE, JoElSoN PaN-
ToJa, MEll PiNHEiro, iVaN NEVES, Trio cHaMoTE, BiNo, PirÔ, MarQUi-
NHo MElodia E BaNda, EUdES fraGa, SaNdro SaNdiM, iGor MENdES, 
Trio lUZ dE TiETa se apresentarão em formato digital – liVE e gravações de 
vídeo, no município de Belém/Pa, no dia 22/03/2022, das 09h às 00h.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 168/2022 – ProJUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 dEMG 
00058; 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, inscrita no cNPJ: 35.674.435.0001/04
Valor Total: r$ 134.000,00
data: 21/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 113/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 
113/2022, 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: 774828
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 124/2022
PaE: 2022/184909
objeto: ProJETo “arTE folclÓrica” no qual os artistas Villa KidS, SEN-
Ta PEia, MaNo io, cariMBo da Maria, ENcaNToS do cUrio, MiSTUra 

rEGioNal, BalE folcÓrico da aMaZÔNia, iaÇa lUTEraNa, aYraKYrÃ, 
ENcaNToS do Sol, TrPo KaWaHiVa, ParaNaNiM, aracUÃ, flor da 
aMaZÔNia, frUToS do Pará, UiraPUrU E VaiaNGá, que se apresenta-
rão em formato digital – liVE e gravações de vídeos em 23/03/2022, das 
08h às 01h, no município de ananindeua/Pa.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 174/2022 – ProJUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 dEf 
215201; fonte recurso: 0301; Elemento de despesa: 339039; ação: 264663.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido: TalENToS da aMaZÔNia, inscrita no cNPJ: 18.403.016/0001-00
Valor Total: r$ 150.000,00
data: 22/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 124/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 
124/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 22/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 775189
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 122/2022
PaE: 2022/184995
objeto: ProJETo “MElodia dE cUlTUra” no qual os artistas NEW WaVE, 
PEGada do aXÉ, NEliS, JUNior NEVES, Bia caNTÃo, cHUcKY, ElYcEl-
Ma cardoSo, WillY liMa, aNdrEa MilEo, dHiaNa liMa, lENNE BaN-
dEira, PaUla rUfiNo, liNda Nil, que se apresentarão em formato digi-
tal – liVE e gravações de vídeos no dia 24/03/2022, das 09h às 22h, no 
município de Belém/Pa.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 182/2022 – ProJUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 dEf 
215204; fonte recurso: 0301; Elemento de despesa: 339039; ação: 
264663.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido: TalENToS da aMaZÔNia, inscrita no cNPJ: 18.403.016/0001-00
Valor Total: r$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)
data: 22/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 122/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 
122/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 22/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 775150
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 123/2022
PaE: 2022/99897
objeto: ProJETo “Bloco dE rUa” no qual os artistas aYrES SaSaKi, 
ladY dri, flaVio coiMBra, JUH NaSciMENTo, arY NEMEr, que se apre-
sentarão em formato digital – liVE e gravações de vídeos em 22/03/2022, 
das 19h às 00h, no município de Belém/Pa.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 183/2022 – ProJUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 dEf 
404936; fonte recurso: 0301; Elemento de despesa: 339039; ação: 264663.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido: GM ProdUcoES & EVENToS, inscrita no cNPJ 25.040.045/0001-10
Valor Total: r$ 55.000,00
data: 22/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 123/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 
123/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 22/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 775166
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 079/2022
PaE: 2022/194691
Objeto: Contratação de 7 (sete) profissionais de notório saber e experi-
ência nas diversas linguagens artístico-culturais para compor a comissão 
avaliadora do Edital 002/2022 da lei Semear
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso ii c/c art. 13, 
ii, ambos da lei federal nº 8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 
69/2022 – ProJUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8842; Plano interno: 
103.000.8842 c; fonte recurso: 0101; 
Elemento de despesa: 339036 e 339047; ação: 260036.
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: Zara faBiola dE aZEVEdo GENTil, de cPf nº 521.017.892-72
fáBio caValcaNTE, de cPf nº 648.531.012-68
caMilo dEldUQUE, de cPf nº 041.626.682-72
ViTor GoNÇalVES, de cPf nº 022.453.812-89
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caroliNa aBrEU, de cPf nº 711.382.002-63
alEXaNdrE SEQUEira, de cPf nº 116.550.112-00
ValÉria aNdradE, de cPf nº 425.559.902-59
Valor Total: r$ 28.000,00
Valor individual: r$4.000,00 
data: 22/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 079/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 
079/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 22/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 775144
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 119/2022
PaE: 2022/321539
objeto: ProJETo “BaNZEiro cUlTUral EdiÇÃo icoaraci 2022” no qual 
os artistas lUciNHa BaSToS, PEdriNHo caValEro, allaN roffE, Tri-
lHaS da aMaZoNia, dJ PaUliNHo, que se apresentarão em formato di-
gital – liVE e gravações de vídeos no 24/03/2022, das 19h às 00h, no 
distrito de icoaraci.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 177/2022 – ProJUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: EMENda 
00041; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339039; ação: 233267.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido: aUTHENTica coNSUlToria, inscrita no cNPJ 26.959.836/0001-
01, e fSr ProdUÇÃoE EVENToS, inscrita no cNPJ 25.180.110/0001-03
Valor Total: r$ 71.000,00
data: 22/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 119/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 
119/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 22/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 775076
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 121/2022
PaE: 2022/328514
objeto: ProJETo “BaNZEiro cUlTUral EdiÇÃo caSTaNHal 2022” no qual 
os artistas farra dE VaQUEiro, MoNiQUE Moral, aNdrEY ViaNa, ciN-
THYa MEllo, KarliElSoN VaQUEiro, lEoZiNHo forroZEiro, lENNoN 
forroZEiro, EliSEU rodriGUES, GÊMEoS do forrÓ, aNToNio MarcoS, 
THaiS PorPiNo, MaTHEUS cUNHa, forrÓ coMBaTE, daNiEl araÚJo, ZE-
ZiNHo doS TEcladoS, que se apresentarão em formato digital – liVE e gra-
vações de vídeos nos dias 23 e 24/03/2022, no Município de castanhal/ Pa.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 178/2022– ProJUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8421; 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: VM ProdUÇÕES E EVENToS, inscrita no cNPJ: 28.041.982/0001-
89, rB ProdUÇÕES E EVENToS inscrita no cNPJ: 32.796.118/0001-64, aT 
ENTrETENiMENTo, inscrita no cNPJ: 43.599.806/0001-50, e f5 ProdU-
ÇÕES E EVENToS, inscrita no cNPJ: 36.071.815/0001-09
Valor Total: r$ 178.000,00
data: 22/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 121/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 
121/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 22/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 775063
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 118/2022
PaE: 2021/1345353
objeto: ProJETo “rETiro MUSical” no qual os artistas EliaNE liMa, 
KiMBErlY GUiMarÃES, laio araÚJo E BaNda, lEo NEGrooV, MadSoN 
GoMES, PaUlo cESar, roSiValdo alMEida, rUTH liMa, SaraH NaBa-
TE, SilVaNa frEirE, SUZi SilVa, ValdENir BarroS, cariNE SoUSa, 
que se apresentarão em formato digital – liVE e gravações de vídeos no 
dia 22/03/2022, no Município de Belém/ Pa.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 179/2022– ProJUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 dEf 
404908; fonte recurso: 0301; Elemento de despesa: 339039; ação: 
264663.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido: P&f PirES ProdUÇÕES dE EVENToS, coMÉrcio r SErViÇo 
lTda, inscrito no cNPJ 25.830.860/0001-09
Valor Total: r$ 130.000,00
data: 22/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 118/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 
118/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 22/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 775040
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 120/2022
PaE: 2021/1179948
objeto: ProJETo “SoM E arTE” no qual os artistas MaNGa rEGGaE, 
ToM WEiS, aroMa VErdE, MaNdala SoUNdS, TEKKo MarTiNS, que se 
apresentarão em formato digital – liVE e gravações de vídeos em dia 
22/03/2022, no Município de Belém/ Pa.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 181/2022 – ProJUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 21 dEMP 
00457; 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: 22/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 120/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 
120/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 22/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 775056

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 178 – cGP/daF/FcP de 21 de MarÇo de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado do Pará, no uso de suas atribui-
ções legaispelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, nos termos da 
lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, alterada pela lei nº 6.576, de 03 de 
setembro de 2003, alterada pela lei Nº 8.096, de 1º janeiro de 2015, e pelo 
decreto do Governador do Estado do Pará, publicado no doE nº 34.488 de 10 
de fevereiro de 2021. considerando a lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994 
e ainda o processo nº 2022/317326-dli/fcP, datado de 17/03/2022.
rESolVE:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos colaborado-
res eventuais abaixo mencionados, que participarão da programação “Viva 
cultura” em cametá.

NoMe c.P.F VÍNcULo PerÍodo diÁria
ana Ester de oliveira Sena  372.507.792-49 colaborador eventual 20 a 26/03/2022 6,5Juliana carolina lebrego Pereira 871.164.052-91

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

Protocolo: 775059
Portaria Nº 195 - cGP/FcP de 22 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/ /335837– Gabinete da Presidencia - GaPrE, datado de 21/03/2022.
rESolVE:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, diárias ao servidor abai-
xo mencionado, que se deslocará ao município de Almeirim a fim de aten-
der a solicitação municipal para participar de reuniões com os fazedores de 
cultura, com os grupos folclóricos, visitar a biblioteca do município e reunir 
com o departamento de cultura.

NoMe MatrÍcULa carGo PerÍodo diÁria
rodriGo BarBoSa fErrEira 5950387/ 2 coordENador 24 a 29.03.2022 5 ½

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

Protocolo: 775067
Portaria Nº 187 - 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/ 328561– Gabinete da Presidencia - GaPrE, datado de 18/03/2022.
rESolVE:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo mencionados, que se deslocarão com a finalidade de Participar do 
encerramento do Projeto ViVacUlTUra 2022 que faz parte do PPa desta 
fundação, no Município de cametá/Pa.
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NoMe MatrÍcULa carGo PerÍodo diÁria
GUilHErME rElVaS d oliVEira 57205810/1 PrESidENTE

25 a 27/03/2022 2,5PaUlo SErGio aSSUNcao 57176584/4 dirETor
JoSE JUlio SilVa BEZErra 5892295/1 MoToriSTa

aNa claUdia PiNHEiro GoNSaGa 715921/1 dirETora 25 a 28/03/2022 3,5

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

Protocolo: 775083

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos Pe 014/2021 – 
srP 007/2021 – FcP
aos 21 (vinte e um) dias do mês de março do ano de 2022, a fUNda-
ÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará – fcP, pessoa jurídica de direito 
público interno, com sede na av. Gentil Bittencourt nº. 650, 4º andar, 
bairro: Nazaré, Belém/Pa, cEP: 66035-340, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 
14.662.886/0001-43,  neste ato representado por seu Presidente, Sr. GUi-
lHErME rElVaS d’oliVEira, no uso de suas atribuições conferidas pelo 
decreto Governamental publicado no doE nº 34.488, de 10 de fevereiro 
de 2021, portador de cédula de identidade nº 255755 Pc-Pa e inscrito no 
cPf nº 640.526.802-00, considerando o julgamento da licitação na Mo-
dalidade de Pregão, na forma Eletrônica, para rEGiSTro dE PrEÇoS Nº 
007/2021, publicada no doE nº 34.8823, de 07/01/2022, processo PaE Nº 
2021/775402, RESOLVE registrar os preços das empresas abaixo qualifica-
das e suas respectivas Atas, de acordo com a classificação por elas alcan-
çadas e na quantidade cotada, e preços oferecidos pelas propostas classifi-
cadas em primeiro lugar, atendendo as condições previstas no Edital e seus 
anexos, sujeitando-se as partes às normas constantes na lei nº 8.666, de 
21 de junho de 1993 e suas alterações, da lei Estadual no 6.474,de 06 
de agosto de 2002, do decreto Estadual nº 1.887, de 07 de novembro de 
2017 e alterações, da instrução Normativa SEad nº 001, de 29 de maio 
de2018, instrução Normativa SEad nº 002, de 06 de novembro de 2018, 
e decreto Estadual no 534, de 04 de fevereiro de 2020, conforme abaixo:
ata nº 001/2022 – EMPrESa: Midia cENTEr SErVicoS dE ProdUcao 
MUSical, ciNEMaToGrafica E EVENToS EirEli, inscrita no cNPJ sob nº 
07.072.916/0001-04, com sede na avenida duque de caxias, n° 1133, Bair-
ro Marco, Belém-Pa, cEP: 66.093-026, telefone nº (91) 2121-2108, e-mail: 
midiacenterprodutora@gmail.com neste ato, representada  pelo Sr. iValdo 
KlEBEr BarroS, brasileiro, divorciado, Empresário, portador da cédula de 
identidade rG 1965243-SSP/Pa, inscrito no cPf/Mf sob o nº 264.927.092-
68. Homologa para os itens do GrUPo i – SoNoriZaÇÃo, do certame li-
citatório. ViGÊNcia: a presente ata de registro de Preços terá validade de 
21/03/2022 à 21/03/2023, 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.
ata nº 002/2021 – EMPrESa: Midia cENTEr SErVicoS dE ProdUcao 
MUSical, ciNEMaToGrafica E EVENToS EirEli, inscrita no cNPJ sob nº 
07.072.916/0001-04, com sede na avenida duque de caxias, n° 1133, Bair-
ro Marco, Belém-Pa, cEP: 66.093-026, telefone nº (91) 2121-2108, e-mail: 
midiacenterprodutora@gmail.com neste ato, representada  pelo Sr. iValdo 
KlEBEr BarroS, brasileiro, divorciado, Empresário, portador da cédula de 
identidade rG 1965243-SSP/Pa, inscrito no cPf/Mf sob o nº 264.927.092-
68. Homologa para os itens do GrUPo iii – ilUMiNaÇÃo, do certame li-
citatório. ViGÊNcia: a presente ata de registro de Preços terá validade de 
21/03/2022 à 21/03/2023, 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.
ata nº 003/2021 – EMPrESa: Midia cENTEr SErVicoS dE ProdUcao 
MUSical, ciNEMaToGrafica E EVENToS EirEli, inscrita no cNPJ sob nº 
07.072.916/0001-04, com sede na avenida duque de caxias, n° 1133, Bairro 
Marco, Belém-Pa, cEP: 66.093-026,  telefone nº (91) 2121-2108, e-mail: 
midiacenterprodutora@gmail.com neste ato, representada  pelo Sr. iValdo 
KlEBEr BarroS, brasileiro, divorciado, Empresário, portador da cédula de 
identidade rG 1965243-SSP/Pa, inscrito no cPf/Mf sob o nº 264.927.092-
68. Homologa para os itens do GrUPo Xii – aUdioViSUal, do certame li-
citatório. ViGÊNcia: a presente ata de registro de Preços terá validade de 
21/03/2022 à 21/03/2023, 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.
ata nº 004/2021 – EMPrESa: JEffErSoM ESTrUTUraS Para EVEN-
ToS EirEli, inscrita no cNPJ sob nº 03.746.510/0001-09, com sede na 
rua Professor Nelson ribeiro, n° 14, Bairro Umarizal, Belém-Pa, cEP: 
66.050-420, telefones nº (91) 9988-8033/3224-7641, e-mail: jeffersom@
jeffersom.com  neste ato,  representada  pelo Sr. JEffErSoN coSTa Gol-
dENBErG, brasileiro, casado, Empresário, portador da cédula de identida-
de rG 2132326 -SSP/Pa e inscrito no cPf/Mf sob o nº 575.465.922-91. 
Homologa para os itens do GrUPo ii – caMiNHÕES/SoM, do certame lici-
tatório. ViGÊNcia: a presente ata de registro de Preços terá validade de 
21/03/2022 à 21/03/2023, 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.
ata nº 005/2021 – EMPrESa: coSTa iMPrESSÕES lTda, inscrita no 
cNPJ sob nº 31.833.470/0001-80,  com  sede na Travessa 14 de abril, 
n° 1009, Bairro fátima, Belém-Pa, cEP: 66.060-460, telefones nº (91) 
3038-9578/8450-8000, e-mail: ultraplacascom@gmail.com  neste ato, re-
presentada pela Sra. caMila aMoriM daNiN coSTa, brasileira, casada, 
advogada, portadora da cédula de identidade 17249 oaB/Pa e inscrita no 
cPf/Mf sob o nº 887.461.782-87. Homologa para os itens do GrUPo Viii 
– Gráfica, do certame licitatório. ViGÊNcia: a presente ata de registro 
de Preços terá validade de 21/03/2022 à 21/03/2023, 12 (doze) meses, a 
contar da sua assinatura.
ata nº 006/2021 – EMPrESa: TarGET BoNÉS E SEriGrafia EirEli, 
inscrita no cNPJ sob nº 07.849.277/0001-32,  com sede na rua Paulo 
Setubal, n° 185, Bairro Messejana, fortaleza – cE, cEP: 66.842-250, 
telefones nº (85) 3276-4209/99609-1200, e-mail: adm@targetbones.
com.br  neste ato, representada pela Sra. Mila fErrEira MaciEl TaVa-

rES, brasileira, solteira, Empresária, portadora da cédula de identidade 
2008009254915 SSP/cE e inscrita no cPf/Mf sob o nº 064.109.583-07. 
Homologa para os itens do GrUPo iX – MalHaria, do certame licita-
tório. ViGÊNcia: a presente ata de registro de Preços terá validade de 
21/03/2022 à 21/03/2023, 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.
aTa nº 007/2021 – EMPrESa: MTS SEGUraNÇa lTda, inscrita no cNPJ 
sob nº 26.162.683/0001-77, com sede na Travessa Piraja, n° 1432, Bairro 
Marco, Belém-Pa, cEP: 66.094 -631, telefones nº (91) 98532-0555/98339-
6564/3264-4544, e-mail: comercial@grupormts.com, neste ato,  repre-
sentada  pelo Sr. JoSÉ roMildo MarTiNS NEVES, brasileiro, casado, 
Empresário, portador da cédula de identidade cNH 00188917504 dNT/Pa 
e inscrito no cPf/Mf sob o  nº 448.599.882-72. Homologa para os itens 
do GrUPo Xi – SEGUraNÇa dESarMada, do certame licitatório. ViGÊN-
cia: a presente ata de registro de Preços terá validade de 21/03/2022 à 
21/03/2023, 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.
GUilHErME rElVaS d’ oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará

Protocolo: 775138
editaL N.º 002/2022 - Processo seLetiVo siMPLiFicado da 
FUNdaÇÃo cULtUraL do estado do ParÁ – FcP UsiPaZ.
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, torna 
pública a ProrroGaÇÃo daS iNScriÇÕES do EdiTal 002/2022, fcP 
USiPaZ, EXclUSiVaMENTE Para NoVaS iNScriÇÕES, bem como a reti-
ficação do “Anexo I” – CRONOGRAMA do referido Edital, conforme abaixo:
aNeXo i – croNoGraMa

atiVidades PerÍodo dias

Publicação do Edital 16/03/2022 01

Período de inscrição 17 e 18/03/2022 02

reabertura do prazo para novas inscrições 24 e 25/03/2022 02

realização da análise curricular e documental 28/03/2022 a 05/04/2022 09

resultado Preliminar da análise curricular e documental 06/04/2022 01

Período para interposição de recurso 07/04/2022 01

análise dos recursos 08/04/2022 01

resultados dos recursos interpostos contra o resultado preliminar da análise 
curricular e documental. 11/04/2022 01

Resultado definitivo da Análise Curricular e Documental - Convocação para 
Entrevista 12/04/2022 01

Período de realização das Entrevistas em Belém (contemplando os candidatos 
inscritos para as vagas de Belém,  ananindeua e Marituba). 13,14, 18, 19 e 20/04/2022 05

Período de realização das Entrevistas em Marabá 25/04/2022 01

Período de realização das Entrevistas em Parauapebas 27/04/2022 01

Período de realização das Entrevistas em canaã dos carajás 28/04/2022 01

divulgação do resultado do PSS 04/05/2022 01

ToTal dE diaS ÚTEiS  26

Belém (Pará), 22 de março de 2022.
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará

Protocolo: 775152

.

.

secretaria de estado
de coMUNicaÇÃo

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 227 de 21 de março de 2022.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a Secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. nº2022/332452/SEcoM.
rESolVE:
i- conceder ao servidor relacionado; 5½ (cinco diárias e meia), que se deslo-
cará para o município de abaetetuba no período de 21 a 26 de março de 2022, 
para Coordenar oficinas de Audiovisual e Produção Cultural em Ananindeua.
NoME: faBio HENriQUE dE oliVEira
MaTricUla: 5959231
registre-se, publique-se e cumpra-se.
VEra lUcia alVES dE oliVEira
Secretária de Estado de comunicação

Protocolo: 775268
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.

.

secretaria de estado
de edUcaÇÃo

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 350/2022-GaB/siNd.  
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 fatos denunciados nos autos do Processo administra-
tivo Eletrônico nº 2020/1006306 e as demais infrações conexas que emer-
girem no decorrer dos trabalhos;
coNSidEraNdo os termos da Manifestação nº 336/2022 exarada pelo 
consultor Jurídico do Estado - aSJUr/SEdUc/Pa;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994;
r E S o l V E: 
i – dETErMiNar a instauração de SiNdicÂNcia iNVESTiGaTÓria para 
apurar denúncias constantes nos autos do Processo acima referenciado;
ii – coNSTiTUir comissão composta pelos servidores alBErTiNa do 
Socorro do carMo SilVa, Mat. nº 57213238-1 e roBErTo aNiZio 
doS SaNToS da coSTa, Mat. nº 5902612-1, para, sob a presidência da 
primeira, apurarem no prazo inicial de 30 (trinta) dias, o qual poderá ser 
prorrogado por igual período por conveniência e necessidade da adminis-
tração Pública;
iii – dEliBErar que a comissão Sindicante terá dedicação exclusiva aos 
trabalhos apuratórios e, ainda, poderá reportar-se diretamente a autorida-
des e Órgãos da administração Pública ou proceder às diligências indispen-
sáveis à instrução processual;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
Matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc

Protocolo: 775155

.

.

adMissÃo de serVidor
.

ato: coNtrato Nº 026/2022-BoM JesUs do tocaNtiNs
Nome: laUdEci PENHa BiSPo
cargo: MErENdEira
Vigência: 23/03/2022 a 22/03/2023
dotação orçamentária: 
Processo nº 1051243/2021, autorizado em 08/02/2022.
ato: coNtrato Nº 027/2022-BoM JesUs do tocaNtiNs
Nome: aNToNio lUciaNo SaraiVa fErrEira
cargo: ProfESSor
Vigência: 23/03/2022 a 22/03/2023
dotação orçamentária: 
Processo nº 2021/1056963, autorizado em 07/01/2022.
ato: coNtrato Nº 028/2022-BoM JesUs do tocaNtiNs
Nome: PrarPraMrE KWYrYTi KaiPEiTi
cargo: ProfESSor
Vigência: 23/03/2022 a 22/03/2023
dotação orçamentária: 
Processo nº 769648/2021, autorizado em 15/02/2022.
ato: coNtrato Nº 029/2022-BoM JesUs do tocaNtiNs
Nome: Maria roSElia GoiS MorEira rocHa
cargo: MErENdEira
Vigência: 23/03/2022 a 22/03/2023
dotação orçamentária: 
Processo nº 588791/2020, autorizado em 22/12/2021.

Protocolo: 775290

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

LiceNÇa saÚde 
NoME: cElia alMEida loPES
coNcESSÃo: 180 diaS
PErÍodo: 04/08/21 a 30/01/22
MaTrÍcUla: 733768/1 carGo: EScr daTil 
loTaÇÃo: EE MaGalHaES BaraTa/STa iSaBEl Pa 
laUdo MÉdico: 84481
NoME: EdENildo NoNaTo Baia WaNZElEr
coNcESSÃo: 60 diaS
PErÍodo: 08/11/21 a 06/01/22
MaTrÍcUla: 57203528/1 carGo: Prof
loTaÇÃo: EE oSValdiNa MUNiZ/caMETa
laUdo MÉdico: 70/2021
NoME: EdiTH NaSciMENTo SilVa BorGES
coNcESSÃo: 16 diaS
PErÍodo: 10/12/21 a 25/12/21
MaTrÍcUla: 54188436/1 carGo: Prof

loTaÇÃo: EE rodriGUES SaNToS/SaNTarEM 
laUdo MÉdico: 624/2021
NoME: EliaNE BaTiSTa dE oliVEira
coNcESSÃo: 60 diaS
PErÍodo: 29/11/21 a 27/01/22
MaTrÍcUla: 57176342/1 carGo: Prof
loTaÇÃo: EE raiMUNdo crUZ/aNaNiNdEUa 
laUdo MÉdico: 84491

Protocolo: 775085
ProrroGaÇÃo de LiceNÇa saÚde 
NoME: aNa SilVia BENTES fUrTado
coNcESSÃo: 180 diaS
PErÍodo: 11/12/21 a 08/06/22
MaTrÍcUla: 5845068/2 carGo: Prof
loTaÇÃo: EE aNToNio carValHo/SaNTarEM 
laUdo MÉdico: 618/2021
NoME: aNGEla criSTiNa rocHa raNGEl
coNcESSÃo: 90 diaS
PErÍodo: 01/11/21 a 29/01/22
MaTrÍcUla: 57194127/1 carGo: Prof
loTaÇÃo: EE aNa fraNcEZ/TUcUrUi
laUdo MÉdico: 1758/2021
NoME: aNToNciEBra darWicH da SilVa
coNcESSÃo: 119 diaS
PErÍodo: 11/11/21 a 09/03/22
MaTrÍcUla: 55586676/1 carGo: Prof
loTaÇÃo: EE PoliValENTE/alTaMira 
laUdo MÉdico: 596/2021
NoME: carMEN cEliNa BiTTENcoUrT SilVa
coNcESSÃo: 180 diaS
PErÍodo: 30/10/21 a 27/04/22
MaTrÍcUla: 5441811/1  carGo: Prof
loTaÇÃo: EE raiMUNdo SoUZa/TUcUrUi
laUdo MÉdico: 1770/2021
NoME: claUdio lUiZ fErNaNdES
coNcESSÃo: 90 diaS
PErÍodo: 21/11/21 a 18/02/22
MaTrÍcUla: 5753732/2 carGo: Prof
loTaÇÃo: 16ª UrE/TUcUrUi
laUdo MÉdico: 1773/2021
NoME: daNTaS iMBiriBa corrEa
coNcESSÃo: 11 diaS
PErÍodo: 13/11/21 a 23/11/21
MaTrÍcUla: 5548969/3 carGo: Prof
loTaÇÃo: EE aNToNio carValHo/SaNTarEM 
laUdo MÉdico: 569/2021
NoME: daVid WENdEr da SilVa coUTo
coNcESSÃo: 60 diaS
PErÍodo: 11/10/21 a 09/12/21
MaTrÍcUla: 57214252/1 carGo: ViGia
loTaÇÃo: EE dEoclEciaNo MorEira/coNc araGUaia
laUdo MÉdico: 318359/2021
NoME: EdilEUSa da SilVa diaS fEliX
coNcESSÃo: 91 diaS
PErÍodo: 27/11/21 a 25/02/2022
MaTrÍcUla: 57218218/1 carGo: Prof 
loTaÇÃo: EE Maria cErQUEira/iTaiTUBa 
laUdo MÉdico: 605/2021
NoME: EliZaBETH MaScarENHaS doS SaNToS SilVa
coNcESSÃo: 60 diaS
PErÍodo: 22/11/21 a 20/01/22
MaTrÍcUla: 57203357/1 carGo: Prof
loTaÇÃo: dirEToria ENSiNo/BElEM
laUdo MÉdico: 83667

Protocolo: 775086
LiceNÇa assistÊNcia 
NoME: aNa NErY liMa dE oliVEira
coNcESSÃo: 31 diaS
PErÍodo: 06/12/21 a 05/01/22
MaTrÍcUla: 57211309/1 carGo: SErVENTE 
loTaÇÃo: EE fErNaNdo GUilHoN/MoJUi caMPoS
laUdo MÉdico: 636/2021
NoME: criSTiaNE aGUiar da SilVa oliVEira
coNcESSÃo: 31 diaS
PErÍodo: 16/11/21 a 16/12/21
MaTrÍcUla: 5772320/2 carGo: Prof
loTaÇÃo: EE JoSE alENcar/SaNTarEM 
laUdo MÉdico: 560/2021
NoME: daYSE alVES da SilVa
coNcESSÃo: 81 diaS
PErÍodo: 15/10/21 a 03/01/22
MaTrÍcUla: 57234141/1 carGo: ESPEc EdUc
loTaÇÃo: EE JoSE lEiTE/coNc araGUaia
laUdo MÉdico: 318353/2021

Protocolo: 775088

LiceNÇa Para cUrso
.

ProrroGaÇÃo de LiceNÇa cUrso / ccVs
Portaria Nº 001890/2022 - saGeP - 21/03/2022
ProrroGar a licENÇa Para ParTiciPar do cUrSo dE doUTorado 
acadÊMico do ProGraMa dE PÓS-GradUaÇÃo EM EdUcaÇÃo EM ci-
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ÊNciaS E MaTEMáTica, Na UNiVErSidadE fErdEral do Pará, do(a) 
SErVidor(a) TaTiaNa criSTiNa VaScoNcEloS Maia, MaTrÍcUla Nº 
55588201-2, ESPEcialiSTa EM EdUcaÇÃo claSSE ii, loTado(a) No(a) 
diViSÃo dE lEGiSlaÇÃo E  ENQUadraMENTo, No MUNiciPio dE BE-
lÉM, No PErÍodo dE 09/03/2022 a 29/02/2024.

Protocolo: 774814
ProrroGaÇÃo de LiceNÇa cUrso / ccVs
Portaria Nº 001876/2022 - saGeP - 18/03/2022
ProrroGar a licENÇa Para ParTiciPar do cUrSo dE doUTorado 
do ProGraMa dE PÓS-GradUaÇÃo EM coMUNicaÇÃo, liNGUaGENS E 
cUlTUra, Na UNiVErSidadE da aMaZÔNia, do(a) SErVidor(a) Mar-
cia NEMEr fUrTado, MaTrÍcUla Nº 5736846-2, ProfESSor claSSE 
ii, loTado(a) No(a) diViSÃo dE lEGiSlaÇÃo E ENQUadraMENTo, No 
MUNiciPio dE BElÉM. No PErÍodo dE 01/04/2022 a 28/02/2024. 

Protocolo: 774810
ProrroGaÇÃo de LiceNÇa cUrso / ccVs
Portaria Nº 001838/2022 - saGeP - 17/03/2022
ProrroGar a licENÇa Para ParTiciPar do cUrSo dE doUTorado EM 
EdUcaÇÃo, Na UNiVErSidadE fEdEral do TocaNTiNS, do(a) SErVi-
dor(a) darlENE araÚJo GoMES, MaTrÍcUla Nº 6305130-4, ESPEcia-
liSTa EM EdUcaÇÃo claSSE ii, loTado(a) No(a) diViSÃo dE lEGiS-
laÇÃo E ENQUadraMENTo, No MUNicÍPio dE BElÉM, No PErÍodo dE 
02/03/2022 a 29/02/2024.

Protocolo: 774806
ProrroGaÇÃo de LiceNÇa cUrso / ccVs
Portaria Nº 001877/2022 - saGeP - 18/03/2022
ProrroGar a licENÇa Para ParTiciPar do cUrSo dE doUTorado 
do ProGraMa dE PÓS-GradUaÇÃo EM EdUcaÇÃo, Na UNiVErSidadE 
fEdEral do Pará/UfPa, do(a) SErVidor(a) dilZa Maria alVES ro-
driGUES, MaTrÍcUla Nº 57213482-3, ProfESSor claSSE i, loTado(a) 
No(a) diViSÃo dE lEGiSlaÇÃo E ENQUadraMENTo, No MUNicÍPio dE 
BElÉM, No PErÍodo dE 20/03/2022 a 29/02/2024.

Protocolo: 774803
coNcessÃo de LiceNÇa cUrso / ccVs
Portaria Nº 001803/2022 - saGeP - 21/03/2022
coNcEdEr licENÇa Para ParTiciPar do cUrSo dE MESTrado EM 
ENSiNo dE HiSTÓria, Na UNiVErSidadE fEdEral do TocaNTiNS, No 
PErÍodo dE 01/03/2022 a 28/02/2024, a(o) SErVidor(a) fraNSUElY 
rocHa coElHo, MaTrÍcUla Nº 57220565-1, ProfESSor claSSE ii, lo-
Toado(a) No(a) EE Prof. JoSÉ WilSoN PErEira lEiTE, No MUNicÍPio 
dE coNcEiÇÃo do araGUaia.

Protocolo: 774801
coNcessÃo de LiceNÇa cUrso / ccVs
Portaria Nº 001894/2022 - saGeP - 21/03/2022
coNcEdEr licENÇa Para ParTiciPar do cUrSo dE MESTrado EM 
EdUcaÇÃo, Na UNiVErSidadE dE caXiaS do SUl, No PErÍodo dE 
01/04/2022 a 31/05/2023, a(o) SErVidor(a) THYEllY caSTro E SilVa, 
MaTrÍcUla Nº 57220804-1, ProfESSor claSSE i, loTodo(a) No(a) EE 
lUiZ PaUliNo MarTirES, No MUNicÍPio dE BraGaNÇa.

Protocolo: 774796
coNcessÃo de LiceNÇa cUrso / ccVs
Portaria Nº 001891/2022 - saGeP - 21/03/2022
coNcEdEr licENÇa Para ParTiciPar do cUrSo dE doUTorado EM 
EdUcaÇÃo, Na UNiVESidadE do ESTado do Pará, No PErÍodo dE 
08/03/2022 a 06/03/2026, a(o) SErVidor(a) aNa PaUla NUNES fEliX, 
MaTrÍcila Nº 5889677-1, ProfESSor claSSE ii, loTado(a) No(a) EE 
Prof. rEGiNa coEli SoUZa SilVa, No MUNicPiPio dE aNaNiNdEUa.

Protocolo: 774788
coNcessÃo de LiceNÇa cUrso / ccVs
Portaria Nº 001892/2022 - saGeP - 21/03/2022
coNcEdEr licENÇa Para ParTiciPar do cUrSo dE MESTrado Pro-
fiSSioNal EM ENSiNo dE MaTEMáTica, Na UNiVErSidadE do ESTado 
do Pará, No PErÍodo dE 01/03/2022 a 28/02/2023, a(o) SErVidor(a) 
aMadEU da coSTa caBral JÚNior, MaTrÍcUla Nº 5889779-1, Pro-
fESSor claSSE ii, loTado(a) No(a) EE Prof. EUGÊNia caVEllEro dE 
MacEdo, No MUNicÍPio dE aNaNiNdEUa.

Protocolo: 774785

.

.

errata
.

errata ao Protocolo: 772876
contrato nº 012/2020– SEdUc/ 
imperador distribuidora comércio e Serviços ltda
onde se Lê
Vigência: 16/03/2022 a 13/03/2023
Leia-se:
Vigência: 16/03/2022 a 16/03/2023
Publicado no doE de nº 34.896 em 17/03/2022
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/ 
Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 775196
errata ao Protocolo: 760189
contrato de locação de imovel nº 023/2017– SEdUc/ 
isane Therezinha Zahluth Monteiro
onde se Lê
objeto do aditivo: alterar a cláusula Quarta – do Valor e a cláusula Sé-
tima – do Prazo de Vigência, prorrogando a vigência do contrato original 
por mais 12 (doze) meses e alterando o valor mensal para r$ 12.351,97 
(doze mil, trezentos e cinquenta e um reais e noventa e sete centavos), 
perfazendo o valor global de r$ 148.223,64 (cento e quarenta e oito mil, 
duzentos e vinte e três reais e sessenta e quatro centavos)

Leia-se:
objeto do aditivo: alterar a cláusula Quarta - do Valor e a cláusula Sétima - 
do Prazo de Vigência, prorrogando a vigência do contrato original por mais 12 
(doze) meses e alterando o valor mensal para r$ 11.929,50 (onze mil, nove-
centos e vinte e nove reais e cinquenta centavos), perfazendo o valor global 
de r$ 143.154,00 (cento e quarenta e três mil, cento e cinquenta e quatro 
reais), em razão de reajuste conforme o índice do iPca do contrato original
Publicado no doE de nº 34.896 em 17/03/2022
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/ 
Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 775275

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 5
contrato: 078/2018
objeto do contrato: contratação de empresa especializada na prestação 
de serviços de locação de veículos automotores, sob demanda anual 
pelo sistema de registro de preços, destinados a Secretaria de Estado 
de Educação/SEdUc.
objeto do aditivo: alterar a cláusula Sexta – do Prazo de Vigência do con-
trato original, prorrogando sua vigência por mais 12 (doze) meses.
ata de registro de Preços nº 002/2017-SEGUP
dotação orçamentária: * fonte: 0102006355 ação: 231016 funcional 
Programática: 16101.12 122.1297 Projeto/atividade: 8338 Produto: 2795 
Natureza da despesa: 3390.33
Partes:
contratante: Secretaria de Estado de Educação. cNPJ. nº 05.054.937/0001-
63, com sede na rod. augusto Montenegro – Km 10, s/n, cEP.: 66.820-
000, Tenoné, Belém/Pa.
contratada: Brasil rent a car ltda., com cNPJ Nº 03.434.532/0001-25, 
com sede na rua oliveira Belo, nº 122, Ed. antonio Santiago, 2a, cEP: 
66.050-380, Umarizal, Belém/Pa.
data de assinatura: 21/03/2022
Vigência: 02/04/2022 a 01/04/2023
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/ 
Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 774787
termo aditivo: 23
contrato: 079/2013
objeto do contrato: construção de Escola com 12 (doze) Salas de aula, no 
município de Garrafão do Norte/Pa
objeto do aditivo: alterar a cláusula oitava – da Vigência do contrato ori-
ginal, prorrogando sua vigência por mais 90 (noventa) dias.
concorrência Pública nº 037/2012 – Nlic/SEdUc
Partes:
contratante: Secretaria de Estado de Educação. cNPJ. nº 05.054.937/0001-
63, com sede na rod. augusto Montenegro, Km 10, s/n, cEP.: 66.820-000, 
Tenoné, Belém/Pa.
contratada: Nacional construções & Serviços Técnicos Eireli, com cNPJ/Mf. 
nº 02.934.270/0001-03, com sede na Tv. angustura, nº 822, cEP: 66.120-
230, Sacramenta, Belém/Pa.
data de assinatura: 21/03/2022
Vigência: 22/03/2022 a 20/06/2022
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/
Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 768652
termo aditivo: 6
contrato: 009/2018
objeto do contrato: construção de escola com 12 (doze) salas em Mirititu-
ba no município de itaituba/Pa.
objeto do aditivo: alterar a cláusula décima Quinta - da Vigência do contrato 
original, prorrogando sua vigência por mais 180 (cento e oitenta) dias.
concorrência Pública nº 04/2017 – Nlic/SEdUc
Partes:
contratante: Secretaria de Estado de Educação. cNPJ. nº 05.054.937/0001-
63, com sede na rod. augusto Montenegro, Km 10, s/n, 
cEP.: 66.820-000, Tenoné, Belém/Pa.
contratada: contap construtora ltda, cNPJ. n° 83.773.804/0001-50, com 
sede na av alvaro adolfo, nº 497, cEP: 68.005-150, Prainha, Santarém/Pa.
data de assinatura: 15/03/2022
Vigência: 16/03/2022 a 12/09/2022
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/ 
Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 768654

diÁria
.

Portaria de diarias No. 52433/2022
oBJETiVo: conduzir equipe técnica que realizará tombamento do Programa 
dinheiro dieto na Escola PddE e também tombamento dos bens patrimoniais.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
caPaNEMa / BoNiTo / 22/03/2022 - 22/03/2022 Nº diárias: 0
BoNiTo / caPaNEMa / 22/03/2022 - 22/03/2022 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: 775240
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Portaria de diarias No. 52471/2022
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: VEraNEiZE doS aNJoS alVES
MaTrÍcUla: 5960973
cPf: 64735109234
carGo/fUNÇÃo:
coordENador / dirEcao
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 775256
Portaria de diarias No. 52435/2022
oBJETiVo: conduzir equipe técnica que realizará tombamento do Programa 
dinheiro dieto na Escola PddE e também tombamento dos bens patrimoniais.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
caPaNEMa / PriMaVEra / 24/03/2022 - 24/03/2022 Nº diárias: 0
PriMaVEra / caPaNEMa / 24/03/2022 - 24/03/2022 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: 775222
Portaria de diarias No. 52436/2022
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: aNToNio fElicio SoUSa PiNTo
MaTrÍcUla: 467839
cPf: 14566257215
carGo/fUNÇÃo:
aGENTE adMiNiSTraTiVo / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 775248
Portaria de diarias No. 52432/2022
oBJETiVo: conduzir equipe técnica que realizará tombamento do Programa 
dinheiro dieto na Escola PddE e também tombamento dos bens patrimoniais.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
caPaNEMa / oUrEM / 21/03/2022 - 21/03/2022 Nº diárias: 0
oUrEM / caPaNEMa / 21/03/2022 - 21/03/2022 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: 775233
Portaria de diarias No. 52443/2022
oBJETiVo: Solicitação de diárias ao motorista para conduzir servidores da 
ouvidoria/NdE, que irão instruir Processos administrativos e disciplinar 
nos Municiípios de ourém e São Miguel do Guamá/Pa.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / oUrEM / 22/03/2022 - 22/03/2022 Nº diárias: 0
oUrEM / Sao MiGUEl do GUaMa / 22/03/2022 - 25/03/2022 Nº diárias: 3
Sao MiGUEl do GUaMa / BElEM / 25/03/2022 - 25/03/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: raiMUNdo SoarES dE SoUZa
MaTrÍcUla: 5073995
cPf: 04722230200
carGo/fUNÇÃo:
MoToriSTa / aTiV aPoio oPErac
ordENador: Marco aNToNio da SilVa PErEira cPf: 98664956200
Portaria de diarias No. 52424/2022
oBJETiVo: Proocesso administrativo disciplinar de Nº 85/2020, o qual tra-
ta sobre o contrato de aluguel de imóvel, onde funcionava a Escola anexo 
Eduardo angelim - Jardim Novo Horizonte - em Parauapebas.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / ParaUaPEBaS / 28/03/2022 - 29/03/2022 Nº diárias: 1
ParaUaPEBaS / BElEM / 29/03/2022 - 31/03/2022 Nº diárias: 2.5
NoME: SUEli BraSil BraGa doS SaNToS
MaTrÍcUla: 240842
cPf: 29530202253
carGo/fUNÇÃo:
EScr. daTiloG. rEf.iii / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: Marco aNToNio da SilVa PErEira cPf: 98664956200
Portaria de diarias No. 52423/2022
oBJETiVo: Proocesso administrativo disciplinar de Nº 85/2020, o qual tra-
ta sobre o contrato de aluguel de imóvel, onde funcionava a Escola anexo 
Eduardo angelim - Jardim Novo Horizonte - em Parauapebas.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / ParaUaPEBaS / 28/03/2022 - 29/03/2022 Nº diárias: 1
ParaUaPEBaS / BElEM / 29/03/2022 - 31/03/2022 Nº diárias: 2.5
NoME: roSaliNa oliVEira MUNiZ

MaTrÍcUla: 5890701
cPf: 33060240230
carGo/fUNÇÃo:
aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: Marco aNToNio da SilVa PErEira cPf: 98664956200
Portaria de diarias No. 52422/2022
oBJETiVo: Proocesso administrativo disciplinar de Nº 85/2020, o qual tra-
ta sobre o contrato de aluguel de imóvel, onde funcionava a Escola anexo 
Eduardo angelim - Jardim Novo Horizonte - em Parauapebas.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / ParaUaPEBaS / 28/03/2022 - 29/03/2022 Nº diárias: 1
ParaUaPEBaS / BElEM / 29/03/2022 - 31/03/2022 Nº diárias: 2.5
NoME: NEYrE alEXaNdrE BarroS MacHado
MaTrÍcUla: 57176508
cPf: 59457210263
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor ad-4 / docENTE
ordENador: Marco aNToNio da SilVa PErEira cPf: 98664956200

Protocolo: 775186
Portaria de diarias No. 52430/2022
oBJETiVo: aplicação de exame aos candidatos selecionados pelo Progra-
ma Jovens Embaixadores.
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: Hilda caroliNa dE SoUZa cUNHa
MaTrÍcUla: 57210150
cPf: 27866408220
carGo/fUNÇÃo:
ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE ii / ESPEcialiSTa
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 775031

.

.

editaL de NotiFicaÇÃo
.

editaL de coNVocaÇÃo a Presidente da cPad, constituída nos ter-
mos da Portaria nº 260/2019 de 06/11/2019. 
Publicada no doE nº 34.029 de 07/11/2019 (Proc. nº 1268041/2018),  
coNVoca na forma do art. 219 P. Ú. da lei 5.810/1994 rJU/Pa, a ser-
vidora aBEa NadaBE PaiVaS doS rEiS, matrícula nº 5802482-
2, que achando-se em local incerto e não sabido, deve apresentar-
se, no prazo de 15 (quinze) dias, perante a comissão, que está se-
diada no Núcleo de disciplina e Ética/SEdUc, na sede da SEdUc (tér-
reo), sito à rodovia augusto Montenegro, s/nº, Km 10, bairro: Teno-
né, cEP: 66.820-000, Belém/Pa.
considere a servidora NoTificada em razão das imputações conti-
das no Processo nº 1268041/2018, pelo cometimento, em tese, de fal-
ta funcional constante de abandono de cargo, de acordo com o pre-
visto nos arts. 178, iV c/c 190, ii, § 2º da lei Estadual 5.810/94 rJU/
Pa, sendo garantido o direito da ampla defesa e do contraditório.
Não comparecendo a convocada, vem a Presidente requerer designa-
ção de defensor dativo, no qual indico a servidora amelia das Gra-
ças cantão Simões, matrícula no 57229140-2, com o objetivo de acom-
panhar os procedimentos da comissão referente a servidora supracitada.
________________________
Karina da rocha Góes araújo
Presidente da comissão
________________________
luciana Gomes caramelo
1º Membro/Secretária
_________________________
Kelton Monteiro de Menezes
2º Membro

Protocolo: 775064

.

