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eXecUtiVo
.

GaBiNete do GoVerNador

.

CASA CIVIL DA GOVERNADORIA

.

diÁria
.

Portaria Nº 447/2022-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° 2022/349766 de 23 de março de 2022;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar a servidora abaixo relacionada a se deslocar para o município 
de oUrilÂNdia do NorTE/Pa, no período de 24 a 26 /03/2022.

servidor objetivo
lUciENNE BaNdEira PiNTo, cPf 207.295.102-04, matrícula 

funcional nº 7004460/4, Mestre de cerimônia, lotada no Gabinete 
do Governador.

assessorar agenda pública do Governo do Estado, no 
referido município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 2.½ (duas e meia) 
diárias a servidora acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 24 de março de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 448/2022-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° 2022/349716, de 23 de março de 2022;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar a servidora abaixo relacionada a se deslocar para o município 
de oUrilÂNdia do NorTE/Pa, no período de 24 a 26/03/2022.

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

matricula funcional nº 5960512/1, cargo assessor do cerimonial, 
lotada na diretoria do cerimonial.

assessorar agenda pública do Governo do Estado, no 
referido município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 2.½ (duas e meia) 
diárias a servidora acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 24 de março de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 449/2022-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° 2022/349535, de 23 de março de 2022;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar a servidora abaixo relacionada a se deslocar para o município 
de XiNGUara/Pa, no período de 24 a 26/03/2022.

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

lotada na diretoria do cerimonial.

assessorar agenda pública do Governo do Estado, no 
referido município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 2½ (duas e meia) 
diárias a servidora acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 24 de março de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Portaria Nº 450/2022-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° 2022/348559, de 23 de março de 2022;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar o colaborador Eventual abaixo relacionado a se deslocar para 
o município de acará/Pa, no período de 23 a 24/03/2022.

colaborador objetivo

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

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 1½ (uma e meia) 
diárias ao colaborador acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 24 de março de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 451/2022-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 1.436/2020-ccG, de 
10/07/2020, publicado no doE nº 34.283, de 16/07/2020, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo o processo n° 2022/349828, de 23 de março de 2022;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar o servidor a abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de XiNGUara/Pa, no período de 24 a 26/03/2022.

servidor objetivo
lEo VarGaS dorNEllES, cPf 301.194.482-20, matrícula fun-

cional n° 5958820/1, ocupante do cargo assessor do cerimonial, 
lotado na diretoria do cerimonial.

assessorar agenda Pública do Governo do Estado, no 
referido município.

ii- conceder de acordo com as bases legais vigentes 2.½ (duas e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 24 de março de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 776642
Portaria Nº 441/2022-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° 2022/351884 de 14 de março de 2022;
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar no trecho Mara-
Bá/ iTUPiraNGa/MaraBá/Pa, no dia 25/03/2022.

servidor objetivo
adENilSoN frEiTaS GodiNHo, matrícula funcional nº 

5896481/1, cPf 513.895.762-72, cargo coordenador de área, 
lotado no centro regional de Governo do Sudeste do Pará.

cumprir agenda institucional, no referido município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes ½ (meia) diária ao 
servidor acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 24 de março de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 440/2022-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° 2022/341413, de 22 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 colarES/Pa, no dia 28/03/2022.

servidora objetivo
JoSE diVaN SaNToS da PENHa, cPf 121.136.972-20, matrícula 
funcional nº 19658/ 1, ocupante do cargo de auxiliar de ativida-
des agropecuárias, lotado na diretoria de Gestão de logística.

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

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes ½ (meia) diária ao 
servidor acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 23 de março de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
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Portaria Nº 442/2022-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° 2022/349911, de 23 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 BUJarÚ/Pa, no período de 24 a 25/03/2022.

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

comunicação ii, lotado na SEcoM.

cooperação técnica a diretoria do cerimonial, na 
agenda pública do Governo do Estado, no referido 

município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 1.½ (uma e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 24 de março de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 443/2022-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° 2022/351942, de 24 de março de 2022;
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de BrEVES/Pa, no período de 26 a 29/03/2022.

servidor objetivo
dEiVid TEiXEira doS SaNToS, matrícula funcional nº 

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

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

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 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, 24 de março de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 444/2022-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° 2022/352030, de 24 de março de 2022;
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar no trecho Mara-
Bá/iTUPiraNGa/MaraBá, no dia 25/03/2022.

servidor objetivo
JacKSoN SalaME SoUZa, matrícula funcional nº 5946238/3, 

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

cumprir agenda institucional, no referido município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes ½ (meia) diária ao 
servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 24 de março de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 445/2022-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° 2022/349895, de 23 de março de 2022;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar a servidora abaixo relacionada a se deslocar para o município 
de BUJarÚ/Pa, no período de 24 a 25/03/2022.

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

Eventos, lotada na diretoria do cerimonial.

assessorar agenda Pública do Governo do Estado, no 
referido município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 1.½ (uma e meia) 
diárias a servidora acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 24 de março de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Portaria Nº 446/2022-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° 2022/351793, de 24 de março de 2022;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar a servidora abaixo relacionada a se deslocar no trecho Mara-
Bá/iTUPiraNGa/MaraBá/Pa, no dia 25/03/2022.

servidor objetivo

EMillY ValÉria SoarES coElHo, matrícula funcional nº 
5921248/2, cPf 845.168.282-00, cargo assessor de comunica-

ção, lotada no centro regional do Sudeste do Pará.

assessorar agenda Pública do Governo do Estado, no 
referido município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes ½ (meia) diária a 
servidora acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 24 de março de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 776576

.

.

FÉrias
.

Portaria N°. 436/2022-ccG, de 23 de Março de 2022.
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pela Portaria nº. 1.436/2020-ccG, publicado 
no doE nº. 34.283, de 16/07/2020 e,
coNSidEraNdo o Processo Nº. 2021/809152, de 26/07/2021;
rESolVE:
coNcEdEr, 12 (doZE) dias de férias regulamentares, ao servidor EdNilSoN 
TaPaJÓS da SilVa, id. funcional nº. 54188546/1, para gozo no período de 
18/04/2022 a 29/04/2022,  referente ao período aquisitivo 2019/2020.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria, 23 de Março de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 776323

.

.

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 140/2022-PGe.G., de 22 de março de 2022
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais...
coNSidEraNdo o disposto no art. 81 da lei 5.810/94;
rESolVE:
coNcEdEr, 20 (vinte) dias de licença saúde ao Procurador do Estado Thia-
go Vasconcellos Jesus, identidade funcional nº 5930965/1, no período de 
23.02 a 14.03.2022, devendo responder pelo cargo de Procurador-chefe 
da Procuradoria fiscal, o Procurador do Estado Paulo de Tarso dias Klautau 
filho, identidade funcional nº 5746299/1.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 776469

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 139/2022-PGe.G., de 22 de março de 2022
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais...
coNSidEraNdo o disposto no art. 81 da lei 5.810/94 e Processo adminis-
trativo Eletrônico nº 2022/1429.
rESolVE:
coNcEdEr, 08 (oito) dias de licença saúde ao servidor José ary Souza 
dos Santos, identidade funcional nº 6121306/1, nos períodos de 21 a 
25.12.2021 e 28 a 30.12.2021.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 776465
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SECRETARIA ESTRATÉGICA DE
ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA

.

errata
.

Na publicação do Diário Oficial Nº 34.905, do dia 24 de março de 2022,
Protocolo: 2022/298995
onde se lê:
coNcEdEr Suprimento de fundos no valor de r$. 5.000,00 (cinco mil
reais), ao servidor GilVaNdo alVES da SilVa(...)
• Material de Consumo............................ 339030...R$. 4.000,00
• Serviços Prestados de Terceiros – PJ – 339039... R$. 1.000,00
Leia-se:
coNcEdEr Suprimento de fundos no valor de r$. 4.000,00 (quatro mil
reais), ao servidor GilVaNdo alVES da SilVa (...)
• Material de Consumo............................ 339030...R$. 3.000,00
• Serviços Prestados de Terceiros – PJ – 339039... R$. 1.000,00
Belém/Pa, 24 de março de 2022

Protocolo: 776169

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria 058/2022-GaB/seac
Belém Pa, 24 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. 018/2022-daf/SEac e Prot. 2022/330701
rESolVE:
coNcEdEr Suprimento de fundos no valor de r$. 4.400,00 (quatro mil e 
quatrocentos reais), ao servidor JoSÉ HaElToN SoUZa da coSTa, Matrí-
cula 5826829-4, cPf 637.391.512-34, para atender despesas de pequenos 
vultos, conforme discriminação:
• Material de Consumo............................ 339030…R$. 2.400,00
• Serviços Prestados de Terceiros – PJ – 339039... R$. 1.000,00
• Transportes e Locomoção .................... 339033....R$. 1.000,00
1. o prazo para aplicação do Suprimento de fundos deverá ser de 30 (trin-
ta) dias, a contar da emissão da ordem Bancária,
2. 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, 24 de março de 2022
raiMUNdo JoSÉ PiNHEiro doS SaNToS JÚNior
Secretário adjunto - SEac

Protocolo: 776170

diÁria
.

Portaria 060/2022-GaB/seac
Belém Pa, 24 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 2022/338210
rESolVE:
coNcEdEr ao servidor abaixo, 6,5 (seis e meia) diárias, no período de 
27/03/2022 a 02/04/2022, com destino aos municípios de Parauapebas 
e canaã dos carajas, tendo em vista em razão da proximidade da data 
de inauguração das Usinas da Paz de Parauapebas e canaã dos carajás, 
do que se necessita realizar contato com os serviços de água e esgoto de 
Parauapebas, orientação e apresentação aos candidatos aprovados no PSS 
de Parauapebas quanto ao funcionamento da Usipaz, além de realizar o 
acompanhamento do decorrer da obra”

MatrÍcULa NoMe do serVidor cPF

3348717-3 MarcoS aUrElio aQUiNo loPES 145.806.322-49

dÊ-SE ciENcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Gabinete do Secretário, 24 de março de 2022
raiMUNdo JoSÉ PiNHEiro doS SaNToS JÚNior
SEcrETário adJUNTo

Protocolo: 776585
Portaria 061/2022-GaB/seac
Belém Pa, 24 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 2022/338179

rESolVE:
coNcEdEr aos servidores abaixo, 6,5 (seis e meia) diárias, no período de 
27/03/2022 a 02/04/2022, com destino aos municípios de Parauapebas 
e canaã dos carajás, tendo em vista em razão da proximidade da data 
de inauguração das Usinas da Paz de Parauapebas e canaã dos carajás, 
do que se necessita realizar contato com os serviços de água e esgoto de 
Parauapebas, orientação e apresentação aos candidatos aprovados no PSS 
de Parauapebas quanto ao funcionamento da Usipaz, além de realizar o 
acompanhamento do decorrer da obra”

MatrÍcULa NoMe do serVidor cPF
5956643-1 EdENilSoN dE liMa SoUZa 852.693.872-04
5956259-1 fENiX MENdES aGUiar 012.850.512-54

dÊ-SE ciENcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Gabinete do Secretário, 24 de março de 2022
raiMUNdo JoSÉ PiNHEiro doS SaNToS JÚNior
SEcrETário adJUNTo

Protocolo: 776592
Portaria 059/2022-GaB/seac
Belém Pa, 24 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 2022/333649
rESolVE:
coNcEdEr ao servidor abaixo, 1,5 (uma e meia) diárias, no período de 
25/03/2022 a 26/03/2022, com destino ao município de Salva terra, na ilha 
do Marajó, tendo em vista “para elaboração do plano de deslocamento das 
Carretas Profissionalizantes do TerPaz, para atendimento a comunidade local”

MatrÍcULa NoMe do serVidor cPF
5946691-1 BrUNo NoNaTo diaS MENdEiroS 440.849.432-15
5900437-4 Jairo SoUZa da SilVa 608.743.502-63
5926829-4 JoSE HaElToN SoUZa da coSTa 637.391.512-34

 Mario alGUSTo BarroSo doS SaNToS 398.824.972-68

dÊ-SE ciENcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Gabinete do Secretário, 24 de março de 2022
raiMUNdo JoSÉ PiNHEiro doS SaNToS JÚNior
SEcrETário adJUNTo

Protocolo: 776185
.

FUNDAÇÃO PARÁPAZ

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
eXtrato de distratato do serVidor teMPorÁrio
aTo: TErMo dE diSTraTo
ParTES: fUNdaÇÃo ParáPaZ E aNdrÉ cardoSo dE alMEida
idENTidadE fUNcioNal: 5953799/1
carGo: ProfESSor (EdUcaÇÃo fÍSica)
MoTiVo: diSTraTo a PEdido, coM EfEiTo, a coNTar dE 21/03/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
Presidente da fundação ParáPaZ

Protocolo: 776308

diÁria
.

Portaria Nº 062 de 24 de MarÇo de 2022
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo ParáPaZ, no uso das atribuições legais, 
que lhe são conferidas pelo decreto publicado no doE Nº. 34.490, de 12 
de fevereiro de 2021, em observância aos termos da lei nº 8.097 de 01 
de janeiro de 2015.
coNSidEraNdo o art.145 da lei 5.810, de 24 de janeiro de 1994, e seus 
parágrafos c/c o disposto no decreto 2.819 de 06/09/94.
rESolVE:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, 01 (uma) diária e ½ 
(meia) para cada servidor listado abaixo, que viajarão para realização da 
ação cidadania-Mulher no município de Santo antônio do Tauá, no período 
de 29 a 30 de março de 2022.

SErVidor MaTrÍcUla
anderson Vieira acioles 5946715/1
claudilene Souza Maia 5894774/3

Kátia cilene Souza dos Santos 5896019/4
Marina carla Pinheiro do Nascimento Pinheiro 5943906/2

Mônica Tapajós da Silva 57218121/5

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
Presidente
fundação ParáPaZ

Protocolo: 776226
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secretaria de estado
de PLaNeJaMeNto
e adMiNistraÇÃo

.

Portaria
.

Portaria de FiscaL de coNtrato
Portaria Nº 267/2022- daF/sePLad de 23 de MarÇo de 2022
a diretora de administração e finanças-SEPlad, no uso das atribuições 
que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº 1.667/2021-ccG de 10 de no-
vembro de 2021, publicada no Diário Oficial nº. 34.762 de 11 de novembro 
de 2021 e as que lhe foram delegadas pela Portaria nº 002/2019-GS/SE-
Plad, de 02 de dezembro de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de
dezembro de 2019, e ainda, coNSidEraNdo o processo n° 2021/1405056, 
de 08 de dezembro de 2021;
coNSidEraNdo o disposto no decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013;
coNSidEraNdo que confere à administração a prerrogativa de acompa-
nhar e fiscalizar a execução dos Contratos Administrativos celebrados, vi-
sando o cumprimento das obrigações contratuais e a prestação adequada 
dos serviços contratados, nos termos previstos no artigo 58, inciso iii, da 
Lei Federal nº. 8.666/93 – Licitações e Contratos Administrativos; 
CONSIDERANDO que a execução e fiscalização dos Contratos Administrati-
vos no âmbito desta Secretaria serão efetivadas nos termos desta Portaria, 
e deverá obrigatoriamente ser acompanhada a execução por um servidor 
designado para fiscal do contrato, de acordo com o disposto no art. 67, §§ 
1º e 2°, da lei federal nº 8.666/93, com as alterações introduzidas.
rESolVE:
1. dESiGNar o servidor Marcio dos Santos Paredes, id. funcional nº. 
55589961/1, ocupante do cargo de contador, para a função de fiscal e o 
servidor Maxwell Moreira Barbosa, id. funcional nº. 5890425/3, ocupante 
do cargo de assessor administrativo, para a função de Suplente, devendo 
ser intermediador substituto entre as partes do contrato nº 65/2021-SE-
PLAD/DAF, firmado entre a SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E
adMiNiSTraÇÃo - SEPlad e a empresa r. fiGUEirÓ & cia lTda-EPP.
2. fica estabelecido que as determinações que ultrapassarem as atribui-
ções do fiscal deverão ser solicitadas a diretoria de administração e finan-
ças em tempo hábil, para a adoção dos procedimentos necessários, com 
vistas em estrito cumprimento da execução do contrato.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças/SEPlad

Protocolo: 776182

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 268/2022-daF/sePLad, de 23 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° 2022/333438,
rESolVE:
coNcEdEr à servidora lUcia NaZarE dE MElo cardoSo, id. funcional 
nº 5309107/2, ocupante do cargo de Técnico em Gestão Pública, lo tada na 
coordenadoria de Processos de Gestão, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, 
no período de 18 de julho a 16 de agosto de 2022, referente ao triênio 
01.11.2015 a 31.10.2018 (1ª etapa).
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 23 dE 
MarÇo dE 2022.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 776054

terMo aditiVo a coNtrato
.

3º. terMo aditiVo ao coNtrato Nº 08/2019 – sePLaN
coNTraTaNTE: SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiS-
TRAÇÃO, com sede na Travessa do Chaco nº 2350 – Bairro do Marco, Be-
lém/Pa, inscrita no cNPJ/Mf nº. 35.747.782/0001-01
coNTraTado: Empresa NorTE TUriSMo lTda, com sede na Travessa Pa-
dre Prudêncio, nº 43, Bairro comércio, cEP: 66.010-150, Belém/Pa, inscri-
ta no cNPJ/Mf sob nº 05.570.254/0001-69
oBJETo: o presente Termo Aditivo tem por objeto o acréscimo financeiro 
ao contrato nº 08/2019-SEPlaN, no importe de r$ 41.524,25 (quarenta e 
um mil, quinhentos e vinte e quatro reais e vinte e cinco centavos), perfa-
zendo o valor global do contrato nº. 08/2019-SEPlaN, em r$ 207.621,25 
(duzentos e sete mil, seiscentos e vinte e um reais e vinte e cinco centavos)
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Uo: 91101
Programa de Trabalho: 04.122.1297.8338 – 
operacionalização das ações administrativas
Programa de Trabalho: 04.121.1508.8890 – 
fortalecimento de Gestão Municipal
Natureza de Despesa: 33.90.33 – Passagens e Despesas com Locomoção
fonte: 0101006359
origem de recursos: Tesouro Estadual
Valor: r$ 207.621,25 (duzentos e sete mil, seiscentos e vinte e um reais 
e vinte e cinco centavos)
daTa da aSSiNaTUra: 24/03/2022
ordENadora: ÍriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças/SEPlad

Protocolo: 776359

coNVÊNio
.

convênio: 006/2022
Processo: 1161924/2021
Partes: SEPlad E PrEfEiTUra MUNiciPal dE acará
oBJETo: Pavimentação de Vias em Bloquete no Município do acará.
data da assinatura: 21/03/2022
Vigência: 21/03/2022 a 16/11/2022
Valor Total: r$1.001.440,86
Unidade Orçamentária: 340101 – Fundo de Desenvolvimento Econômico 
do Estado do Pará
do Estado do Pará.
função Programática: 04.121.1508.7679
fonte do recursos: 01010000
concedente: SEPlad
convenente:  Prefeitura Municipal de acará
ordenador:  Hana Ghassan Tuma

Protocolo: 776268
convênio: 007/2022
Processo: 658.221/2021
Partes: SEPlad E PrEfEiTUra MUNiciPal dE GarrafÃo do NorTE
oBJETo: construção do Ginásio Poliesportivo e revitalização do complexo Esportivo.
data da assinatura: 21/03/2022
Vigência: 21/03/2022 a 15/01/2023
Valor Total: r$1.944.803,12
Unidade Orçamentária: 340101 – Fundo de Desenvolvimento Econômico 
do Estado do Pará
função Programática: 04.121.1508.7679
fonte do recursos: 01010000
concedente: SEPlad
convenente:  Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte
ordenador:  Hana Ghassan Tuma

Protocolo: 776270

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

termo aditivo: 1º
convênio fdE nº: 003/2021
Processo:468.454/2021
objeto: alteração do Valor.
do valor: o valor total do convênio passa a ser de r$148.990,00, sendo 
como parte do Estado
o valor de r$134.091,00 e a contrapartida Municipal passa para o valor 
de r$14.899,00.
data da assinatura: 21/03/2022
Partes:
Beneficiário ente Público: Município de Santarém
concedente: SEPlad
ordenador de despesa : Hana Ghassan Tuma

Protocolo: 776273

oUtras MatÉrias
.

editaL de coNVocaÇÃo
aUdiÊNcia PÚBLica soBre a Lei de diretriZes 

orÇaMeNtÁrias (Ldo) 2023
o Governo do Estado do Pará , por meio da Secretaria de Estado de Pla-
nejamento e administração (SEPlad), torna pública a convocação da so-
ciedade para participar da elaboração do Projeto de lei, referente à lei de 
diretrizes orçamentárias para o exercício de 2023, a ser apresentada no 
dia 08 de abril de 2022, às 10h, por meio do link disponível no site http://
www.seplad.pa.gov.br/audiencia-ldo.
o envio de contribuições, sugestões e dúvidas referente a este instru-
mento de planejamento, poderá ser realizado no período de 25/03/2022 
a 08/04/2022, por meio do link disponível no site: http://www.seplad.pa.
gov.br/audiencia-ldo.
o referido procedimento, destina-se assegurar a transparência da gestão 
fiscal e promover a participação da sociedade na elaboração da Lei de 
diretrizes orçamentárias, atendendo o disposto no artigo 48, parágrafo 
único, inciso i da lei complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (lei de 
responsabilidade fiscal).
Belém, 22 de março de 2022
HaNa GHaSSaN TUMa
Secretária de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 776613

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
Processo LicitatÓrio N.º 002/2022
HoMoloGo, nos termos da legislação em vigor, o Processo licitatório nº 
002/2022, na modalidade Pregão Eletrônico, nos termos do decreto nº 
10.024/19 e da lei nº 8.666/93, cujo objeto consiste na contratação de 
Empresa de Telecomunicações Especializada na Prestação de Serviços de 
link dedicado de acesso à internet de 40 Mbps com a infraestrutura Ne-
cessária (Hardware, Software, roteador, acesso, Portas), tendo como ven-
cedora a empresa:

 item eMPresa cNPJ VaLor

1 MENdEX NETWorKS TElEcoMUNicaÇÕES lTda 08.219.232/0001-47 r$ 52.887,00
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Valor global Homologado de r$ 52.887,00 (cinqueta e dois mil, oitocentos 
e oitenta e sete reais) à Empresa MENdEX NETWorKS TElEcoMUNica-
ÇÕES lTda, atendendo o interesse da ioE/Pa.
Belém-Pa, 24 de Março de 2022.
Jorge luiz Guimarães Panzera
Presidente da ioE

Protocolo: 776338

.