.

oUtras MatÉrias
.

ata de reGistro de PreÇos N° 004/2022-sedUc
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 004/2021-NLic/sedUc
sisteMa de reGistro de PreÇos
Processo Pae nº 2021/374465
tiPo de LicitaÇÃo: MeNor VaLor UNitÁrio/iteM
objeto: aquisição de Gêneros alimentícios, perecíveis e não perecíveis, a 
fim de suprir as necessidades de Alimentação Escolar de Alunos da Educa-
ção Básica da rede Estadual de Ensino, atendidos pelo Programa Nacional 
de alimentação Escolar – PNaE, no âmbito da Secretaria de Estado de 
Educação – SEdUc/Pa.
data de assinatura: 18/03/2022
Vigência: 18/03/2022 a 18/03/2023
Empresa vencedora: SUPEr VENdaS coMÉrcio lTda.
cNPJ: 17.949.776/0001-55
Endereço: rua Quinta do Tapanã, nº 275, letra B, Bairro: Tapanã – distrito 
de icoaraci, Belém/Pa - cEP: 66.825-360.
Tel.: (91) 33550793 – 984278559 - 984278750
E-mail: djlpantoja@hotmail.com
representante legal: iNGrid PiTMaN fariaS, portador da carteira de 
identidade nº 05669362322 dETraN-Pa e cPf nº 021.856.682-42.
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reGiÃo de iNteGraÇÃo: GUaJarÁ
(Municípios: ananindeua, Belém e santa Bárbara)

iTEM cÓd. 
SiMaS ESPEcificaÇÃo do ProdUTo UNid. QTdE Valor 

UNiT. Valor ToTal

32 214699-1 caNJica dE MilHo BraNco
Marca: JUNiNo Kg 7.148 r$ 7,10 r$ 50.750,80

34 188710-6
carNE BoViNa corTE TraSEiro TiPo coXÃo 

MolE
Marca: QUaliTY BEEf

Kg 119.742 r$ 34,64 r$ 
4.147.862,88

58 010477-9 fEiJÃo PrETo
Marca: MESTrE cUca PcT 52.328 r$ 7,01 r$ 

366.819,28

59 010477-9 fEiJÃo PrETo
Marca: MESTrE cUca PcT 17.442 r$ 7,01 r$ 

122.268,42

64 125475-8 lEiTE dE coco
Marca: MESTrE cUca litro 15.576 r$ 4,34 r$ 67.599,84

65 125475-8 lEiTE dE coco
Marca: MESTrE cUca litro 5.192 r$ 4,34 r$ 22.533,28

Valor ToTal r$ 4.777.834,50
 

reGiÃo de iNteGraÇÃo: BaiXo aMaZoNas
(Municípios: Belterra e Monte alegre)

iTEM cÓd. 
SiMaS ESPEcificaÇÃo do ProdUTo UNid. QTdE Valor 

UNiT. Valor ToTal

94 214698-3 aTUM ralado EM ÓlEo
Marca: PalMEira Kg 844 r$ 29,95 r$ 25.277,80

97 125456-1 BiScoiTo docE, TiPo MaiSENa
Marca: TriGoliNo Kg 508 r$ 10,28 r$ 5.222,24

102 125461-8 BiScoiTo SalGado, TiPo aMaNTEiGado
Marca: TriGoliNo Kg 508 r$ 11,18 r$ 5.679,44

103 032541-4 BiScoiTo SalGado, TiPo crEaM cracKEr
Marca: TriGoliNo Kg 508 r$ 9,20 r$ 4.673,60

105 214699-1 caNJica dE MilHo BraNco
Marca: JUNiNo Kg 516 r$ 7,72 r$ 3.983,52

116 115369-2 coXa E SoBrEcoXa dE fraNGo
Marca: caNÇÃo Kg 3.165 r$ 10,40 r$ 32.916,00

117 075701-2 crEME dE lEiTE
Marca: Mococa Kg 260 r$ 13,82 r$ 3.593,20

121 103482-0 fEiJÃo carioQUiNHa, TiPo 1
Marca: MESTrE cUca PcT 8.191 r$ 7,05 r$ 57.746,55

122 103482-0 fEiJÃo carioQUiNHa, TiPo 1
Marca: MESTrE cUca PcT 2.731 r$ 7,05 r$ 19.253,55

123 010477-9 fEiJÃo PrETo
Marca: MESTrE cUca PcT 1.270 r$ 8,12 r$ 10.312,40

128 125475-8 lEiTE dE coco
Marca: MESTrE cUca litro 360 r$ 5,90 r$ 2.124,00

136 217015-9 Sal rEfiNado iodado
Marca: MESTrE cUca Kg 1.490 r$ 1,28 r$ 1.907,20

Valor ToTal r$ 
172.689,50

 
reGiÃo de iNteGraÇÃo: rio caetÉ

(Municípios: Bragança)

iTEM cÓd. 
SiMaS ESPEcificaÇÃo do ProdUTo UNid. QTdE Valor 

UNiT. Valor ToTal

193 217013-2 arroZ BraNco Polido
Marca: MESTrE cUca Kg 35.062 r$ 3,84 r$ 

134.638,08

194 217013-2 arroZ BraNco Polido
Marca: MESTrE cUca Kg 11.688 r$ 3,84 r$ 44.881,92

202 185021-0 BiScoiTo docE, TiPo roSQUiNHa dE lEiTE
Marca: TriGoliNo Kg 2.750 r$ 9,90 r$ 27.225,00

205 125461-8 BiScoiTo SalGado, TiPo aMaNTEiGado
Marca: TriGoliNo Kg 2.200 r$ 10,05 r$ 22.110,00

206 032541-4 BiScoiTo SalGado, TiPo crEaM cracKEr
Marca: TriGoliNo Kg 2.200 r$ 8,30 r$ 18.260,00

208 214699-1 caNJica dE MilHo BraNco
Marca: JUNiNo Kg 2.220 r$ 7,10 r$ 15.762,00

221 075701-2 crEME dE lEiTE
Marca: Mococa Kg 1.020 r$ 12,75 r$ 13.005,00

224 214555-3 fariNHa dE TriGo
Marca: MirElla Kg 2.674 r$ 4,80 r$ 12.835,20

227 010477-9 fEiJÃo PrETo
Marca: MESTrE cUca PcT 5.500 r$ 6,78 r$ 37.290,00

232 125475-8 lEiTE dE coco
Marca: MESTrE cUca litro 1.528 r$ 5,50 r$ 8.404,00

235 197633-8 MacarrÃo TiPo ESPaGUETE
Marca: MESTrE cUca Kg 20.625 r$ 5,19 r$ 

107.043,75

236 197633-8 MacarrÃo TiPo ESPaGUETE
Marca: MESTrE cUca Kg 6.875 r$ 5,19 r$ 35.681,25

244 217015-9 Sal rEfiNado iodado
Marca: MESTrE cUca Kg 5.364 r$ 1,06 r$ 5.685,84

Valor ToTal r$ 
482.822,04

 
reGiÃo de iNteGraÇÃo: rio caPiM

(Municípios: Ulianópolis)

iTEM cÓd. 
SiMaS ESPEcificaÇÃo do ProdUTo UNid. QTdE Valor 

UNiT. Valor ToTal

250 125478-2 acHocolaTado EM PÓ
Marca: SHoWcaU Kg 112 r$ 9,48 r$ 1.061,76

253 217013-2 arroZ BraNco Polido
Marca: MESTrE cUca Kg 3.570 r$ 4,18 r$ 14.922,60

254 214698-3 aTUM ralado EM ÓlEo
Marca: PalMEira Kg 280 r$ 28,15 r$ 7.882,00

257 125456-1 BiScoiTo docE, TiPo MaiSENa
Marca: TriGoliNo Kg 168 r$ 10,67 r$ 1.792,56

258 214550-2 BiScoiTo docE, TiPo Maria
Marca: TriGoliNo Kg 168 r$ 10,18 r$ 1.710,24

259 185021-0 BiScoiTo docE, TiPo roSQUiNHa dE coco
Marca: TriGoliNo Kg 252 r$ 10,07 r$ 2.537,64

260 185021-0 BiScoiTo docE, TiPo roSQUiNHa dE lEiTE
Marca: TriGoliNo Kg 210 r$ 9,81 r$ 2.060,10

262 125461-8 BiScoiTo SalGado, TiPo aMaNTEiGado
Marca: TriGoliNo Kg 168 r$ 10,70 r$ 1.797,60

263 032541-4 BiScoiTo SalGado, TiPo crEaM cracKEr
Marca: TriGoliNo Kg 168 r$ 8,97 r$ 1.506,96

265 214699-1 caNJica dE MilHo BraNco
Marca: JUNiNo Kg 168 r$ 6,99 r$ 1.174,32

275 075701-2 crEME dE lEiTE
Marca: Mococa Kg 70 r$ 12,96 r$ 907,20

277 207846-5 fariNHa dE fUBá dE MilHo
Marca: MaraTá Kg 56 r$ 5,17 r$ 289,52

278 214555-3 fariNHa dE TriGo
Marca: MirElla Kg 196 r$ 4,87 r$ 954,52

280 010477-9 fEiJÃo PrETo
Marca: MESTrE cUca PcT 420 r$ 6,80 r$ 2.856,00

283 125475-8 lEiTE dE coco
Marca: MESTrE cUca litro 112 r$ 5,55 r$ 621,60

285 197633-8 MacarrÃo TiPo ESPaGUETE
Marca: MESTrE cUca Kg 2.100 r$ 5,53 r$ 11.613,00

286 197372-0 MacarrÃo TiPo ParafUSo
Marca: ricoSa Kg 168 r$ 6,10 r$ 1.024,80

291 217015-9 Sal rEfiNado iodado
Marca: MESTrE cUca Kg 298 r$ 1,18 r$ 351,64

Valor ToTal r$ 55.064,06
 

reGiÃo de iNteGraÇÃo: tocaNtiNs
(Municípios: Barcarena, cametá e Mocajuba)

iTEM cÓd. 
SiMaS ESPEcificaÇÃo do ProdUTo UNid. QTdE Valor 

UNiT.
Valor 
ToTal

303 214698-3 aTUM ralado EM ÓlEo
Marca: PalMEira Kg 2.386 r$ 29,94 r$ 

71.436,84

304 214698-3 aTUM ralado EM ÓlEo
Marca: PalMEira Kg 796 r$ 29,94 r$ 

23.832,24

316 214699-1 caNJica dE MilHo BraNco
Marca: JUNiNo Kg 1.908 r$ 7,10 r$ 

13.546,80

329 075701-2 crEME dE lEiTE
Marca: Mococa Kg 880 r$ 12,96 r$ 

11.404,80

332 214555-3 fariNHa dE TriGo
Marca: MirElla Kg 2.324 r$ 4,87 r$ 

11.317,88

335 010477-9 fEiJÃo PrETo
Marca: MESTrE cUca PcT 4.720 r$ 6,80 r$ 

32.096,00

340 125475-8 lEiTE dE coco
Marca: MESTrE cUca litro 1.328 r$ 5,55 r$ 7.370,40

351 217015-9 Sal rEfiNado iodado
Marca: MESTrE cUca Kg 4.272 r$ 1,18 r$ 5.040,96

Valor ToTal r$ 176.045,92
 

reGiÃo de iNteGraÇÃo: caraJÁs
(Municípios: curionópolis e Parauapebas)

iTEM cÓd. 
SiMaS ESPEcificaÇÃo do ProdUTo UNid. QTdE Valor 

UNiT.
Valor 
ToTal

357 125478-2 acHocolaTado EM PÓ
Marca: SHoWcaU Kg 960 r$ 9,88 r$ 9.484,80

360 217013-2 arroZ BraNco Polido
Marca: MESTrE cUca Kg 22.695 r$ 4,25 r$ 

96.453,75

361 217013-2 arroZ BraNco Polido
Marca: MESTrE cUca Kg 7.565 r$ 4,25 r$ 

32.151,25

362 214698-3 aTUM ralado EM ÓlEo
Marca: PalMEira Kg 2.356 r$ 28,15 r$ 

66.321,40

365 125456-1 BiScoiTo docE, TiPo MaiSENa
Marca: TriGoliNo Kg 1.424 r$ 11,16 r$ 

15.891,84

367 185021-0 BiScoiTo docE, TiPo roSQUiNHa dE coco
Marca: TriGoliNo Kg 2.136 r$ 10,76 r$ 

22.983,36

368 185021-0 BiScoiTo docE, TiPo roSQUiNHa dE lEiTE
Marca: TriGoliNo Kg 1.780 r$ 10,76 r$ 

19.152,80

371 125461-8 BiScoiTo SalGado, TiPo aMaNTEiGado
Marca: TriGoliNo Kg 1.424 r$ 10,60 r$ 

15.094,40

372 032541-4 BiScoiTo SalGado, TiPo crEaM cracKEr
Marca: TriGoliNo Kg 1.424 r$ 8,85 r$ 

12.602,40

383 005026-1 colorÍfico
Marca: MaraTá Kg 1.904 r$ 12,49 r$ 

23.780,96

385 115369-2 coXa E SoBrEcoXa dE fraNGo
Marca: caNÇÃo Kg 6.459 r$ 10,50 r$ 

67.819,50

386 115369-2 coXa E SoBrEcoXa dE fraNGo
Marca: caNÇÃo Kg 2.376 r$ 10,50 r$ 

24.948,00

387 075701-2 crEME dE lEiTE
Marca: Mococa Kg 660 r$ 13,99 r$ 9.233,40

389 207846-5 fariNHa dE fUBá dE MilHo
Marca: MaraTá Kg 480 r$ 5,27 r$ 2.529,60

390 214555-3 fariNHa dE TriGo
Marca: MirElla Kg 1.736 r$ 5,27 r$ 9.148,72

391 103482-0 fEiJÃo carioQUiNHa, TiPo 1
Marca: MESTrE cUca PcT 22.962 r$ 7,07 r$ 

162.341,34
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392 103482-0 fEiJÃo carioQUiNHa, TiPo 1
Marca: MESTrE cUca PcT 7.654 r$ 7,07 r$ 

54.113,78

393 010477-9 fEiJÃo PrETo
Marca: MESTrE cUca PcT 3.560 r$ 7,55 r$ 

26.878,00

398 125475-8 lEiTE dE coco
Marca: MESTrE cUca litro 992 r$ 5,80 r$ 5.753,60

401 197633-8 MacarrÃo TiPo ESPaGUETE
Marca: MESTrE cUca Kg 13.350 r$ 5,73 r$ 

76.495,50

402 197633-8 MacarrÃo TiPo ESPaGUETE
Marca: MESTrE cUca Kg 4.450 r$ 5,73 r$ 

25.498,50

404 214572-3 MaNTEiGa coMUM coM Sal
Marca: MESTrE cUca Kg 660 r$ 41,06 r$ 

27.099,60
 

409 217015-9 Sal rEfiNado iodado
Marca: MESTrE cUca Kg 3.278 r$ 1,22 r$ 3.999,16

Valor ToTal r$ 809.775,66
 

reGiÃo de iNteGraÇÃo: araGUaia
(Municípios: Xinguara)

iTEM cÓd. 
SiMaS ESPEcificaÇÃo do ProdUTo UNid. QTdE Valor 

UNiT. Valor ToTal

417 217013-2 arroZ BraNco Polido
Marca: MESTrE cUca Kg 6.630 r$ 4,33 r$ 28.707,90

421 125456-1 BiScoiTo docE, TiPo MaiSENa
Marca: TriGoliNo Kg 312 r$ 11,16 r$ 3.481,92

426 125461-8 BiScoiTo SalGado, TiPo aMaNTEiGado
Marca: TriGoliNo Kg 312 r$ 11,19 r$ 3.491,28

436 005026-1 colorÍfico
Marca: MaraTá Kg 672 r$ 10,63 r$ 7.143,36

439 075701-2 crEME dE lEiTE
Marca: Mococa Kg 150 r$ 13,99 r$ 2.098,50

443 103482-0 fEiJÃo carioQUiNHa, TiPo 1
Marca: MESTrE cUca PcT 6.708 r$ 7,07 r$ 47.425,56

444 010477-9 fEiJÃo PrETo
Marca: MESTrE cUca PcT 780 r$ 8,69 r$ 6.778,20

448 125475-8 lEiTE dE coco
Marca: MESTrE cUca litro 216 r$ 5,80 r$ 1.252,80

449 214556-1 lEiTE EM PÓ iNTEGral
Marca: NUTricioNal Kg 1.456 r$ 34,55 r$ 50.304,80

450 197633-8 MacarrÃo TiPo ESPaGUETE
Marca: MESTrE cUca Kg 3.900 r$ 5,68 r$ 22.152,00

452 214572-3 MaNTEiGa coMUM coM Sal
Marca: MESTrE cUca Kg 150 r$ 41,06 r$ 6.159,00

456 217015-9 Sal rEfiNado iodado
Marca: MESTrE cUca Kg 1.043 r$ 1,49 r$ 1.554,07

460 198168-4 ViNaGrE dE MaÇÃ
Marca: MESTrE cUca litro 329 r$ 7,48 r$ 2.460,92

Valor ToTal r$ 183.010,31
 

reGiÃo de iNteGraÇÃo: taPaJÓs
(Municípios: itaituba)

iTEM cÓd. 
SiMaS ESPEcificaÇÃo do ProdUTo UNid. QTdE Valor 

UNiT. Valor ToTal

461 125478-2 acHocolaTado EM PÓ
Marca: SHoWcaU Kg 340 r$ 12,70 r$ 4.318,00

464 217013-2 arroZ BraNco Polido
Marca: MESTrE cUca Kg 10.625 r$ 4,32 r$ 45.900,00

468 125456-1 BiScoiTo docE, TiPo MaiSENa
Marca: TriGoliNo Kg 500 r$ 11,30 r$ 5.650,00

469 214550-2 BiScoiTo docE, TiPo Maria
Marca: TriGoliNo Kg 500 r$ 11,47 r$ 5.735,00

470 185021-0 BiScoiTo docE, TiPo roSQUiNHa dE coco
Marca: TriGoliNo Kg 750 r$ 12,01 r$ 9.007,50

471 185021-0 BiScoiTo docE, TiPo roSQUiNHa dE lEiTE
Marca: TriGoliNo Kg 625 r$ 10,99 r$ 6.868,75

474 032541-4 BiScoiTo SalGado, TiPo crEaM cracKEr
Marca: TriGoliNo Kg 500 r$ 9,22 r$ 4.610,00

476 214699-1 caNJica dE MilHo BraNco
Marca: JUNiNo Kg 510 r$ 8,90 r$ 4.539,00

477 188710-6 carNE BoViNa corTE TraSEiro TiPo coXÃo MolE
Marca: QUaliTY BEEf Kg 6.394 r$ 41,97 r$ 

268.356,18

478 188710-6 carNE BoViNa corTE TraSEiro TiPo coXÃo MolE
Marca: QUaliTY BEEf Kg 2.132 r$ 41,97 r$ 89.480,04

485 005026-1 colorÍfico
Marca: MaraTá Kg 1.232 r$ 10,62 r$ 13.083,84

488 075701-2 crEME dE lEiTE
Marca: Mococa Kg 260 r$ 13,99 r$ 3.637,40

489 207813-9 EXTraTo dE ToMaTE TradicioNal
Marca: STElla d´oro Kg 910 r$ 6,57 r$ 5.978,70

490 207846-5 fariNHa dE fUBá dE MilHo
Marca: MaraTá Kg 170 r$ 5,42 r$ 921,40

491 214555-3 fariNHa dE TriGo
Marca: MirElla Kg 630 r$ 5,16 r$ 3.250,80

492 103482-0 fEiJÃo carioQUiNHa, TiPo 1
Marca: MESTrE cUca PcT 10.750 r$ 7,07 r$ 76.002,50

493 010477-9 fEiJÃo PrETo
Marca: MESTrE cUca PcT 1.250 r$ 7,89 r$ 9.862,50

498 125475-8 lEiTE dE coco
Marca: MESTrE cUca litro 360 r$ 5,89 r$ 2.120,40

499 214556-1 lEiTE EM PÓ iNTEGral
Marca: NUTricioNal Kg 1.785 r$ 32,33 r$ 57.709,05

500 214556-1 lEiTE EM PÓ iNTEGral
Marca: NUTricioNal Kg 595 r$ 32,33 r$ 19.236,35

501 197633-8 MacarrÃo TiPo ESPaGUETE
Marca: MESTrE cUca Kg 6.250 r$ 5,68 r$ 35.500,00

503 214572-3 MaNTEiGa coMUM coM Sal
Marca: MESTrE cUca Kg 260 r$ 41,06 r$ 10.675,60

507 217015-9 Sal rEfiNado iodado
Marca: MESTrE cUca Kg 1.788 r$ 1,21 r$ 2.163,48

511 198168-4 ViNaGrE dE MaÇÃ
Marca: MESTrE cUca litro 564 r$ 7,48 r$ 4.218,72

Valor ToTal r$ 688.825,21
Valor GloBal r$ 7.346.067,20

 
foro: Belém/Pa
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/ 
Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 774870
ata de reGistro de PreÇos N° 005/2022-sedUc
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 004/2021-NLic/sedUc
sisteMa de reGistro de PreÇos
Processo Pae nº 2021/374465
tiPo de LicitaÇÃo: MeNor VaLor UNitÁrio/iteM
objeto: aquisição de Gêneros alimentícios, perecíveis e não perecíveis, a 
fim de suprir as necessidades de Alimentação Escolar de Alunos da Educa-
ção Básica da rede Estadual de Ensino, atendidos pelo Programa Nacional 
de alimentação Escolar – PNaE, no âmbito da Secretaria de Estado de 
Educação – SEdUc/Pa.
data de assinatura: 18/03/2022
Vigência: 18/03/2022 a 18/03/2023
Empresa vencedora: MaraJo frUiT do Para iNd. coM lTda
cNPJ: 21.580.314/0001-80
Endereço: r olho d’agua, nº 03, Entrando na rua do Hospital Santa Maria, 
cEP: 67.146-260, curuçamba, ananindeua/Pa
Tel.: (91) 3273-4820 / 3018-4291
E-mail: marajoltda@gmail.com
representante legal: alaN fErrEira MilaNNi, sócio-administrador, por-
tador da cNH nº 04853238901 dETraN/Pa e cPf nº 007.709.102-70

reGiÃo de iNteGraÇÃo: GUaJarÁ
(Municípios: ananindeua, Belém e santa Bárbara)

iTEM cÓd. SiMaS ESPEcificaÇÃo do ProdUTo UNid. QTdE Valor 
UNiT. Valor ToTal

13 171453-8 BaTaTa iNGlESa iN NaTUra
Marca: PErNaMBUco Kg 75.933 r$ 2,50 r$ 189.832,50

14 171453-8 BaTaTa iNGlESa iN NaTUra
Marca: PErNaMBUco Kg 25.311 r$ 2,50 r$ 63.277,50

38 035456-2 cEBola “iN NaTUra”
Marca: PErNaMBUco Kg 54.432 r$ 1,97 r$ 107.231,04

39 005047-4 cENoUra “iN NaTUra”
Marca: PErNaMBUco Kg 132.396 r$ 2,59 r$ 342.905,64

40 005047-4 cENoUra “iN NaTUra”
Marca: PErNaMBUco Kg 44.132 r$ 2,59 r$ 114.301,88

Valor GloBal r$ 817.548,56
 
foro: Belém/Pa
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/ 
Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 774872
ata de reGistro de PreÇos N° 001/2022-sedUc
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 004/2021-NLic/sedUc
sisteMa de reGistro de PreÇos
Processo Pae nº 2021/374465
tiPo de LicitaÇÃo: MeNor VaLor UNitÁrio/iteM
objeto: aquisição de Gêneros alimentícios, perecíveis e não perecíveis, 
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.
data de assinatura: 18/03/2022
Vigência: 18/03/2022 a 18/03/2023
Empresa vencedora: SaNTa MarTa diSTriBUidora E TraNSPorTES dE 
carGaS lTda.
cNPJ: 03.267.120/0001-48
Endereço: Estrada da Vila Nova, Nº 236, Bairro: cidade Nova, ananindeua/
Pa - cEP: 67.130-600
Tel.: (91) 3201-5800 / (91) 3201-5815
E-mail: comercial@santamartadistribuidora.com.br
representante legal: MaTHEUS BaNdEira BaSToS, portador da carteira 
de identidade nº 6688775 Pc/Pa e cPf nº 030.544.652-50; e lUcaS VE-
loSo BaSToS, portador da carteira de identidade nº 6688776 Pc/Pa e 
cPf nº 031.216.362-27.

reGiÃo de iNteGraÇÃo: GUaJarÁ
(Municípios: ananindeua, Belém e santa Bárbara)

iTEM cÓd. 
SiMaS ESPEcificaÇÃo do ProdUTo UNid. QTdE Valor UNiT. Valor ToTal

21 185021-
0

BiScoiTo docE, TiPo roSQUiNHa dE lEiTE
Marca: MicoS Kg 26.164 r$ 8,69 r$ 227.365,16

31 214699-
1

caNJica dE MilHo BraNco
Marca: raiNHa Kg 21.442 r$ 6,09 r$ 130.581,78

68 197633-
8

MacarrÃo TiPo ESPaGUETE
Marca: PoTY Kg 261.637 r$ 5,11 r$ 1.336.965,07

82 183228-
0

SardiNHa EM ÓlEo coMESTÍVEl
Marca: GoMES da coSTa Kg 34.212 r$ 27,99 r$ 957.593,88

84 214552-
9

SElETa dE lEGUMES:
Marca: olÉ Kg 40.824 r$ 12,52 r$ 511.116,48

Valor GloBal r$ 3.163.622,37
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 foro: Belém/Pa
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/ 
Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 774866
desiGNar
Portaria Nº.:1965/2022 de 21/03/2022
de acordo com o Processo nº 250382/2022
designar  BENEdiTo aNToNio NoNaTo PiNHEiro, Matrícula nº 
5900184/1, Espec. em Educação, para responder interinamente pela fun-
ção de Vice-diretor (Ged-2) da EEEfM. Prof. Bernardino P. Barros/aba-
etetuba. a contar de 06/01/2022 
Portaria Nº.:1966/2022 de 21/03/2022
de acordo com o Processo nº 273027/2022
designar  BiaNKa do NaSciMENTo coSTa cardoSo, Matrícula nº 
57209911/1, Espec. em Educação, para responder interinamente pela 
função de Vice-diretor (Ged-2) da EEEf. caldeira castelo Branco/
Belém, a contar de 23/03/2022 
Portaria Nº.:1964/2022 de 21/03/2022
de acordo com o Processo nº 273329/2022
designar  EdilMarY oliVEira diaS TEiXEira, Matrícula nº 73504016/1, Es-
pec. em Educação, para responder interinamente pela função de Vice-diretor 
(Ged-2) da EEEM.Santa Maria de Belém do Grão Pará. a contar de 23/03/2022 
Portaria nº.:1969/2022 de 21/03/2022
de acordo com o Processo nº 266184/2022
designar SirlEia SoadrE do NaSciMENTo, Matrícula nº 5901770/1, Es-
pecialista em Educação, para responder interinamente pela função de di-
retor i (Ged-3) da EEEf, rui Barata/ananindeua, a contar de 23/03/2022
Portaria nº.:1970/2022 de 21/03/2022
de acordo com o Processo nº 267041/2022
designar  Maria rUTE caBral loPES, Matrícula nº 6302580/1, Escre-
vente datilografo, para responder interinamente pela função de Secretário 
(Ged-1) da EEEf, 15  de outubro/Belém, a contar de 23/03/2022
disPeNsa de FUNÇÃo
Portaria Nº.:1899/2022 de 21/03/2022
de acordo com o Processo nº 298032/2022
dispensar MElca JUNHa SalES coSTa dE BriTo, Matrícula nº 
5375738/3, Especialista em Educação, da função de diretor i (Ged-3) 
da EEEf. Pastor ananias rodrigues/capanema, a contar de 13/03/2022.
Portaria Nº.:1962/2022 de 21/03/2022
de acordo com o Processo nº 1420686/2021
dispensar, a pedido, SalVador BaTiSTa dE oliVEira, Matrícula nº 
6006043/3, Professor, da função de diretor ii (Ged-3.1) da EEEM. li-
berdade/Marabá, a contar de 11/03/2022.
Portaria Nº.:1963/2022 de 21/03/2022
de acordo com o Processo nº 1350412/2021
dispensar, a pedido, ilKa SUEaNN do Socorro lEal  rUfiNo, Matrícula 
nº 5470935/1, Especialista em Educação, da função de Vice-diretor (Ged-
2) da EEEfM. cel. Sarmento/icoaraci/Belém, a contar de 23/03/2022.
Portaria Nº.:1900/2022 de 21/03/2022
de acordo com o Processo nº 14578/2022
dispensar, a pedido, PaTricia HElENa fErrEira Moda, Matrícula nº 
5782910/2, Especialista em Educação, da função de diretor i (Ged-3.1) 
da EEEfM. Nossa Senhora de Guadalupe/Santarém a contar de 25/03/2022.
Portaria nº.:1967/2022 de 21/03/2022
de acordo com o Processo nº 266184/2022
dispensar JoSiaNE da SilVa oliVEira, Matrícula nº 5889346/1, Espe-
cialista em Educação, da função de diretor i (Ged-3) da EEEf, rui Bara-
ta/ananindeua, a contar de 23/03/2022
Portaria nº.:1983/2022 de 21/03/2022
de acordo com o Processo nº 166793/2022
dispensar, a pedido, raQUEl MalaTo dE SoUZa MoraES, Matrícula nº 
57209931/1, Especialista em Educação, da função de diretor i (Ged-3) 
do cE. deputado  Nicias ribeiro/Portel, a contar de 25/03/2022
Portaria nº.:1968/2022 de 21/03/2022
de acordo com o Processo nº 267041/2022
dispensar BrUNo Maia BaTiSTa, Matrícula nº 55588075/1, assistente 
administrativo, da função de Secretário (Ged-1) da EEEf. 15  de outubro/
Belém, a contar de 23/03/2022
Portaria nº.:1961/2022 de 21/03/2022
de acordo com o Processo nº 300310/2022
dispensar aNdrEa araUJo MariNHo ViEira, Matrícula nº 57210083/0, 
Especialista em Educação, da função de Secretária(Ged-1) da EEEf. Pas-
tor anania rodrigues/capanema., a contar de 13/03/2022.
adMissÃo
Portaria Nº.:001015/2022 de 21/03/2022
de acordo com o Processo nº 2019/239932
Formalizar a admissão, da servidora Maria EMiliaNa doS SaNToS 
BaHia, Matrícula nº 6388795/014, para exercer a função de Professor, na 
EE. dr. antonio Teixeira Gueiros/ananindeua, a contar de 01/11/1990, para 
fins de regularização funcional.
LiceNÇa iNteresse ParticULar
Portaria Nº.:001893//2022 de 21/03/2022
conceder licença para Tratar de interesse Particular, a servidora SoNia 
MariSTEla TolVai, matricula nº 57214205/1, assist. administrativo, 
lotada na EEEM. Waldemar lindermayr/Novo Progresso, no período de 
01/02/2022 a 31/01/2024.
aProVaÇÃo escaLa de FÉrias
Portaria nº.:1017/2022 de 21/03/2022
Nome:Maria da coNcEiÇÃo rodriGUES 
Matrícula:57216299/1Período:21/03/22 à 04/05/22Exercício:2016
Unidade:EEEf. Mª Estelita Barbosa da Silva/Belém

Portaria nº.:1958/2022 de 21/03/2022
Nome:JEffErSoN oliVEira do NaSciMENTo 
Matrícula:55585785/2Período:18/02/22 à 04/03/22Exercício:2021
Unidade:EE. integ; francisco da Silva Nunes/Belém
Portaria nº.:1908/2022 de 21/03/2022
Nome:aNToNia roSEMar TEiXEira BorGES 
Matrícula:57208991/1Período:01/04/22 à 15/05/22Exercício:2021
Unidade:EE. dep. armando correa/ananindeua
Portaria nº.:1905/2022 de 21/03/2022
Nome:WaGNEr ScaNTlEBUrY rENTE 
Matrícula:5897103/1Período:01/05/22 à 30/05/22Exercício:2022
Unidade:EEEf. Humberto de campos/Belém
Portaria nº.:1904/2022 de 21/03/2022
Nome:EdNa Maria fErrEira GoNÇalVES 
Matrícula:5287014/3Período:15/04/22 à 29/05/22Exercício:2022
Unidade:EE. Prof. david Salomão Mufarrej/Belém
Portaria nº.:1960/2022 de 21/03/2022
Nome:lUiZa criSTiNa rocHa MaGNo 
Matrícula:5396603/2Período:02/05/22 à 15/06/22Exercício:2021
Unidade:EE. Educação Tecnológica anisio Teixeira/Belém
Portaria nº.:1722/2022 de 15/03/2022
Nome:faBio NoroNHa MENdES 
Matrícula:57212323/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEf.centro comun.de Vila Esperança/ananindeua 
Portaria nº.:1723/2022 de 15/03/2022
Nome:Maria do Socorro dE SoUSa SaNToS 
Matrícula:6388647/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade: EEEf.centro comun.de Vila Esperança/ananindeua
Portaria nº.:1724/2022 de 15/03/2022
Nome:Maria dE NaZarE ToUTENGE dE SoUZa 
Matrícula:5755853/1Período:01/07/22 à 14/08/22Exercício:2022
Unidade:EE.Prof.claudine lima Silva/icoaraci
Portaria nº.:1725/2022 de 15/03/2022
Nome:arTUr da SilVa coSTa 
Matrícula:57212364/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE.Prof.claudine lima Silva/icoaraci
Portaria nº.:1726/2022 de 15/03/2022
Nome:carloS TriNdadE fariaS 
Matrícula:5941632/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE.Prof.claudine lima Silva/icoaraci
Portaria nº.:1727/2022 de 15/03/2022
Nome:dilcE Maria GoNÇalVES da SilVa 
Matrícula:5942208/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE. Joaquim Viana/ananindeua
Portaria nº.:1728/2022 de 15/03/2022
Nome:arlENE dE faTiMa loBaTo da SilVa 
Matrícula:5900220/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE. Joaquim Viana/ananindeua
Portaria nº.:1729/2022 de 15/03/2022
Nome:adriEllE criSTiNa da SilVa coSTa 
Matrícula:57211656/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2021
Unidade:EE. Joaquim Viana/ananindeua
Portaria nº.:1730/2022 de 15/03/2022
Nome:Maria lUciaNa SilVa da SilVa 
Matrícula:57209151/1Período:01/07/22 à 14/08/22Exercício:2021
Unidade:EEEf,clube de Mães J. Jarder Barbalho/ananindeua
Portaria nº.:1731/2022 de 15/03/2022
Nome:Maria MadalENa SaNTiaGo BEZErra 
Matrícula:5900981/2Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEf,clube de Mães J. Jarder Barbalho/ananindeua
Portaria nº.:1732/2022 de 15/03/2022
Nome:Maria fraNciSca QUarESMa MiraNda 
Matrícula:57217422/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEf,clube de Mães J. Jarder Barbalho/ananindeua
Portaria nº.:1733/2022 de 15/03/2022
Nome:ElliElSoN BrUNo TriNdadE GoMES 
Matrícula:57211169/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEf,clube de Mães J. Jarder Barbalho/ananindeua
Portaria nº.:1734/2022 de 15/03/2022
Nome:Marcia criSTiNa PoNTES da SilVa 
Matrícula:5941725/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM. Madre celeste/ananindeua
Portaria nº.:1735/2022 de 15/03/2022
Nome:BErNadETE da coSTa rocHa 
Matrícula:581194/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Madre celeste/ananindeua
Portaria nº.:1736/2022 de 15/03/2022
Nome:Mara PaUla doS SaNToS faro 
Matrícula:57209066/1Período:01/07/22 à 14/08/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Novo Horizonte/ananindeua
Portaria nº.:1737/2022 de 15/03/2022
Nome:aNa criSTiNa NErY NorMaNdES 
Matrícula:5897600/1Período:04/07/22 à 02/08/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Novo Horizonte/ananindeua
Portaria nº.:1738/2022 de 15/03/2022
Nome:Maria SEBaSTiaNa fariaS TaVarES GoNÇalV
Matrícula:5942027/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEf. Tenone/icoaraci
Portaria nº.:1739/2022 de 15/03/2022
Nome:JoNaTHaS BoaS frEiTaS 
Matrícula:5942343/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEf. Tenone/icoaraci
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Portaria nº.:1740/2022 de 15/03/2022
Nome:carloS rodolfo PENa SiMÕES 
Matrícula:57213439/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEf. Tenone/icoaraci
Portaria nº.:1741/2022 de 15/03/2022
Nome:NorMa fErrEira da SilVa 
Matrícula:5947856/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEf. Tenone/icoaraci
Portaria nº.:1742/2022 de 15/03/2022
Nome:aNdrE lUiS corrEa  
Matrícula:5942067/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM. rui Barbosa/Belém
Portaria nº.:1650/2022 de 14/03/2022
Nome:MaXiaNE MaToS loPES 
Matrícula:57224102/1Período:01/03/22 à 30/03/22Exercício:2021
Unidade:EE. Prof. Norma Morhy/Belém
Portaria nº.:1651/2022 de 14/03/2022
Nome:dolorES raiMUNda carValHo coUTo
Matrícula:377813/1Período:01/04/22 à 15/05/22Exercício:2022
Unidade:EE. Prof. Norma Morhy/Belém
Portaria nº.:1652/2022 de 14/03/2022
Nome:clEidE dE JESUS do coUTo SaNToS 
Matrícula:57211479/1Período:01/04/22 à 30/04/22Exercício:2022
Unidade:EE; Prof. Joaquim Viana/ananindeua
Portaria nº.:1653/2022 de 14/03/2022
Nome:THaiS SEaBra BarroS 
Matrícula:57212120/1Período:02/05/22 à 31/05/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM. Madre celeste/ananindeua
Portaria nº.:1654/2022 de 14/03/2022
Nome:JoSiaNE do Socorro NaSciMENTo PaNToJa 
Matrícula:226343/1Período:01/04/22 à 30/04/22Exercício:2021
Unidade:EE.Prof. celina anglada/Belém
Portaria nº.:1655/2022 de 14/03/2022
Nome:GraciETE da SilVa cUNHa MarTiNS 
Matrícula:461482/1Período: 02/05/22 à 31/05/22Exercício:2021
Unidade:EE.Prof. ruth rosita de Nazare Gonzales/Belém
Portaria nº.:1751/2022 de 15/03/2022
Nome:MicHEllE SilVEira loPES SilVa 
Matrícula:57219400/3Período:16/02/22 à 02/03/22Exercício:2022
Unidade:EE. Julia Seffer/Ananindeua
Portaria nº.:1752/2022 de 15/03/2022
Nome:lENicE MENdES BarradaS 
Matrícula:57212023/1Período:01/04/22 à 30/04/22Exercício:2022
Unidade:EE. Julia Seffer/Ananindeua
Portaria nº.:1753/2022 de 15/03/2022
Nome:WYliSMar da SilVa SiQUEira 
Matrícula:57213793/1Período:01/04/22 à 30/04/22Exercício:2022
Unidade:EE. Julia Seffer/Ananindeua
Portaria nº.:1836/2022 de 17/03/2022
Nome:ElZa VEloSo faGUNdES 
Matrícula:5450519/2Período:01/06/22 à 15/07/22Exercício:2021
Unidade:EEEf. raimundo Vera cruz/ananindeua
Portaria nº.:1837/2022 de 17/03/2022
Nome:EliSio Barral dE alMEida 
Matrícula:5948266/1Período:01/06/22 à 30/06/22Exercício:2022
Unidade:EEEf. raimundo Vera cruz/ananindeua
Portaria nº.:1839/2022 de 17/03/2022
Nome:Marcia SoUSa do NaSciMENTo 
Matrícula:57214475/1Período:01/06/22 à 30/06/22Exercício:2022
Unidade:EEEf. Padre Pietro Gerosa/ananindeua
Portaria nº.:1840/2022 de 17/03/2022
Nome:SHEila SiMoNE doS SaNToS MiraNda ValENTE 
Matrícula:627917/3Período15/06/22 à 29/07/22Exercício:2022
Unidade:EE. lauro Sodre/Belém
Portaria nº.:1744/2022 de 15/03/2022
Nome:lEila MarcElE SoUSa PaiXÃo 
Matrícula:57217663/1 Período:01/06 à 30/06/22Exercício:2022
Unidade:EE Profº Joaquim Viana/ananindeua
Portaria nº.:1745/2022 de 15/03/2022
Nome:irENilda BorGES GoNÇalVES 
Matrícula:5081548/3Período:01/06 à 30/06/22Exercício:2022
Unidade:EE Profº Joaquim Viana/ananindeua
Portaria nº.:1746/2022 de 15/03/2022
Nome:aNa clEia da SilVa E SilVa 
Matrícula:685364/1 Período:01/06 à 30/06/22Exercício:2022
Unidade:EEEf clube de Mãe Jardim Jader Barbalho/ananindeua
Portaria nº.:1747/2022 de 15/03/2022
Nome:MaiZE do Socorro PaiXÃo BarroS 
Matrícula:327522/1 Período:01/06 à 30/06/22Exercício:2021
Unidade:EEEf Tenoné/icoaraci
Portaria nº.:1447/2022 de 09/03/2022
Nome:EdNilSoN MoraiS liMa E SilVa
Matrícula:57208548/1 Período:04/07 à 17/08/22Exercício:2021
Unidade:EE luiz Nunes direito/ananindeua
Portaria nº.:1448/2022 de 09/03/2022
Nome:SUElY SiQUEira oliVEira 
Matrícula:5269016/1 Período:04/07 à 02/08/22Exercício:2022
Unidade:EE luiz Nunes direito/ananindeua
Portaria nº.:1449/2022 de 09/03/2022
Nome:MaricElMa da SilVa BElEZa 
Matrícula:336858/1 Período:15/07 à 13/08/22Exercício:2022
Unidade:EE luiz Nunes direito/ananindeua

Portaria nº.:1450/2022 de 09/03/2022
Nome:fraNciSca ViEira SaNToS 
Matrícula:628603/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE rui Paranatinga Barata/Belém
Portaria nº.:1451/2022 de 09/03/2022
Nome:faBiaNE dE JESUS MoNTEiro TEiXEira 
Matrícula:5901057/1 Período:01/07 à 14/08/22Exercício:2022
Unidade:EE rui Paranatinga Barata/Belém
Portaria nº.:1452/2022 de 09/03/2022
Nome:lUcia dE faTiMa loBaTo fErrEira 
Matrícula:5619980/2 Período:01/07 à 14/08/22Exercício:2021
Unidade:EE rui Paranatinga Barata/Belém
Portaria nº.:1453/2022 de 09/03/2022
Nome:iVaNa lia Vidal dE oliVEira 
Matrícula:759740/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Pitagoras/ananindeua
Portaria nº.:1454/2022 de 09/03/2022
Nome:MiriaM criSTiNa PaZ GUiMaraES 
Matrícula:57210172/1 Período:01/07 à 14/08/22Exercício:2021
Unidade:EEEfM.Pitagoras/ananindeua
Portaria nº.:1455/2022 de 09/03/2022
Nome:loUrENÇo SaNcHES dE MaToS JUNior 
Matrícula:5791316/2 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Pitagoras/ananindeua
Portaria nº.:1456/2022 de 09/03/2022
Nome:lUciaNY dE Sa fraNco 
Matrícula:57224251/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Pitagoras/ananindeua
Portaria nº.:1457/2022 de 09/03/2022
Nome:PaUlo GEoVaNE SilVa rodriGUES 
Matrícula:6113130/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Pitagoras/ananindeua
Portaria nº.:1458/2022 de 09/03/2022
Nome:alVaro ModESTo corrEa GUiMarÃES 
Matrícula:662321/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Pitagoras/ananindeua
Portaria nº.:1460/2022 de 09/03/2022
Nome:PEdro fUrTado fErrEira 
Matrícula:57211178/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2021
Unidade:EEEfM.Pitagoras/ananindeua
Portaria nº.:1461/2022 de 09/03/2022
Nome:carla GiSElE NErY fEiToSa dE frEiTaS 
Matrícula:57235185/1 Período:01/07 à 14/08/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM Paraense/ananindeua
Portaria nº.:1462/2022 de 09/03/2022
Nome:MarlY rocHa MoraES 
Matrícula:240346/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM Paraense/ananindeua
Portaria nº.:1463/2022 de 09/03/2022
Nome:roSaNGEla Maria SoUSa da SilVa 
Matrícula:732460/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM Paraense/ananindeua
Portaria nº.:1464/2022 de 09/03/2022
Nome:aNa caSSia alVES BarBoSa
Matrícula:5789826/3 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM Paraense/ananindeua
Portaria nº.:1465/2022 de 09/03/2022
Nome:SaMUEl MEdEiroS rocHa 
Matrícula:57212272/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM Paraense/ananindeua
Portaria nº.:1466/2022 de 09/03/2022
Nome:Maria cElia SalES PENa 
Matrícula:57208221/1 Período:01/07 à 14/08/22Exercício:2021
Unidade:EE dom Pedro ii/Belém
Portaria nº.:1467/2022 de 09/03/2022
Nome:JoilToN caSTro da SilVa 
Matrícula:5703751/2 Período:01/07 à 14/08/22Exercício:2021
Unidade:EE dom Pedro ii/Belém
Portaria nº.:1468/2022 de 09/03022
Nome:iVaNa SalES da SilVa 
Matrícula:523674/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE dom Pedro ii/Belém
Portaria nº.:1469/2022 de 09/03/2022
Nome:GiSElE SaNToS araUJo 
Matrícula:57211122/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE dom Pedro ii/Belém
Portaria nº.:1470/2022 de 09/03/2022
Nome:firMiNa do Socorro aMaral MENdES 
Matrícula:5553334/1 Período:01/07 à 14/08/22Exercício:2022
Unidade:EE dom Pedro ii/Belém
Portaria nº.:1471/2022 de 09/03/2022
Nome:EricK do Socorro MoraES GoMES 
Matrícula:57208546/1 Período:01/07 à 14/08/22Exercício:2021
Unidade:EE dom Pedro ii/Belém
Portaria nº.:1472/2022 de 09/03/2022
Nome:EliaS GUSMÃo da SilVa 
Matrícula:5617545/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE dom Pedro ii/Belém
Portaria nº.:1473/2022 de 09/03/2022
Nome:claUdia fErNaNda SarMENTo PalHETa 
Matrícula:5901607/1 Período:01/07 à 14/08/22Exercício:2021
Unidade:EE dom Pedro ii/Belém
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Portaria nº.:1474/2022 de 09/03/2022
Nome:aNGEla criSTiNa daS GraÇaS PiNTo rEiS 
Matrícula:374903/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE dom Pedro ii/Belém
Portaria nº.:1475/2022 de 09/03/2022
Nome:aNa cElia liMa MoNTEiro MacEdo 
Matrícula:5890680/1Período:15/07 à 13/08/22Exercício:2022
Unidade:EE Profª ruth rosita de Nazaré Gonzales/Belém
Portaria nº.:1476/2022 de 09/03/022
Nome:Maria oliVEira dE liMa 
Matrícula:198021/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE Profª Santana Marques/Belém
Portaria Nº.:1884/2022 de 18/03/2022
Nome:aNdrEa liMa dE SoUZa coZZi 
Matrícula:57208833/1 Período:15/03 à 19/03/07/22Exercício:2017
Unidade:divisão de legislação e Enquadramento/Belém
Portaria nº.:1878/2022 de 18/03/2022
Nome:aNdrEa liMa dE SoUSa coZZi 
Matrícula:57208833/1 Período:30/03 à 13/04/22Exercício:2018
Unidade:divisão de legislação e Enquadramento/Belém
Portaria nº.:275/2022 de 16/03/2022
Nome:roSa dE liMa PirES 
Matrícula:53167223/3Período:02/05 à 16/05/22Exercício:2021
Unidade:EE rio Tapajós/Santarém
Portaria nº.:791/2022 de 15/03/2022
Nome:Maria da aSSUNÇÃo MariNHo dE carValHo
Matrícula:673498/1 Período:01/04 à 30/04/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM Paulo cesar coutinho rodrigues/castanhal
Portaria nº.:120/2022 de 17/03/2022
Nome:aldENira VilHENa BriTo 
Matrícula:5942326/1 Período:01/06 à 30/06/22Exercício:2020
Unidade:EEEfM.Tancredo de almeida Neves/Melgaço
Portaria nº.:31/2022 de 18/03/2022
Nome:EdMilSoN fErrEira GoNÇalVES liMa 
Matrícula:57214447/1 Período:02/05 à 31/05/22Exercício:2022
Unidade:EE ana Pontes francez/Tucurui
Portaria nº.:032/2022 de 17/03/2022
Nome:lEidiaNE NaSciMENTo da coSTa 
Matrícula:5942014/1 Período:24/05 à 22/06/22Exercício:2022
Unidade:EEEM Presidente castelo Branco/Paragominas
Portaria nº.:033/2022 de 17/03/2022
Nome:Eilla daS GraÇaS coUTiNHo fErrEira 
Matrícula:57218727/2 Período:11/05 à 24/06/22Exercício:2022
Unidade:EEEM Presidente castelo Branco/Paragominas
Portaria nº.:037/2022 de 11/03/2022
Nome:JoSilENE PErEira caMPoS 
Matrícula:57210556/1 Período:02/05 à 31/05/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Emílio Pantoja/aurora do Pará
Portaria nº.:040/2022 de 11/03/2022
Nome:JoSÉ dENilSoN dE oliVEira 
Matrícula:57217727/1 Período:27/05 à 10/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Maria da conceição Malheiro/irituia
Portaria nº.:041/2022 de 21/03/2022
Nome:Maria ErENicE rodriGUES 
Matrícula:669342/1 Período:02/05 à 31/05/22Exercício:2022
Unidade:18ª UrE/Mãe do rio
Portaria nº.:1879/2022 de 18/03/2022
Nome:aNdrEa liMa dE SoUZa coZZi 
Matrícula:57208833/1 Período:14/04 à 13/05/22Exercício:2018
Unidade:divisão de legislação e Enquadramento/Belém
Portaria nº.:1880/2022 de 18/03/2022
Nome:aNdrEa liMa dE SoUZa coZZi 
Matrícula: 57208833/1 Período:14/05 à 27/06/22Exercício:2019
Unidade:divisão de legislação e Enquadramento/Belém
Portaria nº.:1881/2022 de 18/03/2022
Nome:aNdrEa liMa dE SoUZa coZZi  
Matrícula: 57208833/1 Período:28/06 à 11/08/22Exercício:2020
Unidade:divisão de legislação e Enquadramento/Belém
Portaria nº.:1882/2022 de 18/03/2022
Nome:aNdrEa liMa dE SoUZa coZZi  
Matrícula:57208833/1 Período:12/08 à 26/08/22Exercício:2021
Unidade:divisão de legislação e Enquadramento/Belém
Portaria nº.:1883/2022 de 18/03/2022
Nome:aNdrEa liMa dE SoUZa coZZi   
Matrícula: 57208833/1 Período:27/08 à 25/09/22Exercício:2021
Unidade:divisão de legislação e Enquadramento/Belém
Portaria nº.:28/2022 de 18/03/2022
Nome:liBaNa da crUZ SilVa
Matrícula:5902679/1 Período:25/04 à 08/06/22Exercício:2021
Unidade:EE linilson Miranda/São Geraldo do araguaia
Portaria nº.:51/2022 de 18/03/2022
Nome:MariaNa dENiSE MoUra fErrEira
Matrícula:57209651/1 Período:01/07 à 14/08/22Exercício:2020
Unidade:EE Pequeno Principe/Marabá
Portaria nº.:63/2022 de 18/03/2022
Nome:JoEcY PaTriK MarQUES coUTiNHo 
Matrícula:57188950/1 Período:18/04 à 01/06/22Exercício:2020
Unidade:EE dr. Geraldo Veloso/Mar abá
Portaria nº.:027/2022 de 18/03/2022
Nome:ociENE fErrEira aNdradE  
Matrícula:6400887/1 Período:05/05 à 18/06/22Exercício:2022
Unidade:EEEf. dr. Ângelo cesarino/igarapé açú

Portaria nº.:165/2022 de 18/03/2022
Nome:ElMa BarBoSa da SilVa 
Matrícula:57213050/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEMP irmã albertina leitão/Stª izabel do Pará
Portaria nº.:166/2022 de 17/03/2022
Nome:HEliTo lUiZ da SilVa dE SoUSa 
Matrícula:57211272/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEMP irmã albertina leitão/Stª izabel do Pará
Portaria nº.:167/2022 de 17/03/2022
Nome:iraNEidE da SilVa lacErda
Matrícula:5900282/1 Período:01/07 à 14/08/22Exercício:2022
Unidade:EEEMP irmã albertina leitão/Stª izabel do Pará
Portaria nº.:168/2022 de 18/03/2022
Nome:iTalo PalHETa SoUSa 
Matrícula:57217627/1Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEMP irmã albertina leitão/Stª izabel do Pará
Portaria nº.:169/2022 de 18/03/2022
Nome:JoSÉ Maria JaQUES frEirE
Matrícula:605905/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEMP irmã albertina leitão/Stª izabel do Pará
Portaria nº.:171/2022 de 18/03/2022
Nome:Maria do Socorro da SilVa GoNÇalVES 
Matrícula:361399/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEMP irmã albertina leitão/Stª izabel do Pará
Portaria nº.:172/2022 de 18/03/2022
Nome:Maria lEidiaNE faro do roSário 
Matrícula:57210999/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEMP irmã albertina leitão/Stª izabel do Pará
Portaria nº.:173/2022 de 18/03/2022
Nome:PaUla PaTricia carNEiro dE fariaS 
Matrícula:57211152/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEMP irmã albertina leitão/Stª izabel do Pará
Portaria nº.:174/2022 de 18/03/2022
Nome:SUZiaNE do Socorro SilVa da SilVa 
Matrícula:54182198/2 Período:01/07 à 14/08/22Exercício:2022
Unidade:EEEMP irmã albertina leitão/Stª izabel do Pará
Portaria nº.:049/2022 de 14/03/2022
Nome:claUdiaNE fErrEira da crUZ 
Matrícula:5948046/1 Período:01/06 à 30/06/22Exercício:2021
Unidade:EE aracy alves/Salinópolis
Portaria nº.:050/2022 de 14/03/2022
Nome:SaliM NaSciMENTo Maia 
Matrícula:57212718/1 Período:01/05 à 30/05/22Exercício:2022
Unidade:14ª UrE/capanema
Portaria nº.:051/2022 de 14/03/2022
Nome:alciMENiS Maia BarroS
Matrícula:684589/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE aracy alves/Salinópolis
Portaria nº.:052/2022 de 14/03/2022
Nome:aNdErSoN doS SaNToS aNcElMo 
Matrícula:57215343/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2021
Unidade:EE aracy alves/Salinópolis
Portaria Nº.:053/2022 de 14/03/2022
Nome:aNTÔNio Elcio fariaS dE SoUSa 
Matrícula:57216865/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE aracy alves/Salinópolis
Portaria nº.:054/2022 de 16/03/2022
Nome:JacKSoN doS SaNToS loUrEiro 
Matrícula:5900821/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE aracy alves/Salinópolis
Portaria nº.:055/2022 de 16/03/2022
Nome:SaNdra diNiZ coElHo 
Matrícula:57198250/1Período:15/05 à 29/05/22Exercício:2021
Unidade:EE Padre Sales/capanemaf
Portaria nº.:1984/2022 de 22/03/2022
Nome:JEaM carloS aNdradE loPES 
Matrícula:57176570/4 Período:01/07 à 14/08/22Exercício:2022
Unidade:EE augusto Meira/Belém
Portaria nº.:80/2022 de 21/03/2022
Nome:Maria do Socorro dE frEiTaS 
Matrícula:443905/1Período:04/07 à 02/08/22Exercício:2022
Unidade:EE Brasil Tropical/itupiranga
Portaria nº.:82/2022 de 21/03/2022
Nome:SEBaSTiÃo ricardo raPoSo BoNZi 
Matrícula:3171116/2 Período:15/08 à 28/09/22Exercício:2022
Unidade:EE Brasil Tropical/itupiranga
Portaria nº.:83/2022 de 21/03/2022
Nome:ZEila MarTiNS dE oliVEira 
Matrícula:667137/1 Período:04/07 à 02/08/22Exercício:2022
Unidade:EE Brasil Tropical/itupiranga
Portaria nº.:012/2022 de 21/03/2022
Nome:WilliaMS SoarES dE SoUSa 
Matrícula:665118/1 Período:02/05 à 31/05/22Exercício:2021
Unidade:EEEM dr. Tancredo de almeida Neves/curionópolis
Portaria nº.:013/2022 de 21/03/2022
Nome:Maria do aMParo coSTa SilVa 
Matrícula:278335/1 Período:01/08 à 14/09/22Exercício:2021
Unidade:EEEM dr. Tancredo de almeida Neves/curionópolis
retiFicar
Portaria nº.:0001016/2022 de 21/03/2022
Retificar na Portaria nº 11373/2000 de 30/06/2000, que dispensou a ser-
vidora TErEZiNHa SilVa dE SoUZa, matricula nº 5460638/010, lotada 
na EE. Boa Esperança/Brasil Novo, do emprego de Professor, o a contar de 
01/03/1998 para 01/01/1998,  para fins de regularização funcional

Protocolo: 775408
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Nº. da LicitaÇÃo e o aNo: 02/2022
ModaLidade: PreGÃo eLetrÔNico Para reGistro de PreÇos
claSSificaÇÃo: - outros
oBJETo: registro de preços para aquisição futura e eventual de Materiais de 
consumo e Permanente através do convênio federal Nº 859578/2017-Mi-
NiSTÉrio da EdUcaÇÃo/fUNdo NacioNal dE dESENVolViMENTo da 
EdUcaÇÃo para equipar o caMPUS XVii - ViGia da Universidade do Esta-
do do Pará. ENTrEGa do EdiTal: o Edital encontra-se acessível nos sites: 
www.gov.br/compras/pt-br/, www.compraspara.pa.gov.br e www.uepa.br, 
a partir do dia 23/03/2022.
rESPoNSáVEl PElo cErTaME
NoME: Wendell Magalhães
aBErTUra local: UaSG 925611 - www.gov.br/compras/pt-br/
daTa: 04/04/2022
Hora: 11h
ordENador rESPoNSáVEl:
NoME: clay anderson Nunes chagas

Protocolo: 774757

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

sUPriMeNto de FUNdo
Portaria N° 884/2022, de 22 de MarÇo de 2022.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data de pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: coordENador adMiNiSTraTiVo dE caMPUS
Nome: rodriGo coUTiNHo MoNTEiro
Matrícula funcional: 5957051/ 1
Valor: r$ 3.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8870
fonte: 0261
339030_ r$ 3.000,00
Portaria N° 885/2022, de 22 de MarÇo de 2022.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data de pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: coordENador adMiNiSTraTiVo dE caMPUS
Nome: NaTaliNa doS SaNToS MEdEiroS
Matrícula funcional: 5915735/ 1
Valor: r$ 2.500,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8870
fonte: 0261
339030_ r$ 2.500,00
Portaria N° 886/2022, de 22 de MarÇo de 2022..
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data de pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: coordENador dE caMPUS dE iNTErioriZaÇÃo
Nome: HiGSoN rodriGUES coElHo
Matrícula funcional: 57193315/ 1
Valor: r$ 4.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8866
fonte: 0324008794
339030_ r$ 1.600,00
339039_r$ 2.400,00
ordenador responsável
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Par

Protocolo: 775070

.

.

oUtras MatÉrias
.

editaL Nº33/2022-UePa
Processo seLetiVo siMPLiFicado Para ProFessor sUBstitUto – 2022
o diretor do centro de ciências Biológicas e da Saúde da Universidade 
do Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais, torna público que 
estarão abertas no período de 23 e 25/03/2022 as inscrições ao Proces-
so Seletivo Simplificado para Professor Substituto- 2022 para os com-
ponentes curriculares em Belém, Marabá e altamira, referentes a novas 
demandas que surgiram no decorrer do semestre letivo de 2021, conso-
ante a lei complementar Nº 077/2011, para atuar na área de conheci-
mento/disciplina/componente curricular/Eixo Temático dos departamen-
tos do centro de ciências Biológicas e da Saúde - ccBS da Universida-
de do Estado do Pará.
Maiores informações: (91) 3277-1707 
o edital está disponível no site: www.uepa.br
Belém, 23 de março de 2022.
Prof. dr. EMaNUEl dE JESUS SoarES dE SoUSa
diretor do centro de ciências Biológicas e da Saúde

Protocolo: 775038

..

secretaria de estado de 
assistÊNcia sociaL,
traBaLHo, eMPreGo e reNda

.

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria N° 250/2022 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o Processo n° 2022/ 326171
rESolVE:
coNcEdEr Suprimento de fundos no valor de r$ 300,00(Trezentos reais), 
em favor do (a) servidor (a), Kleber das Neves Trindade, assistente admi-
nistrativo, Matrícula nº 57193833/1; para atender de pronto pagamento
87.101. – 08.422.1500.8806 f: 0107 233.893
dESPESa:
339033 r$ 300.00
fixar o prazo de 60 (sessenta) dias para aplicação das despesas e 15 (quin-
ze) dias para prestação de contas, contados a partir da expedição da or-
dem bancária.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
22 de Março de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria N° 252/2022 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o Processo n° 2022/ 3256104
rESolVE:
coNcEdEr Suprimento de fundos no valor de r$ 200.00 (duzentos reais), 
em favor do (a) servidor (a), Margareth das Graças Machados de lima, 
assistente administrativo,3233766/3 para atender de pronto pagamento
87.101 – 08.422.1500.8806 f: 0107 233.893
dESPESa: 339030 r$ 200,00
fixar o prazo de 60 (sessenta) dias para aplicação das despesas e 15 (quin-
ze) dias para prestação de contas, contados a partir da expedição da or-
dem bancária.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
22 MarÇo de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1

Protocolo: 775203
.

diÁria
.

Portaria Nº 255/2022 – 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/ 318821
rESolVE:
autorizar o pagamento de 07 e ½ (SETE e meia) diárias Para cada SEr-
Vidor ciTado aBaiXo:
HElEN rUSSY SoarES BarrETo,54195637/1,aSSiSTENTE Social,WaG-
NEr NEVES MaGNo,54189487/2,PEdaGoGo E JacQUEliNE caMPoS Go-
MES,54188907/1,aGENTE adMiNiSTraTiVo que se deslocaram para o 
município de MElGaÇo/Pa no período de 09/04 a 16/04/2022 com objeti-
vo de realizar capacitação do Programa criança feliz, para supervisores e 
visitadores, no método GVd.
Classificação Orçamentária:
87.101 – 08.422.1505.8399 f: 0339006699 234.094 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
22 de março 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 254/2022 – 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/ 320900
rESolVE:
autorizar o pagamento de 02 e ½ (dUaS e meia) diárias Para cada SEr-
Vidor ciTado aBaiXo:
MarGarETH daS GraÇaS MacHadoS dE liMa,3233766/3,aSSiSTENTE
adMiNiSTraTiVo que se deslocara para o município de Ponta de Pedras/
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Pa no período de 18/04 a 20/04/2022 com objetivo de realizar a atualiza-
ção cadastral dos Beneficiários do Beneficio Estadual para Pessoas Acome-
tidas 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, 
20 de março 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 253/2022 – 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/ 321787
rESolVE:
autorizar o pagamento de 04 e ½ (quatro e meia) diárias Para cada SEr-
Vidor ciTado aBaiXo: 
EdUardo ENrEQUE SoUSa fErNaNdES,coNSElHEiro ESTadUal,JoSÉ 
ocEaN NUNES rodriGUES,coNSElHEiro ESTadUal,cáSSia daNiEla 
diNiZ,coNSElHEira ESTadUal que se deslocaram de MoJUi doS caM-
PoS para Belém/Pa no período de 21/03 a 26/03/2022 com objetivo de 
Participar da Oficina Nivelamento, Reunião de Comissões, Reunião Ordiná-
ria do cEaS/Pa.rETroaTio do dia 18/03/2022 
Classificação Orçamentária:
87.101 – 08.422.1505.8402  f: 0107  253.896 339036
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
22 de março 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1

Protocolo: 775201

.

.

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO 
SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

.

..

Portaria
.

Portaria Nº. 287 de 21 de março de 2022- 
coNcEdEr 30 dias de licença para tratar de interesse particular, a servidora 
ana cláudia oliveira azevedo, cargo: monitor, mat.: 54191635/1, período 
de 24. 02.22 a.25.03.22,.Sem remuneração.
Portaria nº 291 de 22 de março  de 2022- 
conceder licença Saúde as servidoras abaixo:

  NoMe  carGo   Mat LaU-
do   PerÍodo  dias

ana Brígida rayol dantas Monitor 5419239/2 83911 04.04.21 a 17.04.21   14
ana lúcia da Silva azevedo Monitor 3216128/1 83912 19.03.21 a 01.04.21   14
Maria de Nazaré Nunes de 

Souza Monitor 57191915/1 83913 10.04.21 a 16.04.21   07

luiz celso da Silva-Presidente-faSEPa
Protocolo: 775087

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria nº 124, de 22 de março de 2022.
Processo nº 318874/2022.
oBJETiVo: custear despesas emergenciais de consumo com aquisição de 
medicamentos para adolescentes, custodiados no cSEBa, conforme os ter-
mos do processo.
Programa de Trabalho 08.243.1505.8393
Projeto atividade: 68.8393
ação: 185537
fonte de recurso: 0101
Natureza da despesa: 339030 – coNSUMo – r$1.000,00
SErVidorES: Marcio da SilVa corrEa, aGENTE adMiNiSTraTiVo, 
Matricula 57175137/1.
PraZo Para rEaliZaÇÃo da dESPESa: 60 (sessenta) diaS.
PraZo Para PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 (quinze) diaS
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 775111
.

diÁria
.

Portaria nº 127, de 22 de março de 2022.
Processo nº 332113/2022.
oBJETiVo: Entregar adolescente, custodiado no cSEBa, aos familiares em cum-
primento de determinação judicial, conforme justificado nos termos do processo.
oriGEM: SaNTarÉM/Pa - dESTiNo: iTaiTUBa/Pa.
PErÍodo: 22/03/2022 a 23/03/2022. – (1,5) diária
SErVidorES: aldiENE Maria fErrEira SoUSa, aSSiSTENTE Social, Matri-

cula 5103355/4, e GilfraNK SoUSa NUNES, MoToriSTa, Matricula 5956394/1.
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 775344
Portaria nº 126, de 22 de março de 2022.
Processo nº 326529/2022.
oBJETiVo: Entregar adolescente, custodiado no ciaM/MrB, aos familiares 
em cumprimento de determinação judicial, conforme os termos do processo.
oriGEM: MaraBá/Pa - dESTiNo: BrEU BraNco/Pa.
PErÍodo: 19/03/2022 a 20/03/2022. – (1,5) diária
SErVidorES: iTaMar MoraES, PEdaGoGo, Matricula 5935122/2, e 
adÃo lENNoN dE SoUSa fEiToSa, MoToriSTa, Matricula 5956653/1.
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 775334
Portaria nº 123, de 21 de março de 2022.
Processo nº 317301/2022.
oBJETiVo: realizar visita institucional e domiciliar aos familiares de adolescente, 
custodiado no CIAM/MRB, conforme justificado nos termos do processo.
oriGEM: MaraBá/Pa - dESTiNo: JacUNdá/Pa.
PErÍodo: 24/03/2022 a 25/03/2022. – (1,5) diária
SErVidorES: roSÉlia Maria loBaTo GUiMarÃES da roSa, PSicÓlo-
Ga, Matricula 5963695/1, TaliTa JaNE riBEiro dE araÚJo, aSSiSTENTE 
Social, Matricula 5963707/1, e SilVEira MarTiNS rEiS, MoToriSTa, 
Matricula 5956586/1.
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 775102
Portaria nº 122, de 21 de março de 2022.
Processo nº 322738/2022.
OBJETIVO: Realizar acompanhamento técnico e certificação aos socioeducandos 
que concluíram o curso do SENai/SEcTET, conforme os termos do processo.
oriGEM: BElÉM/Pa - dESTiNo: MaraBá/Pa.
PErÍodo: 22/03/2022 a 24/03/2022. – (2,5) diáriaS
SErVidorES: EVEla criSTiNa PErEira BarBoSa, aSSiSTENTE Social, 
Matricula 57173876/1.
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 775096
Portaria nº 125, de 22 de março de 2022.
Processo nº 325607/2022.
OBJETIVO: Realizar oficina de capacitação e assessoramento técnico à ela-
boração do Plano Mundial de atendimento Socioeducativo, conforme os 
termos do processo.
oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo: NV. ProGrESSo/Pa – rUrÓPoliS/Pa.
PErÍodo: 04/04/2022 a 10/04/2022. – (6,5) diáriaS
SErVidorES: BErTiNo lEal BarBoSa NETo, GErENTE i, Matricula 
5946881/2, aNToNia BENEdiTa lEao lira, aSSiSTENTE Social, Ma-
tricula 54194530/1, e WaNdSoN JUNior da SilVa SoUTo, MoToriSTa, 
Matricula 5956433/1.
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 775122

.

.

FÉrias
.

Portaria N°293/2022-GaB/GrH de 22 de março 2022
coNcEdEr 30(trinta)dias de férias regulamentares aos servidores abaixo 
relacionados:

Processo NoMe P.aQUis GoZo de FÉrias

2022/291595 cHarlENE araUJo dE 
aNdradE 20/21 01/04/2022 a 30/04/2022

ordenador responsável: luiz celso da Silva.
Protocolo: 774958

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 288 de 21 de MarÇo de 2022- 
rESolVE:conceder, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, servidora aNGEliNa 
falcÃo ValENTE, matrícula nº. 3217299/1, cargo EcoNoMiSTa, triênio 
17.12.2012/2015, período 02.05.2022 à 31.05.2022.
Portaria Nº 289 de 21 de MarÇo de 2022- 
rESolVE:conceder, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, servidora Maria 
aParEcida rodriGUES TarÃo MENdES, matrícula nº. 5799350/2, 
cargo MoNiTor, triênio 2015/2018 complemento, período 16.05.2022 a 
14.06.2022.
Portaria Nº 290 de 21 de MarÇo de 2022- 
rESolVE:conceder, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, servidora aNa 
KEllY PaNToJa, matrícula nº. 54189653/1, cargo MoNiTor, triênio 
13.06.2013/2016, período 02.05.2022 à 31.05.2022.
Portaria Nº 292 de 22 de Maio de 2022- 
rESolVE:conceder, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, servidora rUTH 
HElENa liMa dE oliVEira, matrícula nº. 3217434/1, cargo SocioloGo, 
triênio 18.12.2014/2017 complemento, período 16.05.2022 à 14.06.2022.
lUiZ cElSo da SilVa - Presidente

Protocolo: 774931
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..

secretaria de estado de JUstiÇa 
e direitos HUMaNos

.

.

.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria Nº 121/2022-GGP/seJUdH Belém (Pa), 17 de março de 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, no uso 
de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto de 12/02/2021, 
publicado no doE nº 34.490 de 12/02/2021 e,
coNSidEraNdo o artigo 74 da lei nº. 5810 de 24 de janeiro de 1994 – 
rJU/pa e, o processo administrativo eletrônico nº 2022/286763.
rESolVE:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, o período de férias do servidor: 
Marcos rogério Brito de assunção, matrícula nº 5958989/1, concedido por 
meio da PorTaria nº 82/2022-GGP/SEJUdH, de 16/02/2022, publicado 
no diário oficial nº 34.871, de 21/02/2022. A contar de 10/03/2022. Até 
ulterior deliberação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
JoSÉ fraNciSco dE JESUS PaNToJa PErEira
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos.

Protocolo: 774881

.

.

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto ecoNÔMico, 
MiNeraÇÃo e eNerGia

.

.

.

diÁria
.

Portaria N° 115/2022 – BeLÉM, de 22 de MarÇo de 2022.
Nome: JoSÉ doS SaNToS GUiMarÃES/ Matricula:3254941/1/ cargo: Mo-
ToriSTa/ 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: conduzir servidor da 
SEDEME, a fim de reunir com as prefeituras com o objetivo de 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
Portaria N° 116/2022 – BeLÉM, de 22 de MarÇo de 2022.
Nome: criSTiaNo SoUSa coSTa/ Matricula: n° 5418985/2/ cargo: 
assessor Especial i / origem: Belém-Pa/destino: abaetetuba-Pa/Perío-
do:04/04/2022 a 09/04/2022/diária: 5,5 (cinco e meia)/objetivo: pro-
mover atividade cErM itinerante e realizar alinhamento técnico com os 
representantes dos órgãos licenciadores ambientais da região.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 774807

.

.

COMPANHIA DE GÁS DO PARÁ

.

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
A Presidente da Companhia de Gás do Estado do Pará resolve ratificar o 
presente Termo de Ratificação em que são PARTES: COMPANHIA DE GÁS 
do Pará – GáS do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, inte-
grante da administração indireta do Estado do Pará, inscrita no cNPJ sob o 
nº 008.454.441/0001-75 à avenida Visconde de Souza franco n.º 05, Ed. 
Quadra corporate, Sala 1502, bairro do Umarizal, cEP.: 66055-005, nes-
ta cidade, e a empresa iMPrENSa oficial do ESTado - ioE, autarquia 
Pública Estadual cNPJ N.º 04.835.476/0001-01, situada à Travessa chaco, 
n.º 2271, bairro Marco, cEP 66.093-542 – Belém/Pa.
do oBJETo: contratação de empresa especializada na prestação de ser-
viços de publicação de atos administrativos e outros atos cuja publicidade 
decorra de exigência legal.
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa: a presente contratação 
fundamenta-se no art. 30, caput da lei nº 13.303/2016 c/c 134 do re-
gulamento interno de contratos e licitações, considerando que o diário 
Oficial do Estado, administrado pela Autarquia Imprensa Oficial do Estado 
é o meio oficial de comunicação, publicidade e divulgação dos atos norma-
tivos desta companhia.
Valor ESTiMado aNUal: r$ 20.000,00 (vinte mil reais).
rEcUrSoS orÇaMENTárioS: despesas administrativa – item 6, subitem 

6.9 – Editais e Publicações.
ordENador rESPoNSaVÉl: cláudia Bitar – Presidente
foro: Belém – Estado do Pará
daTa: 21 de março de 2022.
 claudia Bitar
diretora Presidente

Protocolo: 775142

.

.

INSTITUTO DE METROLOGIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 30/2022, GaB/iMetroParÁ, 18 demarçode 2022.
dispõe sobre férias de servidor.
a Presidente do instituto de Metrologia do Estado do Pará – iMETroPará, 
no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 13 da lei Estadual 
nº 7.136/2008 e de acordo com o decreto publicado no doE n° 34.631 de 
08 de julho de 2021.
coNSidEraNdo o que dispõe os art. 74 a 76 da lei nº 5.810 de 24 de 
janeiro de 1994.
rESolVE: 
art. 1º – coNcEdEr 30 (trinta) dias de gozo de férias regulamentares ao 
servidor cicEro alVES dE SoUZa, matrícula nº 028, ocupante do cargo 
de auxiliar de Metrologista, de 01/04/2022 a 30/04/2022, referente ao 
período aquisitivo 01/07/2019/2020.
art. 2º - Esta PorTaria entrará em vigor na data de sua publicação.
art. 3º - registre-se, publique-se e cumpra-se. 
Gabinete, Belém/Pará, 18 de marçode 2022.
rafaela Barata chaves/Presidente/iMETroPará

Protocolo: 774952

.

.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 065/2022 de 17.03.2022.  
art. 1º coNcEdEr Suprimento de fundos ao servidor raimundo alberto 
Braga araújo, assistente do registro Mercantil, matrícula nº 57217953/1, 
no valor de r$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), para atendimento das 
despesas de pronto pagamento desta autarquia, conforme discriminação: 
72201.23.122.1297.8338 operacionalização das ações administrativas; 
Natureza da despesa: 339030.00 Material de consumo-r$ 1.300,00, 
339036.00 Serv Prest Pf-r$ 500,00, 339039.00, Serv Prest PJ-r$ 700,00, 
fonte: 0261 recursos da adm indireta (próprios), Pi: 4120008338c. art. 
2º informamos que o referido servidor atende o art 4° do decreto Estadual 
nº 1.180/2008. art. 3º o prazo para aplicação deverá ser de 45 (quarenta 
e cinco) dias, a contar da data da emissão da ordem bancária, devendo a 
prestação de contas ocorrer no prazo de 10 (dez) dias, após o término da 
aplicação, conforme processo nº 2022/303641.

Protocolo: 774957

.

.

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DO 
PROGRAMA DE MICROCRÉDITO 
CREDCIDADÃO

.

.

.

errata
.

errata de eXtrato de coNtrato
Protocolo:713237 do diÁrio oFiciaL Nº34726 de 06 de oUtUBro/2021
oNde se LÊ:oriGEM :PrEGÃo ElETrÔNico SrP/dGl/SEPlad Nº 
08/2021 E aTa dE rEGiSTro dE PrEÇoS 10/2021.
Leia-se:PrEGÃo ElETrÔNico SrP/dGl/SEPlad Nº 10/2021 E aTa dE 
rEGiSTro dE PrEÇoS 08/2021.
dê ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Tercio Junior Sousa Nogueira
diretor Geral
NGPM - crEdcidadÃo

Protocolo: 774977
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..

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto UrBaNo
e oBras PÚBLicas

.

..

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº. 0248/2022, de 21 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 2022/329554, de 21/03/2022 - 
difiS/SEdoP.
r E S o l V E:
i - dESiGNar o servidor oBErlaNdES JÚNior da SilVa coSTa, Matrícula 
nº 5946508/1, Cargo/Função: Coordenador, como fiscal do Contrato cele-
brado entre a Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras 
Públicas – SEdoP e a Empresa abaixo:

coNtrato eMPresa oBJeto

18/2022 ditron Engenharia e incorporações 
Eireli

Execução dos Serviços de revitalização do Ginásio 
Jarbas Passarinho, no Município de Viseu/Pa.

ii – dESiGNar o servidor daNiEl aNdradE MalcHEr PErEira, Matrícula 
nº 5921549/2, cargo/função: Técnico em Gestão de obras Públicas- En-
genheiro Civil, 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: 775060
..

errata
.

errata
Na matéria, protocolo nº 774306, publicada no doe nº 34.901, de 
22/03/2022, referente ao 1º termo de apostilamento ao contrato 
nº 24/2018 – Pe nº 02/2018:.
oNde se LÊ: data da assinatura: 29/10/2018
Leia-se: data da assinatura: 21/03/2022
ordenador: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 774805
.

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato Nº 36/2022 – cV Nº 005/2022
ParTES:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
if coNSTrUÇÕES lTda- EPP - cNPJ 37.2021.174/0001-22
oBJETo: construção de rede coletora, ETE e drenagem do Projeto Terpaz 
– Usina da Paz Benguí,no município de Belém,neste estado.
ViGÊNcia: 23/03/2022 a 20/08/2022
Valor: r$325.938,59
NoTa dE EMPENHo: Nº 2022NE00517
doTaÇÃo orÇaMENTária:
07.101 15.121.1508.8890 449051 0101/0301
07.101 15.415.1508.7556 449051 0101
foro: Belém
daTa da aSSiNaTUra: 22/03/2022
ordENador rESPoNSáVEl:
Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas
ENdErEÇo da coNTraTada:
Travessa Barão do Triunfo,nº 816 – Térreo, bairro: Sacramenta, na cidade 
de Belém/Pa, cEP 66.083-100
Telefone: (91) 98841-9811
 

Protocolo: 775300
.

terMo aditiVo a coNtrato
.

4º tac Nº 41/2020 – tP Nº 13/2019
Partes:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
  Tercon construções e Serviços EirEli – cNPJ 28.786.506/0001-97
objeto: Execução de Pavimentação e drenagem na Vila Nazaré, no Municí-
pio de São domingos do araguaia/Pa.
Justificativa: Prorrogação de prazo, cfe. art. 57, §1º, II, IV da Lei nº 
8.666/93.
Vigência: 19/03/2022 a 17/06/2022
data da assinatura: 18/03/2022
ordenador responsável: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 774846

7º tac Nº 48/2020 – tP Nº 12/2018
Partes:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
construtora Santa Tereza lTda – cNPJ 05.693.333/0001-67
objeto: Execução da conclusão do Sistema de abastecimento de água, no 
município de oeiras do Pará/Pa.
Justificativa: Prorrogação de prazo, cfe. art. 57, §1º, II, da Lei nº 8.666/93.
Vigência: 24/03/2022 a 23/05/2022
data da assinatura: 22/03/2022
ordenador responsável: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 774895
1º tac Nº 74/2021 – tP Nº 001/2021
Partes:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
Estrutural construções e Serviços lTda - cNPJ nº 08.928.777/0001-22
objeto: reforma e ampliação da câmara Municipal de Maracanã, no muni-
cipío de Maracanã, neste Estado.
Justificativa: Prorrogação de prazo, cfe. art. 57, §1º, I da Lei nº 8.666/93.
Vigência: 20/03/2022 a 20/09/2022
data da assinatura: 18/03/2022
ordenador responsável: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 774985

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

GaB. scretatÁrio de deseNVoLViMeNto UrBaNo e oBras 
PÚBLicas - sedoP/Pa
 Processo Nº 2021/279535
disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 01/2022
terMo de ratiFicaÇÃo
rEcoNHEÇo a dispensa de licitação fundamentada no art. 24, inciso i da 
lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, para obras e serviços de enge-
nharia de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea “a”, 
do inciso I do artigo anterior, desde que não se refiram a parcelas de uma 
mesma obra ou serviço ou ainda para obras e serviços da mesma natureza 
e no mesmo local que possam ser realizadas conjunta e concomitante-
mente e em consonância com o Parecer Jurídico acostado aos autos, para 
a contratação de empresa de engenharia especializada para execução de 
reparo e manutenção nas instalações do Núcleo de atendimento integrado 
- Nai, em Belém/Pa, pelo valor total de r$ 30.131,97 (trinta mil cento e 
trinta e um reais e noventa e sete centavos).
raTifico, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das licitações, deter-
minando que se proceda à publicação do devido extrato.
Belém-Pa, 22 de março de 2022.
Eng.º civil Benedito rUY Santos caBral
crEa 8430d Pa
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras

Protocolo: 774992

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo de Processo LicitatÓrio
o Secretário de Estado e desenvolvimento Urbano de obras Públicas, Be-
nedito ruy Santos cabral, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pela legislação em vigor, especialmente pela lei Nº. 8.666/93 e alterações 
posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de lici-
tações, resolve:
HoMoloGar E adJUdicar a presente licitação nestes Termos:
1. Processo Principal: 2021/1424882
2. Processo filho: 2022/193410
3. licitação nº: 030/2021
4. Modalidade: coNcorrÊNcia PÚBlica
5. data da adjudicação: 22/03/2022
6. data da Homologação: 22/03/2022
7. objeto da licitação: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para 
EXEcUÇÃo doS SErViÇoS dE drENaGEM E PaViMENTaÇÃo aSfálTica 
dE ViaS UrBaNaS EM MUNicÍPioS NaS rEGioNaiS QUE iNTEGraM o 
ESTado do Pará / loTE 11 - araGUaia
8. Empresa vencedora adjudicada do loTE 11 - araGUaia: HB20 coNS-
TrUÇÕES lTda cNPJ: 15.482.315/0001-90 com o Valor Total de r$ 
87.375.433,31 (oitenta e sete milhões, trezentos e setenta e cinco mil, 
quatrocentos e trinta e três reais e trinta e um centavos).
Belém/Pa, 22 de março de 2022.
Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 775086
terMo de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo de Processo LicitatÓrio
o Secretário de Estado e desenvolvimento Urbano de obras Públicas, Be-
nedito ruy Santos cabral, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pela legislação em vigor, especialmente pela lei Nº. 8.666/93 e alterações 
posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de lici-
tações, resolve:
HoMoloGar E adJUdicar a presente licitação nestes Termos:
1. Processo Principal: 2021/876566
2. Processo filho: 2022/90007
3. licitação nº: 018/2021
4. Modalidade: coNcorrÊNcia PÚBlica
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5. data da adjudicação: 22/03/2022
6. data da Homologação: 22/03/2022
7. objeto da licitação: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para 
EXEcUÇÃo doS SErViÇoS dE drENaGEM E PaViMENTaÇÃo aSfálTica 
dE ViaS UrBaNaS EM MUNicÍPioS NaS rEGioNaiS QUE iNTEGraM o 
ESTADO DO PARÁ / LOTE 01 – ARAGUAIA E CARAJÁS, conforme especifi-
cações técnicas, planilhas e projetos anexos.
8. Empresa vencedora adjudicada do loTE 01 – araGUaia E cara-
JáS: ENGEforT coNSTrUTora E EMPrEENdiMENTo lTda cNPJ: 
10.563.802/0001-63 com o Valor Total de r$ 42.464.423,30 (quarenta e 
dois milhões quatrocentos e sessenta e quatro mil quatrocentos e vinte e 
três reais e trinta centavos).
Belém/Pa, 22 de março de 2022.
Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 775081
.

coNVÊNio
.

eXtrato do coNVÊNio Nº 39/2022
Partes:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
Prefeitura Municipal de Novo Progresso – cNPJ 10.221.786/0001-20
objeto: construção de Galerias em concreto na avenida Jamanxim e rua 
cristalina, Município de Novo Progresso, neste Estado.
Vigência: 23/03/2022 a 23/03/2023
Valor Global: r$ 1.271.396,74
dotação orçamentária:
-SEdoP: 07101 15.451.1489.7645 444042 0301
Nota de Empenho: 2022NE00531
-PrEfEiTUra dE NoVo ProGrESSo
0415 451 0017 1057 449051 0.01.00-001 000
foro: Belém
data da assinatura: 22/03/2022
responsável pela Entidade recebedora dos recursos:
GElSoN lUiZ dill
ordenador responsável:
Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 774858
..

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

1° terMo aditiVo ao coNVÊNio Nº 10/2021
Partes: 
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas / cNPJ 
3.137.985/0001-90
Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará / cNPJ 83.211.433/0001-13
Objeto: Execução de meio fio, sarjeta e sinalização vertical e horizontal, 
sarjeta em vias públicas no Município de Goianésia do Pará/Pa
Justificativa: Prorrogação de Prazo
Vigência: 22/03/2022 a 22/12/2022
data da assinatura: 22/03/2022
ordenador responsável: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 775016

.

.

diÁria
.

Portaria Nº. 0254/2022, de 22 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 2022/335908, de 22/03/2022 
– GaB/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diária ao servidor 
abaixo relacionado:
NoME: Benedito ruy Santos cabral, Matrícula n°. 5946678/1; cargo/fun-
ção: Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas.
oBJETiVo: acompanhar o Excelentíssimo Senhor Governador no ato de 
inauguração da Usina da Paz, no Município de Marituba/Pa.
dESTiNo: Marituba/Pa.
diária: 0,5 (meia).
daTa: 19/03/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 775061
Portaria Nº. 0255/2022, de 22 de MarÇo de 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE dESENVolViMENTo UrBaNo E oBraS PÚ-
BlicaS, no uso de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/
ccG de 01/01/2019, publicado no doE nº. 33.771, de 02/01/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/335909 de 22/03/2022 
– GaB/SEdoP;

r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: andréia rocha de almeida, Matrícula n°. 5946403/1; cargo/fun-
ção: assessor ii.
oBJETiVo: acompanhar o Sr. Secretário no ato da inauguração da Usina 
da paz, no Município de Marituba/Pa.
NoME: almir Nelson araújo de oliveira, Matrícula nº. 3211339/1; cargo/
função: Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com o Sr. Secretário Benedito ruy Santos 
cabral, ao referido Município.
dESTiNo: Marituba/Pa.
diária: 0,5 (meia).
daTa: 19/03/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Eng.º civil BENEdiTo rUY SaNToS caBral/crEa 8430d Pa
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas.

Protocolo: 775065

.

.

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

5º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 15/2016.
objeto: Prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) 
meses, iniciando em 22.03.2022, encerrando em 21.03.2023.
data de assinatura: 21/03/2022.
locador: Paulo luiz antônio Galvani. cPf: 890.641.608-30.
ordenador em exercício: fernanda regina de Pinho Paes.

Protocolo: 774812

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 03/2022.
objeto: fornecimento de Equipamentos de Proteção individual (EPi).
data de assinatura: 21.03.2022.
Valor Global: r$35.411,40 (trinta e cinco mil, quatrocentos e onze reais e 
quarenta centavos).
fundamentação: art. 29, inciso ii, da lei n° 13.303/2016, c/c art. 71, inciso 
ii, do regulamento interno de licitações e contratos da coSaNPa – rilc.
contratada: V.B. araÚJo MoNTEiro E coMÉrcio. cNPJ: 
17.431.302/0001-17; rNB fiGUEirEdo SErViÇoS E coMÉrcio EirEli. 
cNPJ: 33.586.851/0001-17; M.M. alVarENGa coMÉrcio E SErViÇoS 
lTda. cNPJ: 01.219.642/0001-49; MYo2 SolUÇÕES EM SaÚdE iNdÚS-
Tria EirEli. cNPJ: 15.564.580/0001-17.
diretora de Gestão de Pessoas e logística: fernanda regina de Pinho Paes.
Presidente: José antonio de angelis.

Protocolo: 775397

.

.

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE 
TRANSPORTE METROPOLITANO

.

.

.

errata
.

No doe Nº34.887, de 10/03/2022, p. 234, Protocolo 769190
Portaria Nº
onde se lê: 004/2022-GaB/NGTM
Leia se: 012/2022-GaB/NGTM

Protocolo: 774886

.