.

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS 
SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 035 de 23 de março de 2022
coNcEdEr, a servidora roSa doS iNocENTES MarQUES alfaia, matrícu-
la nº 3155951/1, ocupante do cargo de assistente administrativo, 30 (trinta) 
dias de licença Prêmio, conforme art. 98 da lei nº 5.810 de 24/01/1994, re-
ferente ao 8º triênio, período compreendido entre 15/02/2010 a 14/02/2013, 
para usufruto no período de 17/05/2022 a 15/06/2022.
a presente Portaria entrará em vigor a partir do dia 17 de maio de 2022.
aNiZio BESTENE JUNio
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 776277

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo a coNtrato
Processo nº2022/113936
Termo aditivo: 1.º
Justificativa: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE 
PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE PPoSTaGEM,Por MaiS 12 MESES
data de assinatura: 24/03/2022
Vigência;24/03/2022 a 24/03/2023
contrato: 007
Exercício: 2021
Projeto atividade: 8338
fonte/recurso: 0261
Elemento de despesa: 339039
coNTraTada: EMPrESa BraSilEira dE corrEioS E TElEGrafoS.
cNPJ: 4.028.316/0018-51
ENdErEÇo: av. Presidente Vargas n.º 498, bairro campina, Belém-Pa, 
cEP: 66.017-900,Telefone (91) 3211.3087
ordenador responsável: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida.

Protocolo: 776204

FÉrias
.

Portaria Nº 034 de 23 de março de 2022
coNcEdEr aos servidores deste instituto, 30(trinta)dias de férias regula-
mentares no mês abril/2022, de acordo com o art. 74 da lei 5.810/94(rJU), 
conforme quadro demonstrativo anexo.
a presente portaria entrará em vigor a partir do dia 01 de abril de 2022.
aNiZio BESTENE JÚNior
diretor administrativo e financeiro/iaSEP

NoMe MatricULa PerÍodo aQUisitiVo PerÍodo coNcessiVo

Edy celia Pantoja Bogea 3155722/1 2021/2022 04.04 a 03.05.2022

Elida da chagas Porto Santos 5948245/1 2019/2020 01.04 a 30.04.2022

João Batista dos Santos Medeiros 3153886/1 2019/2020 01.04 a 30.04.2022

Maria de lourdes ribeiro rocha fernandes 2010313/1 2021/2022 01.04 a 30.04.2022

Maisa Paula Muniz cabral freire 54193785/2 2020/2021 04.04 a 03.05.2022

Marihilde lopes dos Santos 57232982/1 2020/2021 14.04 a 13.05.2022

Marlene dias de oliveira 6120563/1 2021/2021 25.04 a 24.05.2022

Paulo Henrique almeida do Nascimento 6121365/1 2020/2020 01.04 a 30.04.2022

Tiago Messias cardoso Batista 5954442/2 2021/2022 01.04 a 30.04.2022

Protocolo: 776266

.

.

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 
DO ESTADO DO PARÁ

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 167 de 24 de MarÇo 2022
O Presidente do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020;
coNSidEraNdo os termos da lei n° 13.709/2018, que discorre sobre o 
tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa 

natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo 
de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre 
desenvolvimento da personalidade da pessoa natural;
CONSIDERANDO o Contrato Administrativo n° 57/2021, firmado entre este 
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV e a empre-
sa argo inteligência digital - lTda, para realização de prestação de servi-
ços técnicos especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação – 
Tic para Sustentação operacional de infraestrutura, manutenção corretiva 
e adaptativa dos sistemas do ambiente tecnológico deste instituto;
coNSidEraNdo que o objetivo principal dos serviços a serem prestados 
se dará em decorrência da necessidade do iGEPrEV implementar em seus 
processos, atividades diárias e sistemas de informação as boas práticas 
determinadas na lei Geral de Proteção de dados Pessoais;
CONSIDERANDO, por fim, os autos do Processo Administrativo Eletrônico 
nº 2022/299068 (PaE), de, 14/03/2022, o qual designa os servidores para 
compor a comissão interna de conformidade à lei Geral de Proteção de 
dados Pessoais no âmbito deste iGEPrEV.
rESolVE:
I – INSTITUIR a Comissão Interna de Conformidade à Lei Geral de Proteção 
de Dados Pessoais, a fim de acompanhar a implementação dos processos, 
atividades diárias e sistemas de informação as boas práticas determinadas 
na lei Geral de Proteção de dados Pessoais, no âmbito deste iGEPrEV.
II – DESIGNAR os servidores listados abaixo, para compor a supracitada 
comissão:
1. aMaNda daciEr loBaTo BUENo, matrícula nº 8001264/2, ocupante da 
função de Técnico de administração e finanças, lotada na coordenadoria 
de orçamento e finanças;
2. fraNciSco rodriGUES fariaS da crUZ, matrícula nº 5964604/1, 
ocupante do em comissão de assessor, lotado no Gabinete da Presidência;
3. irÍS SolaNGE PErEira dE caSTro raiol, matrícula nº 5951732/2, 
ocupante do cargo em comissão de coordenador, lotada no Núcleo de Pla-
nejamento;
4. KEYTSoN dENY GoMES PorTUGal, matrícula nº 5929454/3, ocupante 
do cargo em comissão de coordenador, lotado na coordenadoria de Tec-
nologia da informação;
5. PaUla ErSE oliVEira, matrícula nº 5918198/3, ocupante do cargo de 
Técnico Previdenciário a, lotada na diretoria de Previdência;
6. SaNdro carEPa diaS, matrícula n° 5935782/2, ocupante do cargo de 
Técnico Previdenciário a, lotado no Núcleo de controle interno;
7. SilVia daNiEllY do ESPÍriTo SaNTo caBral, matrícula n° 5957194/1, ocu-
pante do cargo de Técnico Previdenciário a, lotada no Gabinete da Presidência.
III – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 24 de março de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 776125
Portaria Nº 168 de 24 de MarÇo de 2022
a Procuradora-chefe do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do 
Pará – IGEPREV, no uso das atribuições conferidas pelo Decreto Governa-
mental de 08/07/2020, publicado no doE nº 34.276, de 09/07/2020 e a 
ordem de Serviço n° 009/2021, de 24/09/2021.
coNSidEraNdo o Processo administrativo Eletrônico nº 2022/91395, de 
24/01/2022, que dispõe sobre designação de servidor.
rESolVE:
I – DESIGNAR a servidora Aline Sótão Campos Assef Souza, matrícula nº 
5948793/1, ocupante do cargo de Técnico Previdenciário a, lotada na co-
ordenadoria de Execução, para responder pela Gerência (daS.3), durante 
o impedimento do titular, no período de 28/03/2022 a 26/04/2022.
II – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial 
do Estado.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 24 de março de 2022.
aNa riTa doPaZo aNToNio JoSÉ loUrENÇo
Procuradora-chefe do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 776129

diÁria
.

Portaria Nº 174 de 24 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 2022/272197 
(PaE), de 08/03/2022, que trata sobre autorização de deslocamento e 
concessão de diárias.
rESolVE:
I – FORMALIZAR A AUTORIZAÇÃO aos servidores abaixo relacionados, a via-
jarem a esta cidade Belém/Pa (Sede do instituto de Gestão Previdenciária do 
Estado do Pará), nos períodos de 23/03/2022 a 25/03/2022 e de 28/03/2022 
a 01/04/2022, a fim de para participarem de Treinamento junto à equipe téc-
nica da coordenadoria de cadastro e Habilitação deste iGEPrEV:
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serVidores MatrÍcULa FUNÇÃo LotaÇÃo PerÍodo Qtde. de diÁrias

adriano Gualtieri 
Tonetti 57200939/3 Técnico Prev. a Núcleo reg. de 

abaetetuba

23/03 a 
25/03/2022;

28/03 a 
01/04/2022.

07 (sete) diárias

Bianca araújo de 
oliveira Pereira 5914819/2 Técnico Prev. a Núcleo reg. de 

abaetetuba

23/03 a 
25/03/2022;

28/03 a 
01/04/2022.

07 (sete) diárias

Jordana de carva-
lho e Souto 5963002/1 Técnico Prev. a Núcleo reg. de 

abaetetuba

23/03 a 
25/03/2022;

28/03 a 
01/04/2022.

07 (sete) diárias

II – Conceder de acordo com as bases legais vigentes as diárias aos servi-
dores, que se deslocarão conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 24 de março de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 776624
Portaria Nº 175 de 24 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 2022/346405 
(PaE), de 23/03/2022.
rESolVE:
I – AUTORIZAR a servidora Lorena Sousa Ferreira, matrícula nº 80846521/3, 
ocupante do cargo em comissão de Gerente, a viajar ao município de alta-
mira/PA, no período de 28/03/2022 a 02/04/2022, a fim de realizar visita 
técnica na sede do iGEPrEV no referido município e supervisionar o anda-
mento da reforma e adequação do local.
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 05 e ½ (cinco e 
meia) diárias à servidora citada 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, 24 de março de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 776631
Portaria Nº 173 de 24 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 2022/340939 
(PaE), de 22/03/2022.
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 período de 24/03/2022 a 
25/03/2022, a fim de organizar a infraestrutura do polo do IGEPREV no 
referido município, para a cerimônia de inauguração.
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 01 e ½ (uma e 
meia) diária ao servidor citado acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 24 de março de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 776470
Portaria Nº 172 de 24 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 2022/330066 
(PaE), de 21/03/2022.
rESolVE:
I – FORMALIZAR A AUTORIZAÇÃO à servidora Alessandra Miranda de Ma-
cedo Martins, matrícula nº 57175740/1, ocupante do emprego público de 
Técnico de administração e finanças/chefe de Gabinete, a viajar ao muni-
cípio Abaetetuba/PA, no dia 21/03/2022, a fim de verificar a organização 
do polo do iGEPrEV no referido município, tendo em vista a realização da 
cerimônia de inauguração.
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, ½ (meia) diária à 
servidora citada 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, 24 de março de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 776467

Portaria Nº 169 de 24 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 2022/334936 
(PaE), de 21/03/2021.
rESolVE:
I – AUTORIZAR o servidor Alexandre José de Oliveira Fernandes, matrí-
cula nº 57221976/1, a viajar ao município do Grupo B/Pa, no período de 
05/04/2022 a 16/04/2022, a fim de desenvolver suas atividades laborais 
no caminhão – Unidade Móvel do IGEPREV.
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 11 e ½ (onze e 
meia) diárias ao servidor citado acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 24 de março de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 776447
Portaria Nº 170 de 24 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 2022/334885 
(PaE), de 21/03/2021.
rESolVE:
I – AUTORIZAR o servidor Douglas Gonçalves de Miranda, matrícula nº 
5912162/1, a viajar ao município do Grupo B/Pa, no período de 26/03/2022 
a 05/04/2022, a fim de desenvolver suas atividades laborais no Caminhão 
– Unidade Móvel do IGEPREV.
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 10 e ½ (dez e 
meia) diárias ao servidor citado acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 24 de março de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 776457
Portaria Nº 171 de 24 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 2022/331045 
(PaE), de 21/03/2022.
rESolVE:
 I – FORMALIZAR A AUTORIZAÇÃO ao servidor Thiago de Sousa Lucio, 
matrícula nº 5950242/3, ocupante do cargo em comissão de Secretário de 
diretoria, a viajar ao município de altamira/Pa, no período de 22/03/2022 
a 25/03/2022, a fim de transportar e organizar os equipamentos do polo 
do iGEPrEV no referido município.
II – CONCEDER, de acordo com as bases legais vigentes, 03 e ½ (três e 
meia) diárias ao servidor citado acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 24 de março de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 776461

oUtras MatÉrias
.

o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do estado do 
Pará – iGePreV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Gover-
namental de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
considerando o que estabelece o art. 8 da Portaria MPS n.º 519, de 24/08/2011.
rESolVE tornar público a íntegra do conteúdo do Boletim Previdenciário, 
referente ao MÊS dE JaNEiro dE 2022.
dadoS forNEcidoS PEla coordENadoria dE coNcESSÃo dE BENEfÍcioS - ccoB
dados somente do Executivo
Benefícios concedidos

tiPo QUaNtitatiVo
aposentadoria 129

Pensão 130
reserva/reforma 85

Total 344
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coNTEÚdo do BolETiM PrEVidENciário 2022
dadoS forNEcidoS PEla coordENadoria dE arrEcadaÇÃo E fiSca-
LIZAÇÃO – COAF – JANEIRO
Beneficiários e Segurados

tiPo
QUaNtitatiVo

FUNPreV FiNaNPreV sPsM totaL
inativo 0 29.593 8.970 38.563

Pensionista 6 7.728 3.340 11.074
Total 6 37.321 12.310 49.637

 

tiPo
VaLor da FoLHa

FUNPreV FiNaNPreV sPsM totaL

inativo 0 177.431.216,29 96.469.472,85 273.900.689,14

Pensionista 45.898,05 39.086.425,45 20.987.438,63 60.119.762,13

Total 45.898,05 216.517.641,74 117.456.911,48 334.020.451,27

rEcEiTa PrEVidENciária - rPPS/Pa
folHa dE PaGaMENTo
SPSM
arrecadado: 19.646.625,41
fUNPrEV
arrecadado: 5.461.501,22
resultado dos investimentos: 10.806.719,09
fiNaNPrEV
arrecadado: 147.689.483,46
resultado dos investimentos: 2.023.841,30
fUNPrEV

contribuição do Segurado 2.730.750,61
contribuição Patronal 2.730.750,61

rendimento no período   10.806.719,09

foNTE: coaf/iGEPrEV.
fiNaNPrEV

contribuição do Segurado 55.970.173,96

contribuição Patronal 91.719.309,50

Saldo Positivo  

reserva finanprev (2019/2020) 12.143,04

Salario família  

Rentabilidade – (2020)  

Superávit  

Lei complementar 125/19 Rentabilidade – (2019)  

rendimento no período 2.023.841,30

aporte 68.816.015,24

foNTE: coaf/iGEPrEV.
SPSM

contribuição SPSM segurado   19.646.625,41

contribuição SPSM patronal  

aporte complementar   -97.809.819,03

Salario família -467,04

foNTE: coaf/iGEPrEV.

fUNPrEV alEPa TcE MPc/Pa TcM MP-
c/M TJE MPE JME. dEf. PUB.

contribuição do Segurado  89.614,16 35.299,38   1.082.068,53 97.598,92  87.252,54

contribuição do Patronal:  89.614,16 35.299,38   1.082.068,53 97.598,92  87.252,54

foNTE: coaf/iGEPrEV.
fiNaNPrEV alEPa TcE MPc/Pa TcM MPc/M TJE MPE dEf. PUB

contribuição Segurado 1.747.079,08 830.387,43 131.880,61 674.537,46 56.360,43 6.917.081,19 3.916.509,11 1.486.956,78
contribuição Patronal 2.870.201,35 1.364.207,92 216.661,00 1.108.168,68 92.592,14 11.363.776,24 6.434.264,98 2.442.857,57

rentabilidade         
(lei complementar n.º 125/19) - 2019         

contribuição Segurado Superávit         
contribuição Patronal Superávit         

Tesouro Superávit         
Saldo Positivo 3.534.499,05    2.250,30 2.736.497,96 4.685.034,13 791.999,33

aporte  -1.964.155,98 -165.790,83 -451.982,65     

foNTE: coaf/iGEPrEV.
coNTEÚdo do BolETiM PrEVidENciário 2022
DADOS FORNECIDOS PELO NÚCLEO DE GESTÃO DE INVESTIMENTO – NUGIN – JANEIRO

carteira FUNPreV - JaNeiro 2022
 atiVos  rendimento  PL % carteira

rENda fiXa

art. 7º, i, “b” - fundos de investimentos 100% Títulos Públicos r$  4.701.343,18 r$ 2.028.485.568,36 48,47%
BB iMa-B 5 fic rENda fiXa PrEVidENciário lP r$  161.512,88 r$  210.429.566,11 5,03%

BB TÍTUloS PÚBlicoS iPca i fi rENda fiXa PrEVidENciário r$  196.569,86 r$  34.758.849,07 0,83%
BB TÍTUloS PÚBlicoS iPca iV fi rENda fiXa PrEVidENciário r$  561.565,48 r$  99.938.283,65 2,39%
BB TÍTUloS PÚBlicoS iPca Vi fi rENda fiXa PrEVidENciário r$  351.521,62 r$  96.416.903,47 2,30%

BB TÍTUloS PÚBlicoS Vii fi rENda fiXa PrEVidENciário r$  256.912,72 r$  45.783.094,24 1,09%
BTG PacTUal 2024 TÍTUloS PÚBlicoS fi rENda fiXa r$ 30.810,24 r$  7.476.866,64 0,18%

BradESco iNSTiTUcioNal iMa-B TÍTUloS PÚBlicoS fic rENda fiXa -r$  353.480,31 r$  46.060.815,76 1,10%
caiXa BraSil GESTÃo ESTraTÉGica fic rENda fiXa r$  1.599.299,27 r$  241.156.402,64 5,76%

caiXa BraSil 2024 iV TÍTUloS PÚBlicoS fi rENda fiXa -r$  11.629,56 r$  37.120.266,00 0,89%
caiXa BraSil 2024 V TÍTUloS PÚBlicoS fi rENda fiXa -r$  10.000,00 r$  30.803.720,00 0,74%
caiXa BraSil 2024 i TÍTUloS PÚBlicoS fi rENda fiXa -r$  16.170,00 r$  51.646.920,00 1,23%

caiXa BraSil iMa-B 5 TÍTUloS PÚBlicoS fi rENda fiXa lP r$  166.493,15 r$  184.385.534,12 4,41%
caiXa BraSil idKa iPca 2a TÍTUloS PÚBlicoS fi rENda fiXa lP r$  32.017,10 r$ 170.219.680,85 4,07%

iTaÚ iNSTiTUcioNal iMa-B 5 fic rENda fiXa i r$  210.349,03 r$  214.361.470,33 5,12%
Safra iMa fic rENda fiXa -r$  367.035,04 r$  35.345.104,54 0,84%

WESTErN aSSET iMa-B aTiVo rENda fiXa -r$  421.133,97 r$  38.011.217,71 0,91%
WESTErN aSSET aTiVo MaX fi rENda fiXa r$  40.388,32 r$  24.383.400,49 0,58%

iTaÚ iNSTiTUcioNal alocaÇÃo diNÂMica fic rENda fiXa r$  1.849.363,47 r$  355.886.285,87 8,50%
iTaÚ iNSTiTUcioNal lEGENd fic rENda fiXa lP r$  423.988,92 r$  104.301.186,86 2,49%

art. 7º, iii, “a” - fundos de renda fixa Geral r$  1.272.314,24 r$ 1.046.690.854,94 25,01%
caiXa NoVo BraSil fic rENda fiXa rEfErENciado iMa-B lP -r$  2.673.726,66 r$  343.741.432,51 8,21%

XP iNflaÇÃo fi rENda fiXa rEfErENciado iPca lP -r$  44.940,01 r$  25.873.072,48 0,62%
BradESco H Nilo fi rENda fiXa -r$  524.121,32 r$  71.364.360,50 1,71%

BB PErfil fic rENda fiXa rEfErENciado di PrEVidENciário lP r$ 4.032.419,79 r$  518.793.324,51 12,40%
WESTErN aSSET aTiVo fi rENda fiXa r$  459.627,50 r$  81.717.594,49 1,95%

iTaÚ iNSTiTUcioNal GloBal diNaMico rf lP fic r$  23.054,95 r$  5.201.070,45 0,12%
art. 7º, V,”a” - fidc cota Senior -r$  5.758,07 r$  2.243.950,43 0,05%

BBif MaSTEr fidc lP -r$  5.758,07 r$  2.243.950,43 0,05%
SUBToTal rENda fiXa r$  5.967.899,35 r$ 3.077.420.373,74 73,54%
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rENda VariáVEl

art. 8º, inciso i - fundos de ações r$  27.834.012,88 r$  559.988.733,03 13,38%
iTaÚ fof rPi iBoVESPa aTiVo fic aÇÕES r$  893.784,13 r$  14.486.284,77 0,35%
caiXa BraSil iNdEXa iBoVESPa fi aÇÕES r$  147.091,23 r$  2.269.992,57 0,05%

aZ QUEST aÇÕES fic aÇÕES r$  104.102,04 r$  1.452.069,56 0,03%
BNP PariBaS acTioN fic aÇÕES r$  296.654,92 r$  3.538.258,03 0,08%

BNP PariBaS SMall caPS fi aÇÕES r$  280.262,29 r$  5.299.335,14 0,13%
BradESco Mid SMall caPS fi aÇÕES r$ 732.240,49 r$  19.213.333,83 0,46%

BradESco ValUaTioN iBoVESPa fi aÇÕES r$  258.559,75 r$  3.608.358,70 0,09%
BTG PacTUal aBSolUTo iNSTiTUcioNal fic aÇÕES r$  4.487.998,43 r$  94.183.673,35 2,25%

iTaÚ diVidENdoS fi aÇÕES r$  151.222,91 r$  2.637.151,36 0,06%
iTaÚ dUNaMiS fic aÇÕES r$  508.713,91 r$  38.420.143,04 0,92%

iTaÚ iNSTiTUcioNal fUNd of fUNdS GENESiS fic aÇÕES r$  1.503.139,92 r$  30.796.094,05 0,74%
iTaÚ iNSTiTUcioNal PHoENiX fic aÇÕES r$  3.771.703,95 r$  76.880.280,67 1,84%
ViNci MoSaico iNSTiTUcioNal fi aÇÕES r$  3.719.379,61 r$  54.528.905,77 1,30%

ViNci SElEcTioN EQUiTiES fi aÇÕES r$  1.088.660,64 r$  22.277.927,58 0,53%
aZ QUEST SMall Mid caPS fic aÇÕES r$  843.971,95 r$  32.820.746,88 0,78%

Safra EQUiTY PorTfÓlio PB fic aÇÕES r$  939.088,17 r$  15.598.409,96 0,37%
BaHia aM ValUaTioN fic aÇÕES r$  2.569.558,04 r$  44.107.514,02 1,05%

occaM fic aÇÕES r$  1.326.884,32 r$  21.672.406,43 0,52%
BB QUaNTiTaTiVo fic aÇÕES r$  2.383.243,98 r$  39.130.828,06 0,94%

Safra aÇÕES liVrE fic aÇÕES r$  1.827.752,20 r$  37.067.019,25 0,89%
 SUBToTal rENda VariáVEl r$  27.834.012,88 r$ 559.988.733,03 13,38%

iNVESTiMENToS No 
EXTErior

art. 9º, inciso ii - fundos abertos - investimentos no Exterior -r$  3.901.107,91 r$  60.644.000,37 1,45%
ViNci iNTErNacioNal iNVESTiMENToS No EXTErior fic MUlTiMErcado -r$  726.642,01 r$ 8.352.143,39 0,20%

WESTErN aSSET Macro oPPorTUNiTiES iNVESTiMENTo No EXTErior fi MUlTiMErcado -r$  845.030,50 r$  26.229.935,07 0,63%
lEGG MaSoN clEarBridGE US larGE caP GroWTH iNVESTiMENTo No EXTErior fi aÇÕES -r$  2.329.435,40 r$ 26.061.921,91 0,62%

art. 9º, inciso iii - fundos de ações Bdr - nível i -r$  17.621.118,63 r$  139.836.211,79 3,34%
caiXa iNSTiTUcioNal fi aÇÕES Bdr NÍVEl i -r$  9.942.427,14 r$  92.072.651,89 2,20%

WESTErN aSSET fi aÇÕES Bdr NÍVEl i -r$ 7.678.691,50 r$  47.763.559,90 1,14%
 SUBToTal EXTErior -r$  21.522.226,55 r$  200.480.212,15 4,79%

ESTrUTUradoS

art. 10º, inciso i - fundos Multimercados -r$  4.375.503,32 r$  263.737.880,08 6,30%
Safra S&P rEaiS PB fi MUlTiMErcado -r$  1.386.435,69 r$  25.354.260,97 0,61%

WESTErN aSSET US iNdEX 500 fi MUlTiMErcado -r$  2.728.610,91 r$  49.672.263,88 1,19%
ViNci ValorEM fi MUlTiMErcado r$  264.690,45 r$  35.532.816,62 0,85%

BradESco Macro iNSTiTUcioNal fic MUlTiMErcado r$  42.666,05 r$  7.132.807,87 0,17%
caiXa alocaÇÃo Macro fic MUlTiMErcado lP r$  1.395.297,84 r$  110.876.339,41 2,65%
iTaÚ PriVaTE S&P500® Brl fic MUlTiMErcado -r$  1.963.111,05 r$  35.169.391,33 0,84%

art. 10º, inciso ii, alínea “a” - fundos de ações - Bdr Nível i r$  2.902.536,73 r$  83.043.795,74 1,98%
BTG PacTUal iNfraESTrUTUra ii ficfiP -r$  8.031,24 r$  9.354.549,39 0,22%

KiNEa PriVaTE EQUiTY iV fEEdEr iNSTiTUcioNal i MUlTiESTraTÉGia fiP r$  2.910.567,97 r$  73.689.246,35 1,76%
SUBToTal  ESTrUTUradoS -r$  1.472.966,59 r$  346.781.675,81 8,29%

 ToTal  fUNPrEV r$  10.806.719,09 r$ 4.184.670.994,73 100,00%
 

coNtroLe de MoViMeNtaÇÕes - FUNPreV - JaNeiro - 2022
data aPLicaÇÃo resGate FUNdo de iNVestiMeNto

04/01/2022  r$  1.392.073,59   iTaÚ iNSTiTUcioNal GloBal diNÂMico
20/01/2022   r$  4.300.000,00  caiXa NoVo BraSil fic rENda fiXa rEfErENciado iMa-B lP

ToTal  r$  -   r$  4.300.000,00  
 

carteira FiNaNPreV - JaNeiro 2022  

reNda FiXa
 

    
 atiVos  rendimento Patrimônio Líquido % carteira

 art. 7º, i, “b” - fi 100% Títulos Públicos  r$28.082,76  r$15.633.197,35 6,17%
 caiXa BraSil idKa iPca 2a TÍTUloS PÚBlicoS fi rENda fiXa lP  r$1.996,26  r$10.613.185,86 4,19%

 iTaÚ iNSTiTUcioNal alocaÇÃo diNÂMica fic rENda fiXa  r$26.086,50  r$5.020.011,49 1,98%
 art. 7º, ii - operações compromissadas  r$454.679,87  r$- 0,00%

 operações compromissadas - lfT  r$454.679,87  r$- 0,00%
 art. 7º, iii, “a” - fundos de renda fixa Geral  r$1.232.753,35  r$197.217.182,22 77,88%

 BB PErfil fic rENda fiXa rEfErENciado di PrEVidENciário lP  r$13.983,06  r$1.798.998,32 0,71%
 WESTErN aSSET aTiVo fi rENda fiXa  r$239.325,18  r$42.549.843,34 16,80%

 PorTo SEGUro cláSSico fic rENda fiXa lP  r$82.338,29  r$14.999.327,64 5,92%
 caiXa BraSil TÍTUloS PÚBlicoS fi rENda fiXa lP  r$144.000,48  r$18.278.538,50 7,22%

 BradESco PrEMiUM fi rENda fiXa rEfErENciado di  r$154.969,19  r$20.135.124,74 7,95%
  SaNTaNdEr aTiVo fic rENda fiXa  r$117.749,09  r$36.378.932,11 14,37%
  SaNTaNdEr crESciMENTo iNSTiTUcioNal adVaNcEd fic rENda fiXa  r$205.128,03  r$26.428.377,20 10,44%
  BB iNSTiTUcioNal fi rENda fiXa  r$275.260,04  r$36.648.040,38 14,47%

 

 art. 7º, inciso V, alínea “b” - fundos de crédito Privado  r$308.329,04  r$40.367.347,80 15,94%
 BTG PacTUal YiEld fi rf rEfErENciado di crÉdiTo PriVado  r$308.329,04  r$40.367.347,80 15,94%

 ToTal fiNaNPrEV  r$2.023.845,02  r$253.217.727,36 100%
 

carteira sPsM - JaNeiro 2022

 ativos  rendimento Patrimônio Líquido % carteira

 art. 7º, ii - operações compromissadas  r$  26.157,75  r$  8.602.193,87 100,00%

 operações compromissadas - lfT  r$  26.157,75  r$  8.602.193,87 100,00%

 ToTal SPSM  r$  26.157,75  r$  8.602.193,87  
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PL Por iNstitUiÇÃo FiNaNceira

data-Base: 31/01/2022

 iNstitUiÇÕes  PL %

 caiXa  r$1.293.184.664,35 29,14%

 BaNco do BraSil  r$1.083.697.887,81 24,42%

 iTaÚ  r$883.159.370,23 19,90%

 WESTErN aSSET  r$336.389.736,78 7,58%

 BradESco  r$167.514.801,40 3,77%

 BTG PacTUal  r$151.382.437,17 3,41%

 ViNci ParTNErS  r$120.691.793,36 2,72%

 Safra  r$113.364.794,72 2,55%

 KiNEa  r$73.689.246,35 1,66%

 SaNTaNdEr  r$62.807.309,31 1,42%

 BaHia  r$44.107.514,02 0,99%

 aZ QUEST  r$34.272.816,44 0,77%

 XP iNVESTiMENTo  r$25.873.072,48 0,58%

 occaM  r$21.672.406,43 0,49%

 PorTo SEGUro  r$14.999.327,64 0,34%

 BNP PariBaS  r$8.837.593,17 0,20%

 BraSil PlUral  r$2.243.950,43 0,05%

 ToTal  r$4.437.888.722,09 100,00%
 

distribuição e enquadramento dos investimentos iGePreV/Pa (FUNPreV+FiNaNPreV+sPsM)

data-Base: 31/01/2022

      Política de investimentos 2022  

artigo tipo de ativo Valor (r$) carteira %  Limite inferior estratégia alvo Limite superior Limite Legal

renda fixa   3.330.638.101,10 75,05%   70,05%  100%

 art. 7º, i, “b”  fundos rf 100% Títulos Públicos  2.044.118.765,71 46,06%  0,00% 30,00% 55,00% 100%

 art. 7º, iii “a”  fundos de renda fixa conforme cVM  1.243.908.037,16 28,03%  0,00% 18,00% 40,00% 70%

 art. 7º, V “a”  fidc cota Senior  2.243.950,43 0,05%  0,00% 0,05% 1,00% 10%

 art. 7º, V “b”  fundos de crédito Privado  40.367.347,80 0,91%  0,00% 2,00% 5,00% 10%

renda Variável   559.988.733,03 12,62%   12,50%  40%

 art. 8º, i “a”  fundos de ações  cVM  559.988.733,03 12,62%  0,00% 12,50% 20,00% 40%

Exterior   200.480.212,15 4,52%   8,95%  10%

 art. 9º, ii  fic - aberto- investimento no Exterior  60.644.000,37 1,37%  0,00% 6,45% 10,00% 10%

 art. 9º, iii  fundos de ações - Bdr Nível i  139.836.211,79 3,15%  0,00% 2,50% 10,00% 10%

Estruturados   346.781.675,81 7,81%   8,50%  20%

 art. 10º, i  fundos Multimercados  263.737.880,08 5,94%  0,0% 5,00% 10,00% 10%

 art. 10º, ii  fundos de Participações (fiP)  83.043.795,74 1,87%  0,0% 3,50% 5,00% 5%

 Total da carteira   r$4.437.888.722,09 100,00%   100,00%   

fonte: NUGiN         

ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 776333
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citaÇÃo Por editaL
GdiL/diPre Nº 021/2022
Considerando que as comunicações de citação e notificação do Instituto de 
Gestão Previdenciária do Estado do Pará, far-se-ão conforme o caso, por 
via postal mediante carta com aviso de recebimento e por edital, conforme 
dispõem os artigos 128, 130 c/c 131 do regulamento Geral do regime 
Próprio de Previdência Social do Estado do Pará;
Considerando deferimento do Tribunal de Contas do Estado do Pará – TCE, 
para fins de registro, nos autos dos processos deste Instituto de Gestão 
Previdenciária do Estado do Pará, determinando o registro dos atos de 
concessões de aposentadorias, reformas e pensões em conformidade com 
a norma legal ou regulamentar;
Pelo presente Edital ciTaMoS/NoTificaMoS os(as) interessados(as), seus 
representantes legais ou mandatários, nos autos dos processos adminis-
trativos, abaixo arrolados, com fulcro no art. 154, caput, do regulamento 
Geral do Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Pará, a fim de 
comparecer neste iGEPrEV, para retirada da via original de sua Portaria 
com o carimbo da corte de contas, mediante apresentação de documento 
de identificação com foto e/ou apresentação da procuração em via original 
ou cópia, se for o caso.

N° Processo
 iGePreV

Processo
tce iNteressado

1 2022/354815 503787/2016 Maria NaTiVidadE da coSTa

2 2022/352283 531584/2017 JoÃo GUalBErTo SaNToS doS rEiS

3 2022/352283 534276/2017 aNTÔNio BENEdiTo dE SoUSa

4 2022/352283 534378/2017 roSEMiro doS SaNToS SoUZa

5 2022/352283 535596/2017 idEValdo riBEiro da coSTa

6 2022/352283 505910/2018 dilSoN alVES dE oliVEira

7 2022/352523 533524/2017 daNiEl SoarES dE liMa

8 2022/352236 535279/2017 Zoilo cErdEira dE SoUSa

9 2022/352236 502405/2020 odiNEY SiQUEira ValENTE

10 2022/351937 525947/2010 Maria  MarGarida MENdES  doS SaNToS

11 2022/351937 527964/2010 Maria daS GraÇaS araÚJo TElES

12 2022/354674 502187/2020 fraNciSca PoliaNo coUTiNHo fariaS

13 2022/354674 506144/2020 iSara TaVarES riBEiro

14 2022/352048 506519/2013 JoSÉ Maria carValHo d´oliVEira 

15 2022/352048 507760/2015 iVaNilcE PaMPolHa dE araÚJo

16 2022/352048 508093/2015 aNilZa lEoNi SaNcHES NUNES

17 2022/352048 517822/2015 Maria dE fáTiMa diNiZ BiSi doS SaNToS

Belém, 24 de março de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV.

Protocolo: 776621
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ
Portaria ret aP Nº 1378 de 24 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 500343/2017-TcE; ProcESSo Nº 2022/215829-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. 
202200542/SEGER-TCE), que determinou a retificação da Portaria AP nº. 
1003 de 03/06/2013.
rESolVE:
I - Retificar a Portaria AP nº. 1003 de 03 de junho de 2013, que aposentou 
lEcila ProcoPio diNiZ, Mat. 262919/1, no cargo de Professor classe 
i, Nível i, lotada na Secretaria de Estado de Educação- SEdUc, alterando 
o percentual do adicional por Tempo de Serviço de 60% para 50%, e a 
sua fundamentação legal, passando a constar: o art. 6°, i, ii, iii e da 
iV da Ec 41/2003, combinado com o art. 2° e art. 5° da Ec 47/2005, e 
o art. 54-a, incisos i, ii, iii e iV da lei complementar n°. 39/02, com as 
alterações introduzidas pela lei complementar n°. 49/05; art. 140, iii, 
da Lei 5.810/94; art. 131, § 1°, inciso X da Lei n° 5.810/94, recebendo 
os proventos mensais de r$ 8.150,60 (oito mil, cento e cinquenta reais e 
sessenta centavos), conforme abaixo discriminados:

Vencimento Base 3.018,74
Gratificação pela Escolaridade – PCCR 2.414,99
Adicional de Tempo de Serviço – 50% 2.716,86

Proventos Mensais 8.150,60

ii - os efeitos desta Portaria retroagirão a 01/07/2013, data do início dos 
efeitos da Portaria aP nº. 1003/2013.
iii - os valores pagos a maior não serão objeto de restituição pela segu-
rada, consoante jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e 
Parecer nº 044/2013-ProJUr/iGEPrEV.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 776110
instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção social do estado do Pará
Portaria ret rr Nº 1386 de 24 de MarÇo de 2022.
dispõe sobre a rETificaÇÃo do SoBrENoME da MiliTar rEfErENTE ao 
ProcESSo dE rESErVa rEMUNErada EX officio Nº 2021/1222659
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social do 
Estado do Pará - iGEPPS, no uso de suas atribuições conferidas pela lei 
complementar Estadual nº142 de 16/12/2021, que alterou a lei comple-
mentar nº 039, de 09/01/2002, resolve:
I – Retificar a Portaria RR nº 684 de 17/02/2022, publicada no DOE nº 
34.887 de 10/03/2022, para corrigir o sobrenome da militar de PEdroSa 
para PREDROSO, que transferiu “ex-offício” para a Reserva Remunerada, 
na mesma graduação, de acordo com o art. 10, inciso IV, §§ 3º e 8º, da 
lei nº 8.230/2015, e alterações da lei nº 8.388/2016; art. 1º, inciso iV, 
alínea “b”, do decreto nº 2.940/1983; art. 1º, categoria “a”, do decreto 
nº 1.461/1981 c/c PorTaria Nº 001/1999-drH/3; art. 1º do decreto nº 
2.696/1983; art. 1º da lei nº 8.229/2015; art. 1º, item i, do decreto 
nº 3.266/1984; art. 1º, item i, alínea “f”, do decreto nº 4.490/1986; 
art. 20 da lei nº 4.491/1973 com a redação dada pelo art. 1º da lei nº 
5.231/1985; art. 1º, inciso ii, do decreto nº 4.439/1986 c/c art. 5º da 
constituição federal/88 c/c art. 134 da lc nº 142/2021, da 2º sargento PM 
rG 25755, Marilda PEdroSo da crUZ, mat. nº 5727413/1, pertencente 
ao efetivo do 8º Batalhão de Policia Militar do Estado do Pará (Soure), 
percebendo nessa situação os proventos mensais de r$ 6.218,44 (seis mil, 
duzentos e dezoito reais e quarenta e quatro centavos), conforme abaixo 
discriminados:

Soldo de 2º sargento/PM  1.100,00

Gratificação de Habilitação Militar - 20% 220,00

Gratificação de Localidade Especial - 40%  440,00

indenização de Tropa - 10% 110,00

Gratificação de Risco de vida - 100% 1.100,00

Gratificação de Serviço Ativo - 30% 330,00

representação por Graduação - 35%  385,00

Gratificação por Tempo de Serviço - 25% 921,25

adicional de inatividade - 35%  1.612,19

Total de Proventos 6.218,44

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

Protocolo: 776477

secretaria de estado
da FaZeNda

.