.

secretaria de estado de 
ciÊNcia, tecNoLoGia e edUcaÇÃo 
sUPerior, ProFissioNaL e 
tecNoLÓGica

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 172 de 22 de MarÇo de 2022
o SEcrETário dE ESTado dE ciÊNcia, TEcNoloGia E EdUcaÇÃo SU-
PErior ProfiSSioNal E TEcNolÓGica, coM BaSE No dEcrETo dE 
01.01.2019, publicado no doE Nº 33.771, de 02.01.2019.
coNSidEraNdo o disposto no decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013;
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/333299.
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r E S o l V E:
i – SUBSTiTUir o servidor Márcio JoSÉ BEZErra ViaNa, identidade 
funcional nº 57211500/2, pelo servidor aNTÔNio alVES dE MElo, 
identidade funcional nº 57203415/1, ocupante do cargo de assistente 
administrativo, lotado na diretoria de administração e finanças – daf, 
na qualidade de Suplente, na PorTaria nº 088, de 02 de março de 2021, 
publicada no DOE nº 34.505, de 03/03/2021, para acompanhar e fiscalizar 
a execução do Contrato 002/2021, firmado pela SECRETARIA DE ESTADO 
dE ciÊNcia, TEcNoloGia E EdUcaÇÃo SUPErior, ProfiSSioNal E 
TEcNolÓGica – SEcTET, com a Empresa c&S – ViGilÂNcia E SEGUraNÇa 
PaTriMoNial EirEli, cNPJ nº 14.151.000/0001-05, que tem como 
objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
continuados de vigilância ostensiva armada e desarmada, com execução 
mediante regime de empreitada por preço global, em conformidade com 
as especificações constantes do Termo de Referência(Anexo I) do Edital do 
Pregão nº 018/2019-SarP/Ma e da proposta apresentada.
ii – caberá ao servidor designado neste ato a obrigação de anotar em 
registro próprio todas as ocorrências e deficiências porventura existentes 
com a execução do contrato, devendo tomar providências para a regulari-
zação das faltas ou defeitos observados.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 22 de março de 2022.
carloS EdilSoN dE alMEida MaNEScHY
Secretário de Estado

Protocolo: 775066

.

.

errata
.

errata do eXtrato do coNVÊNio Nº 014/2021 – sectet/UFPa/FadesP
onde se lê:
Término da Vigência: 06/07/2022
Leia-se:
Término da Vigência: 06/12/2022
Publicação original: Segunda-feira, 13 de dezembro de 2021, Diário Oficial 
Nº 34.793, P. 123, Protocolo: 741363.
ordenador: carloS EdilSoN dE alMEida MaNEScHY, Secretário de Estado.

Protocolo: 775068
errata do eXtrato de coNtrato Nº 036/2021 – eMPresa LMG 
GrÁFica eireLi ePP
Processo nº 2021/1316280
onde se lê:
ViGÊNcia: 02/12/2021 a 01/02/2022
Leia-se:
ViGÊNcia: 02/12/2021 a 01/12/2022
Publicação original: Segunda-feira, 06 de dezembro de 2021, Diário Oficial Nº 34.786, 
Pág. 69, Protocolo: 737854.
ordenador: carlos Edilson de almeida Maneschy, Secretário de Estado.

Protocolo: 775074

.

.

coNtrato
.

Nº do coNtrato: 02/2017
Nº do terMo aditiVo: 05
daTa dE aSSiNaTUra: 18/03/2022
oBJETo do TErMo adiTiVo:
o presente termo aditivo tem por objeto o aditamento da cláUSUla SEX-
Ta - da ViGÊNcia, cláUSUla NoNa – do PrEÇo e cláUSUla dÉciMa 
QUiNTa – da rESciSÃo.
Prorrogar por 12 (doze) meses, a contar de 20.03.2022 a 19.03.2023 o 
prazo de vigência do contrato nº 02/2017, atendendo a conveniência ad-
ministrativa da Secretaria de Estado de ciência, Tecnologia e Educação Su-
perior, Profissional e Tecnológica, de acordo com o que prevê a CLÁUSULA 
SEXTa: da ViGÊNcia.
conceder reajuste nos preços do contrato nº 02/2017 no percentual de 
17,783210% correspondente ao iGP-M acumulado no período de janei-
ro/2021 a dezembro/2021, de acordo com o que estabelece o item 10.2 
da cláUSUla dÉciMa – do rEaJUSTE.
incluir na cláUSUla dÉciMa QUiNTa – da rESciSÃo, o item 15.5 com a 
seguinte redação: “Este contrato será rescindido pela SEcTET, livre de mul-
ta, tão logo seja formalizado o novo contrato para prestação de serviços de 
locação de equipamentos de informática, seja homologado e publicado no 
diário oficial do estado pela SECTET”.
orÇaMENTo:

ProGraMa de traBaLHo eLeMeNto
de desPesa FoNte aÇÃo Pi

48.101.19.122.1297.8338 339037 0324008794 
0124008794 232884 4120008338c

coNTraTado: TEcNoSET iNforMáTica ProdUToS E SErViÇoS lTda 
(cNPJ nº 64.799.539/0001-35)
ENdErEÇo: rua Tamoios nº 246, Jardim aeroporto, São Paulo/SP, cEP 
04.630-000.
ordENador: carloS EdilSoN dE alMEida MaNEScHY

Protocolo: 775352
Nº do coNtrato: 01 
eXercÍcio: 2022
oBJETo do coNTraTo: contratação de empresa especializada para pres-
tação de serviços de publicação de atos administrativos e outros atos cuja 
publicidade decorra de exigência legal.
daTa dE aSSiNaTUra: 22/03/2022.
Valor: r$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).
ViGÊNcia: 22/03/2022 a 21/03/2023.
orÇaMENTo:

ProG. de traBaLHo desPesa FoNte aÇÃo PL. iNterNo
48101.19131.1508.8233 339139 0101 254097 4120008233-c

coNTraTado: iMPrENSa oficial do ESTado - ioEPa (cNPJ nº 
04.835.476/0001-01)
ENdErEÇo: Travessa chaco, n.º 2271, bairro Marco, cEP 66.093-542 – 
Belém/Pa.
ordENador: carloS EdilSoN dE alMEida MaNEScHY

Protocolo: 775320

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 001/2022 – Processo Nº 2021/1231386
o SEcrETário dE ESTado dE ciÊNcia TEcNoloGia E EdUcaÇÃo SUPE-
rior ProfiSSioNal, considerando o Parecer Jurídico nº 114/2022–NUJUr 
e a Manifestação nº 214/2022 – NUci, HoMoloGo o resultado do pregão 
eletrônico nº 00001/2022, adjudicado para Midia cENTEr SErViÇoS dE 
ProdUÇÃo MUSical, ciNEMaToGráfica E EVENToS EirEli, pelo melhor 
lance de r$ 1.104.000,00. (um milhão, cento e quatro mil reais), o qual visa 
à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de desen-
volvimento de plataforma digital e produção audiovisual jornalístico.
Belém, 22 de Março de 2022 
carloS EdilSoN dE alMEida MaNEScHY
Secretário da SEcTET

Protocolo: 775084

.

.

diÁria
.

Portaria 173 de 22 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 2022/332107. 
 r E S o l V E:
i – autorizar os servidores EdSoN da SilVa rodriGUES, identidade fun-
cional nº 5900189/1, ocupante do cargo Técnico em Gestão de desenvol-
vimento, ciência e Tecnologia - Engenharia de Pesca, lotado na diretoria de 
Educação Superior, Profissional e Tecnológica – DETEC, a viajar aos municí-
pios de rondon do Pará-Pa, canaã dos carajás-Pa e Xinguara-Pa, entre os 
dias 23/03 a 26/03/2022, para participar como representante da SEcTET 
na solenidade de entrega de Certificados dos Cursos FIC do município de 
rondon do Pará e acompanhar o diretor da dETEc na programação de 
certificação do município de Canaã dos Carajás e inauguração da EETEPA 
de Xinguara; e WEliNGSoN WaNdY PiNTo PEralTa, identidade funcional 
nº 57214839/1, ocupante do cargo de Motorista, lotado na diretoria de 
administração e finanças – daf, que conduzirá o servidor da dETEc aos 
referidos municípios.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 03 e 1/2 (três 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 22 de março de 2022.
adEJard Gaia crUZ
diretor de administração e finanças

Protocolo: 775143
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Portaria Nº 174 de 22 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 2022/332107; 
r E S o l V E:
i – aUToriZar o servidor JoSÉ lEÔNcio lEiTÃo SiQUEira, identidade 
funcional nº 5945910/2, ocupante do cargo de diretor, lotado na diretoria 
de Educação Superior, Profissional e Tecnológica – DETEC, a viajar aos 
municípios de Marabá-Pa, rondon do Pará-Pa, canaã dos carajás-Pa e 
Xinguara-Pa, no período de 24/03 a 26/03/2022, para participar de soleni-
dade de entrega de certificados dos cursos FIC do município de Canaã dos 
carajás-Pa e inauguração da  EETEPa de Xinguara-Pa.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 2 e ½ (duas e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 22 de março de 2022. 
adEJard Gaia crUZ
diretor de administração e finanças

Protocolo: 775148
..

FÉrias
.

Portaria Nº 171 de 22 de MarÇo de 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela PorTaria nº 703 de 30.03.2020, publicada no 
doE nº 34.163 de 31.03.2020.
coNSidEraNdo ainda os termos do Processo nº 2022/330555.
r E S o l V E:
SUSPENdEr, por motivo de necessidade de serviço, o período de gozo 
de férias do servidor carloS EdUardo MiraNda da coNcEiÇÃo, 
identidade funcional nº 54187348/2, ocupante do cargo de coordenador, 
lotado na SEcad, no período de 21/03 a 19/04/2022, referente ao exercício 
2021/2022, concedida através da PorTaria nº 052 de 02/02/2022, 
publicada no doE nº 34.854 de 03/02/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Profissional e Tec-
nológica, em 22 de março de 2022.
adEJard Gaia crUZ
diretor de administração e finanças.

Protocolo: 775004

.

.

oUtras MatÉrias
.

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de ciÊNcia, tecNoLoGia e edUcaÇÃo 
sUPerior ProFissioNaL e tecNoLÓGica – sectet
dirEToria dE EdUcaÇÃo SUPErior, ProfiSSioNal E TEcNolÓGica – 
dETEc coordENaÇÃo dE EdUcaÇÃo TÉcNica E TEcNolÓGica - cETEc
 EdiTal Nº 009/2022 – cETEc/dETEc/SEcTET ProcESSo dE SElEÇÃo 
dE alUNoS PSa- SEcTET/2022-1 - ProNaTEc
 ProcESSo SElETiVo 2022-1 Para iNGrESSo dE NoVoS alUNoS NoS 
cUrSoS TÉcNicoS dE NÍVEl MÉdio Na ModalidadE coNcoMiTaNTE e 
cUrSoS dE forMaÇÃo iNicial E coNTiNUada– fic TodoS No ÂMBiTo 
do ProGraMa NacioNal dE acESSo ao ENSiNo TÉcNico E EMPrEGo 
- ProNaTEc, instituído pela lei nº 12.513, de 26 de outubro de 2011, SoB 
a rESPoNSaBilidadE da SEcTET.
a SEcTET no uso de suas atribuições legais torna público que será realiza-
do no período 24/03 a 01/04/2022 por meio do portal www.sectet.pa.gov.
br, o Processo de Seleção/matricula direta de novos alunos para cUrSoS 
TÉcNicoS dE NÍVEl MÉdio Na ModalidadE coNcoMiTaNTE e cUrSoS 
dEforMaÇÃo iNcial E coNTiNUada – fic – PSa-SEcTET/2022-1, para o 
preenchimento das vagas dos cursos especificados, assim como dos requi-
sitos de ingresso, constantes do aNEXoS ii do presente Edital, que passam 
a integrá-lo para todos os fins de direito.
1.das disPosiÇÕes PreLiMiNares
1.1.Nenhum candidato poderá alegar desconhecimento das normas e condi-
ções estabelecidas neste Edital para eximir-se de qualquer responsabilidade.
1.2.o presente Processo Seletivo será regido por este Edital e pelas 
disposições da lei nº 12.513, de 26 de outubro de 2011 e da PorTaria 
MEc nº 1.042 de 21 de dezembro de 2021 e lei nº 9.341 de 11 de 
novembro de 2021.
1.3.a SEcTET - Pa e as Unidades de Ensino da rede EETEPa, além das 
unidades anexas e remotas nas quais houver a oferta educacional objeto 
deste Edital, terão a incumbência de divulgar as informações relacionadas 
a este Processo de Seleção.
1.4.a SEcTET - Pa, a seu exclusivo critério, poderá celebrar convênios e parcerias 
com o objetivo de divulgar as informações relacionadas ao presente edital.
1.5.fica instituída a comissão de matrícula nas unidades de ensino com-
postas pelos membros natos: dirEÇÃo; VicE-dirEÇÃo E SEcrETário 

(a), SoB a rESPoNSaBilidadE da dirEÇÃo da EScola.
1.6.a oferta de turma será garantida mediante o número mínimo de 25 
(vinte e cinco) alunos selecionados no curso/turno/turma, observado o li-
mite de vagas no anexo ii deste Edital.
2.das disPosiÇÕes esPecÍFicas do ProGraMa NacioNaL de 
acesso ao eNsiNo tÉcNico e eMPreGo – ProNatec
2.1.o ingresso nos cursos objeto deste Edital, assim como a concessão do 
benefício do Bolsa-formação atenderão prioritariamente ao seguinte público:
i - estudantes do ensino médio da rede pública, inclusive da EJa;
ii - trabalhadores;
III- beneficiários titulares e dependentes dos programas federais de trans-
ferência de renda; e
iV- estudantes que tenham cursado o ensino médio completo em escola da 
rede pública ou em instituições privadas na condição de bolsista integral.
2.2.Será estimulada a participação de pessoas com deficiência (reserva de 
5% das vagas), povos indígenas, comunidades quilombolas, adolescentes 
e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas, mulheres respon-
sáveis pela unidade familiar beneficiárias de programas federais de trans-
ferência de renda, respeitados, ainda, os ditames da lei nº 9.341 de 11 de 
novembro de 2021, que em seu artigo 15, determina que 40% das vagas 
sejam reservadas para pessoas pelo critério cor preta ou parda.
2.3.as vagas que não forem ocupadas pelos públicos prioritários poderão ser pre-
enchidas por outros públicos, respeitadas as previsões constantes deste Edital.
2.4.Para fins deste Edital, consideram-se trabalhadores os empregados, 
trabalhadores domésticos, trabalhadores não remunerados, trabalhadores 
por conta própria, trabalhadores na construção para o próprio uso ou para 
o próprio consumo, de acordo com classificação do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística - IBGE, independentemente de exercerem ou não 
ocupação remunerada, ou de estarem ou não ocupados, incluindo os agri-
cultores familiares, silvicultores, aquicultores, extrativistas e pescadores.
2.5.Terão direito a atendimento preferencial nos cursos ofertados por meio 
da Bolsa-Formação trabalhadores beneficiários do Programa Seguro-Desem-
prego, em cursos de qualificação profissional, conforme legislação pertinente.
2.6.os critérios de ingresso em cada curso respeitarão, quando for o caso, 
a idade mínima (nunca inferior a 14 anos), os critérios da escolaridade e os 
demais pré-requisitos dos cursos, conforme catálogo Nacional de cursos 
Técnicos - cNcT e Guia Pronatec de cursos fic.
2.7.A pré-matrícula dos beneficiários selecionados para a Bolsa-Formação 
será promovida em turmas registradas no Sistema Nacional de informa-
ções da Educação Profissional e Tecnológica - Sistec.
2.8.Não serão admitidas aos beneficiários matrículas simultâneas em cur-
sos ofertados por intermédio da Bolsa-formação.
2.9.É vedado a uma pessoa ocupar, na condição de estudante, simultanea-
mente, uma vaga em curso técnico por meio da Bolsa-formação e qualquer 
outra vaga gratuita em curso técnico de nível médio ou em curso de gradu-
ação, seja em instituição pública ou por meio de programas financiados pela 
União, em todo o território nacional, sob pena de cancelamento da Bolsa-for-
mação, conforme dispõe a lei nº 12.089, de 11 de novembro de 2009.
2.10.No caso de cursos técnicos, após o período regular de matrículas, é 
permitida a mudança de turma ou turno do estudante, no mesmo curso e 
na mesma instituição de ensino, desde que haja vagas disponíveis.
2.11.É permitida a transferência de matrícula para outra instituição de ensino 
somente dentro da mesma rede ofertante e desde que haja vagas disponíveis.
2.12.Não é permitida a transferência de matrícula em cursos de qualifi-
cação profissional, exceto nos casos de cancelamento da turma em que o 
estudante estava originalmente matriculado e desde que a transferência 
ocorra dentro da mesma instituição de ensino.
2.13.Observada a ordem de classificação deste Edital, serão matriculados 
estudantes, inclusive em caráter de substituição em casos de cancelamen-
to, nas turmas com execução igual ou inferior a 20%:
I- da carga horária total do curso de qualificação profissional;
ii- da carga horária desenvolvida nos quatro primeiros meses do curso técnico.
2.14.O estudante deverá confirmar sua frequência em até dois meses após 
o fim do mês de referência, diretamente no Sistec, após o registro de fre-
quência pela instituição ofertante, por meio de senha pessoal, confidencial 
e intransferível.
2.15.A emissão do diploma ou do certificado do curso fica condicionada à 
confirmação da frequência por parte do aluno.
2.16.Quando o aluno não tiver, comprovadamente, cobertura de internet 
ou outro meio de comunicação que permita a confirmação de frequência, 
a instituição ofertante poderá aceitar declaração de frequência assinada 
pelo próprio beneficiário, devendo ser registrada, no Sistec, pela Unidade 
Escolar de matrícula do aluno, nos prazos definidos pela SECTET.
2.17.Terá a matrícula cancelada o aluno de curso que:
i - ausentar-se nos cinco primeiros dias consecutivos de aula, no caso de 
cursos da modalidade presencial;
ii - tiver frequência menor que 50% ao completar 20% da carga horária 
total do curso de qualificação profissional;
iii- tiver frequência menor que 50% ao completar 20% da carga horária 
integralizada nos quatro primeiros meses do curso técnico;
iV- for reprovado mais de uma vez, por nota ou frequência, em uma mes-
ma etapa ou módulo do curso técnico;
V - tiver constatada a inidoneidade de documento apresentado ou a falsi-
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dade de informação prestada à SEcTET;
Vi - descumprir os deveres expressos no Termo de compromisso assinado 
no ato da matrícula;
Vii - solicitar o cancelamento da Bolsa-formação; ou
VIII - não realizar, em até três meses do mês de referência, a confirmação 
da frequência para cursos presenciais.
2.18.Poderão ser aproveitados em cursos técnicos ou de qualificação pro-
fissional ofertados por intermédio da Bolsa-Formação, inclusive no caso de 
transferência de curso, conhecimentos adquiridos em:
i- etapas ou módulos concluídos em outros cursos técnicos, mediante apre-
sentação de diploma, certificado ou histórico escolar ou por avaliação dos 
conhecimentos, quando a instituição julgar necessário, observada a escola-
ridade mínima exigida e os critérios estabelecidos pela instituição ofertante;
II- cursos de qualificação profissional, mediante apresentação de certificados 
e/ou avaliação de reconhecimento de saberes, por aproveitamento de estu-
dos, considerando os itinerários formativos ofertados pela instituição; e
iii- saberes e competências reconhecidos em processos formais de certi-
ficação profissional.
2.19.as solicitações de aproveitamento de estudos deverão ser submetidas 
às unidades de ensino, que encaminharão para a avaliação da coordenação 
Geral do Programa.
2.20.a carga horária relativa ao aproveitamento de estudos deverá ser 
registrada no Sistec e não será contabilizada para efeito de pagamento por 
meio da Bolsa-formação.
3.dos cUrsos
3.1.Serão ofertados no âmbito do presente edital os seguintes cursos, nos 
termos do aNEXo ii:
3.1.1.TÉcNico dE NÍVEl MÉdio Na forMa coNcoMiTaNTE – para can-
didatos que estejam cursando o Ensino Médio e tenham 17 ou mais anos 
de idade. o curso confere ao formado o diploma de técnico, conforme a 
legislação em vigor.
3.1.2.cUrSoS dE QUalificaÇÃo ProfiSSioNal, incluída a formação ini-
cial de trabalhadores, que deverão desenvolver competências profissionais 
devidamente identificadas no perfil profissional de conclusão, que sejam 
necessárias ao exercício de uma ocupação com identidade reconhecida no 
mundo do trabalho, atendidos os pré-requisitos de ingresso especificados 
neste Edital, conforme a legislação em vigor.
4.das VaGas
4.1.Serão ofertadas 680 (seiscentos e oitenta) vagas no curso TÉcNico dE 
NÍVEl MÉdio Na forMa coNcoMiTaNTE e 2.190 (duas mil cento e no-
venta) vagas nos cUrSoS dE QUalificaÇÃo ProfiSSioNal, totalizando 
2.870 (dois mil oitocentos e setenta) vagas ofertadas.
4.2.as vagas disponíveis para matrícula estão especificadas no ANEXO II 
deste Edital por região de integração/município/escola/curso/forma/turno.
5.da MatrÍcULa
5.1.o processo de matrícula dos alunos compreenderá duas fases:
5.1.1.PrÉ-MaTrÍcUla - será realizada por meio do portal da SEcTET/Pa- 
www.sectet.pa.gov.br, nos limites das vagas disponíveis nos termos deste 
Edital, no período compreendido entre os dias 24 de março à 01 de abril.
5.1.2.a efetivação da pré-matrícula obedecerá aos critérios deste Edital 
quanto ao público prioritário e vagas remanescentes, sendo distribuídas na 
ordem de inscrição.
5.1.3.os candidatos que excederem as vagas disponíveis por região de in-
tegração/município/escola/curso/forma/turno na fase da pré-matrícula fi-
carão em lista de espera, classificados em ordem decrescente, observados 
os critérios deste Edital, e serão chamados para confirmação de matrícula, 
caso haja desistência dos candidatos pré- matriculados.
5.1.4.as informações prestadas no ato da pré-matrícula são de exclusiva 
responsabilidade do candidato, e serão utilizadas para confirmação de sua 
pré-matrícula no PSa-SEcTET/2022.1.
5.1.5.Ao final do preenchimento, será gerada a prévia do comprovante de pré
-matrícula, que deverá ser analisada pelo (a) candidato (a) antes de concluí-la.
5.1.6.os candidatos pré-matriculados deverão comprovar documentalmente 
as informações prestadas no ato da pré-matrícula, sob pena de não fazendo 
ou de não confirmação das informações prestadas, perder a vaga pleiteada.
5.1.7.a PrÉ-MaTrÍcUla do candidato implicará em ciência e tácita aceita-
ção das condições estabelecidas neste EdiTal Nº 009/2022, das quais não 
poderá alegar desconhecimento.
5.1.8 a SEcTET, por meio da coordenação de Educação Técnica e Tec-
nológica - cETEc, não se responsabilizará por inscrições não recebidas 
por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas na comunicação, 
congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de 
ordem técnica que impossibilitem a transferência dos dados.
5.1.9.É nula de pleno direito, não produzindo quaisquer efeitos, as pré-ma-
trículas realizadas por meios estranhos aos definidos no item 4.1.1 deste 
Edital (será válida apenas a pré-matrícula realizada pelo site da SEcTET).
5.1.10após a conclusão da PrÉ-MaTrÍcUla, caso o (a) candidato (a) de-
seje corrigir quaisquer das informações prestadas, deverá excluir a PrÉ
-MaTrÍcUla realizada e proceder nova PrÉ-MaTrÍcUla, desde que esteja 
dentro do prazo de inscrição estabelecido no item 5.1.1 deste Edital.
5.1.11.caso o curso de escolha do aluno não seja ofertado em razão da 
não formação de turma nos termos do item 1.6 deste Edital, a critério da 
cETEc, a respectiva inscrição poderá ser remanejada para outro curso de 
interesse do candidato, na hipótese da existência de vagas ociosas.

5.2.1 coNfirMaÇÃo dE MaTrÍcUla - os candidatos pré-matriculados de-
verão comparecer à secretaria da escola para a qual o candidato concorreu 
à vaga, no período de 04 a 08 de abril de 2022 para confirmação da matrí-
cula, nos horários estipulados pela escola.
5.2.2.A definição dos horários das confirmações de matrículas será decidi-
da pelas escolas de educação profissional e tecnológica, com anuência da 
comissão de matrícula, devendo, entretanto, abranger os três turnos, no 
caso das escolas que ofertam cursos e turmas no período noturno.
5.2.3. No ato da confirmação de matrícula, o (a) candidato(a) deverá com-
parecer à escola munido de original e cópia dos seguintes documentos:
5.2.3.1.Termo de compromisso e comprovante de inscrição;
5.2.3.2.certidão de Nascimento ou casamento;
5.2.3.3.carteira de identidade (rG) ou similar;
5.2.3.4.cadastro de Pessoa física (cPf);
5.2.3.5.Certificado ou declaração de Conclusão do Ensino Fundamental e, 
quando necessário ao curso, de ensino médio;
5.2.3.6.Histórico Escolar do Ensino fundamental e, quando necessário ao 
curso, de ensino médio;
5.2.3.7.Comprovante de residência recente (água, luz, telefone fixo ou móvel);
5.2.3.8.duas fotos 3x4 recentes;
5.2.3.9.Laudo médico quando o candidato alegar deficiência;
5.2.3.10.Comprovante de que é beneficiário de programas de transferência 
de renda ou de seguro-desemprego;
5.2.3.11.declaração de que foi bolsista integral em instituições privadas 
durante todo o ensino médio, quando for o caso;
5.2.3.12 comprovação de que é adolescentes e jovens em cumprimento de 
medidas socioeducativas, quando for o caso.
6.casos de eLiMiNaÇÃo de caNdidato
6.1.Não comprovar o cumprimento dos requisitos de escolaridade exigidos 
para cada curso até a data da confirmação de matrícula.
6.2.apresentar documentos ilegíveis, que contenham emendas ou rasuras 
ou documentação que esteja incompleta, salvo em situações de furto ou 
roubo de documentos, devidamente comprovados pelos documentos cabí-
veis, circunstâncias nas quais deverá ser conferido prazo ao candidato para 
apresentação dos documentos furtados.
6.3.Enviar documentos por correio ou por e-mail.
6.4.Não apresentar todos os documentos e respectivas cópias solicitados 
no item 5.2.3.
6.5.as vagas oriundas de casos de eliminação serão preenchidas pelos 
candidatos selecionados nos termos deste Edital.
7.da BoLsa ForMaÇÃo
7.1.o candidato aprovado no presente PSa receberá à título de assistên-
cia estudantil, sob a forma de Bolsa formação em pecúnia, o valor de r$ 
10,00 (dez reais) por dia de aula efetivamente frequentada, referente ao 
pagamento de transporte e alimentação.
7.2.o valor da Bolsa formação terá desconto das faltas registradas no SiS-
TEC, justificadas ou não, no mês subsequente ao do pagamento.
7.3.o cancelamento da matrícula, eliminação do aluno ou término no curso 
ofertado nos termos deste Edital, implicará no imediato cancelamento da 
Bolsa formação.
8.das disPosiÇÕes Gerais
8.1.Em caso de não preenchimento das vagas ofertadas por região de 
integração/município/escola/curso/forma/turno, nos termos deste Edital, 
assim como não havendo mais candidatos em lista de espera, poderá a 
SEcTET abrir novos períodos de matrículas.
8.2.os candidatos que deixarem de atender a quaisquer dos prazos previs-
tos pelo edital perderão, automaticamente, o direito à vaga.
8.3.os candidatos poderão obter informações sobre o Processo de Matrícu-
la 2022 ProNaTEc por meio do portal da SEcTET-Pa www.sectet.pa.gov.
br e nas secretarias das escolas da rede EETEPa.
8.4.a MaTrÍcUla do candidato implicará a aceitação da legislação, normas e 
regras contidas neste Edital e demais comunicados que venham a ser publicados.
8.5.Este Edital poderá sofrer alterações, que serão imediatamente divulga-
das por meio do portal da SEcTET- Pa www.sectet.pa.gov.br e disponibili-
zadas nas secretarias das escolas da rede EETEPa.
8.6.as dúvidas sobre o presente Edital poderão ser dirimidas no portal da 
SEcTET-Pa www.sectet.pa.gov.br, bem como pelo telefone – (91) 4009-2500.
8.7.os casos omissos serão analisados pela comissão Estadual organiza-
dora e Executora do Processo Seletivo.
Belém/Pa, 23 de março de 2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profis-
sional e Tecnológica
carloS EdilSoN dE alMEida MaNEScHY
Secretário de Estado
aNeXo i 

Processo seLetiVo NoVos aLUNos
croNoGraMa de MatrÍcULas

23 de março de 2022 Publicação do Edital
24 de março a 01 de abril de 2022 Pré-Matrícula

04 de abril de 2022 Publicação do resultado
04 a 08 de abril de 2022 Confirmação de Matrículas

11 de abril de 2022 início das aulas
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aNeXo ii 

região de integração
 

Município
Forma de 
oferta

 
Nome do curso

 
Pré-requisitos

Nome da Unidade de 
ensino

VaGas  
totaLMaNHÃ tarde Noite

 
METroPoliTaNa

 
aNaNiNdEUa

 
fic

assistente de Secretaria Escolar
Ensino fundamental ii (6º a 9º) 

- completo/ idade: 16
anos

EEEfMT PrESidENTE TaN-
crEdo dE

alMEida NEVES
  

 
30

 
30

 
aNaNiNdEUa

 
fic

confeccionador de Bijuterias
Ensino fundamental i (1º a

5º) - completo/ idade: 18 anos

EEEfMT PrESidENTE
TaNcrEdo dE alMEida 

NEVES
 

 
30

 
 
30

 
aNaNiNdEUa

 
fic

 
reciclador

Ensino fundamental i (1º a
5º) - completo/ idade: 16 anos

EEEfMT PrESidENTE
TaNcrEdo dE alMEida 

NEVES
 

 
30

 
 
30

 
aNaNiNdEUa

 
fic

organizador de Eventos
 

Ensino Médio - completo

EEEfMT PrESidENTE TaN-
crEdo dE

alMEida NEVES

 
30

  
 
30

 
aNaNiNdEUa

 
fic

 
recepcionista

Ensino fundamental ii (6º a 9º) 
- incompleto

EEEfMT PrESidENTE
TaNcrEdo dE alMEida 

NEVES

 
30

  
 
30

Totais  150
 

 
METroPoliTaNa

BElÉM concomitante Técnico em Marketing cursando o ensino médio EETEPa aNÍSio TEiXEira  40  40

BElÉM concomitante Técnico em Eventos cursando o ensino médio EETEPa aNÍSio TEiXEira  40  40

 
BElÉM

 
fic Mestre de cerimônias Ensino fundamental ii (6º a 9º) 

- completo EETEPa aNÍSio TEiXEira    
30

 
30

Totais         110

 
METroPoliTaNa

 
BElÉM

 
fic

assistente de recursos
Humanos

Ensino fundamental ii (6º a 9º) 
- completo

colÉGio ESTadUal PaES 
dE carValHo    

30
 
30

BElÉM fic Promotor de Vendas Ensino fundamental ii (6º a 9º) 
- completo

colÉGio ESTadUal PaES 
dE carValHo   30 30

BElÉM fic assistente financeiro Ensino fundamental ii (6º a 9º) 
- completo

colÉGio ESTadUal PaES 
dE carValHo   30 30

BElÉM fic operador de computador Ensino fundamental i (1º a 5º) - 
completo

colÉGio ESTadUal PaES 
dE carValHo  30  30

Totais         120

 

 
METroPoliTaNa

BElÉM concomitante Técnico em Guia de Turismo cursando o ensino médio EEEM VilHENa alVES  40  40

BElÉM concomitante Técnico em informática cursando o ensino médio EEEM VilHENa alVES  40  40

 
BElÉM

 
fic

agente de
informações Turísticas

Ensino fundamental ii (6º a 9º) 
- completo EEEM VilHENa alVES  

30    
30

BElÉM fic recepcionista de Eventos Ensino fundamental ii (6º a 9º) 
- completo EEEM VilHENa alVES 30   30

Totais         140

 
METroPoliTaNa

BElÉM fic administrador de Banco de 
dados

Ensino fundamental ii (6º a 9º) 
- completo

EEEfM dEodoro dE 
MENdoNÇa  30  30

BElÉM fic Programador Web Ensino fundamental ii (6º a 9º) 
- completo

EEEfM dEodoro dE 
MENdoNÇa   30 30

BElÉM fic assistente de logística Ensino Médio - incompleto EEEfM dEodoro dE 
MENdoNÇa  30  30

Totais         90

METroPoliTaNa BElÉM fic assistente administrativo Ensino fundamental ii (6º a 9º) 
- completo

EETEPa dr cElSo 
MalcHEr   30 30

Totais  30
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METroPoliTaNa

BElÉM concomitante Técnico em Podologia cursando o ensino médio fraNciSco da SilVa 
NUNES  40  40

 
BElÉM

 
concomitante

Técnico em cuidados de
idosos

 
cursando o ensino médio

fraNciSco da SilVa 
NUNES   

40   
40

 
BElÉM

 
concomitante

Técnico em
Nutrição e dietética

 
cursando o ensino médio

fraNciSco da SilVa 
NUNES   

40   
40

 
BElÉM

 
fic

auxiliar em
Nutrição e dietética

Ensino fundamental ii (6º a
9º) - completo/ idade: 18 anos

fraNciSco da SilVa 
NUNES   

30   
30

 
BElÉM

 
fic cuidador de idoso Ensino fundamental ii (6º a

9º) - completo/ idade: 18 anos
fraNciSco da SilVa 

NUNES   
30   

30

 
BElÉM

 
fic

recepcionista em Serviços 
de Saúde

Ensino fundamental ii (6º a
9º) - completo/ idade: 16 anos

fraNciSco da SilVa 
NUNES   

30   
30

Totais  210
 

 
METroPoliTaNa

 
BElÉM

 
fic

instalador e reparador de
redes de computadores

 
Ensino fundamental ii (6º a 9º) 

- completo

EETEPa icoaraci - fraN-
ciSco daS

cHaGaS riBEiro dE aZEVE-
do (cacaU)

  
30   

30

 
BElÉM

 
fic

 
organizador de Eventos

 
Ensino Médio - completo

EETEPa icoaraci - fraN-
ciSco daS

cHaGaS riBEiro dE aZEVE-
do (cacaU)

  
30   

30

 
BElÉM

 
concomitante

Técnico em Manutenção e
Suporte em informática

 
cursando o ensino médio

EETEPa icoaraci - fraN-
ciSco daS

cHaGaS riBEiro dE aZEVE-
do (cacaU)

   
40

 
40

Totais  100

 
METroPoliTaNa

 
BElÉM

 
fic

auxiliar de
Manutenção Predial

Ensino fundamental i (1º a
5º) - completo/ idade: 18 anos EETEPa MaGalHÃES BaraTa    

40
 
40

 
BElÉM

 
fic

Eletricista de sistemas de
energias renováveis

 
Ensino fundamental i (1º a 5º) 

- completo

 
EETEPa MaGalHÃES BaraTa    

40
 
40

Totais  80
 

 
METroPoliTaNa

 
MariTUBa

 
fic auxiliar de agroecologia Ensino fundamental i (1º a 5º) - 

completo

EEEfM JUcEliNo KUBiTScHEcK 
dE

oliVEira
  

40   
40

 
MariTUBa

 
fic auxiliar de agropecuária Ensino fundamental i (1º a 5º) - 

completo
EEEfM JUcEliNo

KUBiTScHEcK dE oliVEira
 
40    

40

 
MariTUBa

 
fic

operador de processos
químicos industriais

Ensino fundamental ii (6º a 9º) - 
completo/ idade: 18 anos

EEEfM JUcEliNo KUBiTScHEcK 
dE oliVEira   

40   
40

Totais  120

 
BaiXo TocaNTiNS

 
caMETá

 
fic

 
almoxarife

Ensino fundamental ii (6º a 9º) - 
incompleto

cENTro iNEGrado dE EdU-
caÇÃo do

BaiXo TocaNTiNS

 
40    

40

 
caMETá

 
fic operador de caixa Ensino fundamental ii (6º a 9º) 

- completo

cENTro iNEGrado dE EdU-
caÇÃo do

BaiXo TocaNTiNS

 
40    

40

 
caMETá

 
fic

operador de processamento
de grãos e cereais

Ensino fundamental i (1º a 5º) - 
incompleto/ idade: 16

anos

cENTro iNEGrado dE EdU-
caÇÃo do

BaiXo TocaNTiNS

 
40    

40

Totais  120
 

 
BaiXo TocaNTiNS

 
TailÂNdia

 
fic

 
assistente de contabilidade

Ensino fundamental ii (6º a 9º) - 
completo/ idade: 16 anos

EScola dE ENSiNo TÉcNico 
do ESTado

do Pará - EETEPa Tai-
laNdia

   
30

 
30

 
TailÂNdia

 
fic

 
assistente administrativo

 
Ensino fundamental ii (6º a 9º) - 

completo

EScola dE ENSiNo TÉcNico 
do ESTado

do Pará - EETEPa Tai-
laNdia

 
30    

30

 
TailÂNdia

 
fic

 
organizador de Eventos

 
Ensino Médio - completo

EScola dE ENSiNo TÉcNico 
do ESTado

do Pará - EETEPa Tai-
laNdia

  
30   

30

Totais  90

 
GUaMá

 
caSTaNHal

 
fic Gestor de Microempresa Ensino fundamental ii (6º a 9º) - 

completo

EScola dE ENSiNo
TÉcNico E daS arTES SÃo 

lUcaS

 
40    

40

Totais  40
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GUaMá

 
cUrUÇá

 
concomitante

Técnico em Manutenção e
Suporte em informática

 
cursando o ensino médio

EETEPa cUrUÇá - Maria dE 
NaZarÉ

GUiMarÃES MacEdo
   

40
 
40

 
cUrUÇá

 
concomitante

Técnico em cuidados de 
idosos

 
cursando o ensino médio

EETEPa cUrUÇá - Maria dE 
NaZarÉ

GUiMarÃES MacEdo
  

40   
40

 
cUrUÇá

 
concomitante

Técnico em Nutrição e 
dietética

 
cursando o ensino médio

EETEPa cUrUÇá - Maria dE 
NaZarÉ

GUiMarÃES MacEdo
  

40   
40

 
cUrUÇá

 
fic

 
almoxarife

 
Ensino fundamental ii (6º a 9º) - 

incompleto

EETEPa cUrUÇá - Maria dE 
NaZarÉ

GUiMarÃES MacEdo
  

40   
40

 
cUrUÇá

 
fic

 
operador de caixa

 
Ensino fundamental ii (6º a 9º) - 

completo

EETEPa cUrUÇá - Maria dE 
NaZarÉ

GUiMarÃES MacEdo
  

40   
40

Totais  200
 

 
GUaMá

SaNTa iSaBEl do 
Pará

 
fic

 
reciclador

Ensino fundamental i (1º a 5º) - com-
pleto/ idade: 16

anos

EEEM irMÃ alBErTiNa 
lEiTÃo -

caic
  

30   
30

SaNTa iSaBEl do 
Pará

 
fic agricultor orgânico Ensino fundamental i (1º a 5º) - 

incompleto
EEEM irMÃ

alBErTiNa lEiTÃo - caic   
30   

30

SaNTa iSaBEl do 
Pará

 
fic operador de computador Ensino fundamental i (1º a 5º) - 

completo
EEEM irMÃ

alBErTiNa lEiTÃo - caic    
30

 
30

SaNTa iSaBEl do 
Pará

 
fic

 
Viveiricultor

Ensino fundamental i (1º a 5º) - 
incompleto

EEEM irMÃ alBErTiNa 
lEiTÃo -

caic

 
30    

30

Totais  120

 
GUaMá

ViGia fic almoxarife : Ensino fundamental ii (6º a 9º) - 
incompleto EETEPa ViGia dE NaZarÉ  40  40

ViGia fic operador de caixa Ensino fundamental ii (6º a 9º) - 
completo EETEPa ViGia dE NaZarÉ   40 40

 
ViGia

 
fic

operador de
processamento de grãos e cereais

Ensino fundamental i (1º a
5º) - incompleto/ idade: 16 anos EETEPa ViGia dE NaZarÉ   

40   
40

Totais  120
 

 
TaPaJÓS

 
iTaiTUBa

 
concomitante

 
Técnico em agropecuária

 
cursando o ensino médio

EScola dE ENSiNo 
TÉcNico do ESTado

do Pará - EETEPa 
iTaiTUBa

  
40   

40

 
iTaiTUBa

 
concomitante

 
Técnico em logística

 
cursando o ensino médio

EScola dE ENSiNo 
TÉcNico do ESTado

do Pará - EETEPa 
iTaiTUBa

  
40   

40

 
iTaiTUBa

 
fic

auxiliar de fiscalização 
ambiental

Ensino fundamental ii (6º a 9º) - 
completo/ idade: 16 anos

EScola dE ENSiNo 
TÉcNico do ESTado

do Pará - EETEPa 
iTaiTUBa

   
30

 
30

 
iTaiTUBa

 
fic

 
operador de computador

 
Ensino fundamental i (1º a 5º) - 

completo

EScola dE ENSiNo 
TÉcNico do ESTado

do Pará - EETEPa 
iTaiTUBa

   
30

 
30

Totais  140
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BaiXo aMaZoNaS

 
MoNTE alEGrE

 
concomitante

Técnico em cuidados de 
idosos

 
cursando o ensino médio

EScola dE ENSiNo 
TÉcNico do ESTado
Pará-EETEPa MoNTE 

alEGrE

   
40

 
40

 
MoNTE alEGrE

 
concomitante

Técnico em Manutenção e
Suporte em informática

 
cursando o ensino médio

EScola dE ENSiNo 
TÉcNico do ESTado
Pará-EETEPa MoNTE 

alEGrE

   
40

 
40

 
MoNTE alEGrE

 
concomitante

Técnico em Segurança do 
Trabalho

 
cursando o ensino médio

EScola dE ENSiNo 
TÉcNico do ESTado
Pará-EETEPa MoNTE 

alEGrE

   
40

 
40

 
MoNTE alEGrE

 
fic

 
agricultor orgânico

 
Ensino fundamental i (1º a 5º) - 

incompleto

EScola dE ENSiNo 
TÉcNico do ESTado
Pará-EETEPa MoNTE 

alEGrE

 
30    

30

 
MoNTE alEGrE

 
fic

 
Produtor de olerícolas

 
Ensino fundamental i (1º a 5º) - 

incompleto

EScola dE ENSiNo 
TÉcNico do ESTado
Pará-EETEPa MoNTE 

alEGrE

  
30   

30

Totais  180

 

BaiXo aMaZoNaS oriXiMiNá fic Porteiro e Vigia Ensino fundamental i (1º a 5º) 
- completo EETEPa oriXiMiNá   40 40

Totais  40

 
BaiXo aMaZoNaS

 
SaNTarÉM

 
fic

 
recepcionista

 
Ensino fundamental ii (6º a 9º) 

- incompleto

EScola dE ENSiNo TÉcNico 
do ESTado do Pará - EETEPa

SaNTarÉM

 
30    

30

 
SaNTarÉM

 
fic

 
assistente de logística

 
Ensino Médio - incompleto

EScola dE ENSiNo TÉcNico 
do ESTado

do Pará - EETEPa SaNTarÉM

 
30    

30

SaNTarÉM fic Porteiro e Vigia Ensino fundamental i (1º a
5º) - completo EETEPa SaNTarÉM 40 40  80

Totais  140

 
BaiXo aMaZoNaS

 
SaNTarÉM

 
fic

 
Porteiro e Vigia

Ensino fundamental i (1º a 5º) 
- completo

EEEfM aNToNio
BaTiSTa BElo dE carValHo    

80
 
80

Totais  80

 
rio caPiM

 
ParaGoMiNaS

 
fic

auxiliar de
manutenção predial

Ensino fundamental i (1º a
5º) - completo/ idade: 18 anos EETEPa ParaGoMiNaS    

80
 
80

 
ParaGoMiNaS

 
fic

Mecânico de equipamen-
tos de

mineração

Ensino fundamental ii (6º a 
9º) - completo EETEPa ParaGoMiNaS    

40
 
40

 
ParaGoMiNaS

 
fic

Motorista de
transporte escolar

Ensino fundamental i (1º a
5º) - completo/ idade: 21 anos/ 

cNH categoria d
EETEPa ParaGoMiNaS    

40
 
40

Totais  160

 
MaraJÓ

 
SalVaTErra

 
concomitante

Técnico em Manutenção e
Suporte em informática

 
cursando o ensino médio

EScola dE ENSiNo TÉcNico 
do ESTado

do Pará - EETEPa SalVaTErra
   

40
 
40
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SalVaTErra

 
concomitante

 
Técnico em Guia de Turismo

 
cursando o ensino médio

EScola dE ENSiNo TÉcNico 
do ESTado

do Pará - EETEPa SalVa-
TErra

  
40   

40

 
SalVaTErra

 
fic

agente de informações 
Turísticas

 
Ensino fundamental ii (6º a 9º) 

- completo

EScola dE ENSiNo TÉcNico 
do ESTado

do Pará - EETEPa SalVa-
TErra

   
30

 
30

 
SalVaTErra

 
fic

 
cuidador de idoso

Ensino fundamental ii (6º a 9º) - 
completo/ idade: 18 anos

EScola dE ENSiNo TÉcNico 
do ESTado

do Pará - EETEPa SalVa-
TErra

   
30

 
30

 
SalVaTErra

 
fic

 
artesão de Biojoias

Ensino fundamental i (1º a 5º) - 
incompleto/ idade: 18 anos

EScola dE ENSiNo TÉcNico 
do ESTado

do Pará - EETEPa SalVa-
TErra

  
30   

30

 
SalVaTErra

 
fic

 
operador de computador

 
Ensino fundamental i (1º a 5º) - 

completo

EScola dE ENSiNo TÉcNico 
do ESTado

do Pará - EETEPa SalVa-
TErra

   
30

 
30

 
SalVaTErra

 
fic

 
assistente de Secretaria 

Escolar

Ensino fundamental ii (6º a 9º) - 
completo/ idade: 16 anos

EScola dE ENSiNo TÉcNico 
do ESTado

do Pará - EETEPa SalVa-
TErra

   
30

 
30

 
SalVaTErra

 
fic

Produtor de derivados 
do leite

Ensino fundamental i (1º a 5º) - 
completo/ idade: 16 anos

EScola dE ENSiNo TÉcNico 
do ESTado

do Pará - EETEPa SalVa-
TErra

 
30    

30

 
SalVaTErra

 
fic

Produtor de Embutidos e 
defumados

Ensino fundamental i (1º a 5º) - 
completo/ idade: 16 anos

EScola dE ENSiNo TÉcNico 
do ESTado

do Pará - EETEPa SalVa-
TErra

  
30   

30

Totais  290
 

Protocolo: 775215

eXtrato do editaL startUP eM todo ParÁ N° 010/2022
Processo 2022/294572
o ESTado do Pará, por meio da Secretaria de Estado de ciência Tecnologia 
e Educação Superior, Profissional e Tecnológica — SECTET, torna público o 
EdiTal no uso de suas atribuições conferidas pela lei nº 7.017, de 24 de julho 
de 2007, faz saber, por via do presente Edital que estão abertas as inscrições 
para a seleção de propostas de parceiros operacionais municipais para apoio 
à criação de empreendimentos inovadores que venham contribuir em setores 
com potencialidades para a aceleração do desenvolvimento sustentável do 
Estado do Pará, no âmbito da lei complementar nº 133, de 6 de novembro 
de 2020 dos recursos da compensação financeira pela Exploração de re-
cursos Minerais (cfEM) e do StartUP Pará, como Estratégia Estadual para 
o Empreendedorismo de Base Tecnológica. o presente Edital rege-se pelas 
normas estabelecidas no artigo 219-a da constituição federal; lei federal 
10.973/2004 lei complementar nº 123/2006; lei federal 13.243/2016; de-
creto n.º 9.283/2018; lei complementar nº 182/2021, constituição Estadual; 
decreto 1713/2021, lei Estadual 8.426/2016; decreto Estadual 2004/2018; 
lei estadual nº 7.017/2007.e na lei complementar Estadual n.º 061/2007.a 
apresentação da proposta/projeto deverá ser realizada através pelo formulá-
rio de apresentação de Propostas – faP disponibilizado no site (http://www.
startuppara.com.br). o Edital na íntegra encontra-se disponível no site: www.
sectet.pa.gov.br e no site do StartUP Pará. http://www.startuppara.com.br
carloS EdilSoN dE alMEida MaNEScHY
Secretário de Estado da SEcTET
eXtrato do editaL startUP ParÁ N° 011/2022 - aPoio aos 
LaBoratÓrios MULtiUsUÁrios Para a UNiVersaLiZaÇÃo do 
acesso da coMUNidade acadÊMica e eMPresariaL
Processo: 2022/294525
o ESTado do Pará, por meio da Secretaria de Estado de ciência Tecnologia 
e Educação Superior, Profissional e Tecnológica — SECTET, no uso de suas 
atribuições e em conformidade com a lei nº 8.427, de 16 de novembro de 
2016, torna público o lançamento do presente edital e convida pesquisado-
res a apresentarem propostas para apoio financeiro a LABORATÓRIOS MUL-
TiUSUárioS, a apresentarem projetos nos termos aqui estabelecidos para 
concorrerem aos recursos pertinentes a lei complementar nº 133, de 6 de 
novembro de 2020 dos recursos da compensação financeira pela Exploração 
de recursos Minerais (cfEM) e do StartUP Pará, como Estratégia Estadual 
para o Empreendedorismo de Base Tecnológica. o presente Edital rege-se pe-
las normas estabelecidas no artigo 219-a da constituição federal; lei federal 
10.973/2004 lei complementar nº 123/2006; lei nº 13.019/2014; lei fede-
ral 13.243/2016; decreto n.º 9.283/2018; lei complementar nº 182/2021, 
constituição Estadual; decreto 1713/2021, lei Estadual 8.426/2016; lei es-
tadual nº 7.017/2007 e na lei complementar Estadual n.º 061/2007, às con-
dições fixadas no Edital e seus anexos. A apresentação da proposta/projeto 
deverá ser realizada através pelo formulário de apresentação de Propostas 
– faP disponibilizado no site http://www.startuppara.com.br, a partir do dia 
24/03/2022. o Edital na íntegra encontra-se disponível no site: www.sectet.
pa.gov.br e no site do StartUP Pará. http://www.startuppara.com.br
carloS EdilSoN dE alMEida MaNEScHY
Secretário de Estado da SEcTET

editaL 013/2022 – aPoio À soLUÇÕes iNoVadoras Na cadeia 
ProdUtiVa da HortiFrUticULtUra ParaeNse
Processo: 2022/294654
o ESTado do Pará, por meio da Secretaria de Estado de ciência Tecno-
logia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica — SECTET, no uso 
de suas atribuições e em conformidade com a lei nº 8.427, de 16 de no-
vembro de 2016, torna público o lançamento do presente edital e convida 
interessados a apresentarem propostas para apoio na linha de ação Tecno-
logia Social e no âmbito da Estratégia Estadual para o Empreendedorismo 
de Base Tecnológico e da lei complementar nº 133, de 6 de novembro de 
2020 dos recursos da compensação financeira pela Exploração de recur-
sos Minerais (cfEM) e do StartUP Pará, como Estratégia Estadual para o 
Empreendedorismo de Base Tecnológica. Torna público o presente Edital e 
convidam a todos os interessados a apresentarem seus projetos de pes-
quisa e transferência tecnológica, visando desenvolver soluções inovadoras 
que possibilitem responder aos principais problemas na dinamização da 
cadeia de hortifruticultura estadual, nos termos estabelecidos neste Edital 
e seus anexos. o presente Edital rege-se pelas normas estabelecidas no 
artigo 219-a da constituição federal; lei federal 10.973/2004; lei federal 
13.243/2016; decreto nº 9.283/2018; lei complementar nº 182/2021, 
constituição Estadual; decreto 1713/2021, lei Estadual nº 8.426/2016; 
decreto Estadual 2004/2018. a apresentação da proposta/projeto deve-
rá ser realizada através pelo formulário de apresentação de Propostas 
– faP disponibilizado no site http://www.startuppara.com.br, a partir do 
dia 24/03/2022. o Edital na íntegra encontra-se disponível no site: www.
sectet.pa.gov.br e no site do StartUP Pará. http://www.startuppara.com.br

Protocolo: 775409
.
.