Portaria
.

GaBiNete do secretÁrio
Portaria Nº 196 de 23 de MarÇo de  2022
coNcEdEr à servidora GirlEidE NoVaES fEiToSa, id func nº 5914792/1, 
fiscal de receitas Estaduais, lotada na cEraT de Santarém, 30 (trinta) dias 
de licença Prêmio, no período de 02/05/2022 a 31/05/2022, correspon-
dentes ao triênio de 29/07/2014 a 28/07/2017.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda
Portaria Nº 198 de 23 de MarÇo de 2022
dESiGNar, a servidora daNiEllY dE SoUZa diNEllY, Gerente fazendário, id 
func nº 5948239/2, para responder pela coordenação da célula de Gestão de 
Pessoas, nas faltas e impedimentos da titular, sem ônus adicionais para o Estado.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda
dirEToria dE adMiNiSTraÇÃo
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Portaria Nº 457 de 15 de MarÇo de 2022
aUToriZar, 16 (dezesseis) dias de gozo de férias ao servidor roMUlo 
roldÃo BraNdÃo dE SoUSa, id func nº 5096979/2, auditor fiscal de 
receitas Estaduais, lotado na cEraT de Tucuruí, para serem usufruídas no 
período de 21/03/2022 a 05/04/2022, em virtude da interrupção do gozo das 
férias referente ao exercício de 01/10/2019 a 30/09/2020, pela PorTaria Nº 
1580 de 03/08/2021, publicada no doE n° 34.666 de 11/08/2021.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício
Portaria Nº 542 de 21 de MarÇo de 2022
coNcEdEr 60 (sessenta) dias de licença para Tratamento de Saúde, a 
servidora Maria odiNEidE BESSa riBEiro MarQUES, fiscal de receitas 
Estaduais, id func nº 5097215/1, lotada na cEcoMT de araguaia, no perí-
odo de 16/01/2022 a 16/03/2022.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício
Portaria Nº 543 de 21 de MarÇo de 2022
coNcEdEr 09 (nove) dias de licença para Tratamento de Saúde, ao servidor 
EdUardo aNToNio cUNHa BaSToS, consultor Jurídico do Estado, id func nº 
3123/2, lotado na consultoria Jurídica, no período de 17/01/2022 a 25/01/2022.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício
Portaria Nº 544 de 21 de MarÇo de 2022
iNTErroMPEr, 29 (vinte e nove) dias, a contar de 03/03/2022, do gozo 
das férias da servidora aNa criSTiNa SoUTo da SilVa, assistente 
administrativo, id func nº 3247929/1, lotada na cEcoMT de carajás, 
concedidas pela PorTaria Nº 154, de 25/01/2022, publicada no doE 
nº 34.845, de 27/01/2022, referente ao exercício de 01/03/2021 a 
28/02/2022, as quais ficam autorizadas para serem usufruídas no período 
de 01/07/2022 a 29/07/2022.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício

errata
Portaria Nº 473 de 10/03/2022, 
publicada no doe nº 34.901 de 22/03/2022.
servidora SoNia daS GraÇaS SaNToS PiMENTEl
onde se lê: Identificação Funcional nº 28797/1
Leia-se: Identificação Funcional nº 198412/1.

Protocolo: 776250
Portaria Nº 204  de 23  de  MarÇo de 2022.
o Secretário de Estado da fazenda, no uso da competência que lhe é con-
ferida por lei, e;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 09/2022, protocolo PaE 
Nº 2022/343919, datado de 23/03/2022, do Presidente da comissão 
Processante constituída através da PorTaria Nº 322, de 05/04/2021, 
publicada no doE nº 34.542, de 06/04/2021, cujos trabalhos foram 
prorrogados pela PorTaria Nº 869, de 23/12/2021, publicada no doE 
nº 34.839, de 21/01/2022, no qual solicita a redesignação da comissão 
Processante para a conclusão dos trabalhos;
rESolVE:
rEdESiGNar, de acordo com o caput do artigo 208, da lei Estadual nº 5.810 
de 24/01/1994, por 60 (sessenta) dias, a partir de 02/04/2022, a comissão 
Processante constituída através da PorTaria Nº 322, de 05/04/2021, 
presidida pelo servidor MarcoS NaZarENo cardoSo doS rEiS, auditor 
fiscal de receitas Estaduais, identidade funcional n.º 5519799/1.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado da faZENda
EM 23 /03/2022.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda

Protocolo: 776366
Portarias de coNcessÃo de iseNÇÃo de itcd caiF/dtr

Portaria N.º 195, de 21 de MarÇo de 2022.
o SEcrETário dE ESTado da faZENda, no uso da competência que lhe 
é conferida pelo art. 70 da lei n.º 6.182, de 30 de dezembro de 1998, e 
tendo em vista os termos do Processo n.º 192021730003284-8/SEfa,
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o art. 3º, inciso i da lei n.º 5.529, de 5 de 
janeiro de 1989 e com base no parecer exarado pela diretoria de Tributa-
ção - DTR, conforme preceitua o § 4º do art. 69 da Lei n.º 6.182, de 30 
de dezembro de 1998, isenção do imposto sobre a Transmissão “causa 
Mortis” e doação de quaisquer bens e direitos - iTcd, a Marlene freitas de 
oliveira, cPf n.º 753.254.462-15, relativa à transmissão “causa mortis” do 
bem (quinhão hereditário), conforme especificado abaixo:
• Imóvel registrado no Cartório de Registro de Imóveis do 2º Ofício, sob a 
matrícula n.º 49.714, livro 3KK.
Gabinete da Secretária de Estado da fazenda, em 21 de março de 2022.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda
Portaria N.º 194, de 22 de MarÇo de 2022.
o SEcrETário dE ESTado da faZENda, no uso da competência que lhe 
é conferida pelo art. 70 da lei n.º 6.182, de 30 de dezembro de 1998, e 
tendo em vista os termos do Processo n.º 192020730002782-0/SEfa,
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o art. 3º, inciso i da lei n.º 5.529, de 5 de 
janeiro de 1989 e com base no parecer exarado pela diretoria de Tributa-
ção - DTR, conforme preceitua o § 4º do art. 69 da Lei n.º 6.182, de 30 
de dezembro de 1998, isenção do imposto sobre a Transmissão “causa 
Mortis” e doação de quaisquer bens e direitos - iTcd, a Gilfranci da Silva 
Nunes, cPf n.º 528.804.432-53, relativa à transmissão "causa mortis" do 
bem (quinhão hereditário), conforme especificado abaixo:

• Imóvel registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 
ananindeua, sob a matrícula n.º 21.830, livro 2.
Gabinete da Secretária de Estado da fazenda, em 22 de março de 2022.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda

Protocolo: 776062
Portaria Nº 555 de 23 de MarÇo de 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo, em exercício, no uso das atribuições que 
lhes são conferidas pela Portaria SEfa nº 451 de 13/02/2019 (republicada 
no d.o.E. nº 33.805 de 15/02/2019),
r E S o l V E:
art. 1º - dESiGNar as servidoras roSÂNGEla Socorro PEiXoTo JUcá, 
id. funcional 3233588/3, função: Técnico e EliZaNEidE dE SoUZa lo-
PES, id. funcional 57173512/2, função: gerente fazendário, ambas lota-
dos na célula de Gestão de apoio logístico (cGal), para atuarem, res-
pectivamente, como fiscal titular e fiscal substituto, junto ao 5° TAC do 
Contrato nº 013/2017/SEFA, firmado entre a SECRETARIA DE ESTADO DA 
faZENda - SEfa e a empresa P. f. P. MaGalHÃES-ME, referente à prestação 
de serviços de fornecimento de bebida pronta (café, café com leite e leite).
art. 2º - rEVoGar os efeitos da portaria n° 551 de 24 de Março de 2021.
art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício

Protocolo: 776087
Portaria Nº 556 de 23 de MarÇo de 2022.
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo, em exercício, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pela PorTaria Nº 451 de 13/02/2019 (publicada no 
d.o.e. nº 33.805 de 15/02/2019),
rESolVE:
art.1º  rEVoGar os efeitos da PorTaria Nº 109  dE 19 dE JaNEiro dE 
2022 que designou os servidores  GilVaN PiNHEiro riBEiro - Matrícula 
0585803801 e o Sr. EVaNdo cairES PardiNHo 0541962062 coordenador 
da cGda, ambos lotados na Diretoria de Tecnologia da Informação – DTI/
SEfa, para atuarem, respectivamente como fiscal Titular e fiscal Substituto 
do Contrato firmado entre a SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFA 
e a empresa cUrSo loUrEiro lTda, sob o cNPJ nº 18.735.319/0001-
20, referente ao contrato administrativo nº 124/2021, tendo como objeto 
a contratação de Empresa Especializada em serviço de capacitação com 
Mentoria em Planejamento Estratégico na área de Ti, por meio, do Plano 
de Aquisição do Profisco II- PA- Projeto PE-BID1.03.01 FP 997 e 998 para 
atender a Secretaria de Estado da fazenda - SEfa
art.2º dESiGNar os servidores ricardo MiraNda rocHa lEiTÃo, iden-
tificação Funcional nº 5914928/1, Fiscal de Receitas Estaduais e CEZAR 
AUGUSTO MACHADO MARTINS, Identificação Funcional nº 5903358/1, Co-
ordenador fazendário da célula de Gestão de dadoS/dTi, ambos lotados 
na diretoria de Tecnologia da informação, para atuarem respectivamente 
do como Fiscal Titular e substituto do Contrato firmado entre a SECRETA-
ria dE ESTado da faZENda - SEfa e a empresa cUrSo loUrEiro lTda, 
sob o cNPJ nº 18.735.319/0001-20, referente ao contrato administrativo 
nº 124/2021, tendo como objeto a contratação de Empresa Especializada em 
serviço de capacitação com Mentoria em Planejamento Estratégico na área de 
TI, por meio, do Plano de Aquisição do Profisco II- PA- Projeto PE-BID1.03.01 
fP 997 e 998 para atender a Secretaria de Estado da fazenda - SEfa
art.3º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no diário 
Oficial do Estado.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício - SEfa/Pa

Protocolo: 776092
Portaria Nº 558 de 24 de MarÇo de 2022.
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pela PorTaria Nº 451 de 13/02/2019 (publicada no 
d.o.E. nº 33.805 de 15/02/2019),
r E S o l V E:
art. 1º dESiGNar os servidores, cezar augusto Machado Martins de Ma-
trícula: 5903358/1, função: coordenador fazendário da célula de Gestão 
de dados/dTi e Evando caires Pardinho de Matrícula: 54196206/2, função: 
coordenador fazendário da célula de Gestão de redes/dTi, ambos lotados 
na Diretoria de Tecnologia da Informação – DTI/SEFA, para atuarem, res-
pectivamente como Fiscal Titular e Fiscal Substituto do Contrato firmado 
entre a SEcrETaria dE ESTado da faZENda - SEfa e a empresa oraclE 
do BraSil SiSTEMaS lTda, sob o cNPJ nº 59.456.277/0001-76, referen-
te ao contrato administrativo nº 027/2017, tendo como objeto a Prestação 
de Serviço de Suporte Técnico, Manutenção e atualização dos Softwares 
Oracle adquiridos na modalidade “ULA – Unlimited License Agreements”, 
nos termos do Processo administrativo nº 00217730009007-6/SiaT/SEfa 
e todas as condições contidas na proposta da contratada.
art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação.
aNidio MoUTiNHo da coNcEiÇÃo
diretor de administração - SEfa/Pa, em exercício

Protocolo: 776094
Portaria Nº 559 de 24 de MarÇo de 2022.
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pela PorTaria Nº 451 de 13/02/2019 (publicada no d.o.E. 
nº 33.805 de 15/02/2019),
r E S o l V E:
art. 1º dESiGNar os servidores, cezar augusto Machado Martins de Ma-
trícula: 5903358/1, função: coordenador fazendário da célula de Gestão 
de dados/dTi e Evando caires Pardinho de Matrícula: 54196206/2, função: 
coordenador fazendário da célula de Gestão de redes/dTi, ambos lota-
dos na Diretoria de Tecnologia da Informação – DTI/SEFA, para atuarem, 
respectivamente como Fiscal Titular e Fiscal Substituto do Contrato fir-
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mado entre a SEcrETaria dE ESTado da faZENda - SEfa e a empresa 
oraclE do BraSil SiSTEMaS lTda, sob o cNPJ nº 59.456.277/0001-
76, referente ao contrato administrativo nº 046/2017, tendo como obje-
to a Prestação de Serviço de Suporte Técnico, Manutenção e atualização 
do Hardware oracle Exadata, nos termos do Processo administrativo nº 
002017730013169-4/SiaT/SEfa e todas as condições contidas na propos-
ta da contratada.
art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação.
aNidio MoUTiNHo da coNcEiÇÃo
diretor de administração - SEfa/Pa, em exercício

Protocolo: 776095
Portaria Nº 560 de 24 de MarÇo de 2022.
o diretor de adMiNistraÇÃo, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pela PorTaria Nº 451 de 13/02/2019 (publicada no d.o.E. nº 
33.805 de 15/02/2019),
  r E S o l V E:
  art. 1º dESiGNar os servidores, cezar augusto Machado Martins de Ma-
trícula: 5903358/1, função: coordenador fazendário da célula de Gestão 
de dados/dTi e Evando caires Pardinho de Matrícula: 54196206/2, função: 
coordenador fazendário da célula de Gestão de redes/dTi, ambos lota-
dos na Diretoria de Tecnologia da Informação – DTI/SEFA, para atuarem, 
respectivamente como Fiscal Titular e Fiscal Substituto do Contrato fir-
mado entre a SEcrETaria dE ESTado da faZENda - SEfa e a empresa 
oraclE do BraSil SiSTEMaS lTda, sob o cNPJ nº 59.456.277/0001-76, 
referente ao contrato administrativo nº 064/2018, tendo como objeto a 
Prestação de Serviço de Suporte Técnico, Manutenção e atualização do 
Software oracle audit Vault and database firewall, nos termos do Processo 
administrativo nº 002018730018110-9/SiaT/SEfa e todas as condições 
contidas na proposta da contratada.
  art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação.
aNidio MoUTiNHo da coNcEiÇÃo
diretor de administração - SEfa/Pa, em exercício

Protocolo: 776097

aViso de LicitaÇÃo
.

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado da FaZeNda

aViso de LicitaÇÃo.
PreGÃo eLetroNico Nº 003/2022.

a SEfa, através de seu Pregoeiro, comunica que fará realizar licitação na 
modalidade PrEGÃo ElETrÔNico - tipo menor preço por itens, conforme 
abaixo:
oBJETo: aquisição de Materiais de Sinalização
daTa da aBErTUra: 07/04/2022 - às 10h.
local: https://www.comprasnet.gov.br /
o Edital encontra-se acessível nos sites: http://www.sefa.pa.gov.br (link 
licitações) e http://www.compraspara.pa.gov.br. Na impossibilidade de ob-
tenção por esses meios, estará disponível na célula de licitações e contra-
tos/cGlc, na avenida Visconde de Souza franco nº 110, Bairro reduto, cEP. 
66.053-000 - Belém/PA (1º andar, corredor C – sala 02, fone: (91) 3323-
5309/4259), no horário de 09h00min as 15h00min horas, em dias úteis.
ramon Galhardo de araújo
Pregoeiro

Protocolo: 776131

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 546 de 23 de março de 2022 autorizar 1/2  diária ao ser-
vidor iVaN da SilVa BriTo, nº 0400252002, MoToriSTa, coord. EXEc. 
dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS.dE PorToS E aEroPorToS, ob-
jetivo de conduzir viatura em visita técnica, no período de 23.03.2022, no 
trecho Belém - Vila do conde - Belém.
Portaria Nº 553 de 23 de março de 2022 autorizar 1/2  diária ao 
servidor WEdEr JoSE ViTor HolaNda, nº 0508501201, MoToriSTa, co-
ord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS.dE caraJáS,  objeti-
vo de conduzir veículo oficial, no período de 16.03.2022, no trecho Marabá 
- itinga - Marabá.
Portaria Nº 563 de 24 de março de 2022 autorizar 1 diária ao ser-
vidor rENaN EdUardo daMaScENo rEiS, nº 0590603604, GErENTE fa-
ZENdario, cÉlUla dE GESTÃo dE rEcUrSoS MaTEriaiS, objetivo de 
realizar fiscalização de obra, no período de 23.03.2022, no trecho Belém 
- Barcarena - Belém.

Protocolo: 776378

editaL de NotiFicaÇÃo
.

cerat ParaGoMiNas - de aUto de iNFraÇao e NotiFicaÇÃo FiscaL
o ilmo. Sr. francisco assis carolino Junior, coordenador da cEraT Pa-
ragominas, desta Secretaria de Estado da fazenda, no uso de suas atri-
buições, faZ SaBEr a todos quanto o presente Edital lerem ou dele por 
qualquer outro meio tomarem conhecimento, que foi lavrado aUTo dE 
iNfraÇÃo E NoTificaÇÃo fiScal - aiNf, abaixo relacionado, originário 
da ação fiscal de rotina ou Pontual nº 08.2022.82.0000001-3 - aiNf Nº 
082022510000013-0 - raZÃo Social : NorTE BraSil MadEiraS EirEli 
- iNSc. EST. Nº : 15.546.922-3.
afrE responsável : raiMUNdo NoNaTo dE oliVEira loPES.
o prazo para efetuar o recolhimento do crédito tributário ou apresentar 
impugnação é de 30 (trinta) dias, contados a partir do 15º dia da publi-

cação desta Notificação, de acordo com o que estabelece a Lei n.º 6.182, 
de 30 de dezembro de 1998, alterada pela lei nº 7.078, de 28 de dezembro 
de 2007, Art. 14, § 3º, o que poderá ser feito nesta Coordenação, localizada 
na Av. Presidente Vargas, S/N, Centro – Paragominas, no horário de 08:00 as 
14:00 hr, findo o qual sujeitar-se-á a cobrança executiva do crédito tributário.
francisco assis carolino Junior coordenador fazendário
cEraT - ParaGoMiNaS

Protocolo: 776240
editaL de NotiFicaÇÃo FiscaL – 
ceeat sUBstitUiÇÃo triBUtÁria

o coordenador Executivo Especial de administração Tributária de Substi-
tuição Tributária – CEEAT-ST, desta Secretaria de Estado da Fazenda, no 
uso de suas atribuições.
faZ SaBEr a todos quanto o presente Edital lerem ou dele por qualquer 
outro meio tomarem conhecimento, que foi aberta ordEM dE SErViÇo 
E NoTificaÇÃo fiScal N° 172022820000016-0 que deu origem ao rE-
laTÓrio dE diliGÊNcia fiScal, referente ao saneamento do aiNf Nº 
172019510000090-8, realizada em atendimento à solicitação da Julgado-
ria de Primeira instância, cujos dados da empresa são os seguintes:
raZÃo Social: cNoVa NordESTE ParTiciPaÇÕES S/a.
cNPJ: 10.331.096/0033-01
afrE responsável: MaNoEl aNildo fiGUEira BraSil
fica assegurado ao sujeito passivo o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da 
data da publicação do presente edital, conforme determina o artigo 14, § 
3º, iii da lei Estadual nº 6.182/98, para, querendo, apresentar nova im-
pugnação, conforme artigo 20 da lei em referência.
ÊNio roBErTo alVES Maia
coordenador fazendário - cEEaT-ST

Protocolo: 776298

oUtras MatÉrias
.

Portarias de iseNÇÃo de icMs – cat
Portaria n.º202201000303 de 24/03/2022 - 
Proc n.º 002022730001599/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: Osvaldo Dias Ferreira – CPF: 128.393.962-20
Marca: VW/VoYaGE 1.0 Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202201000305 de 24/03/2022 - 
Proc n.º 072022730000620/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: Raimundo Nonato Soares de Sousa – CPF: 250.393.422-68
Marca: ToYoTa/YariS Sd XlS15 aT Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202201000307 de 24/03/2022 - 
Proc n.º 002022730001614/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: Luiz Gonzaga Vieira de Carvalho – CPF: 049.221.152-34
Marca: NiSSaN/KicKS acTiVE cVT 1.6 flEX Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202201000309 de 24/03/2022 - 
Proc n.º 002022730000952/seFa
Motivo: conceder a isenção do icMS para Taxista.
Base legal: convênio icMS n.º 38, de 06 de julho de 2001 e do artigo 71 
do anexo ii do ricMS-Pa (aprovado pelo decreto n.º 4676/01)
Interessado: Jose Nilton de Oliveira Lima – CPF: 617.376.152-15
Marca: fiaT croNoS 1.3 flEX Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202201000299 de 24/03/2022 - 
Proc n.º 002022730001628/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: Miguel de Araujo Parente – CPF: 126.297.822-04
Marca: NiSSaN/KicKS S cVT 1.6 Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202201000301 de 24/03/2022 - 
Proc n.º 002022730001671/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: Helio Wilson Dias Gomes – CPF: 859.088.602-63
Marca: cHEV/TracKEr T PrEMiEr 1.2 aUToMáTico Tipo: Pas/automóvel

Portarias de iseNÇÃo de iPVa – cat
Portaria n.º202204001014, de 24/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001632/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: Lucival Oliveira Gomes – CPF: 095.246.062-91
Marca/Tipo/chassi
cHEVrolET/coBalT 1.4 lTZ/Pas/automovel/9BGJc6930fB210785
Portaria n.º202204001016, de 24/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001558/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: Emando Guimarães Santana – CPF: 181.996.402-78
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/corolla XEi20flEX/Pas/automovel/9BrBdWHE6G0264214
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Portaria n.º202204001018, de 24/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001670/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: Fabiano Oliveira das Merces – CPF: 796.071.012-00
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa aTTracTiV 1.4/Pas/automovel/9Bd197132d3074559
Portaria n.º202204001020, de 24/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001652/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: Moacir Barbosa Rayol – CPF: 197.674.042-87
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa 1.4/Pas/automovel/9Bd19710HM3397951
Portaria n.º202204001022, de 24/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001539/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 Nazareno Souza – CPF: 428.592.802-78
Marca/Tipo/chassi
fiaT/idEa aTTracTiVE 1.4/Pas/automovel/9Bd13501YG2286473
Portaria n.º202204001024, de 24/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001596/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: Jorge Augusto C Vaz – CPF: 425.751.252-00
Marca/Tipo/chassi
cHEVrolET/coBalT 1.4 lT/Pas/automovel/9BGJB69X0dB276593
Portaria n.º202204001026, de 24/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001616/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: Wilkerson da Silva Almeida – CPF: 562.750.212-68
Marca/Tipo/chassi
VW/VoYaGE 1.6l MB5/Pas/automovel/9BWdB45U9NT015073
Portaria n.º202204001028, de 24/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001594/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
Interessado: Jose Paulo da Silva Barbosa Junior – CPF: 294.826.402-25
Marca/Tipo/chassi
cHEV/PriSMa 1.4MT lT/Pas/automovel/9BGKS69V0HG250837
Portaria n.º202204001030, de 24/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001655/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: Cyrlene Augusta Ribeiro Serra Bentes – CPF: 467.042.132-87
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/ccroSS XrX HYBrid/Mis/Utilitari/9BrKYaaGXP0626614
Portaria n.º202204001032, de 24/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001647/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: Sandro Aldo Nascimento da Paz – CPF: 127.441.742-20
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/YariS Ha XS 15cNT/Pas/automovel/9BrKc9f35M8130006
Portaria n.º202204001034, de 24/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001654/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: Rosangela Silva Costa – CPF: 715.115.202-72
Marca/Tipo/chassi
cHEV/oNiX PlUS 10TMT lT1/Pas/automovel/9BGEB69H0MG201270
Portaria n.º202204001036, de 24/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001650/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: Jorge Evelson Soares de Albuquerque – CPF: 252.730.002-20
Marca/Tipo/chassi
cHEV/oNiX PlUS 10TMT lTZ/Pas/automovel/9BGEN69H0lG190329
Portaria n.º202204001038, de 24/03/2022 - 
Proc n.º 42022730001356/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 Eraldo da Silva Oliveira – CPF: 669.730.662-91
Marca/Tipo/chassi
fiaT/Palio firE WaY/Pas/automovel/9Bd17144Zf7524689
Portaria n.º202204001040, de 24/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001615/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
Interessado: Adriano de Abreu Leite – CPF: 392.777.472-34
Marca/Tipo/chassi
fiaT/UNo WaY 1.4/Pas/automovel/9Bd195a6MG0752933
Portaria n.º202204001042, de 24/03/2022 - 
Proc n.º 62022730000463/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: Emanuel de Jesus Gonçalves Nery – CPF: 159.331.052-87
Marca/Tipo/chassi
cHEV/PriSMa 10MT JoYE/Pas/automovel/9BGKl69U0JG290380

Portaria n.º202204001044, de 24/03/2022 - 
Proc n.º 122022730000269/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 Avelino Filho – CPF: 260.400.182-91
Marca/Tipo/chassi
fiaT/Palio WK aTTrac 1.4/Pas/automovel/9Bd373121E5058238
Portaria n.º202204001046, de 24/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001624/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: Miguel Pereira dos Santos – CPF: 064.342.402-44
Marca/Tipo/chassi
fiaT/arGo driVE 1.3/Pas/automovel/9Bd358a4HMYl03276
Portaria n.º202204001048, de 24/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001317/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 Moreira Sales – CPF: 137.971.073-15
Marca/Tipo/chassi
VW/NoVo VoYaGE Tl MBV/Pas/automovel/9BWdB45U3HT006227

Protocolo: 776271
atos do triBUNaL adMiNistratiVo de recUrsos 

FaZeNdÁrios-tarF
aNÚNcio de PaUta Para JULGaMeNto

a Secretaria Geral torna público as datas de julgamento dos recurso s abai-
xo, a ocorrer por meio de videoconferência, conforme instrução Normativa 
SEfa n. 004/2021, de 16/03/2021, na sala de sessões do Tribunal, sito 
em Belém, na av. Gentil Bittencourt, 2566, 3º andar, entre Trav. castelo 
Branco e av. José Bonifácio:
seGUNda cÂMara PerMaNeNte de JULGaMeNto
Em 31/03/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 18252, aiNf nº 
012020510000672-4, contribuinte aBiNadEr diSTriBUidor E coMÉr-
cio lTda, insc. Estadual nº. 15428066-6, advogado: VaNESSa MiraNda 
GoUVEia, oaB/Pa-23700,
Em 31/03/2022, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 19440, aiNf nº 
032020510000082-0, contribuinte coMErcial TaPaJoS lTda - EPP, insc. 
Estadual nº. 15221433-0
Em 31/03/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 19100, aiNf nº 
032019510000046-3, contribuinte ElETrocENTro - MÓVEiS E ElETro-
doMÉSTicoS lTda, insc. Estadual nº. 15277064-0, advogado: aTHoS 
WraNGllEr BraGa aMÉrico, oaB/To-7468,
Em 31/03/2022, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 18038, Proc nº 
282020730000058-6, contribuinte arMaZÉM MaTEUS S/a, cNPJ nº. 
23.439.441/0015-95,
Em 31/03/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 18040, Proc 
nº 282020730000058-6, contribuinte arMaZÉM MaTEUS S/a, cNPJ nº. 
23.439.441/0015-95,
acÓrdÃos
PriMeira cÂMara PerMaNeNte de JULGaMeNto
ACÓRDÃO N. 8334 – 1ª CPJ.RECURSO N. 18569 – VOLUNTÁRIO (PROCESSO/
aiNf N. 662019510000009-6). coNSElHEiro rElaTor: MarcoS aUGUSTo 
caTHariN. EMENTa: icMS. aNTEciPaÇÃo Na SaÍda. NÃo rEcolHiMENTo. 
1. deixar de recolher o icMS, no prazo regulamentar, relativamente à merca-
doria sujeita à antecipação na saída do território paraense, constitui infração à 
legislação tributária e sujeita o contribuinte à penalidade legalmente prevista. 
2. recurso conhecido e improvido. dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SES-
SÃo do dia: 24/02/2022. daTa do acÓrdÃo: 24/02/2022.
ACÓRDÃO N. 8335 – 1ª CPJ.RECURSO N. 18591 – VOLUNTÁRIO (PROCESSO/
aiNf N. 662019510000049-5). coNSElHEiro rElaTor: MarcoS aUGUSTo 
caTHariN. EMENTa: icMS. aNTEciPaÇÃo Na SaÍda. NÃo rEcolHiMENTo. 
1. deixar de recolher o icMS, no prazo regulamentar, relativamente à merca-
doria sujeita à antecipação na saída do território paraense, constitui infração à 
legislação tributária e sujeita o contribuinte à penalidade legalmente prevista. 
2. recurso conhecido e improvido. dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SES-
SÃo do dia: 24/02/2022. daTa do acÓrdÃo: 24/02/2022.
ACÓRDÃO N. 8336 – 1ª CPJ.RECURSO N. 18634 – DE OFÍCIO (PROCES-
So/aiNf N. 012017510000935-3). coNSElHEiro rElaTor: MarcoS aU-
GUSTo caTHariN. EMENTa: icMS. falTa dE rEcolHiMENTo. 1. correta a 
decisão singular que, apoiada na prova dos autos e no resultado de diligência 
fiscal, retira do lançamento valores reconhecidamente pagos em momento 
oportuno. 2. recurso conhecido e improvido. dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado 
Na SESSÃo do dia: 24/02/2022. daTa do acÓrdÃo: 24/02/2022.
ACÓRDÃO N. 8337 – 1ª CPJ.RECURSO N. 18636 – VOLUNTÁRIO (PRO-
cESSo/aiNf N. 012017510000935-3). coNSElHEiro rElaTor: MarcoS 
aUGUSTo caTHariN. EMENTa: icMS. falTa dE rEcolHiMENTo. dESiS-
TÊNcia do rEcUrSo iNTErPoSTo. 1. a desistência do recurso voluntário 
interposto pelo sujeito passivo implica renúncia à instância administrativa, 
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nos termos do art. 26, V, da Lei n. 6.182/1998 c/c art. 40, §1º, do Regi-
mento interno do Tarf, aprovado pelo decreto n. 3.578/1999. 2. recur-
so não conhecido. dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SESSÃo do dia: 
24/02/2022. daTa do acÓrdÃo: 24/02/2022.
ACÓRDÃO N. 8338 – 1ª CPJ.RECURSO N. 18880 – DE OFÍCIO (PROCES-
So/aiNf N. 172016510000299-2). coNSElHEiro rElaTor: BErNardo 
dE PaUla loBo. EMENTa: icMS. aNTEciPaÇÃo Na ENTrada. rEGiME 
TriBUTário difErENciado. PaGaMENTo. EXTiNÇÃo do crÉdiTo TriBU-
Tário. 1. deve ser mantida a decisão singular que, apoiada em diligência e 
em provas juntadas aos autos, declara a improcedência do auto de infração, 
quando verificada a extinção do crédito tributário pelo pagamento, antes da 
sua lavratura. 2. recurso conhecido e improvido. dEciSÃo: UNÂNiME. JUl-
Gado Na SESSÃo do dia: 07/03/2022. daTa do acÓrdÃo: 07/03/2022.
ACÓRDÃO N. 8339 – 1ª CPJ.RECURSO N. 16699 – VOLUNTÁRIO (PRO-
cESSo/aiNf N. 092018510000196-0). coNSElHEiro rElaTor: alBErTo 
aUGUSTo VElHo VilHENa JUNior. EMENTa: icMS. falTa dE ESTorNo 
dE crÉdiTo. iNfraÇÃo coNfiGUrada. 1. deixar de estornar, em hipó-
tese legalmente prevista, o crédito do imposto recebido em decorrência de 
entrada de mercadoria em seu estabelecimento, constitui infração à legis-
lação tributária e sujeita o contribuinte às penalidades legalmente previs-
tas. 2. recurso conhecido e improvido. dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na 
SESSÃo do dia: 07/03/2022. daTa do acÓrdÃo: 07/03/2022.
ACÓRDÃO N. 8340 – 1ª CPJ.RECURSO N. 17717 – VOLUNTÁRIO (PRO-
cESSo/aiNf N. 392017510000057-4). coNSElHEiro rElaTor: alBEr-
To aUGUSTo VElHo VilHENa JUNior. EMENTa: icMS. aNTEciPaÇÃo Na 
Saida. NÃo rEcolHiMENTo. 1. Não há que se falar em nulidade do aiNf, 
quando se verifica que o conjunto de informações prestadas, assim como 
os documentos apresentados como prova, configuram a infração capitu-
lada. 2. deixar de recolher o icMS sobre as operações com mercadorias 
sujeitas ao regime de antecipação na saída do território paraense constitui 
infração à legislação tributária e impõe ao contribuinte as sanções previs-
tas em lei. 3. recurso conhecido e improvido. dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGa-
do Na SESSÃo do dia: 07/03/2022. daTa do acÓrdÃo: 07/03/2022.
ACÓRDÃO N. 8341 – 1ª CPJ.RECURSO N. 19387 – VOLUNTÁRIO (PRO-
cESSo/aiNf N. 102021510000040-4). coNSElHEiro rElaTor: BErNar-
do dE PaUla loBo. EMENTa: icMS. NÃo rEcolHiMENTo. EMiSSÃo dE 
docUMENTo fiScal SEM o dEVido dESTaQUE dE icMS. 1. deixar de 
recolher ICMS próprio em razão da emissão de notas fiscais de saída sem 
destaque do icMS, sem respaldo legal, constitui infração à legislação tri-
butária e sujeita o contribuinte às penalidades legais. 2. recurso conhe-
cido e improvido. dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SESSÃo do dia: 
07/03/2022. daTa do acÓrdÃo: 07/03/2022.
ACÓRDÃO N. 8342 – 1ª CPJ.RECURSO DE OFÍCIO N. 18835 – (PROCESSO/
aiNf N. 172018510000044-7) coNSElHEiro rElaTor: BErNardo dE 
PaUla loBo. EMENTa: icMS. SaÍda dE MErcadoriaS dESacoMPaNHa-
daS dE docUMENTo fiScal HáBil. lEVaNTaMENTo QUaNTiTaTiVo dE 
ESToQUES. iMProcEdÊNcia do aUTo dE iNfraÇÃo. 1. deve ser man-
tida a decisão singular que, apoiada em diligência e em provas juntadas 
aos autos, declara a improcedência do Auto de Infração, quando verificado 
que o levantamento quantitativo de mercadorias amparado nos registros e 
documentos fiscais do sujeito passivo indicam a não ocorrência de infração. 
2. recurso conhecido e improvido. dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SES-
SÃo do dia: 09/03/2022. daTa do acÓrdÃo: 09/03/2022.
ACÓRDÃO N. 8343 – 1ª CPJ.RECURSO DE OFÍCIO N. 18895 – (PROCESSO/
aiNf N. 172018510000043-9) coNSElHEiro rElaTor: BErNardo dE 
PaUla loBo. EMENTa: icMS. SaÍda dE MErcadoriaS dESacoMPaNHa-
daS dE docUMENTo fiScal HáBil. lEVaNTaMENTo QUaNTiTaTiVo dE 
ESToQUES. iMProcEdÊNcia do aUTo dE iNfraÇÃo. 1. deve ser man-
tida a decisão singular que, apoiada em diligência e em provas juntadas 
aos autos, declara a improcedência do Auto de Infração, quando verificado 
que o levantamento quantitativo de mercadorias amparado nos registros e 
documentos fiscais do sujeito passivo indicam a não ocorrência de infração. 
2. recurso conhecido e improvido. dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SES-
SÃo do dia: 09/03/2022. daTa do acÓrdÃo: 09/03/2022.
ACÓRDÃO N. 8344 – 1ª CPJ.RECURSO DE OFÍCIO N. 18896 – (PROCESSO/
aiNf N. 172018510000045-5) coNSElHEiro rElaTor: BErNardo dE 
PaUla loBo. EMENTa: icMS. ESTocar MErcadoriaS dESacoMPaNHa-
daS dE docUMENTo fiScal HáBil. lEVaNTaMENTo QUaNTiTaTiVo dE 
ESToQUES. iMProcEdÊNcia do aUTo dE iNfraÇÃo. 1. deve ser man-
tida a decisão singular que, apoiada em diligência e em provas juntadas 
aos autos, declara a improcedência do Auto de Infração, quando verificado 
que o levantamento quantitativo de mercadorias amparado nos registros e 
documentos fiscais do sujeito passivo indicam a não ocorrência de infração. 
2. recurso conhecido e improvido. dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SES-
SÃo do dia: 09/03/2022. daTa do acÓrdÃo: 09/03/2022.
ACÓRDÃO N. 8345 – 1ª CPJ.RECURSO N. 17407 – VOLUNTÁRIO (PRO-
cESSo/aiNf N. 052016510001742-6). coNSElHEiro rElaTor: NElSoN 
PaUlo SiMÕES NaSSEr. EMENTa: icMS. oBriGaÇÃo acESSÓria. diEf. 
iNforMaÇÕES iNcorrETaS. 1. fornecer incorretamente informações 

econômico-fiscais exigidas pela legislação tributária vigente, deixando de 
retificá-las após o último do mês da data prevista para entrega da declara-
ção, constitui infração tributária sujeita à aplicação de penalidade prevista 
em lei. 2. com o advento da lei n. 8.877/2019, deve ser reconhecida 
sua retroatividade benéfica, com base do artigo 106, II, “c”, do CTN, uma 
vez que aquele instituto apresentou uma redução no patamar da multa a 
ser aplicada e não há coisa julgada no caso específico. 3. Recurso conhe-
cido e improvido. dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SESSÃo do dia: 
09/03/2022. daTa do acÓrdÃo: 09/03/2022.
ACÓRDÃO N. 8346 – 1ª CPJ.RECURSO N. 18846 – VOLUNTÁRIO (PROCES-
So/aiNf N. 182019510000054-5). coNSElHEiro rElaTor: BErNardo 
dE PaUla loBo. coNSElHEiro dESiGNado: MarcoS aUGUSTo caTHa-
riN. EMENTa: icMS. oBriGaÇÃo acESSÓria. falTa dE aPrESENTaÇÃo 
da MEMÓria fiTa dETalHE - Mfd. iNfraÇÃo coNfiGUrada. 1. deixar 
de apresentar o arquivo, em meio magnético, da leitura da Memória da 
fita detalhe - Mdf do último dia útil de funcionamento do Ecf, de cada 
mês, configura infração à legislação tributária sujeita à penalidade legalmente 
prevista. 2. recurso conhecido e improvido. dEciSÃo: VoTo dE QUalidadE. 
VoToS coNTrárioS: conselheiros Bernardo de Paula lobo e Nelson Paulo 
Simões Nasser, pelo conhecimento e parcial provimento do recurso. JUlGado 
Na SESSÃo do dia: 07/03/2022. daTa do acÓrdÃo: 09/03/2022.
ACÓRDÃO N. 8347 – 1ª CPJ.RECURSO N. 19389 – VOLUNTÁRIO (PROCES-
So/aiNf N. 102021510000041-2). coNSElHEiro rElaTor: BErNardo 
dE PaUla loBo. EMENTa: icMS. aUSÊNcia dE rEcolHiMENTo. NUlida-
dE da dEciSÃo SiNGUlar. 1. É nula a decisão de primeira instância que 
tem base em fundamentos estranhos à matéria discutida no aiNf e às te-
ses de defesa da impugnação. 2. recurso conhecido, e em preliminar, pela 
nulidade da decisão de primeira instância. dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado 
Na SESSÃo do dia: 07/03/2022. daTa do acÓrdÃo: 09/03/2022.

Protocolo: 776371
dFi - ato de credeNciaMeNto - cooMPescar

a SEcrETaria dE ESTado da faZENda, no uso de suas atribuições es-
tabelecidas no artigo 20 do anexo ii do regulamento do icMS, alterado 
pelo decreto n.º 1.016 de 03 de junho de 2008 (aprovado pelo decreto nº 
4676,  de 18/06/2001), crEdENcia, através deste ato, as embarcações 
pesqueiras abaixo discriminadas, filiadas à COOMPESCAR – COOPERATIVA 
MiSTa dE PESca E aQUicUlTUra da rEGiÃo do SalGado,
cNPJ: 19.586.294/0001-03 a adquirir as respectivas cotas de óleo diesel des-
tinado a consumo próprio com isenção de icMS, das distribuidoras de com-
bustíveis, também credenciadas, considerando a publicação no Diário Oficial 
da União, da Portaria de nº 560, de 04/02/2022, do Ministério de agricultura, 
Pecuária e abastecimento/ Secretaria de aquicultura e Pesca, na forma do 
disposto no inciso Vii do art. 23 da lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003, e 
do anexo i da instrução Normativa nº 18, de 25 de agosto de 2006.