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO
A ESTUDOS E PESQUISAS

.

..

Portaria
.

Portaria N° 089/2022 – GaBiNete, de 22 de Março de 2022.
o diretor-Presidente da fUNdaÇÃo aMaZÔNia dE aMParo a ESTUdoS E 
PESQUiSaS – faPESPa, no uso de suas atribuições legais e com fundamen-
to no parágrafo único, Viii, do art. 7º, da lei complementar Estadual nº. 
061, de 24 de julho de 2017 e alterações posteriores.
coNSidEraNdo os termos constante no Processo administrativo Eletrô-
nico n.2022/311075;
rESolVE:
dESiGNar a servidora alana Maria ferreira Borges, matrícula nº 57224169, 
ocupante do cargo Técnico em Gestão, ciência e desenvolvimento-ciências 
Sociais, para, em substituição ao servidor lucas dos Santos cabral de Sá, 
matrícula nº 5931502, ocupante do cargo Técnico em Gestão, ciência e 
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desenvolvimento-ciências Sociais, integrar na condição de presidente a 
coMiSSÃo dE ProcESSo adMiNiSTraTiVo SaNcioNaTÓrio, instituída 
pela PorTaria n. 084/2022-GaBiNETE, de 15 de Março de 2022, publica 
no d. o. E. n.34.894, de 16 de Março de 2022.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do diretor-Presidente, em 22 de Março de 2022.
Marcel do Nascimento Botelho
diretor-Presidente

Protocolo: 775154
Portaria N° 088/2022 – GaBiNete, de 22 de Março de 2022.
o diretor-Presidente da fUNdaÇÃo aMaZÔNia dE aMParo a ESTUdoS E 
PESQUiSaS – faPESPa, no uso de suas atribuições legais e com fundamen-
to no parágrafo único, Viii, do art. 7º, da lei complementar Estadual nº. 
061, de 24 de julho de 2017 e alterações posteriores.
coNSidEraNdo os termos constante no Processo administrativo Eletrô-
nico n.2022/330525;
rESolVE:
dESiGNar o servidor ValTENES aSSUNÇÃo dE SoUSa, matrícula nº 
57200750, ocupante do cargo Técnico em administração e finanças, 
para, em substituição à servidora EliaNE GUiMarÃES BarBoSa ViaNa, 
matrícula nº 5898226, ocupante do cargo Técnico em administração 
e finanças, integrar na condição de presidente a coMiSSÃo dE 
ProcESSo adMiNiSTraTiVo SaNcioNaTÓrio, instituída pela PorTaria 
n. 171/2021-GaBiNETE, de 30 de agosto de 2021, publica no d. o. E. 
n.34.687, de 01 de Setembro de 2021.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do diretor-Presidente, em 22 de Março de 2022.
Marcel do Nascimento Botelho
diretor-Presidente

Protocolo: 775095

.

.

oUtras MatÉrias
.

terceiro terMo aditiVo ao iNstrUMeNto de coNcessÃo de 
aUXÍLio e aPoio FiNaNceiro - icaaF N° 013/2017
coNcEdENTE: fundação amazônia de amparo a Estudos e Pesquisas – 
faPESPa
fiNalidadE: o presente Termo aditivo tem sua origem no icaaf n° 
013/2017, que tem por objeto o apoio da CONCEDENTE por meio de finan-
ciamento no montante previsto na cláusula Terceira, para concessão de 04 
(quatro) Bolsas de doutorado acadêmico para o Programa de Pós-Gradua-
ção em Zoologia, e seus respectivos auxílios, em atendimento às finalida-
des do Edital nº 005/2016 - auxílio à Pesquisa e concessão de Bolsas de 
doutorado acadêmico, que tem por objeto:
1. Alteração do Beneficiário do ICAAF Nº 013/2017, que passa a ser o Prof. 
dr. Gustavo rodrigo Sanches ruiz;
2. alteração da Subcláusula Primeira da cláusula Sétima: do acompanha-
mento, da fiscalização e do laudo conclusivo;
3. da Transferência de recursos entre as contas.
daTa dE aSSiNaTUra: 22/03/2022
ordenador: Marcel do Nascimento Botelho

Protocolo: 775098

.

.

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

Nº do terMo aditiVo: 2º - Nº do coNtrato: 007/2021 - Moda-
lidadE dE coNTraTaÇÃo: Pregão Eletrônico nº 019/2020 e seus anexos 
e a ata registro de Preços nº 019/2020 - ParTES: ProdEPa e TEllYNK 
TEcNoloGia E SErViÇo EirEli - oBJETo E JUSTificaTicaTiVa do adi-
TaMENTo: Prorrogar o Prazo de Vigência; e Preço e da dotação orçamen-
tária - Valor (r$): 6.499.795,28 - daTa da aSSiNaTUra: 15/03/2022 
- ViGÊNcia do adiTaMENTo: 15/03/2022 a 14/03/2023 - doTaÇÃo or-
ÇaMENTária: 23.722.1490.8703 - 449040 - foNTE dE rEcUrSo:  0101 
– ordENador rESPoNSáVEl: MarcoS aNToNio BraNdao da coSTa - 
ENdErEÇo do coNTraTado E cEP – Belém - Pará, Trav. onze, n.º 22, 
bairro: Mangueirão, cEP: 66.640-360.

Protocolo: 774101

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 87, de 16 de MarÇo de 2022 -  
diária ao(à) colaborador(a) EdiMilToN VidiGal SoEiro, Gerente 
de divisão, matrícula 73313, 21/03/2022 a 23/03/2022, à Belém-Pa/
curralinho/Belém-Pa, para acompanhar os serviços de construção 
da residência atingida pela queda da torre da ProdEPa, bem como da 
implantação da nova torre em estrutura metálica a ser construída na 
Escola estadual Prado lopes no referido município. ordenador: MarcoS 
aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia da 
informação e comunicação do Estado do Pará.

Portaria Nº 88, de 17 de MarÇo de 2022 -  
diária ao(à) colaborador(a) Marcio NoNaTo cHaME rodriGUES, 
Técnico em Telecomunicações, matrícula 734276, 18/03/2022 a 
20/03/2022, à Belém-Pa/Vigia / colares/Belém-Pa, para Manutenção e 
reparo do radioenlace Vigia x colares. informo que é urgente, haja vista 
que o enlace integra o backbone de anel de rádio. ordenador: MarcoS 
aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia da 
informação e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 89, de 17 de MarÇo de 2022 -  
diária ao(à) colaborador(a) rUBENS orTiZ dE alMEida JUNior, Técnico 
em Telecomunicações, matrícula 73425, 18/03/2022 a 20/03/2022, 
à Belém-Pa/Vigia / colares/Belém-Pa, para Manutenção e reparo do 
radioenlace Vigia x colares. informo que é urgente, haja vista que o enlace 
integra o backbone de anel de rádio. ordenador: MarcoS aNToNio 
BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia da informação 
e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 90, de 17 de MarÇo de 2022 -  
diária ao(à) colaborador(a) faBio aUGUSTo NUNES BaSToS, aNaliSTa 
dE SUPorTE, matrícula 73170 , 18/03/2022 a 20/03/2022, à Belém-Pa/Vigia 
/ colares/Belém-Pa, para Manutenção e reparo do radioenlace Vigia x colares. 
informo que é urgente, haja vista que o enlace integra o backbone de anel 
de rádio. ordenador: MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente 
da Empresa de Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 91, de 21 de MarÇo de 2022 -  
diária ao(à) colaborador(a) JorGE lUiZ da SilVa loPES, analista de 
redes e dados, matrícula 73420, 21/03/2022 a 21/03/2022, à Belém-Pa/
Mosqueiro/Belém-Pa, para Manutenção na EEEfM Honorato filgueiras. 
Mosqueiro região Guajará. ordenador: MarcoS aNToNio BraNdÃo 
da coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia da informação e 
comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 92, de 21 de MarÇo de 2022 -  
diária ao(à) colaborador(a) idaNEidE da SilVa corrEa, analista de 
Telecom, matrícula 73404, 18/03/2022 a 18/03/2022, à Belém-Pa/
Mosqueiro/Belém-Pa, para Manutenção na EEEfM Honorato filgueiras. 
Mosqueiro região Guajará. ordenador: MarcoS aNToNio BraNdÃo 
da coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia da informação e 
comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 93, de 21 de MarÇo de 2022 -  
diária ao(à) colaborador(a) idaNEidE da SilVa corrEa, analista de 
Telecom, matrícula 73404, 21/03/2022 a 21/03/2022, à Belém-Pa/
Mosqueiro/Belém-Pa, para Manutenção na EEEfM Honorato filgueiras. 
Mosqueiro região Guajará . ordenador: MarcoS aNToNio BraNdÃo 
da coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia da informação e 
comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 94, de 21 de MarÇo de 2022 -  
diária ao(à) colaborador(a) VaNia liMa SoarES, auxiliar de Produção, 
matrícula 70818, 18/03/2022 a 18/03/2022, à Belém-Pa/Mosqueiro/Belém-
Pa, para Manutenção na EEEfM Honorato filgueiras. Mosqueiro região 
Guajará.ordenador: MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente 
da Empresa de Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará.

Protocolo: 774784
..

secretaria de estado
de esPorte e LaZer

.

.

.

aPostiLaMeNto
.

aPostiLaMeNto Nº 002/2022-seeL
coNtrato Nº 023/2021-seeL
Processo Nº 2021/530965
ParTES: ESTado do Pará/SEcrETaria dE ESTado dE ESPorTE E laZEr 
E a EMPrESa BElÉM rio SEGUraNÇa EirEli.
oBJETo do aPoSTilaMENTo: o presente instrumento tem como objeto a 
repactuação do contrato administrativo 023/2021-SEEl referente á con-
venção coletiva de Trabalho 2022(data base JaNEiro-2022) registrada 
no Ministério do Trabalho e Emprego sob o número Pa000017/2022, em 
atendimento a clausula décima Segunda do referido contrato.
o valor mensal a ser pago à contratada, passará de r$ 347.511,84 (Tre-
zentos e quarenta e sete mil, quinhentos e onze reais e oitenta e quatro 
centavos), para r$ 380.471,42 (Trezentos e oitenta mil, quatrocentos e 
setenta e um reais e quarenta e dois centavos), com efeitos financeiros a 
partir de 01 de Janeiro de 2022.
 ParáGrafo ÚNico – o valor global do contrato nº 023/2021 passará 
de r$ 4.170.142,08 (Quatro milhões, cento e setenta mil, cento e qua-
renta e dois reais e oito centavos) para r$ 4.565.657,04 (Quatro milhões, 
quinhentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e 
quatro centavos), com efeitos retroativos de janeiro/2022.
doTaÇÃo orÇaMENTária: funcional Programática: 
08101.27.122.1297.8338c fonte de recursos: 0101006361 Elemento de 
despesa: 339037 ação: 184339 Pi: 4120008338c
Valor: r$ 4.565.657,04 (Quatro milhões, quinhentos e sessenta e cinco 
mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e quatro centavos)
fUNdaMENTo lEGal do aPoSTilaMENTo: art. 65, inciso ii, alínea “d” da 
lei federal n° 8.666/93.
daTa do aPoSTilaMENTo: 18/03/2022.
NiVaN SETUBal NoroNHa - SEcrETário dE ESTado dE ESPorTE E laZEr

Protocolo: 775137
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.

diÁria
.

Portaria Nº. 091/2022-seeL, de 18 de MarÇo de 2022.
coNcEdEr, 01 (uma) diária ao servidor NiVaN SETUBal NoroNHa, ma-
trícula n° 5833841/2, para participar do evento de abertura dos programas 
“Talentos Esportivos Seel” e “Vida ativa na Terceira idade”, no município de 
curuçá - Pa, no dia 24/03/2022.ordenador: Vitor augusto da Silva Borges.

Protocolo: 774817
Portaria Nº. 093/2022-seeL, de 18 de MarÇo de 2022.
coNcEdEr, 4,5 (quatro e meia) diárias aos servidores ElENir da SilVa E 
cUNHa, matrícula n° 5896777/1, flaVia loYaNE SaNTiaGo dE SoUSa, 
matrícula nº 54190207/3, Márcia criSTiNa da SilVa rEiS, matrícula n° 
54190570/2, MaX alBErTo dE MoraES GoMES, matrícula n° 5946179/1 e 
ToMaZ dE aQUiNo JacÓ dE aZEVEdo, matrícula n° 5429447/2, para deslo-
camento ao município de curuçá – Pa, no período de 24 a 28/03/2022, com 
o objetivo de ministrar curso de capacitação para professores do munícipio de 
curuçá que irão ministrar aulas nos programas “Talentos Esportivos Seel” e 
“Vida ativa na Terceira idade”. ordenador: Nivan Setubal Noronha.

Protocolo: 774768
Portaria Nº. 092/2022-seeL, de 18 de MarÇo de 2022.
coNcEdEr, 1 (uma) diária aos servidores aJaX dE alMEida BarrETo, 
matrícula n° 5961899/2, NEY fErrEira fraNca, matrícula n° 54194428/2 
e SidNEY TriNdadE GUiMarÃES, matrícula n° 80845357/2, com o obje-
tivo de realizar visita técnica a fim de verificar as condições estruturais e 
logísticas para realização da fase regional – rio caeté da 11° do “Jogos 
abertos do Pará”, no município de Bragança – Pa, no dia 24/03/2022.or-
denador: Nivan Setubal Noronha.

Protocolo: 774770
..

secretaria de estado
de tUrisMo

.

..

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 183/GePs/setUr de 22 de MarÇo de 2022
coNSidEraNdo os termos do Processo Nº 2022/324754;rESolVE: i – 
conceder suprimento de fundos a servidora aNa PaUla fariaS MacHado 
MaToS, Matrícula Nº 57198177/1, cPf: 750.514.002-72, de Técnica de 
planejamento e gestão em turismo.
ii – o valor do suprimento corresponde a: r$ 3.300,00 (Três mil e trezen-
tos reais), para atender as despesas de classificação:
339030 (consumo) r$ 300,00
339033 (Passagens e locomoção) r$ 1,000,00
339039 (Serviços Pessoa Jurídica) r$ 500,00
339032 (Material, Bem ou Serviço p/distribuição gratuita) r$ 1,500,00
o valor referido no item ii vincula-se ao seguinte prazo: a utilização do 
suprimento de fundos será no período de 30 (Trinta) dias após a data de 
recebimento, devendo ocorrer a prestação de contas no prazo máximo de 
15 dias após o período de aplicação.ordENador:aNdErSoN oliVEira 
caValcaNTE

Protocolo: 775145
Portaria Nº 181/GePs/setUr de 22 de MarÇo de 2022
coNSidEraNdo os termos do Processo Nº 2022/332172;rESolVE:i – 
conceder suprimento de fundos ao servidor: JacHoNS Valdo da SilVa 
TaVarES, Matrícula Nº 54188798/5, cPf: 171.823.102-44,Gerente de Tu-
rismo de Negócios, Eventos e incentivos.ii – o valor do suprimento cor-
responde a: r$ 1.200,00 (Hum mil e duzentos reais), para atender as 
despesas de classificação 339032 (Material, Bem ou Serviço p/distribuição 
gratuita). o valor referido no item ii vincula-se ao seguinte prazo: a uti-
lização do suprimento de fundos será no período de 30 (Trinta) dias após 
a data de recebimento, devendo ocorrer a prestação de contas no prazo 
máximo de 15 dias após o período de aplicação.ordENador:aNdErSoN 
oliVEira caValcaNTE

Protocolo: 774971

.

.

diÁria
.

Portaria 180/GePs/setUr de 22 de MarÇo de 2022
coNSidEraNdo os termos do processo 2022/325505;rESolVE: conceder 
17 e 1/2 (dezessete e meia) diárias à servidora: coNcEiÇÃo SilVa da 
SilVa, Matrícula Nº 5080525/2, cPf: 153.213.802-44, Técnica de Planeja-
mento e Gestão em Turismo.oBJ: cumprir etapa do Termo de parceria com 
a prefeitura municipal de altamira;dESTiNo:altamira/Pa.PErÍodo:30/03 
a 6/04/2022.orddENador:aNdErSoN oliVEira caValcaNTE

Protocolo: 774936
Portaria 182/GePs/setUr de 22 de MarÇo de 2022
coNSidEraNdo os termos do processo 2022/325736;rESolVE:conceder 
02 e 1/2 (duas e meia) diária a servidora claUdia rEGiNa BaSToS NE-
dEr,Matrícula:55588571/1, cPf:565.030.592-72, Técnica de Planejamen-
to e Gestão em Turismo. oBJTiVo: Visita técnica a Estação ferroviária do 
município de Peixe-Boi, em atendimento ao pedido do coordenador charl-
les de andrade da coad e fiscalização de serviços de manutenção na orla 
do Maçarico e Praça de alimentação em Salinópolis.dESTiNo:Peixe Boi/
Salinópolis/Pa.PErÍodo:30/03a 01/04/2022.ordENador:aNdErSoN 
oliVEira caValcaNTE

Protocolo: 775022

..

deFeNsoria PÚBLica
.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 126/2022-GGP/dPG de 16/03/2022
a SUBdEfENSora PÚBlica-GEral do ESTado do Pará, no uso das atri-
buições conferidas pelo art. 9°, V, da lei complementar n° 54, de 7 de 
fevereiro de 2006; considerando o Processo nº 2022/263411 - dEfPUB 
de 07/03/2022;considerando o laudo Médico nº 86033 concluído por “in-
capacidade Definitiva”, para o trabalho.RESOLVE: Afastar conforme Lau-
do Médico Pericial nº 86033, o defensor Público ValdErci diaS SiMao, 
matrícula nº 57190989, nos termos do art. 186, Paragrafo 1º, da lei nº 
8.112/90, de 11/12/90, para efeito de formalização de aposentadoria por 
“Incapacidade Definitiva”, a contar de 09/01/2022.MÔNICA PALHETA FUR-
Tado BElÉM diaS,Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 775348
Portaria Nº 62//2022-GGP/dPG de 10/03/2022
considerando Processo nº 2021/1367643- dEfPUB- dE 01/12/2021; rE-
SolVE: conceder conforme laudo Médico nº 86592, licença assistência 
por motivo de doença para acompanhar pessoa da família à Servidora Pú-
blica aNa clara ViaNa dE SoUZa, matrícula nº. 57201184, no período de 
18/11/2021 a 17/12/2021, de acordo com o artigo. 86, da lei Estadual nº. 
5.810/94.MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS, Subdefensora Pública-
Geral do Estado do Pará

Protocolo: 775306

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 134/22/GGP/dPG, de 21 de MarÇo de 2022.
considerando o afastamento de licença Prêmio da titular da coordenação 
do Núcleo de Planejamento - NUPlaN, solicitado e autorizado no PaE nº 
2022/245587, de 02/03/2022. considerando ainda o PaE nº 2022/269913, 
de 07/03/2022, no qual indica a substituição para o período de gozo de 
licença Prêmio do titular. rESolVE: dESiGNar o Servidor Público Mar-
cUS ViNiciUS GoMES HolaNda, id funcional 57175989/ 1, para respon-
der pela coordenação do Núcleo de Planejamento - NUPlaN, durante o 
afastamento de licença Prêmio da titular, Servidora Pública NorMa SUElY 
ValENTE riBEiro, id funcional: 55587622/ 3, sendo o gozo no período 
de 01/03/2022 a 30/03/2022, assegurados os efeitos financeiros. Dê-se 
ciência, cumpra-se e publique-se;
Mônica Palheta furtado Belém dias
Subdefensora Pública Geral do Estado do Pará

Protocolo: 774849
Portaria Nº 128/2022/GGP/dPG, de 17 de MarÇo de 2022.
considerando o Processo nº. 2022/285695-dPG, de 10/03/2022. rESol-
VE: interromper a licença Prêmio do defensor Público SaMUEl BUrla-
MaQUi dE MoraES, id funcional 3084728/ 1, publicada no d.o.E 34.773 
de 23 de novembro de 2021, referente ao triênio 2010/2013, sendo de 
01/12/2021 a 29/01/2022,  triênio 2013/2016, sendo de 30/01/2022 a 
30/03/2022, triênio 2013/2016, sendo de 31/03/2022  a 29/05/2022, a 
contar de 31/03/2022, restando 60(sessenta) dias que deverão ser usu-
fruídos em momento oportuno. dê-se ciência, cumpra-se e publique-se.
MoNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública Geral do Estado do Pará

Protocolo: 774824

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 115/2022-GGP/dPG de 15/03/2022
considerando Processo nº 2022/177788- dEfPUB- dE 12/02/2022;con-
forme atestado Médico da Servidora lia Souza Martins (regime Geral de 
Previdência Social)rESolVE: conceder conforme atestado Médico-rGPS, 
licença para tratamento de Saúde à Servidora Pública lia dE SoUZa Mar-
TiNS, matrícula nº. 5944246, nos períodos de 10/02/2022 a 14/02/2022, 
acordo com o artigo. 59, da lei nº. 8.213, de 24/07/1991 e arts, 71 e 78 
do regulamento da Previdência Social, aprovado pelo decreto nº 3048, de 
06/05/1999.MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS,Subdefensora Públi-
ca-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 775359
Portaria Nº 113/2022-GGP/dPG de 14/03/2022
considerando Processo nº 2022/173525- dEfPUB- dE 11/02/2022; rE-
SolVE:conceder conforme laudo Médico nº 84701, licença para trata-
mento de Saúde ao Servidor Público roBErTo NoGUEira SiMoES, ma-
trícula nº. 5134552, no período de 28/12/2021 a 25/06/2022, de acordo 
com o artigo. 81, da lei Estadual nº. 5.810/94.MÔNica PalHETa fUrTado 
BElÉM diaS,Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 775336
Portaria Nº 114/2022-GGP/dPG de 15/03/2022
considerando Processo nº 2022/173525- dEfPUB- dE 11/02/2022; rE-
SolVE:conceder conforme laudo Médico nº 86041, prorrogação de licen-
ça para tratamento de Saúde à Servidora Pública Marilia aNGEliN SEr-
Tao, matrícula nº. 5559758, no período de 08/01/2022 a 07/04/2022, de 
acordo com o artigo. 81, da lei Estadual nº. 5.810/94.MÔNica PalHETa 
fUrTado BElÉM diaS, Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 775342
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Portaria Nº 112/2022-GGP/dPG de 14/03/2022
considerando Processo nº 2022/173525 - dEfPUB- dE 11/02/2021;rE-
SolVE:conceder conforme laudo Médico nº 83475, licença Saúde ao de-
fensor Público MarcElo dElla corT lEiTE, matrícula nº. 5895967, no 
período de 03/09/2021 a 01/11/2021, de acordo com o artigo. 81, da lei 
Estadual nº. 5.810/94. MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS, Subde-
fensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 775330
Portaria Nº 116/2022-GGP/dPG de 15/03/2022
considerando Processo nº 2022/208024- dEfPUB- dE 18/02/2022;con-
forme atestado Médico da Servidora lia Souza Martins (regime Geral de 
Previdência Social) rESolVE: conceder conforme atestado Médico-rGPS, 
licença para tratamento de Saúde à Servidora Pública lia dE SoUZa Mar-
TiNS, matrícula nº.5944246, nos períodos de 15/02/2022 a 24/02/2022, 
acordo com o artigo. 59, da lei nº. 8.213, de 24/07/1991 e arts, 71 e 78 
do regulamento da Previdência Social, aprovado pelo decreto nº 3048, 
de 06/05/1999.MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS, Subdefensora 
Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 775366
Portaria Nº 110/2022-GGP/dPG de 14/03/2022,
considerando Processo nº 2022/173525- dEfPUB- dE 11/02/2022; rESol-
VE: conceder conforme laudo Médico nº 86039, licença para tratamento 
de Saúde à defensora Pública KaSSaNdra caMPoS PiNTo loPES GoMES, 
matrícula nº. 55589183 , no período de 26/12/2021 a 25/03/2022, de 
acordo com o artigo. 81, da lei Estadual nº. 5.810/94.MÔNica PalHETa 
fUrTado BElÉM diaS, Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 775318
Portaria Nº 111/2022-GGP/dPG de 14/03/2022
considerando Processo nº 2022/173525- dEfPUB- dE 11/02/2022; rESol-
VE: conceder conforme laudo Médico nº 86092, licença Saúde à Servidora 
Pública diNa raQUEl MoNTEiro da SilVa, matrícula nº. 57216845, no 
período de 26/11/2021 a 19/01/2022, de acordo com o artigo. 86, da lei 
Estadual nº. 5.810/94.MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS, Subde-
fensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 775322
..

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 300/2022 - da, 21/03/2022.
Nome: Maria do carmo Souza Maia, mat. 57175944, cargo defensora Pública.
recurso(s):
Programa de Trabalho: 03.091.1492.8633
fonte do recurso: 0101
Natureza da despesa: 3339030 – r$  1.200,00
Natureza da despesa: 3339033 – r$  800,00
Natureza da despesa: 3339036 – r$  500,00
Natureza da despesa: 3339039 – r$  500,00
Prazo para aplicação: 60 dias 
Prazo para prestação de contas: 15 dias
ordenadora: Mônica Palheta furtado Belém dias

Protocolo: 774859
..

diÁria
.

Portaria 226/2022 - da,18/03/2022.  
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao Servidor ValdiNEi carValHo dE aViZ, 
matrícula 57211726, cargo MoToriSTa, objetivo rEaliZar TraNSPorTE 
dE MaTEriaiS dE EXPEdiENTE E coNSUMo. fundamento legal lei nº 
5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de caPaNEMa a 
SaliNÓPoliS, período 14/02/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 774937
Portaria 227/2022 - 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 
TiMBoTEUa, período 23/02/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 774944
Portaria 224/2022 - da,18/03/2022.  
conceder 2 + 1\2, diária(s) ao Servidor aNTÔNio aUGUSTo SoarES dE 
oliVEira, matrícula 57201147, cargo aNaliSTa dE dEfENSoria PÚBlica a, 
objetivo rEaliZar ViSiTa TÉcNica Para dar iNicio a oBra dE MaNUTENÇÃo, 
rEParoS E adaPTaÇÕES QUE SErÃo rEaliZadaS EM iMÓVEl QUE aBriGará 
a NoVa SEdE do NÚclEo rEGioNal do TaPaJÓS, No MUNicÍPio dE 
iTaiTUBa. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para 
deslocar-se de BElEM a iTaiTUBa, período 07/03/2022 a 09/03/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 774930
Portaria 225/2022 - da,18/03/2022.  
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao Servidor WElliNGToN raiMUNdo 
TaVarES da SilVa, matrícula 54190627-2, cargo MoToriSTa, objetivo 
coNdUZir dEfENSor PÚBlico Para ParTiciPar da SESSÃo do 
JÚri. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para 
deslocar-se de BElEM a SaNTa iZaBEl do Pará, período 09/02/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 774933

Portaria 222/2022 - da,18/03/2022.  
conceder 1/2 (MEia), diária(s) aos defensores lUciaNa SaNToS 
filiZZola BriNGEl, matrícula 55589612, cargo coordENadora, faBio 
raNGEl PErEira dE SoUZa, matrícula 55589067, daNiEl aUGUSTo 
loBo dE MElo, matrícula 57227137, objetivo ParTiciPar do EVENTo 
dE iNaUGUraÇÃo da NoVa SEdE do NÚclEo METroPoliTaNo dE 
aNaNiNdEUa. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 
266/2021, para deslocar-se de BElEM a aNaNiNdEUa, período 27/01/2022.
defensor Público-Geral - ordenador de despesas: João Paulo carneiro 
Gonçalves lédo

Protocolo: 774920
Portaria 223/2022 - da,18/03/2022.  
conceder 2 + 1\2, diária(s) ao defensor JoÃo PaUlo carNEiro 
GoNÇalVES lÉdo, matrícula 57193641, objetivo ViSiTa À SEdE rEGioNal 
do XiNGU E MUTirÃo dE PrESoS ProViSÓrioS. fundamento legal lei 
nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de BElEM a 
alTaMira, período 01/03/2022 a 03/03/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 775026
Portaria Nº 205/2022 - da BeLÉM, 18/03/2022.
a Subdefensora Pública-Geral da defensoria Pública do Estado do Pará, 
no uso das competências que lhe foram delegadas por meio da PorTaria 
nº.178/2020-GaB/dPG, de 15 de julho de 2020. considerando a Solicitação 
de diária nº 2022/298728de 14/03/2022.
rESolVE:
conceder diárias aos servidores abaixo relacionados, tendo como funda-
mento legal a lei nº 5810/94 e o decreto Estadual nº 734/92, consoante 
elemento de despesa 339014. 
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NoS MUNicÍPioS 
Para rEaliZa-

ÇÃo dE aÇÃo dE 
cidadaNia. 03.091.1492.8730

PaUlo 
afoNSo dE 

liMa lHaMaS

aUX. 
TÉc. 

dEfEN-
Soria

28770 117.141.822-
15

Bal-
cÃo dE 
dirEi-
ToS

 rEaliZar 
ViSiTa TÉcNica 
NoS MUNicÍPioS 
Para rEaliZa-

ÇÃo dE aÇÃo dE 
cidadaNia.

Para deslocarem-se aos municípios abaixo relacionados:
 

oriGeM destiNo PerÍodo Qtde

BElÉM roNdoN do Pará, UliaNÓPoliS, doM 
EliZEU, cacHoEira do Piriá E ViSEU 15/03 a 18/03/2022 3 e 1/2

Mônica Palheta furtado Belém dias
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas

Protocolo: 775017
Portaria 188/2022 - da,17/03/2022.  
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao Servidor ValdEMi SoarES dE 
oliVEira, matrícula 57213154, cargo MoToriSTa, objetivo coNdUZir 
dEfENSor PÚBlico lEoNardo caBral JaciNTo. fundamento legal lei 
nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de caSTaNHal 
a SaNTo aNTÔNio do TaUá, período 24/01/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 775007
Portaria 193/2022 - da,17/03/2022.  
conceder 1/2 (MEia), diária(s) aos defensores MÔNica PalHETa 
fUrTado BElÉM diaS, matrícula 5832080, EdGar MorEira alaMar, 
matrícula 5558862-7, objetivo iNaUGUraÇÃo da dEfENSoria PÚBlica 
dE aNaNiNdEUa. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 
266/2021, para deslocar-se de BElEM a aNaNiNdEUa, período 27/01/2022.
defensor Público-Geral - ordenador de despesas: João Paulo carneiro 
Gonçalves lédo

Protocolo: 774993
Portaria 231/2022 - da,19/03/2022.  
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao Servidor ValdiNEi carValHo dE aViZ, 
matrícula 57211726, cargo MoToriSTa, objetivo rEaliZar TraNSPorTE 
dE EQUiPaMENToS Para MaNUTENÇÃo, MaTEriaiS dE EXPEdiENTE E 
coNSUMo. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, 
para deslocar-se de caPaNEMa a BElEM, período 08/02/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 774969
Portaria 232/2022 - da,19/03/2022.  
conceder 1 + 1\2, diária(s) ao Servidor PaUlo HENriQUE oliVEira doS 
SaNToS, matrícula 5899743-1, cargo MoToriSTa, objetivo coNdUZir 
dEfENSor PÚBlico dioGo MarcEll SilVa NaSciMENTo ElUaN. fundamento 
legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se 
de ParaGoMiNaS a UliaNÓPoliS, período 27/01/2022 a 28/01/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 774976
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Portaria 230/2022 - da,19/03/2022.  
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 BraGaNÇa, período 09/02/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 774961
Portaria 228/2022 - 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 
TracUaTEUa, período 21/02/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 774948
Portaria 229/2022 - da,19/03/2022.  
conceder 1/2 (MEia), diária(s) aos Servidores aNTÔNio aUGUSTo SoarES 
dE oliVEira, matrícula 57201147, cargo aNaliSTa dE dEfENSoria 
PÚBlica a, aNdrÉ oliVEira Bordalo, matrícula 80845355, cargo 
ENGENHEiro ciVil, MarcElo fraNÇa MENdES, matrícula 57234558/1, 
cargo MoToriSTa, objetivo rEaliZar fiScaliZaÇÃo dE oBra E 
ViSToria TEcNica NoS PrEdioS da dEfENSoria NoS MUNiciPioS 
dE caSTaNHal E MoSQUEiro. fundamento legal lei nº 5810/94 e 
resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de BElEM a caSTaNHal, 
período 19/01/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 774953
Portaria 233/2022 - da,19/03/2022.  
conceder 1 + 1\2, diária(s) ao Servidor MaYcoN TErra coSTa, matrícula 
1123817, cargo aSSESSor JUrÍdico dE dEfENSoria, objetivo aUXiliar 
dEfENSor PÚBlico rodriGo SoUZa da SilVa. fundamento legal lei nº 
5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de ParaGoMiNaS 
a ToMÉ-aÇU, período 24/01/2022 a 25/01/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 775099
Portaria 235/2022 - da,19/03/2022.  
conceder 1 + 1\2, diária(s) ao Servidor PaUlo HENriQUE oliVEira 
doS SaNToS, matrícula 5899743-1, cargo MoToriSTa, objetivo 
coNdUZir dEfENSor PÚBlico dioGo MarcEll SilVa NaSciMENTo 
ElUaN. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, 
para deslocar-se de ParaGoMiNaS a UliaNÓPoliS, período 20/01/2022 
a 21/01/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 775103
Portaria 234/2022 - da,19/03/2022.  
conceder 4 + 1\2, diária(s) ao Servidor clEoGENio coSTa fErrEira, 
matrícula 324, cargo SEcrETario, objetivo aUXiliar dEfENSor PÚBlico 
KElViN BrENo roWE rodriGUES. fundamento legal lei nº 5810/94 e 
resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de BrEVES a MElGaÇo, 
período 14/02/2022 a 18/02/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 775101
Portaria 237/2022 - da,19/03/2022.  
conceder 1 + 1\2, diária(s) ao Servidor VicTor aSSUNÇÃo riBEiro, 
matrícula 59510212, cargo SEcrETario dE NÚclEo do iNTErior, objetivo 
aUXiliar dEfENSor PÚBlico rodriGo SoUZa da SilVa. fundamento 
legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se 
de ParaGoMiNaS a ToMÉ-aÇU, período 07/02/2022 a 08/02/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 775110
Portaria 236/2022 - da,19/03/2022.  
conceder 1 + 1\2, diária(s) ao Servidor PaUlo HENriQUE oliVEira doS 
SaNToS, matrícula 5899743-1, cargo MoToriSTa, objetivo coNdUZir 
dEfENSor PÚBlico rodriGo SoUZa da SilVa. fundamento legal lei nº 
5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de ParaGoMiNaS 
a MÃE do rio, período 31/01/2022 a 01/02/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 775106
Portaria 238/2022 - da,19/03/2022. 
 conceder 1 + 1\2, diária(s) ao Servidor PaUlo HENriQUE oliVEira doS 
SaNToS, matrícula 5899743-1, cargo MoToriSTa, objetivo coNdUZir 
dEfENSor PÚBlico rodriGo SoUZa da SilVa. fundamento legal lei nº 
5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de ParaGoMiNaS 
a MÃE do rio, período 14/02/2022 a 15/02/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 775115

.

FÉrias
.

Portaria Nº 129/2022-GGP-dPG, de 18 de MarÇo de 2022.  
a SUBdEfENSora PÚBlica-GEral do ESTado do Pará, no uso das atribuições 
conferidas pelo art. 9°, V, da lei complementar n° 54, de 7 de fevereiro de 
2006. considerando o Processo nº 2022/268115. rESolVE: conceder 30 (trinta) 
dias de férias regulamentares, com gozo continuo, à Servidora Pública, aNa 
clara ViaNa dE SoUZa; id. funcional: 57201184/ 2, referente ao aquisitivo 
(2021/2022), no intervalo de 04/04/2022 a 03/05/2022 – 30 dias.
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 774771
Portaria Nº 130/2022-GGP-dPG, de 18 de MarÇo de 2022.  
a SUBdEfENSora PÚBlica-GEral do ESTado do Pará, no uso das atribuições 
conferidas pelo art. 9°, V, da lei complementar n° 54, de 7 de fevereiro de 
2006. considerando o Processo nº 2022/279383. rESolVE: conceder 30 
(trinta) dias de férias regulamentares, com gozo continuo, ao Servidor Público, 
Joao SaNTaNa da SilVa; id. funcional: 57202738/ 1, referente ao aquisitivo 
(2020/2021), no intervalo de 04/04/2022 a 03/05/2022 – 30 dias.
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 774772
.

oUtras MatÉrias
.

comunicamos à todos os defensores Públicos que a solicitação 
para voto eletrônico deverá ser enviado até o dia 08 (oito) de abril 
de 2022 para o e-mail:
comissaoeleitoral.dppa@gmail.com
Informamos que a Imprensa Oficial do Estado do Pará (IOEPA), nos Editais 
da comissão Eleitoral, acaba por inserir um hífen entre “comissao” e “elei-
toral”, mas que isso se deu em razão de que o sistema faz uma quebra de 
palavra para continuar a mesma na linha abaixo.
Pedimos desculpa por eventual transtorno, deixando, desde já, o endereço 
eletrônico correto na forma acima.

Protocolo: 775156
editaL Nº 03/2022 – csdP
dar ciência aos defensores Públicos do Estado do Pará da lista de candida-
tos para eleição dos 08 (oito) representantes das respectivas classes que 
integrarão o conselho Superior da defensoria Pública.
a coMiSSÃo ElEiToral, no uso das atribuições conferidas pelos arts. 1º e 11 
da resolução/cSdP-Pa nº 297, de 07 de janeiro de 2022, publicada no diário 
Oficial do Estado de 15 de fevereiro de 2022 e arts. 2º e 3º da Resolução/CSDP-
PA nº 298, de 07 de janeiro de 2022, publicada no Diário Oficial do Estado de 15 
de fevereiro de 2022, dá ciência aos defensores Públicos do Estado do Pará, que 
após recurso do defensor Público alESSaNdro oliVEira da SilVa, conheceu e 
proveu o mesmo, incluindo-o entre os candidatos para a classe final para Conse-
lho Superior da Defensoria Pública, conforme lista definitiva abaixo.
claSSE ESPEcial
alEXaNdrE MarTiNS BaSToS
Maria dE BElÉM BaTiSTa PErEira
claSSE fiNal
alESSaNdro oliVEira da SilVa
arTHUr corrEa da SilVa NETo
dYEGo aZEVEdo Maia
claSSE iNTErMEdiária
adoNai oliVEira BraSil BaTiSTa fariaS
faBiaNo dE liMa NarciSo
JacQUEliNE BaSToS loUrEiro
ViNiciUS TolEdo aUGUSTo
WalBErT PaNToJa dE BriTo
claSSE iNicial
BEaTriZ fErrEira doS rEiS
lUiS MarcElo MacEdo dE SoUZa
rodriGo SoUZa da SilVa
SaMUEl oliVEira riBEiro
coMiSSÃo ElEiToral, em Belém/Pa, aos 21 dias de março de 2022.
faBio PirES NaMEKaTa
Presidente da comissão
adriaNa MarTiNS JorGE JoÃo
Membro
aNa MariNa MoNTEiro ValENTE do coUTo
Secretária

Protocolo: 775069
editaL Nº 03/2022 – dPG
dar ciência aos defensores Públicos do Estado do Pará da análise da lista 
definitiva para eleição do cargo de Defensor Público-Geral do Estado do Pará.
a coMiSSÃo ElEiToral, no uso das atribuições conferidas pelos arts. 1º e 13, § 3º 
da Resolução/CSDP-PA nº 296, de 07 de janeiro de 2022, publicada no Diário Oficial 
do Estado de 15 de fevereiro de 2022 e, dá ciência aos defensores Públicos do Esta-
do do Pará da lista definitiva para eleição e formação da lista tríplice para escolha do 
cargo de defensor(a) Público(a)-Geral do Estado para o biênio 2022/2024.
caNdidaTo ao carGo dE dEfENSor(a) PÚBlico(a)-GEral
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo
coMiSSÃo ElEiToral, em Belém/Pa, aos 21 dias de março de 2022.
faBio PirES NaMEKaTa
Presidente da comissão
adriaNa MarTiNS JorGE JoÃo
Membro
aNa MariNa MoNTEiro ValENTE do coUTo
Secretária

Protocolo: 775072
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..

triBUNais de coNtas
.