Nº BeNeFiciÁrio ie eMBarcaÇÃo Nº Lacre cota caPitaNia seaP

1 J a coM dE PEScadoS 
lTda

15.397.771-
0 ciBradEP Vii 0120 243.109 21018059-5 Pa0000004-8

2 J a coM dE PEScadoS 
lTda

15.397.771-
0 ciBradEP Viii 4274 243.109 21018048-0 Pa0000005-0

3 J a coM dE PEScadoS 
lTda

15.397.771-
0 ciBradEP iX 0188 243.109 21018087-1 Pa0000003-6

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

Protocolo: 776626
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dFi - ato de credeNciaMeNto - siNPesca
a SEcrETaria dE ESTado da faZENda, no uso de suas atribuições es-
tabelecidas no artigo 20 do anexo ii do regulamento do icMS, alterado 
pelo decreto n.º 1.016 de 03 de junho de 2008 (aprovado pelo decreto nº 
4676, de 18/06/2001), crEdENcia, através deste ato, as embarcações 
pesqueiras abaixo discriminadas, filiadas à SINPESCA – SINDICATO DAS 
iNdÚSTriaS dE PESca E daS EMPrESaS arMadoraS E ProdUToraS, 
ProPriETáriaS dE EMBarcaÇÕES dE PESca
iNdUSTrial do ESTado do Pará, cNPJ: 04.575.668/0001-18 a adquirir 
as respectivas cotas de óleo diesel destinado a consumo próprio com isen-
ção de icMS, das distribuidoras de combustíveis, também credenciadas, 
considerando a publicação no Diário Oficial da União, da Portaria de nº 560, 
de 04/02/2022, do Ministério da agricultura, Pecuária e abastecimento/ 
Secretaria de aquicultura e Pesca, na forma do disposto no inciso Vii do 
art. 23 da lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003, e do anexo i da instrução 
Normativa nº 18, de 25 de agosto de 2006.

Nº BeNeFiciÁrio ie eMBarcaÇÃo Nº Lacre cota caPitaNia seaP

1 icoaraci PEScadoS E 
EXPorTaÇÃo lTda. 15.234.269-9 cHarMoZo 0003 185.907 221010299-5 Pa0010451-9

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

Protocolo: 776641
 aViso ForMaÇÃo de Lista cUrta

seLeÇÃo Baseada Na QUaLidade e No cUsto - 
sBQc Nº 004/2021-seFa/Pa

O Estado do Pará, por meio da Secretaria de Estado da Fazenda – SEFA, 
através da diretoria de administração, torna público para conhecimento 
dos interessados a forMaÇÃo da liSTa cUrTa dE coNSUlToraS re-
ferente a MaNifESTaÇÃo dE iNTErESSE da SBQc n° 004/2021, PaE Nº 
2021/938368, que tem como objeto a coNTraTaÇÃo dE coNSUlToria 
(PESSoa JUrÍdica) Para iMPlaNTar UM ModElo dE GESTÃo dE PES-
SoaS coM foco EM coMPETÊNciaS E diMENSioNaMENTo da forÇa 
do TraBalHo, coM forNEciMENTo dE SofTWarE, BaNdo dE dadoS 
E TrEiNaMENTo, Para aTENdEr aS NEcESSidadES da SEcrETaria dE 
ESTado da faZENda do Pará, em conformidade com os procedimen-
tos estabelecidos na GN-2350-15, que trata das Políticas para Seleção e 
contratação de consultores financiados pelo Banco interamericano do de-
senvolvimento, e, no que couber, na lei federal n° 8.666/93 e alterações 
posteriores.
Lista cUrta de coNsULtoras

Nº NoMe da coNsULtora PaÍs de reGistro

1 MBS ESTraTÉGiaS E SiSTEMaS lTda Brasil

2 iNSTiTUTo PUBliX Para o dESENVolViMENTo da GESTÃo PÚBlica S/S lTda Brasil

3 lEME coNSUlToria EM GESTÃo dE rH lTda. Brasil

4 coNSÓrcio iMc (BTc TEcNoloGia lTda e iMc dESENVolViMENTo EMPrESarial 
lTda) Brasil

conforme GN-2350-15, serão remetidas às empresas que compõem a lista 
curta a Solicitação de Proposta (SP), em prosseguimento ao certame de 
SBQc nº 004/2021 - SEfa, as propostas técnicas e comerciais deverão ser 
apresentadas na célula de licitações e contratos da SEfa/Pa, localizada 
na av. Visconde de Souza franco, 110, Bairro reduto, cEP: 66.053-000, 
a partir da publicação deste aviso, no horário de expediente (das 8h às 
14h), até o dia 26 de março de 2022, às 14:00h, quando será realizada, no 
endereço anteriormente citado, a sessão pública de abertura das propostas 
técnicas. Qualquer proposta entregue posteriormente a esta data e horário 
não será recebida.
Belém (Pa), 24 de março de 2022.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício

Protocolo: 776197

BANCO DO ESTADO DO PARÁ

.

coNtrato
.

contrato Nº: 024/2022
objeto: prestação de serviços de segurança para prestação de serviços 
de instalação, locação e monitoramento de sistema de alarme, em todas 
as dependências do Banco do Estado do Pará S.a listadas no adendo ii do 
Termo de referência (anexo i do Edital), de acordo com as condições e es-
pecificações técnicas exigidas por esse tipo de atividade profissional, com 
previsão de expansão de novas unidades.
Valor Total de até: r$ 3.172.608,80 (três milhões, cento e setenta e dois 
mil, seiscentos e oito reais e oitenta centavos)
data de assinatura: 22/03/2022
Vigência: 22/03/2022 a 21/03/2023
fundamento legal: Pregão Eletrônico nº 035/2021.
contratada: NEW liNE TEcNoloGia EM SEGUraNÇa lTda
Endereço: avenida Nicolau copernico, nº 805, Quadra 1-a, lote 07, Sala 
06 Bairro: Jardim da luz
cEP: 74.850-510  Goiânia/Go
diretor responsável: Paulo roberto arévalo Barros filho
Ordenador Responsável:  Ruth Pimentel Mello – Diretora Presidente

Protocolo: 776149

terMo aditiVo a coNtrato
.

contrato n°: 027/2019
Termo aditivo n°: 3° Termo aditivo, sob a égide legal
objeto do contrato: o objeto do contrato é a prestação de serviços conti-
nuados de manutenção preventiva e corretiva e de assistência técnica com 
a substituição de peças de 582 (quinhentos e oitenta e dois) equipamentos 
de autoatendimento e 720 (setecentos e vinte) equipamentos de Terminais 
de caixa da marca diebold, de propriedade do Banpará.
Modalidade da contratação: inexigibilidade de licitação
data de assinatura do aditivo: 11/03/2022
Vigência do contrato do aditivo: 15/03/2022 a 14/03/2023
objeto do aditivo: Prorrogação de vigência, por mais 12 (doze) meses
fundamento legal do aditivo: art. 71, da lei nº 13.303/2016
Valor Global Estimado, sob demanda, de até: r$ 8.159.543,73 (oito mi-
lhões, cento e cinquenta e nove mil, quinhentos e quarenta e três reais e 
setenta e três centavos)
contratada: ProcoMP iNdÚSTria ElETrÔNica lTda
Endereço: Av. Kenkiti Simomoto, 767 – Jaguare – CEP:05.347-010 São Paulo - SP
diretor responsável: Bruno Bitar Morhy – Diretor de Tecnologia
Ordenador Responsável: Ruth Pimentel Mello – Diretora-Presidente

Protocolo: 776383
coNtrato Nº: 021/2018
terMo aditiVo Nº: 04
objeto do contrato: Prestação de serviços técnicos de contabilidade especia-
lizados em cálculos trabalhistas e perícias para embasar a defesa do Banpará
Modalidade da contratação: Pregão Eletrônico Nº 025/2017
data de assinatura do aditivo: 17/03/2022
Vigência do aditivo: 19/03/2022 a 18/03/2023
objeto do aditivo: Prorrogação de vigência e decréscimo contratual
fundamento legal do aditivo: artigo 37, XXi da cf e artigo 57, ii da lei 8.666/93.
Valor Global anual Estimado de até: r$-248.190,00 (duzentos e quarenta 
e oito mil, cento e noventa reais)
 contratado: coNSUlPEr coNSUlToria E PErÍcia
Endereço: Rua Turfa, nº 1274 – Bairro: Barroca
cEP: 30431-091 Belo Horizonte/MG
 diretor responsável: Paulo roberto arévalo Barros filho
Ordenador Responsável: Ruth Pimentel Mello – Diretora-Presidente

Protocolo: 776610

oUtras MatÉrias
.

Nota de empenho da despesa: nº 028/2022;
Valor: r$ 48.896,54 (quarenta e oito mil, oitocentos e noventa e seis reais 
e cinquenta e quatro centavos);
data: 24.03.2022;
Vigência: 24.03.2022/23.04.2022;
objeto: aquisição de (54) unidades de Prisma - Gerencia Geral; (120) uni-
dades de Prisma atendimento; (80) unidades de Prisma Encerrado/Pau-
sa compensatória; ((108) unidades de Prisma Preferencia; (08) unidades 
de Prisma Gerencia de Negócios; (250) unidades de adesivo Numeração 
de Mesa de atendimento;(2.000) unidades adesivo faixa adesiva p/ Vi-
dro; (135) unidades de adesivos Para vidro Proibido Uso de celular; (360) 
unidades de adesivo canais de atendimento; (110) unidades de adesivo 
Puxe/Empurre; (190) unidades de adesivo lei de atendimento Preferen-
cial;(150) unidades de adesivo cadeirante para Piso.
contratado: lUXNorTE iNdUSTria E coMÉrcio lTda.
Endereço: Rodovia BR 316, Km 06 – Avenida Leopoldo Teixeira, 111 - 
Levilândia – Ananindeua/PA.
cEP:  67.030-025
Telefone: (91) 3215-5115
ordenador: rUTH PiMENTEl MEllo.

Protocolo: 776258
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secretaria de estado
de saÚde PÚBLica

.

.

.

Portaria
.

Portaria N° 0373 de 22 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, pu-
blicada no doE nº. 30605 de 19.01.2006,
E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2022/306168.
rESolVE:
LOTAR, a contar de 07/02/2022, para fins de regularização funcional, a servi-
dora KláUdia YarEd Sadala, cedida da fScMP, matrícula n° 57174469/1, 
cargo PSicÓloGo, no dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, com atua-
ção na Gerência de Atenção ao Trabalhador – GAT/DGTES.

Portaria N° 0374 de 22 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, pu-
blicada no doE nº. 30.605 de 19.01.2006,
E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2021/855226.
rESolVE:
rEMoVEr, a servidora KariNE do Socorro doS SaNToS daMaScENo, 
cargo aTENdENTE coNSUlTÓrio dENTário, matrícula n° 54190948/1, 
da UNidadE dE rEfErÊNcia ESPEcialiZada - PrESidENTE VarGaS 
para a UNidadE dE rEfErÊNcia ESPEcialiZada aidS.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE, EM 
22.03.2022.
KEllY dE cáSSia PEiXoTo dE oliVEira SilVEira
dirETora dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE.

Protocolo: 776380
Portaria Nº 313 de 22 de MarÇo de 2022

o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições e;
considerando a solicitação da comissão Permanente de Sindicância/Nível 
central/SESPa - nos termos do ofÍcio Nº 25/2022/cPS/Nc/SESPa.
rESolVE:
i - instaurar a competente Sindicância administrativa, na forma do 199 da 
lei nº 5.810/94, nomeando para compor a comissão Especial, os servido-
res: débora Keila Nascimento de almeida, matrícula n° 54182991/2, Silvia 
regina Silva Pinto, matrícula nº 57197538/1, e ivanete Souza de almeida, 
matrícula nº 57234371/1, para sob a presidência da primeira, apurar os 
fatos a que se refere o Processo nº 2020/888537;
ii - a comissão deverá concluir os trabalhos com apresentação do re-
latório final no prazo máximo de 30 (trinta) dias, prorrogáveis por igual 
período, desde que por motivo fundamentado;
iii - 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, 22 de março de 2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica

Protocolo: 776628
Portaria N° 264 de 22 de MarÇo de 2022

o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que lhe 
são conferidas pelo art.138, parágrafo único, inciso V da constituição Estadual,
r E S o l V E:
adMiTir, a partir de 01/06/1979, fáTiMa do carMo BoUÇÃo ViaNNa, 
arquiteta, para serviços prestados, para fins de regularização funcional, 
conforme processo 2016/516350.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.

Portaria N° 265 de 22 de MarÇo de 2022
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas, pelo art.138, parágrafo único, inciso V da constituição 
Estadual,
r E S o l V E:
diSPENSar, a contar de 01/05/1981, fáTiMa do carMo BoUÇÃo ViaN-
NA, Arquiteta, como serviços prestados, para fins de regularização funcio-
nal, conforme processo 2016/516350.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica

Protocolo: 776193
GoVerNo do estado do ParÁ

sisteMa ÚNico de saÚde
11º ceNtro reGioNaL de saÚde

Portaria Nº 016 de 24 de MarÇo de 2022
a diretora do 11.º centro regional de Saúde, usando de suas atribuições 
que lhe são conferidas através da Portaria n.º 1.650 – CCG, de 05 de 
agosto de 2020, publicada no doE n.º 34.302, de 06/08/2020, com fun-
damento no art. 199, da lei Estadual n.º 5.810/94, que determina que a 
autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada 
a promover a sua apuração imediata, mediante sindicância ou processo 
administrativo disciplinar, assegurada ao acusado ampla defesa, e funda-
mentada no parágrafo único, do art. 201, no mesmo diploma legal,

r E S o l V E:
art. 1.º - Prorrogar, por 60 (sessenta) dias, a contar do dia 25/03/2022, o 
prazo de conclusão dos trabalhos da comissão de Permanente de Processo 
Administrativo Disciplinar – CPPAD/11.º CRS, designada pela Portaria n.º 
413, de 15 de março de 2021, e publicada no d.o.E. N.º 34.521, de 17 de 
março de 2021, referente ao Processo n.º 2018/466404, ante as razões 
expressas no Memorando n.º 7/2022 cPPad11crS-SESPa.
art. 2.º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marabá (Pa), 24 de março de 2022.
 irlândia da Silva Galvão
diretora do 11º crS/SESPa.

Protocolo: 776574

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 54 de 23 de MarÇo de 2022.
o Secretário adjunto de Gestão administrativa, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas por intermédio do decreto publicado em 03 de julho de 
2020 no doE nº 34.272, e Portaria nº 335 de 03 de julho de 2020 publi-
cado em 07 de julho de 2020 no doE de nº 34.272 e, coNSidEraNdo 
a obrigação da Administração de fiscalizar a execução de seus contratos 
administrativos, nos termos dos art. 58, inciso iii, e 67 da lei federal nº 
8.666/93; coNSidEraNdo os termos do decreto Estadual nº 870, de 04 
de outubro de 2013 e a cláusula Sétima do contrato nº 020/2022 a M f 
da S. fraNco-EirEli (oMNi odoNTo-MÉdica) nos autos do Processo n° 
2022/261085.
r E S o l V E: designar os servidores carloS alBErTo PiNa riBEiro, 
matrícula nº 723894, como fiscal/Titular e MARLUCIA OLIVEIRA LUZ, ma-
trícula nº 5897422/1, como fiscal/Suplente, para acompanhar, controlar 
e fiscalizar o contrato acima, bem como pelo atesto dos documentos de 
despesa, quando comprovada a fiel e correta execução do objeto contra-
tado, para fins de pagamento, no âmbito da SESPA, adotando todos os 
procedimentos necessários e previstos em lei.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SES-
Pa - ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS.

Protocolo: 776127

.

.

errata
.

coNtrato de GestÃo Nº 002/sesPa/2022 Processo 
Nº 2020/1054678

Protocolo: 775975  doE 34.905 de 24/03/2022
oNde se LÊ: cNPJ:18.963.002/0001-41
Leia-se: cNPJ: 23.453.830/0004-12
ordenador de despesa: ariel dourado Sampaio Martins Barros
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 776086

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

4º terMo aditiVo ao terMo de cooPeraÇÃo Nº 02/2018 - 
Processo N° 2020/79062, 2021/140031 e 2020/766724.

ParTES: Secretaria de Estado de Saúde Pública/SESPa, Secretaria de Estado 
de cultura-SEcUlT e a fundação Santa casa de Misericórdia do Pará/fScM.
do oBJETo: o Termo aditivo tem por objetivo prorrogar o prazo de vigên-
cia do Termo de cooperação Nº02/2018.
da ViGÊNcia: fica prorrogado o prazo de vigência do Termo de coope-
ração Nº 02/2018, por mais 12 (doze) meses, a contar de 23/03/2022 a 
24/03/2023.
DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais cláusulas estabelecidas no 
Termo de cooperação Nº 02/2018 não alteradas por este Termo aditivo.
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: 776385

.

.

FÉrias
.

Portaria N° 355 de 24 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,
rESolVE:
coNcEdEr, férias regulamentares a servidora desta SESPa, abaixo rela-
cionado:

Matrícula servidor Período aquisitivo Período de Gozo
5660475/1 clEa Maria MarTiNS ESTUMaNo 13.09.2015 a 12.09.2016 15.07.2022 a 13.08.2022
5660475/1 clEa Maria MarTiNS ESTUMaNo 13.09.2016 a 12.09.2017 15.08.2022 a 13.09.2022

oBS: coNforME ProcESSo Nº 2022/223241
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 24.03.2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 776551
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Portaria N° 354 de 24 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,
rESolVE:
coNcEdEr, férias regulamentares a servidora desta SESPa, abaixo rela-
cionado:

Matrícula servidor Período aquisitivo Período de Gozo
57221428/2 SaraH KEZia MElo GalVÃo 09.09.2017 a 08.09.2018 15.07.2022 a 13.08.2022

oBS: coNforME ProcESSo Nº 2022/242047
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 24.03.2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 776512
Portaria coLetiVa N.º 353 de 24 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, férias regulamentares aos servidores desta SESPa, abaixo re-
lacionados, para o mês de aBril/2022.

MatricULa serVidores eXercicio Periodo de GoZo
54189906-1 JaNicE faBiaNa Maia da SilVa 2021/2022 20.04.2022 a 19.05.2022
54190404-1 WENdEll aZEVEdo dE MEdEiroS 2021/2022 04.04.2022 a 03.05.2022

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 24.03.2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 776398

editaL de NotiFicaÇÃo
.

editaL de seLeÇÃo Nº 002/2022, de 08 de FeVereiro de 2022
resULtado do cHaMaMeNto PÚBLico

Processo Nº 2021/1141551
TiPo: TÉcNica E PrEÇo
a coMiSSÃo ESPEcial dE SElEÇÃo dESTiNada a ProcESSar E JUlGar 
cHaMaMENToS PÚBlicoS Para SElEÇÃo dE orGaNiZaÇÃo Social EM 
SaÚdE, através da SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, torna 
público o rESUlTado das análises dos recursos apresentados pelas oSS 
interessadas em celebrar coNTraTo dE GESTÃo para o gerenciamento, 
operacionalização e execução de atividades e serviços de saúde a serem 
desenvolvidos no Hospital regional Público dos caetés dr. Jorge Netto da 
costa, Policlínica francisco de freitas filho e no Núcleo de atenção ao 
Transtorno do Espectro autista (HrPc e anexos). os recursos foram julga-
dos da seguinte forma:
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH) – CO-
NHEcido E iMProVido
Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar (PRÓ-SAÚDE) - 
coNHEcido E iMProVido
Posto isto, concede-se prazo de 02 (dois) dias para apresentação de re-
curso hierárquico.
EUGENio PacEli fraNÇa rodriGUES
PrESidENTE da coMiSSÃo dE cHaMaMENTo PÚBlico

Protocolo: 776230

.

.

LABORATÓRIO CENTRAL
DO ESTADO DO PARÁ

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 44 de 22 de MarÇo de 2022
dETErMiNar a servidora GraciETE Maria SoarES coSTa, matrícula nº 
106231-1, ocupante do cargo de TÉcNico dE laBoraTÓrio, lotada no 
laboratório central, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no período de 23 de 
maio de 2022 a 21 de junho de 2022, referente ao Triênio de 01/10/2012 
a 30/09/2015.
  dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErTo SiMÕES JorGE JUNior
diretor do lacEN/Pará

Protocolo: 776174
Portaria Nº 43 de 22 de MarÇo de 2022

dETErMiNar a servidora daNiEllE oliVEira daMaScENo, matrícula nº 
57174833-1, ocupante do cargo de farMacÊUTico BioQUiMico, lotada 
no laboratório central, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no período de 02 
de maio de 2022 a 31 de maio de 2022, referente ao Triênio de 14.08.2015 
a 13.08.2018.
  dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErTo SiMÕES JorGE JUNior
diretor do lacEN/Pará

Protocolo: 776172

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 01/2022
reconheço a contratação direta por meio de inexigibilidade de licitação, 
considerando a orientação do Parecer MaNifESTaÇÃo Nº: 217/2022 dos 
autos do processo PaE Nº: 49844/2022, fundamentado na lei 8.666/93, 
iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, cujo objeto é: aquisição de: Teste para 
extração e purificação de DNA e RNA, 96 testes compatível com o sistema 
de extração automatizado Extracta 96 (fabricante: loccus) para a realiza-
ção de diagnóstico molecular de coVid-19 por meio de técnica de rT-Pcr 
em tempo real, com a finalidade de atender as necessidades do Laboratório 
central do Estado do Pará, através da Empresa: BS diaGNoSTica coMEr-
cial dE ProdUToS Para laBoraTorio lTda – CNPJ: 34.010.427/0001-
92, no valor de r$ 6.117.696,00 ( Seis Milhões , cento e dezessete Mil e 
Seiscentos e Noventa e Seis reais), com fundamento no art. 25, inciso i 
da lei federal nº 8.666/93.
ProGraMa dE TraBalHo: 10.302.1507-8288/ 10.305.1507-8302
foNTE dE rEcUrSo: 0103000000/ 0132000000/ 0149001435/ 
0149001878
NaTUrEa dE dESPESa: 339030
PlaNo iNTErNo; 1040008288c/ 1040008302c
Valor: r$ 6.117.696,00
Belém (Pa), 23 de março de 2022.
alBErTo SiMÕES JorGE JÚNior
diretor Geral do lacEN/Pa

Protocolo: 776261

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

ato de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
o diretor Geral do lacEN, Sr. alBErTo SiMÕES JorGE JUNior, brasileiro, 
casado, farmacêutico, cPf nº 630.584.212-49 e rG nº 3233137 raTifi-
ca o ato da comissão permanente de licitação do lacEN- laBoraTÓrio 
cENTral do ESTado do Pará, do ato declaratório de iNEXiGiBilidadE 
dE liciTaÇÃo 01/2022, cujo objeto é: aquisição de Teste para extração e 
purificação de DNA e RNA, 96 testes compatível com o sistema de extração 
automatizado Extracta 96 (fabricante: loccus) para a realização de diag-
nóstico molecular de coVid-19 por meio de técnica de rT-Pcr em tempo 
real, com a finalidade de atender as necessidades do Laboratório Central 
do Estado do Pará, através da Empresa: BS diaGNoSTica coMErcial dE 
ProdUToS Para laBoraTorio lTda – CNPJ: 34.010.427/0001-92, no 
valor de r$ 6.117.696,00 ( Seis Milhões , cento e dezessete Mil e Seiscen-
tos e Noventa e Seis reais), com fundamento no art. 25, inciso i da lei 
federal nº 8.666/93.
Belém (Pa), 23 de março de 2022.
alBErTo SiMÕES JorGE JÚNior
diretor Geral do lacEN/Pa

Protocolo: 776262

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  1ª REGIONAL

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº. 178 de 24 de MarÇo de 2022
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
coNcEdEr, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 
5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) Maria da coNcEiÇÃo ValE fEi-
ToSa matrícula 119571-1, odoNToloGo com lotação no (a) cS Pro-
VidÊNciaS 01 (um) mês de licença Prêmio, correspondente ao triênio 
01.06.2017 a 04.01.22.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 01.04.2022 a 30.04.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 24.03.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 776289
Portaria Nº. 173 de 16 de MarÇo de 2022

o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
coNcEdEr, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 
5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) JoSiaNY da coSTa Garcia al-
BiM matrícula 5595339-2, aSSiSTENTE Social com lotação no (a) UrES 
PrESidENTE VarGaS 01 (um) mês de licença Prêmio, correspondente ao 
triênio 24.05.2015 a 23.05.2018.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 01.04.2022 a 30.04.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 16.03.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 776315
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Portaria Nº. 179 de 24 de MarÇo de 2022
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
 coNcEdEr, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 
5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) aNa claUdia corrEa dE SoU-
Za matrícula 5116864-1 aGENTE dE PorTaria com lotação no (a) caPS 
icoaraci 01 (um) mês de licença Prêmio, correspondente ao triênio 
02.02.2009 a 01.07.2012.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 07.05.2022 a 05.06.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 24.03.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 776449
Portaria Nº. 181 de 24 de MarÇo de 2022

o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
 dETErMiNar, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 
5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) Maria lUcia ValE fEiToSa ma-
trícula 5150370-1 aSSiSTENTE Social com lotação no (a) UrE Mia 01 
(um) mês de licença Prêmio, correspondente ao triênio 02.07.2005 a 
01.07.2008.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 02.05.2022 a 31.05.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 24.03.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 776522
Portaria Nº. 180 de 24 de MarÇo de 2022

o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
 coNcEdEr, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 
5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) dilErMaNo da SilVa SoarES 
matrícula 5048109-2 aGENTE dE PorTaria com lotação no (a) UrE rEdU-
To 01 (um) mês de licença Prêmio, correspondente ao triênio 16.09.2015 
a 15.09.2018.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 02.05.2022 a 31.05.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 24.03.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 776491

.

.

errata
.

o diretor do 1° ceNtro reGioNaL de saÚde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria n o. 76/2019-ccG de 09.01.19, 
publicada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
errata da Licença Prêmio Portaria Nº. Portaria Nº. 102 de 09 
de fevereiro de 2022, publicada no diário oficial N° 34862 dE 10 
dE fEVErEiro dE 2022 que coNcEdEr, em comum acordo, de acordo 
com o artigo 98 da lei nº. 5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) aNa 
Maria ViEira dE SoUZa , matrícula 5416930-2 cargo de TEcNico dE 
ENfErMaGEM regime jurídico de Estatutário Efetivo, classe “--”, lotada (o) 
no (a) UrE rEdUTo, 02 (dois) meses de licença Prêmio, correspondente 
ao triênio 19.06.2013 a 18.06.2016.
onde se lê ao triênio de 19.06.2013 a 18.06.2016,
Leia-se ao triênio de 19.06.2016 a 18.06.2019.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa em: 15.02.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 776324

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria de coNcessÃo  N°154/2022 – 24/03/2022
sUPriMeNto de FUNdo (decreto 1.180 de 12/08/2008)

Prazo para aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de contas (em dias): 15
Nome do Servidor cargo do Servidor Matricula
cÉlio aNdrE GoMES SaraiVa; ag. administ.: 54191522/1
recurso(s): r$ 4.000,00
fonte do recurso Natureza da despesas, Valor;
0103000000 339030 r$ 2.000,00
0103000000 339039 r$ 2.000,00
observação: conceder Suprimento de fundo a Unidade do caps renascer/1°-
crS/SESPa, no valor total de r$ 4.000,00 (Quatro Mil reais), para atender 
despesas com Material de consumo e serviços de terceiros pessoa jurídica.
ordenador: Marco a. rodrigues Normando

Protocolo: 776124

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  3ª REGIONAL

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 252,253 e 254 de diaria 24/03/2022
lei ordinária nº 5.810, de 2 4 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: irá avaliar e atualizar os sistemas de informação SisPNcda/li-
raa/lia e localidades assim como, orientar os digitadores quanto alimen-
tação , analose e envio das informações enviadas para o MS.
Origem: Castanhal –Pa-Brasil
destino: curuçá Período:  28,29 e 30/03 /2022
Servidor: césar a. azevedo de oliveira cPf- 166.429.532.15 mat. 0498875 
crago ag. de saúde
Geofran da costa Pimentel cPf- 320.005.882.04 mat. 5144930 cargo: da-
tilografo
Waldocelys P. Manos Moraes cPf-410.549.542.91 mat. 57206406/1 cargo: 
motorista período 31/03/2022
João ricardo da rocha rodriguês cPf- 410.549.542.-91 mat. 572064061 
cargo: motorista período: 01/04/2022
ordenador: Mário Moraes chermont filho

Protocolo: 776122
Portaria Nº 249,250,251,255 de diaria 24/03/2022

lei ordinária nº 5.810, de 2 4 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: Supervisionsar visitas em domicilio feitas pelos acEs e avaliar 
as pesquisas larvárias executadas pelos mesmo para o controle vetoral.
Origem: Castanhal –Pa-Brasil
destino: curuçá Período:  28 /03 a 01/04 /2022
Servidor: fábio r. ferreira cPf-136.148.942..15 mat. 721182 cargo: ag. de port.
Paulo Elias V. de Sousa cPf- 174.421.502.25 mat. 0498827 cargo: ag. de saúde
Sérgio Paulo cordovil cPf-093.367.102.49 mat. 0478473 cargo: aux. de 
saneamento
Henrique ferreira da  Silva Júnior  cPf-594.309.072.04 mat. 5903315 cargo: 
enfermeiro
Waldocelys P. Manos Moraes cPf-410.549.542.91 mat. 57206406/1 cargo: 
motorista período 28/03/2022
francisco Paulo da Silva costa cPf- 036.584.732.15 mat. 5149290/1 car-
go: motorista período: 29/03/2022
Sérgio da costa carvalho cPf 104.639.682.04 mat. 1036585 cargo: moto-
rista periodo: 30/03/2022
ordenador: Mário Moraes chermont filho

Protocolo: 776106

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  5ª REGIONAL

.

Portaria Nº 049 de 24/03/2022
fUNdaMENTo lEGal: arT. 149 da lEi 5.810/94
oBJETiVo: rEaliZar MoNiToraMENTo NaS aÇÕES dE coNTrolE da 
HaNSENÍaSE.
PErÍodo: 28/03 a 01/04/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4,5
oriGEM: SÃo MiGUEl do GUaMá
dESTiNo (S): UliaNÓPoliS- Pa, iPiXUNa do Pará- Pa, aUrora do 
Pará- Pa E MÃE do rio- Pa.
SErVidor (ES):

NoMe MatricULa carGo
fErNaNdo MaUrÍcio ViÉGaS fErNaNdES 57198001/1 ENfErMEiro

Maria dE NaZarÉ NErES da SilVa 91170/1 daTilÓGrafa

ordENador: Maria lUcilENE riBEiro daS cHaGaS
Protocolo: 776346

Portaria Nº 050 de 24/03/2022
fUNdaMENTo lEGal: arT. 149 da lEi 5.810/94
oBJETiVo: coNdUZir SErVidorES Para rEaliZar MoNiToraMENTo 
NaS aÇÕES dE coNTrolE da HaNSENÍaSE.
VEÍcUlo OFICIAL FORD RANGER– PLACA NSV 3D76
PErÍodo: 28/03 a 01/04/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4,5
oriGEM: SÃo MiGUEl do GUaMá
dESTiNo (S): UliaNÓPoliS-Pa, iPiXUNa do Pará- Pa, aUrora do 
Pará- Pa E MÃE do rio- Pa.
SErVidor (ES):

NoMe MatricULa carGo
JoÃo carloS riBEiro fidEliS 0853010/1 MoToriSTa

ordENador: Maria lUcilENE riBEiro daS cHaGaS
Protocolo: 776348
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SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
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.

.

.

errata
.

errata de diÁria.
Portaria Nº35 de 04 de Março de 2022; publicado no diário oficial 
No 34.891 de 14 dE MarÇo dE 2022; Protocolo nº 770649
Servidora:
alessandra Nádrea Sousa Silva.
onde se lê.
Matrícula:5904121
Leia-se.
Matrícula:59014121
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
aline Nair liberal cunha.
dirETora do 9° cENTro rEGioNal dE SaÚdE

Protocolo: 776060

.

.

diÁria
.

Portaria Nº74 de 18 de MarÇo de 2022
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
objetivo: realizar MoNiToraMENTo e aSSESSoraMENTo das ações e 
serviços relacionados à atenção Primária à Saúde (Equipe Saúde da fami-
lia ribeirinha, ESfs convencionais), avaliação do processo de trabalho das 
Equipes Saúde da família e dos indicadores de desempenho da atenção 
Primária à Saúde-Previne Brasil, no âmbito da Saúde Materna e infantil e 
rede cegonha.
origem: Santarém/ Pa- Brasil
Destino: Itaituba/ PA – Brasil
Período: 04/04/2022 à 08/04/2022. / N° de diária: 4,5 (quatro diárias e meia)
Servidoras:
irlana Siqueira de Souza
cPf:414.266.732-72.
Matrícula:58974211.
cargo: Enfermeira.
iglea Thaiana Silva fontinelles
Matricula n° 57207915/3
cPf: 803.962. 752-49
cargo: Enfermeira.
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 776332
diÁrias

Portaria Nº 73 de 23 de MarÇo de 2022.
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
oBJETiVo: atender à Solicitação da Secretaria Municipal de Saúde de itai-
tuba, ofício 001/2022 /dVS/ccE e realizar o 2° módulo da capacitação 
dos 06 (seis) Servidores do Quadro de agente de Endemias do Município 
de itaituba iniciado em outubro de 2021 para que possam atuar nas rotinas 
de Entomologia inerentes ao Programa Nacional de Vigilância e controle 
da Malária.
origem: Santarém/ Pa- Brasil
destinos: itaituba/ Pa -Brasil
Período: 04/04/2022 a 16 /04/2022 N° de diária: 12,5 (doze diárias e meia)
Servidores:
Herberto de carvalho dantas filho
cPf: 194.181.832-34
Matrícula: 0505321
cargo: agente de saúde
Eládio Ângelo de carvalho
cPf: 324.348.042-68
Matrícula: 500837
cargo: agente de saúde
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 776252
Portaria Nº 76 de 21 de MarÇo de 2022

fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
objetivo: o nosso objetivo nesse momento de crise em saúde pública cau-
sada pela pandemia é diminuir e prevenir riscos à saúde e intervir nos pro-
blemas sanitários contribuindo para melhor qualidade de vida da população.
origem: Santarém/ Pa- Brasil
Destino: Terra Santa / PA – Brasil
Período: 18/04/2022 à 23/04/2022/ N° de diárias: 5,5 (cinco diárias e meia)
Servidores:
Mário da conceição lira Brasil
cPf: 100 526 152-00
Matrícula: 111546/1
cargo: agente de Vigilância Sanitária
Jorge aluísio coelho costa
cPf: 072.522.342-15.
Matrícula: 270717/2
cargo: Médico Veterinário

Josie Giceli da Silva Vieira.
cPf: 687.106.902-04.
Matrícula: 5897263.
cargo: Enfermeiro.
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 776505
Portaria Nº75 de 21 de MarÇo de 2022

fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
objetivo: Prestar assessoria Técnica com vistas a capacitação de servido-
res municipais referente aos programas ViSaMB.
origem: Santarém/ Pa- Brasil
Destino: Curuá/ PA – Brasil
Período: 25/04/2022 à 29/04/2022. / N° de diária: 4,5 (qutro diárias e meia)
Servidoras:
Elizângela de Sousa Gonçalves leal
cPf: 636.456.702-97
Matrícula: 572073451
cargo: agente de Endemias
Sandra regina caramuru da costa
cPf: 205.396.652-15
Matrícula:1225343
cargo: agente de saúde,
Marli Miranda,
cPf: 206352062-34
Matrícula: 5901499/1
cargo: Técnica em enfermagem,
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 776443

t.
.

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 02 de 23 de MarÇo de 2022.
a dirETora do 9° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções que foram conferidas pela Portaria nº 72/2021-ccG de 13/01/2021, 
publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.459 de 14/ 01/ 2021
coNSidEraNdo os termos do Processo Nº 2022/185890
rESolVE:
TorNar SEM EfEiTo a Portaria Nº 23 de 18 de fevereiro de 2022, publi-
cada no Diário Oficial Nº 34.880 de 04 de Março 2022. Protocolo: 766782, 
em nome dos servidores Herberto de carvalho dantas filho, matrícula: 
0505321 e Gleydson de Barros coelho, matricula: 572075481, referente à 
concessão de diárias no período de 08/03/2022 a 20/03/2022 N° de diá-
ria: 12,5 (doze diárias e meia).
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aliNE Nair cUNHa liBEral
diretora do 9º crS/SESPa

Protocolo: 776255

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
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.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 02, de 17 de MarÇo de 2022.
o diretor do 10ºcrS/SESPa, no uso de suas atribuições e, coNSidEraN-
do o disposto na Portaria nº 1082 de 06 de julho de 2022, publicada no 
d.o.E. n° 34.360 de 07/07/2022.
considerando o regimento interno da comissão intergestores regional da 
região do Xingu, no que se refere a Secretaria Executiva da cir, aprovado 
pela resolução cir nº 10, de 15 de maio de 2019.
resolve:
art. 1 º - Nomear a contar do dia 06 de setembro de 2021, a servidora: 
Gelcides Soares Modesto matricula: 542642/1, na função de Secretária 
Executiva da cir Xingu.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
altamira/Pa, 17 de março de 2022.
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crS/SESPa
Portaria nº 1082 de 06 de julho de 2022

Protocolo: 776343
Portaria Nº 01, de 17 de MarÇo de 2022.

o diretor do 10ºcrS/SESPa, no uso de suas atribuições e, considerando 
o disposto na PorTaria Nº 1082 de 06 de julho de 2022, publicada no 
d.o.E. n° 34.360 de 07/07/2022.
considerando o decreto nº 7.508, de 28/06/2011 que regulamenta a lei 
no 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do 
Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à 
saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências.
considerando o regimento Interno da Comissão Intergestores Bipartite – 
CIB/Pará, especificamente o artigo 3º, § 5º, que estabelece que as nome-
ações e substituições dos membros da cir, titulares e/ou suplentes, serão 
oficializadas por meio de portaria do diretor regional, conforme indicação 
das entidades participantes.
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considerando a resolução ciB nº 90, de 12 de junho de 2013, que repac-
tuar o desenho de Regionalização do Estado do Pará, e define que a Re-
gião Xingu é constituída pelos municípios de altamira, anapú, Brasil Novo, 
Medicilândia, Pacajá, Porto de Moz, Senador José Porfirio, Uruará e Vitória 
do Xingu.
considerando o regimento interno da comissão intergestores regional 
da região do Xingu, aprovado pela resolução cir nº 10, de 15 de maio 
de 2019.
resolve:
art. 1 º - Nomear o representante do segmento coSEMS/Pa (colegiado de Se-
cretários Municipais de Saúde do Estado do Pará), abaixo discriminado, para 
compor a cir XiNGU (comissão intergestores regional da região do Xingu).
1.Wenderson Barros da Silva – Secretário Municipal de Saúde de Porto de Moz.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
altamira/Pa, 17 de março de 2022.
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crS/SESPa
Portaria nº 1082 de 06 de julho de 2022

Protocolo: 776335

.

.

diÁria
.