..

triBUNaL de coNtas
do estado do ParÁ

.

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 38.270, de 21 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 270/2022, de 07-
03-2022, protocolizado sob o Expediente nº 004406/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor JoSE lUiZ aNToNio GoNÇalVES, auditor de con-
trole Externo – ciências contábeis, matrícula nº 0101039, 04 (quatro) dias 
de licença para tratamento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 
5.810/94, no período de 07-02 a 10-02-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro 
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 775128

.

.

coNtrato
.

coNtrato Nº: 04/2022
data assiNatUra: 21/03/2022
oBJETo: contratação de empresa de engenharia para execução de reforma 
interna e externa, sem acréscimos, abrangendo: a recuperação do forro inter-
no; adequação dos ambientes de trabalho; revitalização do piso de madeira; 
pintura; e instalações elétrica e de lógica; revitalização da fachada com nova 
pintura de paredes e esquadrias; restauração do forro da platibanda e revisão 
do telhado do anexo i do Tribunal de contas do Estado do Pará.
coNTraTada: SENENGE coNSTrUÇÃo ciVil E SErViÇoS lTda
cNPJ Nº: 00.654.914/0001-76
Valor: r$ 730.347,09 (Setecentos e trinta mil, trezentos e quarenta e 
sete reais e nove centavos).
ViGÊNcia: 300 (trezentos) dias corridos a contar da data de assinatura 
contratual
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Unidade Gestora:
020101 - Tribunal de contas do Estado do Pará
Programa de Trabalho:
01.032.1455 8.571 – Modernização da infraestrutura do TcE
fontes:
01 - recursos ordinários
12 - receita Patrimonial - outros Poderes
Natureza da despesa:
44.90.51 – obras e instalações.
coNTENÇÃo dE crÉdiTo:
2021Nd00203
ordENadora: Maria de lourdes lima de oliveira

Protocolo: 775036

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

disPeNsa de LicitaÇÃo N° 03/2022
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atri-
buições legais e regimentais, considerando o Memorando n° 015/2022 da 
Secretária Geral, o Parecer nº 121/2022 da Procuradoria deste TcE/Pa, a 
Manifestação nº 40/2022 da Secretaria de controle interno, fundamentado 
no art. 24, Viii da lei 8.666/93, raTifica a dispensa de licitação para 
contratação direta da Empresa Brasileira de correios e Telégrafos, cNPJ 
n 34.028.316/0018-51, objetivando os serviços de carta, Sedex, Malote 
etc..no valor de r$ 91.436,80 (noventa e um mil, quatrocentos e trinta e 
seis reais e oitenta centavos).
Belém, 22 de março de 2022
Maria de lourdes lima de oliveira
Presidente 

Protocolo: 775094

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

seadM Portaria Nº 38.269, 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 004/2022 da cSa, protoco-
lizado sob o Expediente nº 005132/2022, r E S o l V E:
coNcEdEr Suprimento de fundos à servidora claUdia adriaNa MEN-
dES SaNToS, coordenadora de Suprimento e almoxarifado, matrícula nº 
0101180, para ocorrer ao pagamento das despesas abaixo citadas:
Exercício financeiro: 2022.
Valor do Suprimento: r$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais).
Naturezas das despesas: 339030 e 339039
Programa de Trabalho: 01032112262670000 - operacionalização das 
ações administrativas.
Período de aplicação: 60 (sessenta) dias, a contar da data de recebimen-
to. Prazo para prestação de contas: 15 (quinze) dias, após o término do 
período de aplicação.

Órgão: 02.101
fonte: Tesouro
dê-se ciência.
Gabinete da Presidência do Tribunal de contas do Estado do Pará, em 21 
de março de 2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 774999

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 38.272, de 22 de MarÇo de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
coNSidEraNdo o disposto no art. 119, §2º, da constituição do Estado do 
Pará e no art. 6º,§ 5º da lei Estadual nº 7.588, de 28 de dezembro de 2011;
coNSidEraNdo o Memorando nº 048/2022- GP, protocolizado sob o Ex-
pediente nº 005167/2022,
rESolVE:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, as férias do conselheiro Substi-
tuto EdValdo fErNaNdES dE SoUZa, matrícula nº 0101397, referentes 
ao 2º período do exercício de 2021, e 1º período do exercício de 2022, e 
que estavam agendadas respectivamente para os períodos de 28 de março 
a 26 de abril de 2022, e de 27 de abril a 26 de maio de 2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 775117

.

.

MiNistÉrio PÚBLico
.

.

.

MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas do estado do ParÁ

.

.

.

coNtrato
.

extrato de contrato
N° do contrato: 06/2022 – MPc/Pa
Modalidade de licitação: dispensa de licitação Nº 05/2022.
Partes: Ministério Público de contas do Estado do Pará (cNPJ 
05.054.978/0001-50) e Banco do Brasil S/a (cNPJ 00.000.000/0001-91)
objeto do contrato: prestação de serviços relativos à emissão e adminis-
tração de cartão de pagamento para utilização pelo MPc/Pa.
Vigência: 22/03/2022 a 22/03/2023.
Valor do contrato: Sem ônus
foro: foro da comarca de Belém, Estado do Pará.
data da assinatura: 22/03/2022
ordenador responsável: Patrick Mesquita Bezerra, Procurador-Geral de contas

Protocolo: 775092

.

.

MiNistÉrio PÚBLico
do estado do ParÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 1324/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais,
r E S o l V E:
dESiGNar os servidores aliNNE NaSSar PalMEira oliVEira, e no seu 
impedimento lUiZ ricardo PiNHo, e MÔNica faBiola caValcaNTE doS 
aNJoS, para atuarem, como membros da Equipe de apoio da comissão Per-
manente de licitação, no certame vinculado ao Gedoc nº 106524/2022, sen-
do os dois primeiros responsáveis pela análise técnica das propostas e da 
documentação de qualificação técnica, e a última responsável pela análise dos 
documentos para comprovação da condição de Microempresa e Empresa de 
Pequeno Porte e documentação de qualificação econômico-financeira.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém (Pa), 22 de março de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 775162
Portaria Nº 1302/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais,
r E S o l V E:
dESiGNar, como pregoeira deste Órgão, a servidora aNdrÉa Mara ciccio 
para atuar no Pregão Eletrônico vinculado ao Gedoc nº 134081/2021, cujo objeto 
é a contratação de serviço de locação de veículo automotor terrestre blindado, 
sem motorista, de acordo com o disposto no art. 3º, iV, da lei federal nº 10.520, 
de 17/7/2002, art. 5º, ii, e 7º, da lei Estadual nº 6.474, de 6/8/2002, e arts. 
13º, i, e 16, ii, do decreto Estadual 534, de 05/02/2020, e no impedimento des-
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ta, o servidor rafaEl rodriGUES dE SoUZa, 1º Suplente, e o servidor aNGElo 
NaZarENo coSTa BarBoSa, 2º Suplente, devendo atuar como membro da 
Equipe de apoio o servidor fraNK roBErTo liMa MaToS e, no seu impedimen-
to, EMaNoEl JorGE TEiXEira alVES, para análise técnica das propostas e da 
documentação de qualificação técnica, e a servidora MONICA FABÍOLA CAVAL-
caNTE doS aNJoS, Técnica- contadora, para análise da documentação contábil.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém (Pa), 22 de março de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 775168
..

adMissÃo de serVidor
.

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
(Publicação trimestral conforme art. 15, §2º da Lei nº 8.666/93)
Nº da ata de registro de Preços: 040/2021-MP/Pa
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico 047/2020-MP/Pa
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e empresa SiG-
MafoNE TElEcoMUNicaÇÕES lTda (cNPJ nº 78.766.151/0001-42)
objeto: registro de Preços para aquisição de ativos de segurança de rede, 
firewalls Next Generation (NGfW) com Sd-WaN integrada, contemplando 
os serviços de instalação, Treinamento e Suporte Técnico
data da assinatura: 22/06/2021
Vigência: 23/06/2021 a 23/06/2022
Preços registrados: 

Lote ÚNico 

item descrição Modelo Und Qtd Preço  
Unitário

1

Marca: fortinet / fabricante : fortinet
NGfW de pequeno porte com Sd-WaN integrada, 

garantia, suporte e todas as licenças necessárias para 
atender a demanda do MPPa.contempla também 
todos os acessórios, como Kit para instalação em 
rack, cabos de energia e cabos console, além de 
licenciamento de 60 meses do tipo UTP (fc-10-
0061f-950-02-60), que contempla serviço de 

suporte e garantia 24x7, atualização de assinaturas 
de controle de aplicação, iPS, antivirus, filtro Web, 

antispam, e fortiSandbox cloud.

forti-
Gate
61f
(fG

-61f)

Und 134 31.519,14

 
2

Marca: fortinet / fabricante: fortinet
NGfW de médio porte com Sd-WaN integrada, 

garantia, suporte e todas as licenças necessárias para 
atender a demanda do MPPa

contempla também todos os acessórios, como Kit 
para instalação em rack, cabos de energia e cabos 

console, além de licenciamento de 60 meses do tipo 
UTP (fc-10-f101f-950-02-60), que contempla serviço 

de suporte e garantia 24x7, atualização de assina-
turas de controle de aplicação, iPS, antivirus, filtro 

Web, antispam, e fortiSandbox cloud.

 
fortiGate 
101f

(fG
-101f)

 
Und

 
20

 
120.559,10

3

Marca: fortinet / fabricante: fortinet
concentrador de VPN com Sd-WaN integrada, 

garantia, suporte e todas as licenças necessárias 
para atender a demanda do MPPa - contempla 

também todos os acessórios, como Kit para instalação 
em rack, cabos de energia e cabos console, além 
de licenciamento de 60 meses do tipo UTP (fc-

10-f6H1E-950-02-60), que contempla serviço de 
suporte e garantia 24x7, atualização de assinaturas 
de controle de aplicação, iPS, antivirus, filtro Web, 

antispam, e fortiSandbox cloud.

fortiGate 
601E

(fG
-601E)

Und 02 365.336,67

4

Marca: fortinet / fabricante: fortinet -
Sistema de Gerência centralizada para, no mínimo, 
160 dispositivos (Pontos de Presença) - contempla 
solução base com suporte a 10 dispositivos + 1x li-

cença de Expansão fMG-VM-100-UG + 5x licenças de 
Expansão fMG-VM-10-UG, Totalizando atendimento 
a 160 dispositivos, 1TB de armazenamento e 5GB de 
logs/dia. contempla também serviço de garantia e 

suporte para 60 meses (fc3-10-M3004-248-02-60).

forti 
Manager

-VM
Und 01 169.024,00

5 Serviço de Instalação/Configuração conforme 
exigências do item 3.32.5.  Und 01 130.000,00

6 Treinamento “Hands on” sobre Solução de firewall/
Sd-WaN conforme exigências do item 3.32.6.  Ho-

ras 20h 960,00

foro: Belém- Pa
ordenador responsável: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Endereço da contratada: rua anita ribas, nº 365, Bairro Bacacheri, Mu-
nicípio de curitiba – Pr, cEP 82.520-610, e-mail borges@sigmatelecom.
com.br, comercial@sigmatelecom.com.br, Telefone (41) 3360-6677

Protocolo: 670492
.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 0095/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12/1/2018, publicada no d.o.E. de 
15/1/2018, e considerando os termos do documento protocolizado no 
“GEdoc” sob o nº 129455/2021 

r E S o l V E:
coNcEdEr à Procuradora de Justiça roSa Maria rodriGUES carValHo 30 
(trinta) dias, por conta dos 60 (sessenta) dias de licença-Prêmio, referentes 
ao triênio 2000/2003, e aUToriZar o gozo no período de 17/9 a 16/10/2021.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal.
Belém, 21 de março de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0096/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12/1/2018, publicada no d.o.E. de 
15/1/2018, e considerando os termos do documento protocolizado no 
“GEdoc” sob o nº 130379/2021, 
r E S o l V E:
coNcEdEr à Promotora de Justiça JUliaNa caBral coUTiNHo aNdra-
dE 30 (trinta) dias restantes de licença-Prêmio, referentes ao triênio 
2006/2009, e aUToriZar o gozo no período de 5/5 a 3/6/2022.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal.
Belém, 21 de março de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0097/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12/1/2018, publicada no d.o.E. de 
15/1/2018, e considerando os termos do documento protocolizado no 
“GEdoc” sob o nº 137355/2021, 
r E S o l V E:
coNcEdEr ao Promotor de Justiça Márcio dE alMEida fariaS 30 (trin-
ta) dias restantes de licença-Prêmio, referentes ao triênio 2008/2011, e 
aUToriZar o gozo no período de 7/1 a 5/2/2022.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal.
Belém, 21 de março de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0098/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12/1/2018, publicada no d.o.E. de 
15/1/2018, e considerando os termos do documento protocolizado no 
“GEdoc” sob o nº 135841/2021, 
r E S o l V E:
alTErar o período de gozo de 30 (trinta) dias restantes de licença-prêmio, 
referentes ao triênio 2016/2019 da Promotora de Justiça rENaTa ValÉria 
PiNTo cardoSo, estabelecido pela PorTaria nº 0980/2021-MP/SUB-Ji, 
de 16/11 a 15/12/2021 para 14/3 a 12/4/2022.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal.
Belém, 21 de março de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional

Protocolo: 774756
.

desiGNar serVidor
.

republicada por incorreção no d.o.e. de 18 de março de 2022
Portaria Nº 1168/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais, 
coNSidEraNdo os termos do e-mail datado de 29/9/2021, protocolizado 
no “SiP” sob o nº 14523/2021, em 29/9/2021;
coNSidEraNdo os termos do ofício nº 013/2022/craPSii, de 4/3/2022, 
protocolizado no “SiP” sob o nº 3158/2022, em 4/3/2022,
r E S o l V E:
i - diSPENSar, a contar de 18/2/2022, a Promotora de Justiça roSÂNGEla 
ESTUMaNo GoNÇalVES HarTMaNN da função de Vice-coordenador 
da região administrativa 10 - Sudeste ii, designada pela PorTaria nº 
4442/2021-MP/PGJ, de 7/12/2021, publicada no d.o.E. de 8/12/2021, e 
republicada por incorreção no d.o.e. de 17/3/2021.
ii - dESiGNar a Promotora de Justiça roSÂNGEla ESTUMaNo GoNÇalVES 
HarTMaNN para, sem prejuízo de suas atribuições, exercer a função de coorde-
nador da região administrativa 10 - Sudeste ii, no período de 18/2 a 3/3/2022.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
Belém, 16 de março de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
Portaria Nº 1260/2022-MP/PGJ
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-
adMiNiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12/1/2018, publicada no d.o.E de 
15/1/2018; e considerando os termos do ofício nº 016/2022-cEaf/MPPa, 
de 11/3/2022, protocolizado no “SiP” sob o nº 3794/2022, em 14/3/2022,
r E S o l V E:
i - diSPENSar, a contar de 18/4/2022, o servidor GaBriEl PEiXoTo oliVEira da 
função de representante do Ministério Público do Estado do Pará junto à Escola de 
Governança Pública do Estado do Pará - EGPa, como agente de desenvolvimento 
e capacitação - adc, designado pela PorTaria nº 0625/2021-MP/SUB-Ta, de 
7/12/2021, publicada no d.o.E. de 13/12/2021.ii - dESiGNar a servidora SYlVia 
cHriSTiNa SoUZa dE oliVEira SaNToS para, sem prejuízo de suas atribuições, 
exercer a função de representante do Ministério Público do Estado do Pará junto à Escola 
de Governança Pública do Estado do Pará - EGPa, como agente de desenvolvimento e 
capacitação - adc, a contar de 18/4/2022, até ulterior deliberação
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 18 de março de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 774755
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Portaria Nº 0148/2022-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-
adMiNiSTraTiVa, em exercício, designada pela PorTaria nº 1303/2022-
M/PGJ, de 22/3/2022, e considerando os termos do requerimento 
protocolizado no “SiP” sob o nº 3527/2022, em 9/3/2022,
r E S o l V E:
dESiGNar a servidora estável Sara MicHEllE SoUSa dE frEiTaS para, 
sem prejuízo de suas atribuições, em substituição a servidora rafaEla dE 
fraNÇa rodriGUES, compor a comissão de Sindicância instituída pela 
PorTaria nº 0640/2021-MP/SUB-Ta, de 14/12/2021, publicada no d.o.E. 
de 17/12/2021, prorrogada por meio da PorTaria nº 0082/2022-MP/SUB-
Ta, de 22/2/2022, publicada no d.o.E. de 2/3/2022.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMiNiSTraTiVa.
Belém, 22 de março de 2022.
lEila Maria MarQUES dE MoraES
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa, em 
exercício

Protocolo: 775091

.

.

errata
.

errata
Nº. da inexigibilidade de Licitação: 05/2022-MP/Pa.
Nº da Publicação: 774378
onde se lê: fonte de recurso: 0101 - recursos ordinários e 003 - recur-
sos ordinários.
Leia-se: fonte de recurso: 0101 - recursos ordinários e 0301 - recursos 
ordinários.
ordenador responsável: dr. cesar Bechara Nader Mattar Junior, Procura-
dor-Geral de Justiça.

Protocolo: 774939

.

.

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato
Nº do contrato: 052/2022-MP/Pa.
Modalidade de licitação: convite nº 001/2022-MP/Pa (repetição do con-
vite nº 008/2021-MP/Pa).
Partes contratantes: MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará e a empre-
sa T.E.M. cordEro coMÉrcio E SErViÇoS dE coNSTrUÇÃo lTda – EPP.
objeto: Execução de Projeto Paisagístico para criação de Memorial para Víti-
mas da covid-19 no imóvel sede do MPPa no município de ananindeua/Pa.
data da assinatura: 22/03/2022.
Vigência: 23/03/2022 a 20/08/2022.
Valor Global: r$52.999,99 (cinquenta e dois mil, novecentos e noventa e 
nove reais e noventa e nove centavos).
dotação orçamentária:
atividade: 12101.03.091.1494.8758 – Promoção e defesa dos direitos 
constitucionais
Elemento de despesa: 449051 – obras e instalações
fonte: 0101 – recursos ordinários e 0301 – recursos ordinários – Superávit
ordenador responsável: césar Bechara Nader Mattar Júnior.
Endereço da contratada: Trav. carlos de carvalho, 449, cidade Velha – Be-
lém/Pa, cEP: 66.023-720, telefone: (91) 3272-2219 / 3272-2320, e-mail: 
temcordero@ig.com.br; temcordero449@gmail.com.

Protocolo: 775401

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Modalidade: convite
Número: 005/2022.
objeto: Serviços de engenharia para em imóvel do MPPa no município de 
Belém/Pa.
Entrega do Edital: No site www.mppa.mp.br ou no Ministério Público, ati-
vidade de licitações e contratos, sito à rua João diogo nº 100, das 08:00 
as 14:00 horas, de segunda a sexta feira, mediante apresentação de pen-
drive ou similar.
responsável pelo certame: Hezedequias Mesquita da costa.
local de abertura: auditório Natanael leitão, situado à rua João diogo, 
100, térreo, cidade Velha, Belém – Pa.
data da abertura: 31/03/2022.
credenciamento: 09:30h (horário local).
início da Sessão: 10:00h (horário local).
orçamento: atividade: 12101.03.091.1494.8758–Promoção e defesa dos 
direitos constitucionais
Elemento de despesa: 449039 – o.S.T. – Pessoa Jurídica
fonte: 0101 – recurso ordinários e 0301 – recursos ordinários - Supe-
rávit.
ordenador responsável: cesar Bechara Nader Mattar Júnior.

Protocolo: 775289
.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
Núm. da inexigibilidade: 04/2022-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 compra de Energia regulada - ccEr.
Valor Total: r$ 54.000,00 (cinquenta e quatro 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 0301 - recursos ordinários .
ordenador responsável: dr. cesar Bechara Nader Mattar Junior, Procura-
dor-Geral de Justiça.

Protocolo: 774897
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

coNVite Nº. 001/2022-MP/Pa (repetição do convite nº 008/2021-mp/pa)
oBJETo: Execução de Projeto Paisagístico para criação de Memorial para 
Vítimas da covid-19.
 HoMoLoGaÇÃo
Tendo em vista o que consta do Processo nº 135444/2021 (GEdoc), o 
qual ensejou o convite nº. 001/2022-MP/Pa (repetição do convite nº 
008/2021-MP/Pa) e, diante do julgamento da comissão Permanente 
de licitação, designada pela PorTaria 1273/2022-MP/PGJ, adjudico e 
homologo, conforme art. 43, Vi, da lei nº 8.666/93, o objeto licitado a 
favor da empresa abaixo, para todos os efeitos previstos em lei:

oBJeto 1ª cLassiFicada VaLor GLoBaL
EXEcUÇÃo dE ProJETo PaiSaGÍSTico 

Para criaÇÃo dE MEMorial Para VÍTi-
MaS da coVid-19

T.E.M. cordEro coMÉrcio E SErViÇoS 
dE coNSTrUÇÃo lTda – EPP r$52.999,99

Encaminhe-se os autos à atividade de licitações para as providências per-
tinentes.
Belém, 21 de março de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JÚNior
Procurador Geral de Justiça

Protocolo: 774762
..

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 1272/2022-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da PorTaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr a JorGE aNToNio SilVa doS SaNToS, MoToriS-
Ta, Matrícula n.º 999.1519, lotado no Serviço de Transporte, a importância 
de r$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), para ocorrer com despesas de 
Pronto Pagamento, período de aplicação 8/3 até 17/5/2022, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.122.1494.8760
Governança e Gestão
foNTE dE rEcUrSoS 0301000000
NaTUrEZa da dESPESa 
3390-33 – despesas com locomoção - r$ 1.500,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
BElÉM, 21 de março de 2022.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria Nº 1328/2022-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da PorTaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr a EriKa claUdiNE rodriGUES caValcaNTE, 
aSSESSora dE PJ dE 1ª ENTrÂNcia, Matrícula n.º 999.2937, lotada na 
Promotoria de Justiça de concórdia do Pará, a importância de r$ 1.500,00 
(hum mil e quinhentos reais), para ocorrer com despesas de Pronto Paga-
mento, período de aplicação 17/3 até 16/5/2022, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais
foNTE dE rEcUrSoS 0301000000
NaTUrEZa da dESPESa 
3390-30 - Material de consumo - r$ 1.500,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
BElÉM, 22 de março de 2022.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria Nº 1329/2022-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da PorTaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr a EroNilSoN MElo dE SoUZa, aUXiliar dE 
adMiNiSTraÇÃo, Matrícula n.º 999.943, lotado na Promotoria de Justiça 
de ananindeua, a importância de r$ 1.000,00 (hum mil reais), para ocor-
rer com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 17/3 até 
16/5/2022, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais
foNTE dE rEcUrSoS 0301000000
NaTUrEZa da dESPESa 
339030 - Material de consumo - r$ 1.000,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
BElÉM, 22 de março de 2022.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria Nº 1330/2022-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da PorTaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr a JoÃo diNiZ dE SoUZa, aUXiliar dE SErVi-
ÇoS GEraiS, Matrícula n.º 999.2620, lotado na Promotoria de Justiça de 
itupiranga, a importância de r$ 920,00 (novecentos e vinte reais), para 
ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 16/3 até 
15/5/2022, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais
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foNTE dE rEcUrSoS 0301000000
NaTUrEZa da dESPESa 
3390-30 - Material de consumo - r$ 420,00
3390-39 - o.S. Terceiros - P. Jurídica - r$ 500,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
BElÉM, 22 de março de 2022.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro

Protocolo: 775180
.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 1331/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais;
coNSidEraNdo o pleito da Promotora de Justiça Natural de Santarém, 
conforme ofício n.º 043/2022-MPPa/15PJiJ/STM;
coNSidEraNdo os princípios constitucionais, em especial o da indivisibi-
lidade disposto no artigo 127, §1.º da constituição federal Brasileira c/c o 
disposto no artigo 18, inciso iX, alínea “f” da lei complementar nº 057, de 
6 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo os Processos de números: 0800717-58.2020.8.14.0051; 
0809321-42.2019.8.14.0051; 0805641-78.2021.8.14.0051; 0805973-
45.2021.8.14.0051,
r E S o l V E:
dESiGNar a Promotora de Justiça ÉVEliN STaEViE doS SaNToS, 8.ª PJ 
de direitos constitucionais fundamentais e ações constitucionais, defesa 
da Probidade administrativa e fazenda Pública de Santarém para partici-
par das audiências referentes aos processos judiciais supramencionados, 
designadas para o dia 23.03.2022, podendo tomar todas as medidas que 
entender cabíveis, em tudo respeitados os direitos e garantias que assis-
tem as pessoas envolvidas, conforme o previsto na legislação competente. 
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 22 de março de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 775349
Portaria Nº 1298/2022-MP/PGJ
a ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais, e
coNSidEraNdo o § 2º do art. 6º da lei nº 9.496, de 11 de janeiro de 2022, 
lei orçamentária anual do Exercício de 2022, que estabelece que as abertu-
ras de créditos suplementares das dotações orçamentárias dos órgãos dos 
Poderes Executivo, legislativo, Judiciário, do Ministério Público, da defensoria 
Pública e dos demais órgãos constitucionais independentes, referidas neste 
artigo, serão autorizadas por ato próprio dos seus respectivos representantes,
r E S o l V E:
art. 1º - fica autorizado a suplementação no valor de r$ 7.500.000,00 (sete mi-
lhões e quinhentos mil reais), para atender a programação do orçamento vigente 
do Ministério Público do Estado do Pará, na forma abaixo discriminada: 

ProG. de NatUr.
Ft Pi

VaLor
TraBalHo da dESP. SoliciT.

     
12101.03.091.1494.8758 339040 .0301 1000088758c 7.500.000,00 

     
ToTal da SUPlEMENTaÇÃo 7.500.000,00 

 
art. 2º - os recursos necessários à viabilização da suplementação 
mencionada no art.1º da presente PorTaria ocorrerão por conta da 
anulação parcial das dotações consignadas no orçamento vigente do 
Ministério Público do Estado do Pará.
art. 3º - consideram-se recursos para o atendimento do disposto no 
artigo anterior da presente PorTaria, desde que não comprometidos, o 
estabelecido no inciso iii, § 1º, do art. 43, da lei federal Nº 4.320, de 17 
de março de 1964, conforme discriminação a seguir: 

ProG. de NatUr.
Ft Pi

VaLor
TraBalHo da dESP. SoliciT.

     
12101.03.091.1494.8758 449052 .0301 1000208758E 7.500.000,00 

     
ToTal do caNcElaMENTo  7.500.000,00 

 
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
Belém/Pará, 21 de março de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 774861
editaL de arQUiVaMeNto Nº 001/2022-MP-2º PJ/Ma/Pc/HU
a 2ª ProMoToria dE JUSTiÇa do MEio aMBiENTE, PaTriMÔNio cUlTUral, 
HaBiTaÇÃo E UrBaNiSMo dE BElÉM, por intermédio do Promotor de Justiça 
que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais, em atenção ao disposto 
no art. 27, § 1º e 2º, da resolução nº 007/2019-cPJ, vem por meio deste edital, 
cientificar o interessado CASA DE SWING HOT CLUBE PRIME e a todos quantos 
possam interessar, inclusive para efeito de eventual apresentação de recurso ao 
conselho Superior do Ministério Público, no prazo de 10 (dez) dias, acerca do 
arQUiVaMENTo da iNQUÉriTo ciVil SiMP nº 000161-113/2019.
Belém, 21 de março de 2022.
NilToN GUrJÃo daS cHaGaS
2º Promotor de Justiça do Meio ambiente, Patrimônio cultural,
Habitação e Urbanismo de Belém.

Protocolo: 774915

editaL de arQUiVaMeNto Nº 002/2022-MP-2º PJ/Ma/Pc/HU
a 2ª ProMoToria dE JUSTiÇa do MEio aMBiENTE, PaTriMÔNio cUlTUral, 
HaBiTaÇÃo E UrBaNiSMo dE BElÉM, por intermédio do Promotor de Justiça 
que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais, em atenção ao disposto 
no, art. 27, § 1º e 2º, da resolução nº 007/2019-cPJ, vem por meio deste edital, 
cientificar o interessado OFICINA MAIA DE LIMA MONTEIRO e a todos quantos 
possam interessar, inclusive para efeito de eventual apresentação de recurso ao 
conselho Superior do Ministério Público, no prazo de 10 (dez) dias, acerca do 
arQUiVaMENTo da iNQUÉriTo ciVil SiMP nº 000325-125/2018.
Belém, 21 de março de 2022.
NilToN GUrJÃo daS cHaGaS
2º Promotor de Justiça do Meio ambiente, Patrimônio cultural,
Habitação e Urbanismo de Belém.

Protocolo: 774917
editaL de arQUiVaMeNto Nº 003/2022-MP-2º PJ/Ma/Pc/HU
a 2ª ProMoToria dE JUSTiÇa do MEio aMBiENTE, PaTriMÔNio cUlTU-
ral, HaBiTaÇÃo E UrBaNiSMo dE BElÉM, por intermédio do Promotor de 
Justiça que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais, em aten-
ção ao disposto no, art. 27, § 1º e 2º, da resolução nº 007/2019-cPJ, vem 
por meio deste edital, cientificar o interessado WLADIMIR GOMES e a todos 
quantos possam interessar, inclusive para efeito de eventual apresentação de 
recurso ao conselho Superior do Ministério Público, no prazo de 10 (dez) dias, 
acerca do arQUiVaMENTo da iNQUÉriTo ciVil SiMP nº 000026-113/2013.
Belém, 21 de março de 2022.
NilToN GUrJÃo daS cHaGaS
2º Promotor de Justiça do Meio ambiente, Patrimônio cultural,
Habitação e Urbanismo de Belém.

Protocolo: 774928
Portaria Nº 0039/2022-MP/sUB-Ji
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018- MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao membro abaixo discriminados licença para contrair casa-
mento, com fulcro no art. 136, da lei complementar nº 057, de 6/7/2006.
• LIVIA TRIPAC MILEO CAMARA - Período: 11 a 18/03/2022 - GEDOC nº 
105982/2022
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNS-
TiTUcioNal.
 Belém, 08 de fevereiro de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0090/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no d.o.E. de 
15/01/2018, e considerando os termos do expediente protocolizado no 
“SiP” sob o nº 13810/2021, em 17/09/2021,
r E S o l V E:
i - coNcEdEr à Promotora de Justiça, SiNara loPES liMa dE BrUYNE, 
30 (trinta) dias de férias, referentes ao 1º período do exercício 2021/2022, 
e aUToriZar o gozo no período de 01/02 a 02/03/2022.
ii - coNcEdEr à Promotora de Justiça, SiNara loPES liMa dE BrUYNE, 
30 (trinta) dias de férias, referentes ao 2º período do exercício 2021/2022, 
e aUToriZar o gozo no período de 03/03 a 01/04/2022.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal.
Belém, 11 de março de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0091/2022-MP/sUB-Ji
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-
adMiNiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018- MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018, 
r E S o l V E:
coNcEdEr aos servidores abaixo discriminados licença para tratamento de 
saúde, com fulcro nos artigos 81 a 84 da lei nº 5.810/1994:
• BRUNA REBECA PAIVA DE MORAES - Período: 18/02 a 04/03/2022 - GE-
doc nº 108311/2022
• CYNTHIA GRAZIELA DA SILVA CORDEIRO - Período: 06 a 12/02/0222 - 
GEdoc nº 106514/2022 
• GERALDO DE MENDONCA ROCHA - Período: 07 a 13/02/2022 - GEDOC 
nº 106637/2022
• HELIO RUBENS PINHO PEREIRA - Período: 04/02 a 05/03/2022 - GEDOC 
nº 106437/2022
• LUIZ CLAUDIO PINHO - Período: 23 a 25/02/2022 - GEDOC nº 108751/2022
• PRISCILLA TEREZA DE ARAUJO COSTA MOREIRA - Período: 01 a 
07/02/2022 - GEdoc nº 108388/2022
• SILVIA REGINA MESSIAS KLAUTAU - Período: 23/02 a 11/03/2022 - GE-
doc nº 108469/2022
• VANIA CAMPOS DE PINHO - Período: 17/02/2022 - GEDOC nº 107924/2022
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal.
Belém, 11 de março de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0092/2022-MP/sUB-Ji
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018- MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao membro abaixo discriminado licença por motivo de doença 
em pessoa da família, com fulcro no art. 132, inciso i, da lei complemen-
tar nº 057, de 6/7/2006.
• VANESSA GALVAO HERCULANO - Período: 17/02/2022 - GEdoc nº 107986/2022
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal.
Belém, 11 de março de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
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Portaria Nº 0093/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018- MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
r E S o l V E:
coNcEdEr aos membros abaixo discriminados, licença por motivo de do-
ença em pessoa da família, com fulcro no art. 132, inciso i, da lei comple-
mentar nº 057, de 6/7/2006:
• LEA CRISTINA MOUZINHO DA ROCHA - Período: 17 a 18/03/2022 - GE-
doc nº 113074/2022
• RODRIGO AQUINO SILVA - Período: 07 a 11/03/2022 - GEDOC nº 112413/2022 
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal.
Belém, 15 de março de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0094/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para árEa JUrÍdica-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
r E S o l V E:
coNcEdEr aos membros abaixo discriminados licença para tratamento de 
saúde, com fulcro no art. 129 da lei complementar Estadual nº 057, de 
06/07/2006:
• CRISTINA MARIA DE QUEIROZ COLARES - Período: 26/02 a 12/03/2022 
- GEdoc nº 109192/2022
• CRISTINA MARIA DE QUEIROZ COLARES - Período: 14/03 a 28/03/2022 
- GEdoc nº 112918/2022
• ESTEVAM ALVES SAMPAIO FILHO - Período: 14/03 a 02/04/2022 - GE-
doc nº 113043/2022
• MAURO GUILHERME MESSIAS DOS SANTOS - Período: 08/03 a 
11/03/2022 - GEdoc nº 111903/2022
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNS-
TiTUcioNal.
 Belém-Pa, 16 de março de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0100/2022-MP/sUB-Ji
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-
adMiNiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018- MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
r E S o l V E:
coNcEdEr aos servidores abaixo discriminados licença para tratamento de 
saúde, com fulcro nos artigos 81 a 84 da lei nº 5.810/1994:
• BRUNO BECKEMBAUER SANCHES DAMASCENO - Período: 23 a 
25/03/2022 - GEdoc nº 109487/2022
• CYNTHIA GRAZIELA DA SILVA CORDEIRO - Período: 07 a 09/03/2022 - 
GEdoc nº 112124/2022
• DANIELLA MARIA DOS SANTOS DIAS - Período: 03 a 04/03/2022 - GE-
doc nº 110529/2022
• SILVIA REGINA MESSIAS KLAUTAU - Período: 14 a 30/03/2022 - GEDOC 
nº 113044/2022
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal.
Belém, 21 de março de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0104/2022-MP/sUB-Ji
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018- MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
r E S o l V E:
coNcEdEr às Promotoras de Justiça, abaixo relacionadas, 180 (cento e 
oitenta) dias de licença-maternidade, com fulcro no art. 128 c/c o art. 133, 
§1º, da lei complementar n.º 057, de 6/7/2006:
• HELEM TALITA LIRA FONTES - Período: 27/02 a 25/08/2022 - gedoc nº 
107720/2022
• PAULA SUELY DE ARAÚJO ALVES CAMACHO - Período: 26/01 a 24/07/2022 
- gedoc nº 103387/2022
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNS-
TiTUcioNal.
 Belém, 21 de março de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0144/2022-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-
adMiNiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018- MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
r E S o l V E:
coNcEdEr aos servidores abaixo relacionados, licença por Motivo de 
doença em Pessoa da família, com fulcro nos artigos 85 a 87 da lei nº 
5.810/1994:
• ELCIMAR BARBOSA DOS SANTOS - Período: 13 a 16/03/2022 - GEDOC 
nº 113471/2022
• IZABELLE CARVALHO DE PAIVA - Período: 17/03/2022 - GEDOC nº 
113500/2022
• MARCIA GLICE LAMEIRA ARAUJO LIMA - Período: 11/03/2022 - GEDOC 
nº 112974/2022
• ROGENILA BELEM SALDANHA - Período: 11/03/2022 - GEdoc nº 
112971/2022
• SANDRO DA CRUZ E SILVA - Período: 16/03/2022 - GEDOC nº 
113474/2022
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMiNiSTraTiVa.
Belém, 21 de março de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa
Portaria Nº 0145/2022-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-
adMiNiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018- MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,

r E S o l V E:
coNcEdEr a servidora abaixo relacionada licença-Maternidade, com ful-
cro no artigo 88 da lei nº 5.810/1994:
• GILCILENE MAGALHAES LOPES - Período: 18/02 a 16/08/2022 - GEDOC 
nº 108227/2022
• LAISE HELENA BARBOSA ARAUJO SALES PINHEIRO - Período: 07/03 a 
02/09/2022 - GEdoc nº 112380/2022
• LIVIA LANOA COSENZA - Período: 02/03 a 28/08/2022 - GEDOC nº 
111079/2022
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa.
 Belém, 21 de março de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa
Portaria Nº 0146/2022-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-
adMiNiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018- MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018, 
coNSidEraNdo os termos do requerimento protocolizado sob o no 
12708/2021, em 01/09/2021; 
coNSidEraNdo o disposto no art. 93, caput, da lei Estadual no 5.810, 
de 24/1/1994; e, 
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora, daNiElE MoUra dE QUEiroZ, analista de Siste-
mas, lotada no departamento de informática, licença para tratar de inte-
resses particulares, pelo período de 2 (dois) anos, sem remuneração, no 
período de 04/04/2022 a 02/04/2024.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMiNiSTraTiVa.
Belém, 21 de março de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa
Portaria Nº 0147/2022-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-
adMiNiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018- MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
r E S o l V E:
dESiGNar a servidora SaBriNa BraBo dE araÚJo, ocupante do cargo 
de Técnico Especializado - odontólogo, para exercer a função de assistên-
cia intermediária de chefe da divisão de odontologia, durante o afasta-
mento da titular, lUciaNa JorGE MoraES da SilVa, no período de 07 a 
19/03/2022.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMiNiSTraTiVa.
Belém, 21 de março de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa
republicada por alteração na original publicada no d.o.e. de 19 de 
outubro de 2021
Portaria Nº 1056/2021-MP/sUB-Ji
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018- MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo os termos do requerimento protocolizado sob o n.º 
13572/2021, em 15/09/2021;
r E S o l V E:
coNcEdEr à Promotora de Justiça aNdrESSa Erica áVila PiNHEiro, 
180 (cento e oitenta) dias de licença-maternidade, com fulcro no art. 128 
c/c o art. 133, §1º, da lei complementar n.º 057, de 6/7/2006, no período 
de 30/09/2021 a 28/03/2022.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal.
Belém/Pa, 15 de outubro de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 1286/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, no uso de suas 
atribuições legais, e considerando os termos do expediente GEdoc n.º 
111510/2022,
r E S o l V E:
EXoNErar, de acordo com o art. 60, ii, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994, iZadora riBEiro fiNEloN PErEira, do cargo de provimento 
em comissão de assessor de Promotoria de Justiça de Segunda Entrância, 
MP.cPcP-102.3, nomeada por meio da PorTaria nº 3227/2021-MP/PGJ, 
publicada no doE de 07/10/2021, a partir de 01/04/2022.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
Belém, 21 de março de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
Portaria Nº 1287/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais; e 
coNSidEraNdo os termos do expediente GEdoc nº 111510/2022; 
coNSidEraNdo a exoneração da servidora izadora ribeiro finelon Pereira, 
por meio da PorTaria nº 1286/2022-MP/PGJ, datada de 21/03/2022; 
coNSidEraNdo que a nomeação não implicará aumento de despesa com pessoal,
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, JUlia-
Na SilVa dUarTE, para exercer o cargo de provimento em comissão de 
assessor de Promotoria de Justiça de Segunda Entrância, MP.cPcP102.3, 
a contar de 01/04/2022.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
Belém, 21 de março de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
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Portaria Nº 1299/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, no uso de suas 
atribuições legais, e considerando os termos do expediente protocolizado 
sob o nº 3892/2022
r E S o l V E:
EXoNErar, a pedido, de acordo com o art. 60, ii, da lei Estadual n.º 
5.810, de 24/1/1994, aMaNda SoUZa loPES, do cargo de provimento 
em comissão de assessor de Promotoria de Justiça de Segunda Entrância, 
MP.cPcP-102.3, nomeada por meio do ato nº 33/2015, publicado no doE 
de 18/03/2015, a partir de 04/04/2022.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
Belém, 21 de março de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
Portaria Nº 1300/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, no uso de suas 
atribuições legais, e considerando os termos do expediente protocolizado 
sob o nº 4048/2022,
r E S o l V E:
EXoNErar, a pedido, de acordo com o art. 60, ii, da lei Estadual n.º 
5.810, de 24/1/1994, JoYcE lorENa da SilVa fiGUEira, do cargo de 
provimento em comissão de assessor de Promotoria de Justiça de Segunda 
Entrância, MP.cPcP-102.3, nomeada por meio da PorTaria nº 3331/2021-
MP/PGJ, publicada no doE de 13/10/2021, a partir de 21/03/2022.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 21 de março de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 775204
eXtrato do ProcediMeNto adMiNistratiVo N° 04/2022-MPPa/PJU. 
a Promotora de Justiça Titular da Promotoria de Justiça de Ulianópolis, com 
fundamento no art. 54, Vi e § 3°, da lei complementar nº 057/06, torna 
pública a instauração do Procedimento administrativo n° 04/2022-MPPa/
PJU, que se encontra à disposição na Promotoria de Justiça de Ulianópo-
lis. Envolvido: câmara Municipal de Ulianópolis. assunto: acompanhar as 
medidas adotadas pela câmara Municipal para adequar o portal da trans-
parência à lei 12.527/11 (lei de acesso à informação), à lei complemen-
tar 131/09 e à matriz de 2021 do TcMPa. cYNTHia GraZiEla da SilVa 
cordEiro - Promotora de Justiça Titular da Promotoria de Ulianópolis.

Protocolo: 775041
eXtrato do ProcediMeNto adMiNistratiVo N° 01/2022-MPPa/PJU.  
a Promotora de Justiça Titular da Promotoria de Justiça de Ulianópolis, com 
fundamento no art. 54, Vi e § 3°, da lei complementar nº 057/06, torna 
pública a instauração do Procedimento administrativo n° 01/2022-MPPa/
PJU, que se encontra à disposição na Promotoria de Justiça de Ulianópolis. 
Envolvido: Secretaria Municipal de Saúde de Ulianópolis. assunto: acom-
panhar, de forma continuada, a prestação do serviço público de saúde pena 
Unidade Básica de Saúde resende i. cYNTHia GraZiEla da SilVa cor-
dEiro - Promotora de Justiça Titular da Promotoria de Ulianópolis.

Protocolo: 775044
eXtrato de Portaria
Portaria N.º 04/2022–MP/2ªPJs
a 2ª Promotoria de Justiça de Salinópolis, com fundamento no art. 8º, 
da resolução n.º 174, do cNMP, de 4 de julho de 2017, tornam pública 
a instauração do ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo (SiMP N.º 002195-
033/2021), o qual se encontra à disposição na sede da Promotoria de Jus-
tiça, situada na avenida João Pessoa, n° 76, Bairro: centro, cEP: 68.721-
000, Salinópolis–Pa, E-mail: mpsalinopolis@mppa.mp.br.
Polo aTiVo: 2ª ProMoToria dE JUSTiÇa dE SaliNÓPoliS.
Polo PaSSiVo: roGÉrio da SilVa BarTHoloMEU – PrESidENTE do cMdca
ASSUNTO: Objetivo de apurar, acompanhar e fiscalizar a regular composi-
ção e funcionamento do cMdca neste Município.
GUSTaVo rodolfo raMoS dE aNdradE
Promotor de Justiça Titular da 2ª PJ de Salinópolis

Protocolo: 775056
resUMo da Portaria N. 018/2022-MP/PJsda
ref.: Procedimento administrativo nº 000883-138/2021
a ProMoToria dE JUSTiÇa dE SÃo doMiNGoS do araGUaia torna pú-
blica a instauração do presente Procedimento administrativo, o qual se 
encontra à disposição na sede da Promotoria.
Polo ativo: EVariSTo diaS dE SoUSa.
Polo Passivo: “rafaEl”.
Instauração de Procedimento Administrativo com a finalidade de “Averi-
guar a regularidade da instalação da torre de internet situada na rua José 
Negreiro Sena, s/n°, bairro Novo Planalto, nessa cidade, notadamente na 
residência do Sr. rafael”.
São domingos do araguaia/Pa, 18 de março de 2022
GilBErTo liNS dE SoUZa filHo
Promotor de Justiça

Protocolo: 775047
eXtrato de Portaria
Portaria N.º 01/2022–MP/2ªPJs
a 2ª Promotoria de Justiça de Salinópolis, com fundamento no art. 8º, 
da resolução n.º 174, do cNMP, de 4 de julho de 2017, tornam pública 
a instauração do ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo (SiMP N.º 001435-
143/2021), o qual se encontra à disposição na sede da Promotoria de Jus-
tiça, situada na avenida João Pessoa, n° 76, Bairro: centro, cEP: 68.721-
000, Salinópolis–Pa, E-mail: mpsalinopolis@mppa.mp.br.
Polo aTiVo: 2ª ProMoToria dE JUSTiÇa dE SaliNÓPoliS.
Polo PaSSiVo: EQUaTorial ENErGia S.a.
aSSUNTo: fiscalizar e acompanhar as medidas adotadas pela concessio-
nária de energia elétrica Equatorial Energia S.a. para manutenção da rede 
de energia elétrica na praia do farol velho, neste Município.
GUSTaVo rodolfo raMoS dE aNdradE
Promotor de Justiça Titular da 2ª PJ de Salinópolis

Protocolo: 775048

eXtrato de Portaria
Portaria N.º 03/2022–MP/2ªPJs
a 2ª Promotoria de Justiça de Salinópolis, com fundamento no art. 8º, 
da resolução n.º 174, do cNMP, de 4 de julho de 2017, tornam pública 
a instauração do ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo (SiMP N.º 000976-
139/2021), o qual se encontra à disposição na sede da Promotoria de Jus-
tiça, situada na avenida João Pessoa, n° 76, Bairro: centro, cEP: 68.721-
000, Salinópolis–Pa, E-mail: mpsalinopolis@mppa.mp.br.
Polo aTiVo: 2ª ProMoToria dE JUSTiÇa dE SaliNÓPoliS.
Polo PaSSiVo: a.d.S.P.
aSSUNTo: objetivo de acompanhamento da possível situação de risco que 
a adolescente a.d.S.P. possa estar inserida, bem como a inserção desta em 
programas socioassistenciais e de políticas públicas setoriais.
GUSTaVo rodolfo raMoS dE aNdradE
Promotor de Justiça Titular da 2ª PJ de Salinópolis

Protocolo: 775052
extrato da Portaria N.º 001/2022/MP/1ªPJcaM, de 11/01/2022, 
ProcediMeNto PreParatÓrio nº 000717-042/2021.
a 1ª Promotoria de Justiça de cametá, com fundamento no art. 54, Vi e 
§ 3° da lei complementar nº 057/06 e no art. 4°, inc. Vi da rESolUÇÃo 
N° 23 - cNMP, de 17/09/07, torna pública a instauração do Procedimento 
Preparatório SiMP 000717-042/2021 que se encontra à disposição na Pro-
motoria de Justiça de cametá, situada na Trilha da Juventude, s/n, Bairro 
central, cEP: 68.400-000 - cametá - Pará - fones: (91) 3781-1274
PorTaria n.º 001/2022/MP/1ªPJcaM
assunto: apurar supostos atos de improbidade administrativa relacionado 
ao pagamento de salários exorbitantes a pessoas ligadas politicamente ao 
Prefeito Municipal de cametá Vitor correa cassiano, lotadas na Secretaria 
Municipal de Educação (Procedimento Preparatório - 000717-042/2021).
isaac Sacramento da Silva - Promotor de Justiça

Protocolo: 775055
Portaria N.º 015/2022-MP/cGMP
Retifica a PORTARIA n.º 013/2022-MP/CGMP, de 17/03/2022, publicada no 
doE de 18/03//2022, sobre correição ordinária, conforme as atribuições 
legais do corregedor-Geral do Ministério Público do Estado do Pará.
o corrEGEdor-GEral do MiNiSTÉrio PÚBlico, no uso de suas atri-
buições legais, coNSidEraNdo que a corregedoria-Geral do Ministério 
Público é o órgão orientador e fiscalizador das atividades funcionais e da 
conduta dos Membros do Ministério Público – art. 17, caput da lei n.º 
8.625 (lei orgânica Nacional do Ministério Público), de 12 de fevereiro de 
1993, e art. 30, caput, da lei complementar n.º 057/2006 (lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará), de 06 de julho de 2006;
rESolVE:
  i – dETErMiNar, nos termos do Provimento n.º 003/2021-MP/cGMP, a 
realização de atividades de correição ordinária, orientação funcional e 
realização de Escuta Social, na região administrativa SUdESTE iV (Pa-
rauapebas, canaã dos carajás, curianópolis, Eldorado dos carajás), no 
período de 24 à 30 de abril de 2022;
 ii – dESiGNar a Promotora de Justiça assessora deste Órgão correcio-
nal, dra. lEaNE BarroS fiUZa dE MEllo, para prestar assessoria na 
realização das atividades correcionais e demais atos necessários ao bom 
desenvolvimento dos trabalhos, no período de 26 à 29/04/2022, ficando a 
participação da Promotora de Justiça assessora desta corregedoria-Geral, 
dra. ViViaNE loBaTo SoBral, dispensada das atividades correcionais.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do corrEGEdor-GEral do MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará.
Belém (Pa) 22 de março de 2022.
MaNoEl SaNTiNo NaSciMENTo JÚNior
Procurador de Justiça
corregedor-Geral do Ministério Público do Estado do Pará

Protocolo: 775025
eXtrato do ProcediMeNto adMiNistratiVo N° 03/2022-MPPa/PJU. 
 a Promotora de Justiça Titular da Promotoria de Justiça de Ulianópolis, com 
fundamento no art. 54, Vi e § 3°, da lei complementar nº 057/06, torna 
pública a instauração do Procedimento administrativo n° 03/2022-MPPa/
PJU, que se encontra à disposição na Promotoria de Justiça de Ulianópolis. 
Envolvido: Prefeitura Municipal de Ulianópolis. assunto: acompanhar, de 
forma continuada, as medidas adotadas pelo município de Ulianópolis para 
a elaboração do Plano de Mobilidade Urbana. cYNTHia GraZiEla da SilVa 
cordEiro - Promotora de Justiça Titular da Promotoria de Ulianópolis.

Protocolo: 774988
Portaria Nº 1274/2022-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 000812-009/2022,
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, 21 de março de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 774968
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MUNicÍPios
.

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ABAETETUBA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa
aViso de adesÃo ao reGistro de PreÇos

reGistro de PreÇos Nº 004/2022 
considerando o aceite de adesão da Prefeitura Municipal de abaete-
tuba/Pa, órgão gerenciador da ata, a análise da comissão Permanente de 
licitação e do Parecer Jurídico favorável à adesão a ata de registro de Preços 
nº 026/2021-PE-PMa, cujo objeto adesão a ata de registro de Preços nº 
026/2021-PE-PMa do fundo municipal de assistência Social de abaetetuba/Pa 
que tem por objeto contratação de empresa especializada em fornecimento 
de lanches e refeições, destinados a atender as necessidades da secretaria 
municipal de educação, cultura e desporto, sendo vencedora a empresa l. de 
J. c. dos Santos, cNPJ nº 18.502.517/0001-44, no valor de r$ 401.750,00 
(quatrocentos e um mil setecentos e cinquenta reais). autorizo a adesão à ata 
de registro de preços conforme descrito acima, nos termos referenciados no 
processo. Jefferson Felgueiras de Carvalho - Secretário Municipal de 
educação, cultura e desporto.

eXtrato de coNtrato 
Processo administrativo nº 2022/0216-001-PMa. Modalidade: ade-
são a ata de registro de Preço nº 004/2022. objeto: adesão a ata de 
registro de Preços nº 026/2021-PE-PMa do fundo Municipal de assistência 
Social de abaetetuba/Pa que Tem Por objeto contratação de Empresa Es-
pecializada em fornecimento de lanches e refeições, destinados a atender 
as Necessidades da Secretaria Municipal de Educação, cultura e desporto. 
contratante: Prefeitura Municipal de abaetetuba/Secretaria Municipal de Edu-
cação, cultura e desporto, cNPJ 21.763.283/0001-01. contratada: l. de J. 
c. dos Santos, cNPJ nº 18.502.517/0001-44. contrato nº 2022/089, Valor 
Global r$ 401.750,00. Vigência de 24/02/2022 à 24/02/2023. Jefferson 
Felgueiras de Carvalho - Secretário Municipal de Educação, Cultura 
e desporto.

Protocolo: 775221

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ACARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de acarÁ/Pa
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 011/2022
a Prefeitura Municipal de acará/Pa torna público a abertura do Pregão Eletrô-
nico nº 011/2022, tipo menor preço, modo de disputa aberto, para rEGiSTro 
dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ViSaNdo 
a rEaliZaÇÃo dE colETa, TraNSPorTES arMaZENaMENTo, TraTaMENTo 
E dESTiNaÇÃo fiNal dE rESÍdUoS SÓlidoS dE liXo PaTolÓGico, oB-
JETiVaNdo aTENdEr aS NEcESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE 
SaÚdE do MUNicÍPio dE acará/Pa. a Sessão de recebimento de propostas, 
análise e julgamento será em 05 de abril de 2022 por meio do endereço ele-
trônico www.comprasgovernamentais.gov.br UaSG: 980403, às 09:00hs. Edital 
e anexos: https://acara.pa.gov.br,www.comprasgovernamentais.gov.br UaSG: 
980403, Portal TcM/Pa, Setor de licitações: Travessa São José nº 120 Praça da 
Matriz, Sala das licitações, horário 08:00hs às 13:00hs, cpl.pma2021@gmail.
com. Maria suely ramos dos santos. secretaria Municipal.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 013/2022

a Prefeitura Municipal de acará/Pa torna público a abertura do Pregão 
Eletrônico nº 013/2022, tipo menor preço, modo de disputa aberto, para rE-
GiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal aQUiSiÇÃo dE MaTEriaiS 
ESPorTiVo, oBJETiVaNdo aTENdEr aS NEcESSidadES da SEcrETaria 
MUNiciPal dE EdUcaÇÃo do MUNicÍPio dE acará/Pa. a Sessão de re-
cebimento de propostas, análise e julgamento será em 05 de abril de 2022 
por meio do endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br UaSG: 
980403, às 14:00hs. Edital e anexos: https://acara.pa.gov.br,www.com-
prasgovernamentais.gov.br UaSG: 980403, Portal TcM/Pa, Setor de licita-
ções: Travessa São José nº 120 Praça da Matriz, Sala das licitações, horário 
08:00hs às 13:00hs, cpl.pma2021@gmail.com. carLa LUciaNa seaBra 
PortaL. secretaria Municipal.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 014/2022

a Prefeitura Municipal de acará/Pa torna público a abertura do Pregão 
Eletrônico nº 014/2022, tipo menor preço, modo de disputa aberto, para 
rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal aQUiSiÇÃo dE VEÍcUlo 
fUrGÃo oriGiNal dE fáBrica 0KM, adaPTado Para aMBUlÂNcia SiM-
PlES rEMoÇÃo, dE acordo coM a EMENda 31880001, ViSaNdo aTENdEr 
aS NEcESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE SaÚdE dE acará/Pa. 
a Sessão de recebimento de propostas, análise e julgamento será em 06 de 

abril de 2022 por meio do endereço eletrônico www.comprasgovernamen-
tais.gov.br UaSG: 980403, às 09:00hs. Edital e anexos: https://acara.pa.gov.
br,www.comprasgovernamentais.gov.br UaSG: 980403, Portal TcM/Pa, Setor 
de licitações: Travessa São José nº 120 Praça da Matriz, Sala das licitações, 
horário 08:00hs às 13:00hs, cpl.pma2021@gmail.com. Maria suely ramos 
dos santos. secretaria Municipal.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 015/2022

a Prefeitura Municipal de acará/Pa torna público a abertura do Pregão 
Eletrônico nº 015/2022, tipo menor preço, modo de disputa aberto, para rE-
GiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal aQUiSiÇÃo dE EQUiPaMEN-
ToS E MaTEriaiS PErMaNENTES ProVENiENTE da EMENda ParlaMENTar 
81000792, oBJETiVaNdo a ESTrUTUraÇÃo odoNTolÓGica do MUNicÍ-
Pio dE acará/Pa. a Sessão de recebimento de propostas, análise e julga-
mento será em 06 de abril de 2022 por meio do endereço eletrônico www.
comprasgovernamentais.gov.br UaSG: 980403, às 14:00hs. Edital e anexos: 
https://acara.pa.gov.br,www.comprasgovernamentais.gov.br UaSG: 980403, 
Portal TcM/Pa, Setor de licitações: Travessa São José nº 120 Praça da Matriz, 
Sala das licitações, horário 08:00hs às 13:00hs, cpl.pma2021@gmail.com. 
Maria suely ramos dos santos. secretaria Municipal.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 016/2022

a Prefeitura Municipal de acará/Pa torna público a abertura do Pregão 
Eletrônico nº 016/2022, tipo menor preço, modo de disputa aberto, para 
rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal aQUiSiÇÃo dE UM VEÍ-
cUlo dE PaSSEio Para a ESTrUTUraÇÃo odoNTolÓGica ProVENiENTE 
da EMENda ParlaMENTar N° 81000792, ViSaNdo aTENdEr aS NEcES-
SidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE SaÚdE dE acará/Pa. a Sessão 
de recebimento de propostas, análise e julgamento será em 07 de abril de 
2022 por meio do endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br 
UaSG: 980403, às 09:00hs. Edital e anexos: https://acara.pa.gov.br,www.
comprasgovernamentais.gov.br UaSG: 980403, Portal TcM/Pa, Setor de lici-
tações: Travessa São José nº 120 Praça da Matriz, Sala das licitações, horário 
08:00hs às 13:00hs, cpl.pma2021@gmail.com. Maria suely ramos dos 
santos. secretaria Municipal.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 019/2022

a Prefeitura Municipal de acará/Pa torna público a abertura do Pregão 
Eletrônico nº 019/2022, tipo menor preço, modo de disputa aberto, para rE-
GiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal aQUiSiÇÃo dE SErVidor dE 
HoSPEdaGEM dE arQUiVoS E SiSTEMaS iNTErNoS, EQUiPaMENToS dE 
aUdio E VidEo E SofTWarE oBJETiVaNdo aTENdEr aS NEcESSidadES 
da PrEfEiTUra MUNiciPal E SEcrETariaS do MUNicÍPio  dE acará/Pa. 
a Sessão de recebimento de propostas, análise e julgamento será em 07 de 
abril de 2022 por meio do endereço eletrônico www.comprasgovernamen-
tais.gov.br UaSG: 980403, às 14:00hs. Edital e anexos: https://acara.pa.gov.
br,www.comprasgovernamentais.gov.br UaSG: 980403, Portal TcM/Pa, Setor 
de licitações: Travessa São José nº 120 Praça da Matriz, Sala das licitações, 
horário 08:00hs às 13:00hs, cpl.pma2021@gmail.com. Pedro Paulo Gou-
vea Moraes. Prefeito Municipal.

aViso de LicitaÇÃo
do PreGÃo eLetrÔNico Nº 020/2022

a Prefeitura Municipal de acará/Pa torna público a abertura do Pregão 
Eletrônico nº020/2022, tipo menor preço, modo de disputa aberto, para rE-
GiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal aQUiSiÇÃo dE EQUiPaMEN-
ToS E MaTEriaiS PErMaNENTES oBJETiVaNdo aTENdEr aS dEMaNdaS 
da PrEfEiTUra MUNiciPal E SEcrETariaS do MUNicÍPio dE acará/Pa. 
a Sessão de recebimento de propostas, análise e julgamento será em 08 de 
abril de 2022 por meio do endereço eletrônico www.comprasgovernamen-
tais.gov.br UaSG: 980403, às 09:00hs. Edital e anexos: https://acara.pa.gov.
br,www.comprasgovernamentais.gov.br UaSG: 980403, Portal TcM/Pa, Setor 
de licitações: Travessa São José nº 120 Praça da Matriz, Sala das licitações, 
horário 08:00hs às 13:00hs, cpl.pma2021@gmail.com.

Pedro Paulo Gouvea
Moraes. Prefeito Municipal.

Protocolo: 775223

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ÁGUA AZUL DO NORTE

.

PreFeitUra MUNiciPaL de ÁGUa aZUL do Norte
resULtado de JULGaMeNto 

cHaMada PÚBLica nº 005/2022-000001
a c.P.L. da Prefeitura Municipal de Água azul do Norte - Pa torna pú-
blico para o conhecimento dos interessados que, cumpridas às formalidades 
legais, considera: a empresa auto Posto Bela Vista ltda, inscrita no cNPJ 
sob o nº 10.403.031/0001-47 e a empresa E. da Silva aguiar Martins Eireli, 
inscrita no cNPJ sob o nº 30.143.132/0001-33, aptas ao credenciamento por 
terem atendido as exigências documentais e técnicas relacionadas no edital 
de chamada Pública nº 05/2022-000001, objeto: credenciamento de Empre-
sa(s) Epecializada(s) Para aquisição de Gasolina comum, Óleo diesel S-500 
e Óleo diesel S-10, para atender as demandas de abastecimento da frota 
Municipal que circulam no Municipios de água azul do Norte (Sede e Vila ca-
nadá). rogério adriano da silva - Presidente.

Protocolo: 775224



100  diário oficial Nº 34.903 Quarta-feira, 23 DE MARÇO DE 2022

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ALTAMIRA

.

MUNicÍPio de aLtaMira
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 024/2022

objeto contratação de Pessoa Jurídica para aquisição de um trator cortador 
de gramas e um coletor de gramas para atender as necessidades da Se-
cretaria de Esporte e lazer do Município de altamira/Pa. data de abertura: 
07/04/2022 as 10h (horário de Brasília). abertura: https://licitanet.com.br/ 
Edital disponível: Site de Prefeitura - www.altamira.pa.gov.br Mural de lici-
tações - TcM/Pa. Plataforma do licitanet e no setor de licitações - Setor de 
Suprimentos e Serviços: av. acesso dois, 530 Bairro Premem.
cLaUdoMiro GoMes da siLVa, PreFeito MUNiciPaL

Protocolo: 775226

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARCARENA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BarcareNa
eXtratos de coNtratos

origem: processo administrativo n°. 610/2021/ processo licitatório con-
corrência n°.3-011/2021. contrato n°.20220318. contratante: Prefeitura 
Municipal de Barcarena. contratado: ineteServEireli, cnpj:24.650.595/0001-
99. objeto: execução da seguinte obra: construção do trapiche São francis-
co Xavier, localizado no rio itaporanga, bairro São francisco, Barcarena, Pa. 
fundamento legal: lei n°. 8.666/93. Vigência: 210dias consecutivos. Valor 
total: r$ 609.362,83. dotação orçamentária/fonte de recursos: 02; 0221; 
15 451 0059 1.071; 4.4.90.51.00; 4.4.90.51.99; fonte: 15000000. data de 
assinatura: 16/03/2022.
origem: processo administrativo n°. 610/2021/ processo licitatório concor-
rência n°.3-011/2021. contrato n° 20220319. contratante: Prefeitura Muni-
cipal de Barcarena. contratado: T da c Soares Eireli, cnpj: 31.057.234/0001-
07. objeto: execução da seguinte obra: construção da Praça São francis-
co Xavier, localizada no bairro São francisco, Barcarena, Pa. fundamento 
legal: lei n°. 8.666/93. Vigência: 210dias consecutivos. Valor total: r$ 
478.222,39. dotação orçamentária/fonte de recursos: 02; 0221; 15 451 
0059 1.071; 4.4.90.51.00; 4.4.90.51.99; fonte: 15000000. data de assina-
tura: 16/03/2022.
origem: processo administrativo n° 610/2021/ processo licitatório con-
corrência n°.3-011/2021. contrato n°.20220320. contratante: Prefeitu-
ra Municipal de Barcarena. contratado: o. Souto Pantoja & cia ltda, cnpj: 
24.342.692/0001-14. objeto: execução da seguinte obra: ampliação de piso 
de concreto de praça de alimentação, localizada na rua Germano aranha, 
entre rua lourenço Gomes e av. Gerônimo Pimentel, em Vila dos cabanos, 
Barcarena, Pa. fundamento legal: lei n°. 8.666/93. Vigência: 180dias conse-
cutivos. Valor total: r$ 122.704,11. dotação orçamentária/fonte de recursos: 
02; 0221; 15 451 0059 1.073; 4.4.90.51.00; 4.4.90.51.99; fonte: 15000000. 
assinatura: 16/03/2022.

Protocolo: 775227

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BENEVIDES

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BeNeVides
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico sisteMa de reGistro de PreÇos N.º 015/2022.
objeto: registro de Preços para futura e eventual aquisição de higiene, limpeza, 
materiais de expediente, descartáveis e copa e cozinha, para atender à necessi-
dade da Prefeitura Municipal de Benevides, Secretaria e fundos Municipais. data 
de abertura: 06/04/2022. Hora: 10h00 (horário local). local: www.portalde-
compraspublicas.com.br. o edital, na íntegra, encontrar-se-á à disposição para 
consulta e download nos sites www.portaldecompraspublicas.com.br, www.tcm.
pa.gov.br e www.benevides.pa.gov.br. ordenadora de despesa: Luziane de 
Lima solon oliveira - Prefeita Municipal de Benevides/Pa.

Protocolo: 775228

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BRASIL NOVO

.

  
estado do ParÁ

PreFeitUra MUNiciPaL de BrasiL NoVo
aViso de LicitaÇÃo PreGÃo eLetrÔNico Nº 010/2022-Pe-srP

oBJeto: refere-se à registro de Preços para futura e Eventual contrata-
ção de empresa do ramo pertinente, com o objetivo de formar o Sistema de 
registro de Preços da administração Pública Municipal para o fornecimen-
to parcelado de Kit enxoval de bebê para manutenção da Secretaria de as-

sistência Social, em atendimento à população deste Município. aBErTUra: 
05/04/2022, às 09:30 horas. local da SESSÃo PÚBlica: (www.licitanet.
com.br).  o Edital e seus anexos estarão disponíveis para download na plata-
forma www.licitanet.com.br, nos portais www.tcm.pa.gov.br (mural de licita-
ções consultas) e Portal Transparência do Município de Brasil Novo (https://
brasilnovo.pa.gov.br). informações e retiradas no Setor de licitações localiza-
do no Prédio da Prefeitura Municipal Brasil Novo, na av. castelo Branco, 821, 
centro-Brasil Novo-Pará.

Walcléia rodrigues de Lima.
Secretária Municipal de Trabalho e Promoção Social.

Protocolo: 775230

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de BrasiL NoVo

terMo de aPostiLaMeNto ao coNtrato N° 005/2022 FMs
TErMo dE aPoSTilaMENTO, Nº 01/2022, para fins de incluir a dotação or-
çamentária (1201100305000402-2134 - combate ao covid-19) para o em-
penho das despesas relativas ao contrato n° 005/2022 fMS, chamamento 
Público N° 001/2021 fMS, com fundamento no art. 65, §8 da lei 8.666/93, 
tendo como a seguinte dotação coNTraTaNTE - fundo Municipal de Saúde, 
coNTraTado: iNSTiTUTo MadrE TErESa, cNPJ: 23.960.983/0001-03, oB-
JETo: Prestação de Serviços na área da Saúde, Sendo Plantões Médicos e 
de Enfermeiros, consultas Especializadas, realização de cirurgias, realização 
de Ultrassonografias e Outros Exames Clínicos Para Atender a Demanda dos 
Pacientes do Sistema Único de Saúde no Hospital Municipal Maria José Bian-
cardi, Em Brasil Novo, ordenador de despesas: elysson Leonarde Kloss 
- secretário Municipal de saúde.

terMo de aPostiLaMeNto ao coNtrato N° 023/2022 FMs
TERMO DE APOSTILAMENTO, Nº 01/2022, para fins de incluir a dotação orça-
mentária (1201100305000402-2134 - combate ao covid-19) para o empe-
nho das despesas relativas ao contrato n° 023/2022 fMS, PE 016/2021, com 
fundamento no art. 65, §8 da lei 8.666/93, tendo como a seguinte dotação 
coNTraTaNTE - fundo Municipal de Saúde, coNTraTado: d dE MENEZEZ 
caldEira lTda, cNPJ: 40.189.551/0001-60, oBJETo: fornecimento parce-
lado gêneros alimentícios, material de limpeza e itens de consumo diversos, 
no interesse da Secretaria Municipal de Saúde, ordenador de despesas: 
elysson Leonarde Kloss - secretário Municipal de saúde.

terMo de aPostiLaMeNto ao coNtrato 024/2022 FMs
TERMO DE APOSTILAMENTO, Nº 01/2022, para fins de incluir a dotação orça-
mentária (1201100305000402-2134 - combate ao covid-19) para o empe-
nho das despesas relativas ao contrato n° 024/2022 fMS, PE 016/2021, com 
fundamento no art. 65, §8 da lei 8.666/93, tendo como a seguinte dotação 
coNTraTaNTE - fundo Municipal de Saúde, coNTraTado: r c SilVa dE 
SoUSa, cNPJ: 24.731.038/0001-00, oBJETo: fornecimento parcelado gêne-
ros alimentícios, material de limpeza e itens de consumo diversos, no inte-
resse da Secretaria Municipal de Saúde, ordenador de despesas: elysson 
Leonarde Kloss - secretário Municipal de saúde.

terMo de aPostiLaMeNto ao coNtrato 025/2022 FMs
TERMO DE APOSTILAMENTO, Nº 01/2022, para fins de incluir a dotação or-
çamentária (1201100305000402-2134 - combate ao covid-19) para o em-
penho das despesas relativas ao contrato n° 025/2022 fMS, PE 016/2021, 
com fundamento no art. 65, §8 da lei 8.666/93, tendo como a seguinte dota-
ção coNTraTaNTE - fundo Municipal de Saúde, coNTraTado MarQUElES 
coSTa EirEli, cNPJ: 29.557.976/0001-41, oBJETo: fornecimento parcelado 
gêneros alimentícios, material de limpeza e itens de consumo diversos, no 
interesse da Secretaria Municipal de Saúde, ordenador de despesas: elys-
son Leonarde Kloss - secretário Municipal de saúde.

terMo de aPostiLaMeNto ao coNtrato N° 026/2022 FMs
TERMO DE APOSTILAMENTO, Nº 01/2022, para fins de incluir a dotação orça-
mentária (1201100305000402-2134 - combate ao covid-19) para o empe-
nho das despesas relativas ao contrato n° 026/2022 fMS, PE 016/2021, com 
fundamento no art. 65, §8 da lei 8.666/93, tendo como a seguinte dotação 
coNTraTaNTE - fundo Municipal de Saúde, coNTraTado: H V dE MElo 
XaViEr EirEli, cNPJ: 24.757.212/0001-86, oBJETo: fornecimento parce-
lado gêneros alimentícios, material de limpeza e itens de consumo diversos, 
no interesse da Secretaria Municipal de Saúde, ordenador de despesas: 
elysson Leonarde Kloss - secretário Municipal de saúde.

Protocolo: 775231

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMETÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caMetÁ
aViso de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo

iNeXiGiBiLidade Nº 002/2022-PMc
a Prefeitura Municipal de cametá, cNPJ nº 05.105.283/0001-50, com 
base no art.25,inciso ii, combinado com o inciso Vi do art. 13 da lei federal 
8.666/93, aUToriZa E raTifica a inexigibilidade de licitação cujo objeto:-
contratação de pessoa jurídica para capacitação de Servidores, através da 
Participação no 17º congresso Brasileiro de Pregoeiros, que atuam na co-
missão de licitação e controladoria Geral do Município, em favor de institu-
tonegócios Públicos do Brasil Estudos E Pesquisa Na administração Pública 
- iNP ltda, cNPJ nº 10.498.974/0002-81, Valor total r$ 13.170,00. data da 
Ratificação: 21/03/2022. Victor correa cassiano, Prefeito Municipal de 
cametá. ordenador de despesas.
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eXtratos de terMos aditiVos
esPÉcie: 1º Termo aditivo ao contrato administrativo n° 4.020/2021-PMc. 
objeto do contrato: aquisição de Material Elétrico. contratada: açaí atacarejo 
comércio Varejista de Mercadorias Eireli, cNPJ nº 39.524.120/0001-23. o 
objeto do termo aditivo é o aumento do quantitativo do contrato em questão, 
em 25% do total, no valor de r$ 81.880,60(oitenta e um mil oitocentos e 
oitenta reais e sessenta centavos). ordenador: Victor correa cassiano, 
Prefeito Municipal de cametá.
esPÉcie: 1º Termo aditivo ao contrato administrativo n° 5.020/2021-PMc. 
objeto do contrato: aquisição de Material Elétrico. contratada: r lopes Bar-
ra, cNPJ nº 63.885.768/0001-00. o objeto do termo aditivo é o aumento 
do quantitativo do contrato em questão, em 25% do total, no valor de r$ 
22.068,78(vinte e dois mil e sessenta e oito reais e setenta e oito centavos). 
ordenador: Victor correa cassiano, Prefeito de cametá.
esPÉcie: 1º Termo aditivo ao contrato administrativo nº 017/2021. objeto do 
contrato: contratação de empresa especializada para aquisição de fórmulas e ali-
mentos infantis, através de adesão à ata de registro de preço da fundação Santa 
casa de Misericórdia do Pará (arP n°101/2020), visando atender as necessida-
des emergenciais da Prefeitura Municipal de cametá - Secretaria Municipal de 
Saúde. contratada: Nutrivitta Hospitalar Eireli, cNPJ nº 31.509.020/0001-16. o 
objeto do termo aditivo é a prorrogação de prazo de vigência deste instrumen-
to pelo período de 06 (seis) meses, iniciando em 25.02.2022 e finalizando em 
26.08.2022. ordenadores: Victor correa cassiano, Prefeito Municipal de 
cametá. Klenard attilio ranieri, secretário de saúde.

Protocolo: 775232

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPANEMA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caPaNeMa
aViso de LicitaÇÃo 

toMada de PreÇo Nº 003/2022 
a Prefeitura Municipal de capanema/Pa, comunica a quem faça interes-
sar, que realizará licitação, modalidade: Tomada de Preço nº 003/2022-PMc, 
objeto: construção de uma Escola Municipal, na Vila do Mata Sede, Zona ru-
ral, no Município de capanema/Pa. abertura: 11/04/2022, as 09:00h. Edital 
disponível no site da oficial da entidade: www.capanema.pa.gov.br. 
Henie Maria Neves de sousa - Presidente da cPL.

Protocolo: 775234

PreFeitUra MUNiciPaL de caPaNeMa
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 005/2022- PMc - srP 
objeto: registro de preço para eventual aquisição de gêneros alimentícios 
para a Secretaria Municipal de assistência Social e Saúde, da Prefeitura Mu-
nicipal capanema/Pa. Sessão Pública: 04/04/2022 às 09H, horário de Brasí-
lia. Edital disponível em: www.portaldecompraspublicas.com.br. informações 
e-mail: cpl.capanema2017@gmail.com/pregoeiracapanema@gmail.com. 
Laise Martins Leal - Pregoeira.

Protocolo: 775235

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE GOIANÉSIA DO PARÁ

.

aVisos de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetroNico: 

Nº PE 09/2022-PMGP: 04/04/2022-Hora: 09h01min. 
objeto: registro de preços visando futura e eventual contratação de empresa 
para prestação dos serviços de transporte escolar com a utilização de veículos 
tipo ônibus, micro-ônibus, PicKUP e embarcações, com condutor; destinados 
ao transporte terrestre e fluvial de alunos das unidades de ensino da rede 
municipal, zonas urbana e rural, em estradas pavimentadas, não pavimenta-
das, no município de Goianésia do Pará, conforme condições, quantidades e 
exigências estabelecidas no edital e seus anexos. o Edital e seus anexos en-
contram-se disponíveis no portal da transparência do Município de Goianésia 
do Pará, Mural de licitações - TcM/Pa, E-mail, cplpmgp@gmail.com - cPl e/
ou no site www.portaldecompraspublicas.com.br. ailton Ferreira craveiro 
- Pregoeiro.

PreGÃo eLetroNico: 
Nº PE 11/2022-PMGP: 05/03/2022-Hora: 14h01min. 

objeto: aquisição de veículo ambulância do tipo a, equipada, destinada ao 
atendimento dos usuários da UBS Nossa Senhora aparecida, localizada na 
vila aparecida, zona rural de Goianésia do Pará, no transporte de pacientes 
em risco e equipes profissionais, respectivamente. O Edital e seus anexos en-
contram-se disponíveis no portal da transparência do Município de Goianésia 
do Pará, Mural de licitações - TcM/Pa, E-mail, cplpmgp@gmail.com - cPl e/
ou no site www.portaldecompraspublicas.com.br. ailton Ferreira craveiro 
- Pregoeiro.

PreGÃo eLetroNico: 
Nº PE 12/2022-PMGP: 06/03/2022-Hora: 09h01min.

objeto: registro de preço para contratação de empresa especializada no for-
necimento diário de refeições prontas do tipo self-service, marmitex e coffE 
BrEaK, para atender as demandas das secretarias no limite urbano do muni-
cípio de Goianésia do Pará. o Edital e seus anexos encontram-se disponíveis 
no portal da transparência do Município de Goianésia do Pará, Mural de licita-
ções - TcM/Pa, E-mail, cplpmgp@gmail.com - cPl e/ou no site www.portalde-
compraspublicas.com.br. ailton Ferreira craveiro - Pregoeiro.

Protocolo: 775236

eXtrato de coNtrato
carta coNVite cc Nº 1/2022-001 PMGP

objeto: contratação de empresa especializada para prestação de serviços 
de manutenção em veículos leves pertencentes as secretarias que integram 
a estrutura administrativa municipal em Goianésia do Pará. contratante: Pre-
feitura Municipal de Goianésia do Pará, cNPJ: 83.211.413/0001-13, contra-
to nº 20220029, valor r$ 35.340,00. fundo Municipal de Saúde, cNPJ: nº 
12.884.091/0001-54, contrato nº 20220030, valor r$ 75.005,00; Secretaria 
Municipal de assistência Social, cNPJ: nº 18.367.597/0001-72, contrato nº 
20220031, valor r$ 26.470,00; Secretaria Municipal de Educação, cNPJ: nº 
27.400.285/0001-04, contrato nº 20220032, valor r$ 18.695,00; fundo Mu-
nicipal de Meio ambiente, cNPJ: nº 19.998.060/0001-73, contrato nº 20230033, 
valor r$ 17.085,00; contratada: MEcaNica VarGaS iNJEcao ElETroNica 
diESEl E GaSoliNa lTda, cNPJ: 24.639.876/0001-40, data de assinatura: 
15/03/2022. Francisco David Leite Rocha - Prefeito Municipal.

Protocolo: 775237

eXtrato de ratiFicaÇÃo
cHaMada PUBLica Nº 7/2022-cP-01-PMGP

contratante: Secretaria Municipal de Educação cultura desporto e lazer - 
SEMEcdEl, cNPJ nº 27.400.285/0001-04. oBJETo: aquisição de gêneros 
alimentícios oriundos da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural 
ou suas organizações, para o atendimento ao Programa Nacional de alimenta-
ção Escolar/PNaE para a alimentação dos alunos das escolas da rede Pública 
Municipal de Ensino. Data da Ratificação: 21/03/2022. Contratadas: COOPE-
raTiVa MiSTa doS ProdUTorES rUraiS da aGricUlTUra faMiliar dE 
GoiaNÉSia do Pará, cNPJ: 29.331.091/0001-20, contrato nº 20220036, 
valor r$ 1.365.478,80; cooPEraTiVa dE ProdUcao E coMErcialiZaÇao 
doS aGricUlTorES faMiliarES, cNPJ: 32.916.754/0001-82, contrato nº 
20220037, valor r$ 241.640,00; aSSociacao doS PEQUENoS aGricUl-
TorES Joao caNUTo ii, cNPJ: 08.642.203/0001-93, contrato nº 20210038, 
valor r$ 1.678.678,80; data de assinatura: 21/03/2022. Lindomar Pereira 
de souza. secretário Municipal de educação.

Protocolo: 775238

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE IGARAPÉ-MIRI

.

PreFeitUra MUNiciPaL de iGaraPÉ-Miri/Pa
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 005/2022-srP-PMi
Pregão Eletrônico; Sistema registro de Preços; do tipo menor preço, por item. 
objeto: Eventual aquisição de botijão GLP e recarga, afim de atender a Pre-
feitura municipal de igarapé-Miri/secretarias municipais.
Sessão pública: 05/04/2022, às 10h, horário de Brasília. Plataforma de reali-
zação www.portaldecompraspublicas.com.br
Editais disponíveis no www.portaldecompraspublicas.com.br e no mural de 
licitações do TcM/Pa.
informações no e-mail: cplsemedigmiri@gmail.com

roberto Pina oliveira-Prefeito Municipal
Protocolo: 775239

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE INHANGAPI

.

ata de asseMBLeia GeraL de eLeiÇÃo do PresideNte e 
do coNseLHo eXecUtiVo do coNsÓrcio iNterMUNiciPaL 

SoBrE a GESTÃo iNTEGrada dE rESÍdUoS SÓlidoS doS MUNicÍPioS dE 
caSTaNHal, iNHaNGaPi, SaNTa iZaBEl do Pará, SaNTa Maria do Pará E 
SÃo fraNciSco do Pará - coNciSSS.
aos QUatro dias do MÊs de FeVerreiro dE doiS Mil E ViNTE doiS, 
áS 16h50m, EM PriMEira coNVocaÇÃo, No MUNiciPio dE caSTaNHal, 
Na SEdE da PrEfEiTUra, localiZada Na aV. BarÃo do rio BraNco, 
2232, cENTro, Na cidadE dE caSTaNHal - Pa. rEUNiraM-SE (dE forMa 
PrESENcial) PrESENTES oS MUNicÍPioS dE caSTaNHal, iNScriTo SoB o 
cNPJ N° 05.121.991/0001-84, rEPrESENTado PElo PrEfEiTo MUNiciPal 
PaUlo SErGio rodriGUES TiTaN. o MUNicÍPio dE iNHaNGaPi, iNScri-
To No cNPJ N° 05.171.921/0001-30, EGiláSio alVES fEiToSa, iNScriTo 
No cPf SoB o N° 327.948.432-49; o MUNicÍPio dE SaNTa iZaBEl do 
Pará, iNScriTo No cNPJ SoB o N° 05.171.699/0001-76, rEPrESENTa-
do PElo PrEfEiTo EVaNdro BarroS WaTaNaBE, iNScriTo No cPf Nº 
304.410.562-53, o MUNicÍPio dE SÃo fraNciSco do Pará, iNScriTo 
No cNPJ SoB o N° 05.125.992/0001-05, rEPrESENTado PElo PrEfEiTo 
MarcoS cESar BarBoSa E SilVa, iNScriTo No cPf SoB o N° 829.501. 
132-49 QUE SE fará PrESENTE dE forMa VirTUal E aSSiNará a aTa 
No ProXiMo; E o MUNicÍPio dE SaNTa Maria do Pará, iNScriTo No 
cNPJ SoB o N° 05.149.174/0001-34, rEPrESENTado PElo PrEfEiTo alcir 
coSTa, iNScriTo No cPf SoB o N°423.057.302-25  rEUNidio-oS EM aS-
SEMBlEia GEral, dEliBEraraM Por ProMoVEr a ElEiÇÃo do PrESidEN-
TE do coNSÓrcio E PriMEiro coNSElHo EXEcUTiVo do coNSÓrcio 
iNTErMUNiciPal SoBrE a GESTÃo iNTEGrada rESÍdUoS SÓlidoS doS 
MUNicÍPioS dE caSTaNHal, iNHaNGaPi, SaNTa iZaBEl do Pará, SaNTa 
Maria do Pará E SÃo fraNciSco do Pará - coNciSSS.
ato coNtÍNUo a asseMBLeia GeraL deU Posse aos eLeitos, Para 
MaNdaTo dE 01 (UM) aNo, a coNTar dESTa daTa, PErMiTida UMa rE-
ELEIÇẤO POR IGUAL PERÍODO, NOS TERMOS DO PROTOCOL0 DE INTEN-
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ÇÕES. o PrESidENTE ElEiTo, aPÓS TEr VErificadoo NÚMEro MÍNiMo dE 
RATIFICAÇÃO PREVISTO, DECLAROU A CONSTITUIÇĀO DO CONSORCIO IN-
TErMUNiciPal SoBrE a GESTÃo iNTEGrada dE rESidUoS SolidoS doS 
MUNiciPio dE caSTaNHal, iNHaNGaPi, SaNTa iZaBEl do Pará, SaNTa 
Maria do Pará E SÃo fraNciSco do Pará - coNciSSS E aPÓS a ElEiÇÃo 
foi fEiTa a iNdicaÇÃo doS coNSElHEiroS fiScaiS dE cada MUNici-
Pio ParTiciPaNTE do coNciSSS QUE foraM iNdicadoS: Na aUSÊNcia 
dE MaNifÉSTo, coMo Nada MaiS HaVia Para SEr TraTado, aGradE-
cEU a PrESENÇa dE TodoS E dEU Por ENcErrada a aSSEMBlEia GEral. 
a PrESENTE aTa SEGUE aSSiNada Por MiM Marco aUrElio P MoUra 
E PEla PrESidENcia E PEloS dEMaiS coNSorciadoS, coMo SiNal dE 
SUa aProVaÇÃo UNaNiMidadE, ficaNdo a PrESidÊNcia do coNSÓrcio 
PrESENÇa dE TodoS E dEU Por ENcErrada a aSSEMBlEia GEral or-
diNária E a PrESENTE aTa SEGUE aSSiNada PEla PrESidÊNcia E PEloS 
dEMaiS coNSorciadoS, coMo SiNal dE SUa aProVaÇÃo. castaNHaL/
Pa, 04 de FeVerreiro de 2022. eGiLÁsio aLVes Feitosa-Presi-
deNte-PreFeito MUNiciPaL de iNHaNGaPi.

Protocolo: 775243

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITAITUBA

.

PreGÃo PreseNciaL Nº 005/2022-PP
Processo adMiNistratiVo Nº 033/2022

objeto: locação de veículos e máquinas pesadas para atender às necessida-
des da Secretaria Municipal de infraestrutura do Municipio de itaituba. Tipo: 
Menor preço por item. data de abertura: 04/04/2022, as 10:00 hora local. 
acesso ao edital: www.tcm.pa.gov.br e www.itaituba.pa.gov.br; informações/
solicitações de editais: dicoM; e-mail:licita2017.itb@gmail.com, localizada 
na rod. Transamazônica c/ 10ª rua, anexo ao Ginásio Municipal de itaituba-
Pa. ronison aguiar Holanda, Pregoeiro.

Protocolo: 775244

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE JACUNDÁ

.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 9/2022-015
retiFicaÇÃo da PUBLicaÇÃo do dia 21/03/2022 página 98 diário 
Oficial Nº 34899 onde lê-se: abertura dia 31/03/2022, às 09:00, Leia-se 
abertura dia 05/04/2022 09:00.

Protocolo: 775245

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ

.

PriMeiro terMo aditiVo ao coNtrato de 
credeNciaMeNto Nº 171/2021-FMs/PMM 

Processo adMiNistratiVo N° 17.326/2020-PMM 
iNeXiGiBiLidade n° 012/2020-ceL/PMM 

objeto do contrato original: a contratação de Pessoa Jurídica de direito Pri-
vado par execução de serviços contínuos complementares de ressonância 
Nuclear Magnética (rNM) para atendimento aos usuários do SUS no Município 
de Marabá. EMPrESa: iNfiNiTa aSSiSTENcia MEdica S/a, pessoa jurídi-
ca de direito privado interno, devidamente inscrita no cadastro Nacional de 
Pessoa Jurídica sob n° 07.196.243/0001-96. objeto do aditivo: aditivo tem 
por objetivo prorrogar o prazo do contrato original Nº 171/2021-fMS/PMM, 
por mais 12 (doze) meses, ficando vigente a partir do dia 19/03/2022 até 
19/03/2023. daTa da aSSiNaTUra: 18 dE MarÇo dE 2022. Luciano Lopes 
dias secretário Municipal de saúde de Marabá - Marabá/Pa.

Protocolo: 775246

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 001/2022 - ceL/seVoP/PMM 
Processo N° 838/2022 - PMM 

objeto: crEdENciaMENTo Para coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEciali-
Zada dE dirEiTo PriVado, Para PrESTaÇÃo dE SErViÇoS MÉdicoS ES-
PEcialiZadoS EM rEUMaToloGia, aMBUlaToriaiS E iNTra HoSPiTalar 
aoS USUárioS do SUS No MUNicÍPio dE MaraBá/Pa (SErViÇoS coN-
TÍNUoS), através da empresa: ViEira E alViM ofTalMoloGia E rEUMa-
ToloGia aVaNÇada lTda, inscrita no cNPJ: 29.816.590/0001-07, no valor 
total anual de r$  762.600,00 (setecentos e sessenta dois mil, seiscentos 
reais), nos termos do art. 25, caput, da lei 8.666/93, conforme consta nos 
autos do processo. Determino a publicação da presente Ratificação, para que 
produza efeitos legais.

Marabá - Pa, 21 de março de 2022
Luciano Lopes dias

Secretário Municipal de Saúde
Protocolo: 775247

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
secretaria MUNiciPaL de adMiNistraÇÃo
eXtrato ao coNtrato Nº 179/2022/seMad 

Processo administrativo nº 5.232/2022/PMM, autuado na modalidade 
adesão a ata de registro de Preço nº 015/2022/cEl/SEVoP/PMM, objeto: 
aquisição de toner, cartuchos e serviços de recargas, para atender a Secre-
taria Municipal de administração; Empresa: TEracoN iNfo EirEli, inscrita 
sob o cNPJ: 43.373.738.0001-07; Valor r$ 154.346,05 (cento e cinquenta 
e quatro mil, trezentos e quarenta e seis reais e cinco centavos), assinatura 
22/03/2022 Vigência: 31/12/2022. José Nilton de Medeiros, secretário 
de administração.

Protocolo: 775249

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
eXtrato de terMo de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo

terMo de HoMoLoGaÇÃo reFereNte 
ao PreGÃo PreseNciaL (srP) Nº 011/2022-ceL/PMM 

Processo n° 669/2022-PMM, objeto: rEGiSTro dE PrEÇo Para EVEN-
TUal coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para forNEciMENTo dE rEfEiÇÕES 
(TiPo MarMiTEX), Para aTENdEr a SEcrETaria MUNiciPal dE ViaÇÃo E 
oBraS PÚBlicaS dE MaraBá - SEVoP -PMM, conforme Edital e seus ane-
xos; adjudicado e Homologado as empresas: r a MacHado rESTaUraNTE 
lTda, cNPJ: 14.457.939/0001-94, vencedora do item 01 no valor total de r$ 
172.500,00, e a empresa: afoNSo M BarroS, cNPJ: 02.840.033/0001-75, 
vencedora do item 02 no valor total de r$ 612.000,00, e a empresa: dEli-
ciaS & SaBorES lTda, cNPJ: 29.490.960/0001-69, vencedora do item 03 
e 04 no valor total de r$ 30.196,00. Valor GloBal GEral r$ 814.696,00. 
assinatura: em 18/03/2022, secretaria Municipal de obras - Fábio car-
doso Moreira - secretário.

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
ata de reGistro de PreÇos N° 037/2022/ceL/seVoP/PMM 
origem: PreGÃo PreseNciaL (srP) Nº 011/2022-ceL/PMM, 

Processo n° 669/2022-PMM, objeto: rEGiSTro dE PrEÇo Para EVEN-
TUal coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para forNEciMENTo dE rEfEiÇÕES 
(TiPo MarMiTEX), Para aTENdEr a SEcrETaria MUNiciPal dE ViaÇÃo 
E oBraS PÚBlicaS dE MaraBá - SEVoP -PMM, as empresas: r a MacHa-
do rESTaUraNTE lTda, cNPJ: 14.457.939/0001-94, vencedora do item 01 
no valor total de r$ 172.500,00, e a empresa: afoNSo M BarroS, cNPJ: 
02.840.033/0001-75, vencedora do item 02 no valor total de r$ 612.000,00, 
e a empresa: dEliciaS & SaBorES lTda, cNPJ: 29.490.960/0001-69, ven-
cedora do item 03 e 04 no valor total de r$ 30.196,00. Valor GloBal GE-
ral r$ 814.696,00. assinatura: em 21/03/2022, secretaria Municipal de 
obras - Fábio cardoso Moreira - secretário.

Protocolo: 775250

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
secretaria MUNiciPaL de ViaÇÃo e oBras PÚBLicas

eXtrato ao coNtrato Nº 176/2022/seVoP 
Processo administrativo nº 4.638/2022-PMM, autuado na modalidade 
dispensa de licitação Nº 016/2022-cEl/SEVoP/PMM, objeto: aquisição de 
Materiais para construção de abrigos Provisórios, para as famílias atingidas 
pela elevação do nível dos rios inacianas e Tocantins, conforme decreto Mu-
nicipal Nº 268 dE 03 de Janeiro de 2022. EMPrESa: NoSSa TErra MaTE-
riaiS dE coNSTrUÇÃo, inscrita sob o cNPJ: 83.927.574/0001-37; valor r$ 
213.701,29 (duzentos e treze mil, setecentos e um reais e vinte e nove cen-
tavos), assinatura 22/03/2022 Vigência: o contrato terá sua duração direta-
mente vinculada a vigência do decreto municipal n.º 268 de 03 de janeiro de 
2022, Fábio cardoso Moreira, secretário de obras.

Protocolo: 775252

eXtrato de coNtrato: ParaLisaÇÃo
Por ordem desta administração fica determinada a paralisação na execução 
dos serviços a partir da data de 18/03/2022, devido ao intenso período de chuvas 
que, interfere na qualidade dos serviços prestados de terraplenagem e pavimen-
tação e, desta forma, torna inviável a continuidade das atividades de campo.
contrato administrativo Nº 396/2021/SEVoP/PMM
data da assinatura:  06/10/2021
Vigência contratual: 16 (dezesseis) meses - 06/10/2021 até 06/02/2023
Vigência da ordem de serviço: 12 (doze) meses - 08/10/2021 até 08/10/2022
objeto: contratação de empresa de engenharia para execução das obras de 
pavimentação, urbanização e drenagem no bairro amapá e folha 29, Zona 
Urbana do Município de Marabá/Pa.
Paralisação: 18/03/2022
Saldo de dias para executar: 18/03/2022 até 08/10/2022 - 205 (duzentos e 
cinco) dias.
Empresa: fGS coNSTrUTora E SErViÇoS EirEli, cNPJ: 605.491.652-15

Fábio cardoso Moreira
Secretário Municipal de Viação e obras Públicas.

Protocolo: 775254

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE NOVA IPIXUNA

.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico - N° Pe 11/2022-PMNi srP

o Município de NoVa iPiXUNa - Pa, através da PreFeitUra MUNi-
ciPaL, por intermédio do Pregoeiro, torna público, para conhecimento 
dos interessados, que realizará licitação na modalidade: Pregão na forma 
Eletrônica, tipo Menor Preço, por iTEM, Sistema de registro de Preços - SrP, 
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em Sessão Pública Eletrônica a partir das 10h00min (horário de Brasília- df) 
do dia 05/04/2022, através do site: www.portaldecompraspublicas.com.br. 
objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para aQUiSiÇÕES fUTUraS E ParcEladaS 
dE EQUiPaMENToS E MaTEriaiS PErMaNENTES E dE iNforMáTica Para 
diVErSaS UNidadES da SEcrETaria dE SaÚdE dESTE MUNicÍPio. o Edi-
tal e seus anexos encontram-se disponíveis no Portal da Transparência do Mu-
nicípio de Nova ipixuna - Pa, Mural de licitações - TcM/Pa, e-mail: cpl.pmni@
gmail.com, no site do Portal de compras Públicas e/ou na Sala da comissão 
de licitação, na rUa aNTÔNio MarrocoS, N° 01, Bairro: fElicidadE, a 
partir da publicação deste aviso, no horário de expediente.

Nova ipixuna - Pa, 22 de março de 2022.
FraNQUissUeL GoMes reis

Portaria nº 052/2021 - GP-Pregoeiro
Protocolo: 775255

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PACAJÁ

.

MUNicÍPio de PacaJÁ/estado do ParÁ
eXtrato de a.r.P Nº 003/2022

ata de reGistro de PreÇos Nº 003/2022
oriGeM: PreGÃo eLetrÔNico srP N° 004/2022

oBJeto: registro de preço para futura e eventual contratação de empresa 
para o fornecimento e instalação de janelas, portas, lousas e placas de vidro 
temperado destinado ao atendimento de demandas da Prefeitura Municipal de 
Pacajá, Secretarias e fundos Municipais de Pacajá-Pa.
eMPresa VeNcedora:
01-coNSTrUTora criSTaliNa lTda - 35.748.157/0001-84
Subtotal contratado: r$ 1.098.400,00(um milhão noventa e oito mil e qua-
trocentos reais).

Pacajá/Pa, 21 de março de 2022.
aNdrÉ rios de reZeNde

PrEfEiTo MUNiciPal
Protocolo: 775257

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PALESTINA DO PARÁ

.

aViso de LicitaÇÃo
o Município de Palestina do Pará comunica aos interessados que realizará 
no dia 04/04/2022 às 08h:30min (horário de Brasília), licitação na modalida-
de Pregão Eletrônico PE - 012/2022-PMPP SrP, tipo Menor Preço por item com 
objeto: registro de Preços para contratação de empresa para aquisição de 
Pneus, câmaras de ar, Pitos e Protetores, destinados a Suprir as Necessida-
des dos veículos das Secretarias Municipais, fundos Municipais e da Prefeitura 
Municipal de Palestina do Pará/Pa. o edital estará disponível no sítio do www.
portaldecompraspublicas.com.br, Portal da Transparência (www.palestinado-
para.pa.gov.br), Mural de licitações do TcM-Pa e pelo e-mail: cplpalestinado-
para@hotmail.com. Maykon david costa Ferreira-Pregoeiro

Protocolo: 775258

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PARAGOMINAS

.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico n° 9/2022-00009 
Para sisteMa de reGistro de PreÇos 

objeto: contratação de empresa para realizar serviços de manutenção pre-
ventiva/corretiva com troca de peças em ventiladores de parede, geladeiras, 
fogões industriais, liquidificadores industriais, freezers e bebedouros indus-
triais/galão, exaustores industriais e reposição de gás nos freezers, geladeiras 
e bebedouro, (se necessário), instalados na Secretaria Municipal de Educação, 
bem como em todas as Escolas da rede Pública Municipal de Ensino (Zona 
Urbana, rural e áreas indígenas). data de abertura: 05/04/2022 as 09:00 
hs. a retirada do Edital deverá ser efetuada via internet, no site: www.portal-
decompraspublicas.com.br ou de segunda a sexta-feira, de 8h as 12h e das 
14h as 18h, na sede da PMP, sito na rua do contorno, 1212 - centro. Pgm: 
23/03/2022. Jorge Pascoa da silva - Pregoeiro. Portaria n° 04/2022-GPP.

aViso de LicitaÇÃo  
PreGÃo eLetrÔNico n° 9/2022-00012 
Para sisteMa de reGistro de PreÇos

objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 
manutenção do aterro Municipal no Município de Paragominas, para a Secre-
taria Municipal de Urbanismo. data de abertura: 06/04/2022 as 09:00 hs. a 
retirada do Edital deverá ser efetuada via internet, no site: www.portaldecom-
praspublicas.com.br ou de segunda a sexta-feira, de 8h as 12h e das 14h as 18h, 
na sede da PMP, sito na rua do contorno, 1212 - centro. Pgm: 23/03/2022. 
Jorge Pascoa da silva - Pregoeiro. Portaria n° 04/2022-GPP.

Protocolo: 775260

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PAU D’ARCO

.

coNVite
Para aUdiÊNcia PÚBLica

a prefeitura municipal de Pau d’arco - Pa, por intermédio da Secretaria Mu-
nicipal de administração, torna público que realizará audiência pública que 
tem por objetivo; debater discutir e receber sugestões sobre a elaboração 
do edital para a concessão dos Serviços de abastecimento de agua e Esgo-
tamento Sanitário (SaaE) do Município de Pau d´arco - Pa. Para ser dado 
continuidade no processo de concessão na modalidade de licitação concor-
rência pública.
Será realizado na data e horário: às 14:00 horas do dia 01/04/2022. No 
auditório da Praça Maria conceição correia. local amplo e arejado mantendo 
o distanciamento social com acesso livre ao público conforme orientação da 
organização Mundial de Saúde.
a audiência será conduzida pela comissão técnica. além da participação da 
equipe técnica da comissão de licitação, os quais irão apresentar as especifi-
cações do edital da concorrência pública.

Pau d´arco - Pa, 21 de março de 2022.
Weslene silva Guimarães

Presidente da comissão administrativa do SaaE

Protocolo: 775263

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE REDENÇÃO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de redeNÇÃo
eXtrato do editaL de coNVocaÇÃo 
Para PerÍcia MÉdica Nº 001/2022
coNcUrso PÚBLico Nº 001/2020

o Município de redenção, estado do Pará, informa que na data de 23 de 
março de 2022, será publicado na integra o Edital de convocação para Perícia 
Médica nº 001/2022 do concurso Público nº 001/2020, realizado pelo insti-
tuto Bezerra Nelson lTda - iViN, c.N.P.J. nº 08.197.465/0001-96, constando 
os nomes dos candidatos que deverão agendar sua perícia médica (exame 
admissional), via mensagem digitada no aplicativo de Whatsapp, pelo nú-
mero (94) 99257-2342, a partir do dia 24/03/2022 até o dia 07/04/2022, no 
horário das 08h30min às 13h30min, nos seguintes sites: Prefeitura Municipal 
de redenção - www.redencao.pa.gov.br, Diário Oficial dos Municípios do Pará 
- faMEP Erro! A referência de hiperlink não é válida., instituto Bezerra 
Nelson - iViN - https:institutovicentenelson.com.br e câmara Municipal de 
redenção-Pa, nesta última conforme prescrito no art. 74 da lei orgânica do 
Município. E para que não se alegue desconhecimento por quem de direito, é 
feito o presente Extrato. redenção-Pa, 22 de março de 2022. MarceLo 
FraNÇa BorGes - Prefeito Municipal.

Protocolo: 775264

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE RIO MARIA

.

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº: 20220159 

oriGeM: toMada de PreÇos Nº 0001/2022 
Processo LicitatÓrio: Nº 009/2022-000001 coNTraTaNTE: PrEfEi-
TUra MUNiciPal dE rio Maria coNTraTada: VirGiNia dUarTE loPES 
NaSciMENTo EirEli, cNPJ/Mf nº 12.109.281/0001-02. oBJETo: contrata-
ção de empresa para execução de serviços de engenharia para a implantação 
de pontes de concreto armado nas estradas da zona rural do município de 
rio Maria-Pa. (ref.: convênio n.º 005/2022 SETraM/PMrM). Valor ToTal: 
r$ 2.756.792,25 (dois milhões, setecentos e cinquenta e seis mil, setecentos 
e noventa e dois reais e vinte e cinco centavos) ProGraMa dE TraBalHo: 
Prefeitura Municipal de rio Maria; Unidade: 12 - Secretaria Municipal de obras 
e Serviços Urbanos e rurais; ação: 26.782.0016.1-035 - aBErTUra E coN-
SErVaÇÃo dE ESTradaS, ViciNaiS, BUEiroS E PoNTES; Natureza da des-
pesa: 1.4.4.90.51.00.00 - 700 - obras e instalações. Estado: Unidade orça-
mentária: 29101; Programa de Trabalho: 26.782.1486.7430; Natureza da des-
pesa: 444042; fonte: 0124000000; origem: recurso Estadual; Plano interno: 
206coNViPrM; ação detalhada: 272337. ViGÊNcia: 21 de Março de 2022 a 31 
de dezembro de 2022 daTa da aSSiNaTUra: 21 de Março de 2022.

Protocolo: 775266
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..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE RONDON DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de roNdoN do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo Fracassada

PreGÃo eLetrÔNico Nº 9/2022-013 PMrP
a PreFeitUra MUNiciPaL de roNdoN do ParÁ, através da comissão 
Permanente de licitação, torna público que não houve licitante habilitado/
classificado na sessão pública do Pregão Eletrônico nº 9/2022-013, realizada 
no dia 14/03/2022, às 09:00h, horário de Brasília, cujo objeto é a “ aquisição 
de 01 (um) trator de esteira para atender as necessidades da Prefeitura Mu-
nicipal de rondon do Pará conforme convênio nº 07/2021-SEdaP”. a licitação 
foi declarada fracaSSada.

Joana darc P. s. alencar - Pregoeira
Protocolo: 775269

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta BÁrBara do ParÁ/Pa
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 0010/2022
a Prefeitura Municipal de santa Bárbara do Pará/Pa torna público a aber-
tura do PrEGÃo ElETrÔNico Nº 0010/2022, TiPo MENor PrEÇo, Modo 
dE diSPUTa aBErTo para rEGiSTro dE PrEÇoS Para fUTUra E EVENTUal 
aQUiSiÇÃo dE MaTErial MÉdico HoSPiTalar, oBJETiVaNdo aTENdEr aS 
NEcESSidadES do cENTro ESPEcialiZado dE UrGÊNcia E EMErGÊNcia 
do MUNicÍPio dE SaNTa BárBara do Pará/Pa. a Sessão de recebimento 
de propostas, análise e julgamento será no dia 5 de abril de 2022 por meio do 
endereço eletrônico: www.comprasgovernamentais.gov.br, UaSG: 980369, 
às 09:00hs. Edital e anexos: https://santabarbara.pa.gov.br/, www.compras-
governamentais.gov.br, UaSG: 980369; Portal TcM/Pa; Setor de licitações: 
rodovia augusto Meira filho, KM 17, S/Nº, Sala de licitações, horário 09:00hs 
às 12:00hs, cplsantabarbara2022@gmail.com.

Priscila Spindola Franchi
Pregoeira Municipal.

Protocolo: 775270

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
secretaria MUNiciPaL de

UrBaNisMo e serViÇos PÚBLicos
Portaria Nº 09/2022/seMUrB

o secretário Municipal de Urbanismo e serviços Públicos, do Municí-
pio de santarém - Pa, decreto nº 013/2021-GaP/PMs, no uso de suas 
atribuições legais e em cumprimento ao disposto no art. 67 da lei 8666/93 
e alterações posteriores. Resolve: Art. 1º - Fica constituído como fiscal de 
contrato de empresa para construção de poços de monitoramento, coleta e 
análise de água. a Sra. Janice Paiva de Sousa, decreto nº305/2022, lotado 
nesta Secretaria Municipal de Urbanismo e Serviços Públicos - SEMUrB. arT. 
2° Na ausência do fiscal, fica designado como fiscal substituto a Alexandre 
rangel Sousa da Silva, chefe de divisão de limpeza de vias e drenagem, de-
creto nº085/2021 GaP/PMS, lotado nesta Secretaria Municipal de Urbanismo 
e Serviços Públicos - SEMUrB. arT. 3º Esta portaria produz efeito na data de 
sua publicação, revogada as demais disposições em contrário. rEGiSTrE-SE 
E PUBliQUE-SE, dÊ-SE ciÊNcia E cUMPra-SE. Santarém, 21 de março de 
2022-Jean Murilo Machado Marques - Secretário Municipal de Urba-
nismo e serviços Públicos.

Protocolo: 775273

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
secretaria MUNiciPaL de MoBiLidade e trÂNsito - sMt

aViso de reaBertUra de LicitaÇÃo
coNcorrÊNcia PÚBLica Nº 001/2022-sMt

a secretaria Municipal de Mobilidade e trânsito - sMt, por intermédio 
da comissão Permanente de licitações, torna público para conhecimento dos 
interessados a data de reabertura da sessão pública para a concessão de 
serviços públicos para implantação, manutenção e operação de estaciona-
mento rotativo, que ocorrerá no dia 29 de março de 2022, às 10h, na sede da 
Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito - SMT, sito av. Sérgio Henn, nº 
635 - aeroporto Velho - cEP 68020-000 - Santarém - Pará.

roberto cesar Lavor dos santos
Presidente da cPl

Protocolo: 775274

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM - seMsa
aViso de cHaMaMeNto PÚBLico 

cHaMaMeNto PÚBLico Nº 002/2022-seMsa
o Município de santarém, por intermédio da secretaria Municipal de saú-
de - seMsa, torna público, para conhecimento dos interessados que esta-
rá disponível no sítio eletrônico https://pmsantarem.dcfiorilli.com.br:879/
transparencia/ o instrumento de cHaMaMENTo PÚBlico nº 002/2022, que 
visa “Credenciamento de Pessoas Jurídicas Para Disponibilizar Profissionais 
Médicos Para atendimento No Serviço de atendimento Móvel de Urgência- 
Samu e no centro de referência em Saúde da Mulher”. a íntegra do edital 
encontrar-se-á à disposição dos interessados, a partir do dia 23/02/2022 no 
endereço da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSa das 09h às 13h, ou no 
site: https://pmsantarem.dcfiorilli.com.br:879/transparencia/  A entrega da 
documentação será a partir do dia 23/03/2022 até 22/04/2022 em dias úteis 
no horário das 09h às 13h. celina da silva Liberal - Presidente da comis-
são Permanente de Licitação.

Protocolo: 775276

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO FÉLIX DO XINGU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico 027/2022 - srP
rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal coNTraTaÇÃo dE EMPrE-
Sa Para o forNEciMENTo dE rEfEiÇoES ProNTaS, aTENdENdo aS NE-
cESSidadES da SEcrETaria EXEcUTiVa dE MEio aMBiENTE E MiNEraÇÃo 
- SEMMaS. abertura: 07/04/2022 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 licitação.pmsfx@hotmail.
com; https://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/.

Joao cLeBer de soUsa torres
Prefeito Municipal de São félix do Xingu

Protocolo: 775277

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TERRA ALTA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de terra aLta
aViso de LicitaÇÃo

a Prefeitura Municipal de terra alta/Pa, comunica a quem faça interes-
sar, que realizará licitação, modalidade: Pregão Eletrônico - Tipo Menor Preço 
por item 003/2022-PMTa-PE, objeto: contratação de Pessoa Jurídica para li-
cença de uso (locação) de sistemas integrados de Gestão Pública para atender 
a Prefeitura Municipal de Terra/Pa e suas Secretarias, através da. abertura: 
05/04/2022, às 09:30hs. No site www.portaldecompraspublicas.com.br.

Protocolo: 775280

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE URUARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de UrUarÁ
aViso de LicitaÇÃo

PUBLica PreGÃo eLetrÔNico Nº 9/2022-00015 
Processo adMiNistratiVo Nº 2022015. 

oBJeto: registro de Preços para seleção de proposta mais vantajosa para 
futura e eventual aquisição de Material odontológico, insumos e correlatos 
para atender a demanda do fundo Municipal de Saúde conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. data da 
abertura: 04 de abril de 2022. Horário 09 horas local: www.portaldecompraspu-
blicas.com.br. o edital encontra-se disponível no endereço rua 15 de novembro 
nº 526, nos dias úteis, no horário das 08 às 12 horas e portal do TcM/Pa.

ratiFicaÇÃo
PreFeitUra MUNiciPaL de UrUarÁ PUBLica a ratiFicaÇÃo 

da iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 6/2022-00003
oBJeto: a contratação de Pessoa Jurídica para suprir a necessidade em Sis-
temas de informática licença em Uso de Softwares, para atender a demanda 
dos serviços gestão de nota fiscal da Secretaria Municipal de Administração e 
Secretaria Municipal de Educação; contratado: aSP aUToMaÇÃo SErViÇoS 
E ProdUToS dE iNforMáTica lTda; fundamentação legal: art. 25, inc. ii, 
da lei n° 8.666, de 1993, e suas alterações posteriores.

eXtrato de coNtrato
oriGeM: Pregão eletrônico 9/2022-00002; coNtrato Nº: 20229112 
coNtrataNte: PreFeitUra MUNiciPaL de UrUrarÁ; Valor ToTal: 
r$ - 295.695,40 (duzentos e Noventa e cinco Mil e Seiscentos e Noventa e 
cinco reais e Quarenta centavos), coNTraTo Nº: 20229113 coNTraTaN-
TE: fUNdo dE dESENV. da EdUcaÇÃo BáSica - fUNdEB; Valor ToTal: 
r$ - 839.017,20 (oitocentos e Trinta e Nove Mil e dezessete reais e Vinte 
centavos); coNTraTo Nº: 20229114 coNTraTaNTE: fUNdo MUNiciPal 
dE EdUcaÇÃo; Valor ToTal: r$ - 367.343,20 (Trezentos e Sessenta e 
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Sete Mil e Trezentos e Quarenta e Três reais e Vinte centavos); coNTraTa-
da: MadEcoN MadEira E coNSTrUÇÃo lTda; coNTraTo. Nº: 20229115 
coNTraTaNTE: PrEfEiTUra MUNiciPal dE UrUrará; Valor ToTal: r$ 
- 111.874,49 (cento e onze Mil e oitocentos e Setenta e Quatro reais e 
Quarenta e Nove centavos), coNTraTo Nº: 20229116 coNTraTaNTE: 
fUNdo dE dESENV. da EdUcaÇÃo BáSica - fUNdEB; Valor ToTal: r$ - 
612.387,69 (Seiscentos e doze Mil e Trezentos e oitenta e Sete Mil e Sessenta 
e Nove centavos); coNTraTo Nº: 20229117 coNTraTaNTE: fUNdo MUNi-
ciPal dE EdUcaÇÃo; Valor ToTal: r$ - 147.427,94 (cento e Quarenta e 
Sete Mil e Quatrocentos e Vinte e Sete reais e Noventa e Quatro centavos); 
coNTraTada: NoVa aGroPEc EMPrEENdiMENToS EirEli; oBJETo: aqui-
sição de material de consumo de construção, elétrico e hidraúlico a deman-
da das Secretarias e fundos Municipais da Prefeitura de Uruará; ViGÊNcia: 
17/03/2022 à 30/12/2022.
oriGeM: Pregão eletrônico 9/2022-00002; coNtrato Nº: 20229125 
coNtrataNte: PreFeitUra MUNiciPaL de UrUrarÁ; Valor ToTal: 
r$ - 38.249,20 (Trinta e oito Mil e duzentos e Quarenta e Nove reais e Vin-
te centavos), coNTraTo Nº: 20229126 coNTraTaNTE: fUNdo MUNiciPal 
dE EdUcaÇÃo; Valor ToTal: r$ - 50.259,20 (cinquenta Mil e duzentos e 
cinquenta e Nove reais e Vinte centavos); coNTraTo Nº: 20229127 coN-
TraTaNTE: fUNdo dE dESENV. da EdUcaÇÃo BáSica - fUNdEB; Valor 
ToTal: r$ - 459.698 (Quatrocentos e cinquenta e Nove Mil e Seiscentos 
e Noventa e oito reais); coNTraTada: BarroS E rocHa lTda; coNTra-
To. Nº: 20229128 coNTraTaNTE: PrEfEiTUra MUNiciPal dE UrUrará; 
Valor ToTal: r$ - 71.066,33 (Setenta e Um Mil e Sessenta e Seis reais e 
Trinta e Três centavos), coNTraTo Nº: 20229129 coNTraTaNTE: fUNdo dE 
dESENV. da EdUcaÇÃo BáSica - fUNdEB; Valor ToTal: r$ - 595.838,50 
(Quinhentos e Noventa e cinco Mil e oitocentos e Trinta e oito reais e cin-
quenta centavos); coNTraTo Nº: 20229130 coNTraTaNTE: fUNdo MU-
NiciPal dE EdUcaÇÃo; Valor ToTal: r$ - 94.503,44 (Noventa e Quatro 
Mil e Quinhentos e Três reais e Quarenta e Quatro centavos); coNTraTa-
da: JUNior coNSTrUÇÃo E coMErcio SErViÇoS EirEli, oBJETo: aqui-
sição de material de consumo de construção, elétrico e hidráulico a deman-
da das Secretarias e fundos Municipais da Prefeitura de Uruará; ViGÊNcia: 
18/03/2022 à 30/12/2022.
oriGeM: Pregão eletrônico 9/2022-00006; coNtrato Nº: 20229118 
coNtrataNte: PreFeitUra MUNiciPaL de UrUrarÁ; Valor ToTal: 
r$ - 280.139,00 (duzentos e oitenta Mil e cento e Trinta e Nove reais), coN-
TraTo Nº: 20229119 coNTraTaNTE: fUNdo MUNiciPal dE EdUcaÇÃo; 
Valor ToTal: r$ - 29.665,00 (Vinte e Nove Mil Seiscentos e Sessenta e 
cinco reais); coNTraTo Nº: 20229120 coNTraTaNTE: fUNdo dE dESENV. 
da EdUcaÇÃo BáSica - fUNdEB; Valor ToTal: r$ - 145.690,00 (cen-
to e Quarenta e cinco Mil e Seiscentos e Noventa reais); coNTraTo Nº: 
20229121 coNTraTaNTE: fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE; Valor ToTal: r$ 
- 50.522,00 (cinquenta Mil e Quinhentos e Vinte e dois reais) coNTraTada: 
REIS MOTO PEÇAS LTDA; OBJETO: aquisição de lubrificante e graxa a deman-
da das Secretarias e fundos Municipais da Prefeitura de Uruará; ViGÊNcia: 
18/03/2022 à 30/12/2022.
oriGeM: Pregão eletrônico 9/2021-00034; coNtrato Nº: 20229122 
coNtrataNte: FUNdo MUNiciPaL de saÚde; Valor ToTal: r$ - 
167.486,00 (cento e Sessenta e Sete Mil e Quatrocentos e oitenta e Seis 
reais, coNTraTo Nº: 20229123 coNTraTaNTE: Prefeitura Municipal de Uru-
ará; Valor ToTal: r$ - 25.230,00 (Vinte e cinco Mil e duzentos e Trinta 
reais); coNTraTo Nº: 20229124 coNTraTaNTE: fUNdo MUNiciPal dE 
aSSiSTÊNcia Social; Valor ToTal: r$ - 112.490,00 (cento e doze Mil e 
Quatrocentos e Noventa reais); coNTraTada: ValTEMir PErEira araÚJo 
& cia lTda-ME; oBJETo: aquisição de gêneros alimentícios para suprir a 
demanda do fundo Municipal de assistência Social; ViGÊNcia: 17/03/2022 
à 30/12/2022.

Protocolo: 775281

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE VITÓRIA DO XINGU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de VitÓria do XiNGU
aViso de LicitaÇÃo - 

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº. 9/2022-013-PMVX
oBJeto: contratação de empresa(s) especializada com o objetivo de formar 
o Sistema de registro de Preços para o fornecimento de combustíveis, para 
contratação futura e será realizado através da plataforma do www.licitanet.
com.br. aBErTUra: 04/04/2022, às 09:00 horas. local P/ rETirada E iN-
forMaÇÕES: o Edital estará disponibilizado, na íntegra, no endereço ele-
trônico, www.vitoriadoxingu.pa.gov.br, e poderá ser lido ou obtido cópia no 
departamento de Suprimentos e Serviço (Setor de licitações e contratos), 
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, 22/03/2022. Joaquim 
dos santos Mendes - Pregoeiro.

Protocolo: 775283

.

.

ParticULares
.

saMara de oLiVeira NasciMeNto 
inscrito no cPF nº: 950.559.912-91

Proprietária da FaZeNda caPiXaBa 
localizada no município de Portel/Pa, torna público que recebeu da SEMaS/
Pa no dia 09 de março de 2022, a lar n°13363/2022, aUaS nº239/2022 e 
aU nº4934/2022.

Protocolo: 775285

eU HeNriQUe MeiNBerG
cPF Nº 332.930.668-87 

Torno público que requeri na Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sus-
tentabilidade - SEMaS/Pa a emissão da licença ambiental rural (lar) da 
fazenda Meinara i à atividade de agricultura, localizada em Paragominas-Pa. 
Sob número de protocolo n° 43385/2021.

Protocolo: 775286

eVertoN da PoNte LiMa 
Torna público que recebeu da SEMMa a renovação da licença de atividade rural 
sob nº 01/2022, p/pecuária da fazenda Esperança, mun. igarapé açu/Pa.

Protocolo: 775287

derMiVaL soUZa GaLVÃo cPF: 436.440.236-20 
e BasÍLio soUZa GaLVÃo cPF: 436.440.263-20 

Vem tornar público que deram entrada na SEMMa de São domingos do ara-
guaia a licença ambiental rural para atividade de BoViNocUlTUra da fa-
ZENda VÓ doNiNHa situada no município de São domingos do araguaia/Pa.

derMiVaL soUZa GaLVÃo 
cPF: 436.440.236-20 

Vem tornar público que deu entrada na SEMMa de São domingos do araguaia 
a licença ambiental rural para atividade de BoViNocUlTUra da faZENda 
PEdra GraNdE situada no município de São domingos do araguaia/Pa.

Protocolo: 775288

.

.

eMPresariaL
.

HoteL oNdas do Mar Ltda Me
Torna pública que requereu à (SEMa - Secretaria Municipal de Meio ambien-
te de Salinópolis-Pa a renovação de sua licença de operação pelo prazo de 
validade até 14/01/2023, para atividade de alojamento em Salinópolis-Pa.

Protocolo: 775331

a r da siLVa eireLi 
Torna público que recebeu da SEMMa, licença de instalação Nº 2022/0000008 
com validade até 16/02/2024 para atividade de faBricaÇÃo dE arTiGoS dE 
Vidro no endereço rodovia Santarém cuiabá km 15, Santarém/ Pa

Protocolo: 775332

estado do ParÁ
cÂMara MUNiciPaL de MaraBÁ
Portaria Nº04/2022-GP/cMM

de 23 de MarÇo de 2022
o Presidente da câmara Municipal de Marabá, estado do Pará, repú-
blica Federativa do Brasil, no uso de suas atribuições legais e regimentais.
coNSidEraNdo o disposto no art. 37, inciso ii, da constituição da república 
federativa do Brasil, que determina a realização de concurso para a investi-
dura em cargo público;
coNSidEraNdo o concurso realizado por esta câmara Municipal de Marabá, 
concurso Público nº001/2020-cMM, homologado em 02/12/2021, conforme 
publicação no Diário Oficial do Estado do Pará de nº 34.789;
coNSidEraNdo o que estabelece o art. 13 da lei Municipal Nº 17.331/2008 
- regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Municipais de Marabá.
resoLVe:
i - Estabelecer a data de 31/03/2022 às 10h00 no Gabinete institucional 
da Presidência, a posse do candidato ierry Souza frazão (Pcd), aprovado e 
classificado para o cargo de TÉCNICO LEGISLATIVO, ofertado pelo Concurso 
Público Nº 001/2020-cMM homologado em 02/12/2021, conforme publicação 
no Diário Oficial do Estado do Pará de nº 34.789, que atendeu a convocação 
realizada pelo Poder legislativo de Marabá e cumpriu todos os requisitos ne-
cessários para a investidura no cargo.
ii - deve tomar posse, sob pena do ato de provimento ser tornado sem efeito, 
o servidor nomeado, ressalvadas as exceções contidas na legislação própria.
iii - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as 
disposições em contrário.
dê-se ciência, cumpra-se e publique-se.

MaraBá, em 23 de março de 2022.
Pedro corrÊa LiMa

Presidente cMM
Protocolo: 775333

cÂMara MUNiciPaL de aNaPU/Pa
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo n° 001/2022 cMa
a comissão de Licitação através da cÂMara MUNiciPaL de aNaPU, 
em cumprimento à ratificação procedida pelo Sr. WHANDEILON DE CARVA-
lHo SaNToS Vereador/Presidente, faz publicar o extrato resumido do proces-
so de inexigibilidade de licitação a seguir: Objeto: contratação de profissional 
técnico especializado do tipo engenheiro civil, objetivando atuação no acom-
panhamento e fiscalização da execução de obras e serviços de engenharia no 
prédio da câmara municipal de anapú ; faVorEcido: cESar EliaS cor-
dEiro MarTiNS - cPf: 604.722.352-49 crEa-Pa. 1520163371 Valor: r$ 
2.500,00 (dois mil e quinhentos reais); fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 25, 
inciso ii, c/c o art. 13, inciso iii da lei nº 8.666/93 e suas alterações; dEcla-
raÇÃo dE iNEXiGiBilidadE: emitida pela Presidente da comissão de licita-
ção e ratificada pelo Sr. WHANDEILON DE CARVALHO SANTOS, na qualidade 
de ordenador de despesas. aNaPU - Pa, 18 de Março de 2022.
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eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº: 001/2022 cMa; oriGEM: iNEXiGiBilidadE Nº 001/2022 
cMa; coNTraTaNTE: cÂMara MUNiciPal dE aNaPU; coNTraTado: cESar 
EliaS cordEiro MarTiNS - cPf: 604.722.352-49 crEa-Pa. 1520163371; 
contratação de profissional técnico especializado do tipo engenheiro civil, ob-
jetivando atuação no acompanhamento e fiscalização da execução de obras 
e serviços de engenharia no prédio da câmara municipal de anapú; Valor 
ToTal: r$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais); ViGÊNcia: 18 de Março de 
2022 a 18 de Março de 2022 ; daTa da aSSiNaTUra: 18 de Março de 2022.

MariLeNe carVaLHo da siLVa Ferreria
comissão de licitação

Presidente
Protocolo: 775323

iNstitUto de PreVidÊNcia MUNiciPaL de aBaetetUBa
errata - Na publicação extrato de contrato 004-2022.001-iNEX, do diário 
N°: 34.886 veiculado no dia 09/03/2022. onde se lê: Valor: r$ 169.000,00. 
Leia-se: Valor r$ 179.000,00.

Protocolo: 775327

dF coMÉrcio de coMBUstÍVeL Ltda 
inscrito no cNPJ nº 17.372.578/0001-71

com endereço na av. Pres. Getúlio Vargas, nº 4367, Bairro ianetama, casta-
nhal/Pa, torna público que requereu da Secretaria de Meio ambiente e Sus-
tentabilidade, renovação da licença de operação nº 9661/2016 sob Prot. 
nº 33863/2020, para a atividade de Transporte de Substâncias e Produtos 
Perigosos.

Protocolo: 775329

aGroPecUÁria do GUaMÁ s.a. - aGroMasa. 
cNPJ/MF: 14.123.228/0001-83 - Nire: 153.00015553 

Extrato da AGO de 20/10/2021. Local/Hora: Às 08:00 horas, reuniram-
se na sede social da companhia. Presença: Totalidade dos acionistas que 
compõem o capital votante. convocação: de acordo com Parágrafo 4º do 
artigo 124 da lei 6404/76. Mesa: Presidente - Josaphat Paranhos de azevedo 
filho e Secretário - Josaphat Paranhos de azevedo Neto. deliberações: Em 
aGo: a) aprovação do relatório dos administradores, Balanços Patrimoniais 
e demais demonstrações contábeis, referente aos exercícios encerrados em 
31/12/2019 e 31/12/2020; b) reeleição e Posse da diretoria Executiva para 
o triênio 2021/2024 de: Josaphat Paranhos de azevedo filho - diretor Presi-
dente e Josaphat Paranhos de azevedo Neto - diretor Superintendente, todos 
com mandato até 20/10/2024. a reunião foi encerrada a ata aprovada por 
unanimidade e o seu texto integral lavrado em livro próprio e arquivado na 
JUcEPa sob o nº 20000747757 em 17/12/2021.

Protocolo: 775335

MÁrcio roGÉrio de Vitor Viaro 
Torna público que rEQUErEU junto a SEMa de Vitoria do Xingu - Processo Nº 
007904/2021 a licença ambiental rural - lar da fazenda raio de Sol, muni-
cípio de Vitória do Xingu-Pa.

Protocolo: 775338

Maria aUGUsta da siLVa Neta 
Torna público que rEQUErEU junto a SEMa de Vitoria do Xingu - Processo Nº 
006232/2021 a licença ambiental rural - lar da aGroiNdUSTrial dElTa 
florES EirEli, município de Vitória do Xingu-Pa.

Protocolo: 775339

J M riBeiro Me 
cNPJ n° 15.639.444/0001-49 

Instalada na Rua 02, nº 22, Conjunto Júlia Seffer, Bairro Águas Lindas, Ana-
nindeua/Pa, cEP 67.020-390, informa que recebeu da Secretaria de Meio am-
biente e Sustentabilidade - Semas/Pa, a licença de operação nº 13297/2022, 
para a atividade de empresa Transportadora de Substâncias e Produtos Pe-
rigosos.

Protocolo: 775309

doriNaLdo M. da siLVa 
cNPJ nº. 03.804.676/0001-26 

Torna público que requereu junto à SEMMa/itaituba, a renovação da licença 
de operação sob processo nº. 304/2022, para desenvolver atividade de gara-
gem de transportadora, em itaituba/Pa.

Protocolo: 775310

doriNaLdo M. da siLVa 
cNPJ nº. 03.804.676/0001-26

Torna público que requereu junto à SEMMa/itaituba, a renovação da licença 
de operação sob processo n°. 306/2022, para desenvolver atividade de posto 
revendedor de combustíveis, em itaituba/Pa.

Protocolo: 775311

FUNdo MUNiciPaL de saÚde de BeNeVides
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico sisteMa de 
reGistro de PreÇos N.º 016/2022

objeto: registro formal de Preços para futura e eventual aquisição parcelada 
de medicamentos a fim de atender à necessidade da Secretaria Municipal 
de Saúde de Benevides, conforme especificações técnicas contidas no Termo 
de referência. data de abertura: 06/04/2022. Hora: 10h00 (horário local). 
local: www.portaldecompraspublicas.com.br. o edital, na íntegra, encontrar-
se-á à disposição para consulta e download nos sites www.portaldecompras-
publicas.com.br, www.tcm.pa.gov.br e www.benevides.pa.gov.br. ordenador 
de despesa: rodrigo Batista Balieiro - secretário Municipal de saúde 
de Benevides/Pa.

Protocolo: 775312

Pelo presente, eNiVaLdo de oLiVeira sodrÉ
cPF: N°. ° 469.735.755-87 

Torna público que requereu à Secretaria Municipal de Meio ambiente, do Mu-
nicípio de Tomé-açu/Pa, a licença ambiental rural - lar para desenvolver 
atividade de agricultura e bovinocultura, no imóvel denominado fazenda dou-
rada localizada na margem direita do rio acará Mirim - Vila Nova, Município 
Tomé-açu/Pa.

Protocolo: 775314

MiNeraÇÃo ParaGoMiNas s.a.
a Mineração Paragominas S.a. (cNPJ 12.094.570/0004-10) torna público que 
requereu em 14/03/2022 (sob processo Nº 2011/26588) à Secretaria de Es-
tado de Meio ambiente e Sustentabilidade (SEMaS/Pa), licença de instalação 
- li para implantação das obras de adequação e ampliação no complexo de 
Oficinas, Lavador e Posto de Abastecimento da MPSA, localizada no munícipio 
de Paragominas/Pa.

Protocolo: 775316

PreserVe coLetora de resÍdUos Ltda
cNPJ: 09.332.562/0001-07

Torna público que recebeu da SEMaS a licença de operação Nº 13.072/2021, 
para a atividade de Transporte de resíduos de Serviços de Saúde com valida-
de até 30/03/2026 em Tomé-açú/Pa.

Protocolo: 775317

J a iNd e coM de FoNte de eNerGia eireLi 
iNscrita deVidaMeNte No 

cNPJ/MF N° 12.504.268/0001-40 
localizada na ramal Mutui KM 03, s/n, distrito de Murinin, Zona rural, cEP: 
68.795-000, Benevides-Pa, torna público: recebeu a licença de operação N ° 
13258/2022, validade 31/01/2023, Produção de carvão Vegetal, a SEMaS-Pa 
sob o protocolo n° 2021/35946.

Protocolo: 775322

BaMBU coMercio de coMBUstiVeis Ltda
cNPJ: 30.093.388/0001-83

localizado na av. Goiânia, Vila de Placas, torna público que recebeu e está 
requerendo a renovação junto a SEMaSa / Breu Branco - Pa, da licença ope-
ração N° 003/2021 para a atividade de Posto revendedor/ posto de abaste-
cimento.

Protocolo: 775321

MoUra & siLVa Posto de coMBUstiVeis-Ltda 
(aUto Posto dado) 

cNPJ nº 09.567.276/0001-20 
Torna público que recebeu junto à Secretaria Municipal de Meio ambiente e 
Turismo de Jacareacanga (SEMaT/Jcr), no dia 22 de fevereiro de 2022, atra-
vés do processo nº 133/2021 a licença de operação - lo n°02/2022, válida 
até 22/02/2024, para a atividade de Posto de abastecimento, localizado na 
avenida Brigadeiro Haroldo coimbra Veloso, n°83, Zona Urbana do município 
de Jacareacanga-Pa.

Protocolo: 775299

iMPortadora de FerraGeNs s/a. 
cNPJ/MF 04.893.996/0001-62

aViso aos acioNistas 
Comunicamos aos Senhores Acionistas que se encontram à sua disposi-
ção, na sede da empresa, à Travessa 14 de Março, n.º1155, sala 403, bair-
ro do Umarizal, das 09:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 18:00 horas, os 
documentos de que trata o art. 133 da lei 6.404/76 e alterações, pela lei 
n.º10.303/2001, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro 
de 2021. Belém(Pa), 22  de março de 2022. a  diretoria.

Protocolo: 775301

coNcessÃo de LiceNÇa de oPeraÇÃo
V. MarQUes da siLVa - HoNdÃo Moto ceNter 

cNPJ: 11.756.377/0003-53 
Torna público que requereu à Secretaria Municipal de Meio ambiente - SEM-
Ma/Santa izabel do Pará, a licença de operação (l.o), para coMercio a 
VareJo de PeÇas e acessÓrios NoVos Para MotoBicicLetas e Mo-
toNetas, com o endereço aV. BENJaMiN coNSTaNT, N° 1316, bairro: cEN-
Tro, através do processo n° 164/2020 e lhe foi concedida a l.o n° 004/2022.

Protocolo: 775302

torNa-se PÚBLico a soLicitaÇÃo de 
LiceNÇa aMBieNtaL de atiVidade rUraL - Lar

Para atividade de agricultura, sob o processo de nº 054/2022, do sítio cam-
pos Belo, protocolado em 09/02/2022 na Secretaria Municipal de Meio am-
biente - SEMMa - ipixuna do Pará-Pa.

Protocolo: 775303

torNa-se PÚBLico a soLicitaÇÃo 
de LiceNÇa aMBieNtaL de atiVidade rUraL - Lar 

Para atividade de agricultura, sob o processo de nº 056/2022, do sítio cinco 
estrelas, protocolado em 09/02/2022 na Secretaria Municipal de Meio am-
biente - SEMMa - ipixuna do Pará-Pa.

Protocolo: 775305
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