Portaria N° 0074/2022, de 24/03/2022
Portaria individual
objetivo: realizar: investigação de autoctonia de casos de malária e rea-
lização de inquérito hermoscopico para bloqueio e transmissão da malária.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
destino (s): aNaPÚ
Servidor: 0504158/ GEraldo EMiliaNo dE fariaS (agente de Saúde 
Publica) / 7,5 diárias (completa) de 11/04/2022 a 18/04/2022
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crS/SESPa

Protocolo: 776616
Portaria N° 0077/2022, de 24/03/2022

Portaria individual
objetivo: realizar: Vistoria, captura e tratamento dos quirópteros.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
destino (s): Vitoria do Xingu loc. indígenas (Maratu)
Servidor: 0505756/ MaNoEl dE liMa fErrEira (agente de Saúde Publi-
ca) / 9,5 diárias (completa) de 07/04/2022 a 16/04/2022
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crS/SESPa

Protocolo: 776618
Portaria N° 0057/2022, de 24/03/2022

Portaria coletiva
Objetivo: Realizar: Capacitação com profissionais de Atenção Básica, vigi-
lância em Saúde e Urgência e Emergência, abordando assuntos relaciona-
dos ao preenchimento das notificações dos agravos da vigilancia em saúde 
do trabalhador.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
destino (s): anapú e Pacajá
Servidor: 5939905/1 / JoSENilda fiMa dE araUJo SoUSa (aSiSTENTE 
Social) / 6,5 diárias (completa) de 03/04/2022 a 09/04/2022
Servidor: 5426421 / GElcidES SoarES ModESTo (Técnica Pat. clínica) / 
6,5 diárias (completa) de 03/04/2022 a 09/04/2022
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crS/SESPa

Protocolo: 776198
Portaria N° 0076/2022, de 24/03/2022

Portaria individual
Objetivo: Conduzir Viatura Oficial com Servidores do CEREST, para realizar 
capacitarão com profissionais da atenção Básica.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
destino (s): anapú e Pacajá
Servidor: 0498789/ fraNciSco foNTENElE dE PiNHo (agente de Saúde 
Pública) / 6,5 diárias (completa) de 03/04/2022 a 09/04/2022
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crS/SESPa

Protocolo: 776207
Portaria N° 0081/2022, de 12/03/2022

 Portaria coletiva
objetivo: realizar inspeção em serviços de saúde e produtos nas ações de 
vigilância sanitária do município.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
destino (s): Medicilândia
Servidor: 5160391 - Jorge Gil chagas de almeida (Técnico de Vig. Sanitá-
ria) / 4,5 diárias (completa) de 04/04/2022 a 08/04/2022

Servidor: 57196784/ - Ney carvalho da Silva (Enfermeiro / dir. divisão 
Técnica) / 4,5 diárias (completa) de 04/04/2022 a 08/04/2022
Servidor: 57224781 - Edivaldo de Souza Silva (Téc. de Enfermagem/ Técni-
co de Vig. Sanitária) / 4,5 diárias (completa) de 04/04/2022 a 08/04/2022
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crS/SESPa

Protocolo: 776412

oUtras MatÉrias
.

sisteMa ÚNico de saÚde
10º ceNtro reGioNaL de saÚde - sesPa

coMissÃo iNterGetores reGioNaL traNsaMaZôNica 
XiNGU - cir XiNGU

resoLUÇÃo Nº 02 de 17 de MarÇo de 2022.
A Comissão Intergestores Regional – CIR Região de Saúde Transamazônica/
Xingu-Pa, no uso das suas prerrogativas regimentais e atribuições legais, 
em conformidade com o disposto no decreto Presidencial nº 7508/2011 e,
considerando a Política Nacional de atenção Básica (PNaB), disposta no 
anexo XXii da Portaria de consolidação nº 2/GM/MS, de 28 de setembro 
de 2017, que consolida as normas sobre as políticas nacionais de saúde do 
Sistema Único de Saúde.
considerando a Seção iii - das Equipes de Saúde da família ribeirinha 
(ESfr) e das Equipes de Saúde das famílias fluviais (ESff) dos Municípios 
da Amazônia Legal e do Pantanal Sul-Mato-Grossense, do Capítulo II – 
das Equipes de Saúde da família, disposta no anexo XXii da Portaria de 
consolidação nº 2/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que consolida as 
normas sobre as políticas nacionais de saúde do Sistema Único de Saúde.
considerando a Seção iV - das Unidades Básicas de Saúde fluviais (UBSf), do 
Capítulo II – Das Equipes de Saúde da Família, disposta no Anexo XXII da Por-
taria de consolidação nº 2/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que consolida 
as normas sobre as políticas nacionais de saúde do Sistema Único de Saúde.
considerando que a cir como, instância regional, técnica e de pactuação 
é a representação regionalizada da comissão intergestores Bipartite - ciB, 
cujas atribuições são de analisar e aprovar os pleitos apresentados pelas 
secretarias municipais de saúde, no âmbito regional.
considerando que na 3ª reunião ordinária da cir-XiNGU, realizada no 
dia 20/05/2021, conforme deliberação dos membros da CIR – XINGU, que 
aprovou por unanimidade o credenciamento da UBS fluvial com Saúde 
Bucal do município de Porto de Moz.
o Presidente da cir - XiNGU, no uso de suas atribuições legais:
rESolVE:
art. 1º - aprovar o pleito de credenciamento de 01 (uma) Unidade Básica 
de Saúde fluvial (UBSf) com Saúde Bucal do município de Porto de Moz.
- Identificação da UBS: Unidade Básica Saúde da Família Fluvial “RAY DU-
arTE”. cNES: 670529  iNE: 0002177854
art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
altamira/Pa, 17 de março de 2022.
Waldecir aranha Maia Elysson leonarde Kloss
Presidente da cir Transamazônica/Xingu Vice-Presidente da cir Transa-
mazônica/Xingu

Protocolo: 776322
sisteMa ÚNico de saÚde

10º ceNtro reGioNaL de saÚde - sesPa
coMissÃo iNterGestores reGioNaL traNsaMaZôNica 

XiNGU - cir XiNGU
resoLUÇÃo Nº 03 de 17 de MarÇo de 2022

A Comissão Intergestores Regional – CIR Região de Saúde Transamazônica/
Xingu-Pa, no uso das suas prerrogativas regimentais e atribuições legais, 
em conformidade com o disposto no decreto Presidencial nº 7508/2011 e,
considerando a Portaria nº 2.326 de 04 de outubro de 2018 que aprova a 
adesão de municípios a Política Nacional de atenção integral a Saúde das 
Pessoas Privadas de liberdade no Sistema Prisional (PNaiSP);
considerando a apresentação do Plano de ação elaborado por Técnicos do 
município de Vitoria do Xingu e altamira em juntamente com técnicos da 
coordenação de atenção integral à Saúde Prisional- cEaiSP/SESPa, da 
Secretaria Estadual de Administração Penitenciaria – SEAP;
considerando a deliberação consensual da comissão intergestores regio-
nal do Xingu - cir Xingu, em reunião ordinária ocorrida em 04/11/2021, 
constante em ata.
o Presidente da cir - XiNGU, no uso de suas atribuições legais:
rESolVE:
I – Aprovar, por unanimidade o Plano de Ação à Saúde das Pessoas pri-
vadas de liberdade cElEBrada entre coordenação de atenção integral 
à Saúde Prisional- cEaiSP/SESPa, Secretaria Estadual de administração 
Penitenciaria – SEAP entre os municípios de Vitoria do Xingu e altamira.
II – Aprovar ainda a implantação a Equipe de Atenção Primaria Prisional 
ampliada do município de Vitória do Xingu.
III – Esta resolução entrará em vigor na data da sua assinatura.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
altamira/Pa, de 17 de março de 2022.
Waldecir aranha Maia Elysson leonarde Kloss
Presidente da cir Transamazônica/Xingu Vice-Presidente da cir Transa-
mazônica/Xingu

Protocolo: 776316
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SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  11ª REGIONAL

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 35 de 11 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 servidores da divisão vigilância em saúde para reali-
zar uma inspeção sanitária, conforme Portaria 34
Municípios: Marabá/ curionópolis/ canãa dos carajás
PEriodo: 28/03 a 01/04/2022
4/4 ( QUaTro diária E MEia )

serVidor carGo
 

MatricULa

JoSE SaiVa aMado MoToriSTa 503577

ordenador: irlândia da Silva Galvão
Protocolo: 776058

 Portaria Nº 34 de 11 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: realizar inspeção sanitária em indústria de água envazada 
e farmácia de manipulação para fins de licenciamento monitoramento VI-
SaT e monitoramento em  imunização/rede de frio .
Municípios: Marabá/ curionópolis/ canãa dos carajás
PEriodo: 28/03 a 01/04/2022
4/4 ( QUaTro diária E MEia )

serVidor carGo MatricULa
aNdrEZa ciNara criSTo aNdradE farmacêutica 5940382-1,

TElMa PErEira NEGUEiroS Médico Veterinário 5094232-1,-
NaGilVaN rodriGUES aMoUrY agente de Saúde 54196719-1

  
ordenador: irlândia da Silva Galvão

Protocolo: 776047

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  12ª REGIONAL

.

Portaria Nº 137 de 24 de MarÇo de 2022.
Nome: catarina Maria Santos abud
cargo: agente administrativo
Matrícula/Siape: 563317
cPf: 134.890.702-91
Período: 24 a 30.04.2022.
Nº de diárias: 6,5 (seis e meia)
origem: Belém
destino: conceição do araguaia
objetivo: dar suporte na realização do levantamento dos Bens Móveis, 
inservíveis e dos veículos deste 12 crS/SESPa.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes - diretora do 12º crS 
/ SESPa - Portaria nº 1700/23.11.2021.

Protocolo: 776066

.

.

HOSPITAL OPHIR LOYOLA

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 244/2022 - GaB/dG/HoL.
a dirETora GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo dEcrETo de 01/12/2021, publicado no doE 
nº 34.783 de 02/12/2021.
coNSidEraNdo a nova redação do art. 116 da lei Estadual nº 5.099/83, 
combinando com o art. 98 da lei nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os termos contidos no Processo nº 2022/130888 de 
02/02/2022.

coNSidEraNdo o que foi apurado nos assentamentos funcionais da ser-
vidora lUciENE alMEida da SilVa, Técnico de administração e finan-
ças (ciências contábeis), matricula n° 5890757/1, lotada na assessoria 
de controle interno, referente ao 2º triênio de 29/07/2014 a 28/07/2017 
(30 dias).
rESolVE:
coNcEdEr licença Prêmio de 30 (trinta) dias, a servidora lUciENE alMEi-
da da SilVa, Técnico de administração e finanças (ciências contábeis), 
matricula n° 5890757/1, pertencente ao Quadro de Pessoal ativo do Hol, 
para ser gozada no período de 04/04/2022 a 03/05/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 23 de março de 2022.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 776153

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria FiscaL de coNtrato Nº 243/2022–GaB/dG/HoL
a diretora Geral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso de suas atribuições 
que lhe foram designadas através do decreto Governamental de 1º de de-
zembro de 2021, publicado no doE nº 34.783 de 02 de dezembro de 2021 
e aquelas previstas na lei Estadual nº 6.826/2006 e ainda
rESolVE:
designar as servidoras desta autarquia, daNiEli do Socorro BriTo Ba-
TiSTa, Médica e coordenadora, matrícula nº 57225747/1 - Hol, e no seu 
impedimento, daUaNa arrUda dE oliVEira BaSToS, Médica, matrícula 
nº 57202935/1 - Hol, ambas lotadas na divisão de Endoscopia e Bron-
coscopia do Hospital ophir loyola para a função de fiscais do contrato nº 
046/2022, firmado com a empresa SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA 
dE EQUiPaMENToS lTda, cujo objeto é a aquisição de armário de endos-
cópios. Processo nº 2021/354.728 (PaE).
diretora Geral iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 776052

.

.

coNtrato
.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 046/2022-HoL
objeto: aquisição de armário de Endoscópios.
Valor Global: r$ 18.000,00 (dezoito mil reais).
data assinatura: 23/03/2022
Vigência: 23/03/2022 até 22/03/2023.
Pregão nº 005/2022 - Processo nº 2021/354.728
orçamento: 10.302.1507.8289. 449052 fonte: 0103/0301/0269
contratado: SQUadra do BraSil diSTriBUidora dE EQUiPaMENToS 
lTda, com sede na rua João Ponciano Borges nº 620 , Bairro : capão da 
imbuia , curitiba Pr, fone: (41) 3092-0027 /  (41)  98438-6106, e-mail: 
squadradobrasil@gmail.com, inscrita no cNPJ sob o nº 30.037.851/0001-70.
diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 776051

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrôNico N°039/2022 – HoL
srP Nº025/2022

objeto: aQUiSiÇÃo dE orTESES, PrÓTESES E MaTEriaiS ESPEciaiS 
(oPME’S) para realização de exames e procedimentos de NEUrorradio-
loGia iNTErVENcioNiSTa para atender ao período de 12 Meses
data da abertura: 06/04/2022
Horário: 09h (Horário de Brasília)
local: www.comprasnet.gov.br
ordenador responsável: ivete Gadelha Vaz
o Edital está disponível na íntegra no site: www.comprasnet.gov.br/www.
compraspara.pa.gov.br
Belém, 24 de março de 2022
charles cristiano Soares ferreira
cPl-Hol

Protocolo: 776311
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrôNico N°201/2021 – HoL
objeto: aquisição de cadeiras de rodas, cadeiras de obeso até 120kg e 
Macas Hospitalares
data da abertura: 07/04/2022
Horário: 09h (Horário de Brasília)
local: www.comprasnet.gov.br
ordenador responsável: ivete Gadelha Vaz
o Edital está disponível na íntegra no site: www.comprasnet.gov.br/www.
compraspara.pa.gov.br
Belém, 24 de março de 2022
charles cristiano Soares ferreira
cPl-Hol

Protocolo: 776587
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aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrôNico N°040/2022 – HoL

objeto: aquisição de cardioVErSorES
data da abertura: 06/04/2022
Horário: 09h (Horário de Brasília)
local: www.comprasnet.gov.br
ordenador responsável: ivete Gadelha Vaz
o Edital está disponível na íntegra no site: www.comprasnet.gov.br/www.
compraspara.pa.gov.br
Belém, 24 de março de 2022
charles cristiano Soares ferreira
cPl-Hol

Protocolo: 776480

.

.

coNVÊNio
.

terMo de coNVÊNio
Processo nº 2022/263726
DAS PARTES: HOSPITAL OPHIR LOYOLA – HOL E CENTRO UNIVERSITÁRIO 
METroPoliTaNo da aMaZÔNia - UNifaMaZ
do oBJETo: a mútua cooperação entre as partes e o intercâmbio entre as 
entidades, visando à concessão de estágio obrigatório supervisionado não 
remuneradono Hol, aos discentes dos cursos de Medicina e Pós-Gradua-
ção da área da saúde da UNifaMaZ, com fundamento na lei federal nº 
11.788/2008, de 25 de Setembro de 2008 e demais Normas pertinentes.
do PraZo: a vigência do presente instrumento terá a duração de 12 
(doze) meses, contado da data de sua assinatura.
DO FORO: Belém – Pará
daTa: 23/03/2022
aSSiNaTUraS:
iVETE GadElHa VaZ - dirETora GEral do HoSPiTal oPHir loYola - Hol
MIGUEL ANTONIO FERREIRA FECURY – CENTRO UNIVERSITÁRIO METRO-
PoliTaNo da aMaZÔNia - UNifaMaZ
ENdErEÇo do coNVENiado: avenida Visconde de Souza franco, nº 72, 
Bairro do Umarizal – CEP: 66.053-000 – Belém/PA.

Protocolo: 776109
terMo de coNVÊNio

Processo nº 2022/200233
DAS PARTES: HOSPITAL OPHIR LOYOLA – HOL E FUNDAÇÃO CENTRO DE 
HEMoTEraPia E HEMaToloGia do Pará.
do oBJETo: a mútua cooperação entre as partes e o intercâmbio entre 
as entidades convenentes, visando à realização de atividades técnicas em 
nível de PÓS-GRADUAÇÃO – PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MULTIPROFIS-
SioNal E UNiProfiSSioNal (corEMU) E MÉdica (corEME) na fUN-
daÇÃo cENTro dE HEMoTEraPia E HEMaToloGia do Pará, com fun-
damento na lei federal nº 11.788/2008, de 25 de Setembro de 2008 e 
demais Normas pertinentes.
do PraZo: a vigência do presente instrumento terá a duração de 60 (ses-
senta) meses, contado da data de sua assinatura.
DO FORO: Belém – Pará
daTa: 23/03/2022
aSSiNaTUraS:
iVETE GadElHa VaZ - dirETora GEral do HoSPiTal oPHir loYola - Hol
PAULO ANDRÉ CASTELO BRANCO BEZERRA – Presidente da FUNDAÇÃO 
cENTro dE HEMoTEraPia E HEMaToloGia do Pará.
ENdErEÇo do coNVENiado: Travessa Padre Eutíquio, nº 2109, Batista 
Campos – CEP: 66.033-000 – Belém/PA.

Protocolo: 776100

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 245/2022 – GaB/dG/HoL
a dirETora GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto de 01/12/2021, Publicado no doE 
nº 34.783 de 02/12/2021.
coNSidEraNdo o disposto do art. 72, inciso iii, da lei nº 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994 e ainda o processo de n° 2022/258809;
r E S o l V E:
I – Autorizar o afastamento da servidora MARIA JOSE BASTOS, ocupan-
te da função auxiliar operacional, matricula nº 5636426/1, a contar de 
26/01/2022, por um período de 08 (oito) dias, decorrente do falecimento de 
SEBaSTiaNa dE oliVEira BaSToS (Mãe) sem prejuízo de sua remuneração.
II – Esta portaria entra em vigor da data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a data de 26/01/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Hospital ophir loyola,
Belém, 16 de março de 2022.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 776593

FUNDAÇÃO SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 294/2022/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 2021/893351
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 080/2022/
FSCMP, oriundo do PE SRP 058/2021/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-liQUidoS, PoMadaS E SolUÇÕES.
ii - dESiGNar a servidora TáSSia criSTiNa NUNES GalVÃo, matrícula: 
57223352/6, cargo: assistente administrativo, lotada na central de abaste-
cimento farmacêutico - ccaf, telefone (91) 4009-0339, E-mail: galvao.tas-
sia@gmail.com, para, na ausência do titular, exercer o encargo de substituto.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 23 de março de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará

Protocolo: 776150
Portaria Nº 295/2022/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 2021/893351
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 081/2022/
FSCMP, oriundo do PE SRP 058/2021/FSCMP; firmados pela SANTA CASA 
dE MiSEricÓrdia do Pará - fScMP com a empresa M M loBaTo co-
MÉrcio E rEPrESENTaÇÕES lTda, cNPJ: 05.109.384/0001-07, tendo 
como objeto a aQUiSiÇÃo dE MEdicaMENToS-liQUidoS, PoMadaS E 
SolUÇÕES.
ii - dESiGNar a servidora TáSSia criSTiNa NUNES GalVÃo, matrícula: 
57223352/6, cargo: assistente administrativo, lotada na central de abaste-
cimento farmacêutico - ccaf, telefone (91) 4009-0339, E-mail: galvao.tas-
sia@gmail.com, para, na ausência do titular, exercer o encargo de substituto.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 23 de março de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará

Protocolo: 776153
Portaria Nº 296/2022/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 2021/893351
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 082/2022/
FSCMP, oriundo do PE SRP 058/2021/FSCMP; firmados pela SANTA CASA 
dE MiSEricÓrdia do Pará - fScMP com a empresa STocK MEd Pro-
dUToS MÉdico-HoSPiTalarES lTda, cNPJ: 06.106.005/0001-80, tendo 
como objeto a aQUiSiÇÃo dE MEdicaMENToS-liQUidoS, PoMadaS E 
SolUÇÕES.
ii - dESiGNar a servidora TáSSia criSTiNa NUNES GalVÃo, matrícula: 
57223352/6, cargo: assistente administrativo, lotada na central de abaste-
cimento farmacêutico - ccaf, telefone (91) 4009-0339, E-mail: galvao.tas-
sia@gmail.com, para, na ausência do titular, exercer o encargo de substituto.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 23 de março de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará

Protocolo: 776154
Portaria Nº 297/2022/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 2021/893351
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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 083/2022/
FSCMP, oriundo do PE SRP 058/2021/FSCMP; firmados pela SANTA CASA 
dE MiSEricÓrdia do Pará - fScMP com a empresa diSTriBUidora 
dE MEdicaMENToS Pro SaÚdE lTda, cNPJ: 08.676.370/0001-55, tendo 
como objeto a aQUiSiÇÃo dE MEdicaMENToS-liQUidoS, PoMadaS E 
SolUÇÕES.
ii - dESiGNar a servidora TáSSia criSTiNa NUNES GalVÃo, matrícula: 
57223352/6, cargo: assistente administrativo, lotada na central de abaste-
cimento farmacêutico - ccaf, telefone (91) 4009-0339, E-mail: galvao.tas-
sia@gmail.com, para, na ausência do titular, exercer o encargo de substituto.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 23 de março de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará

Protocolo: 776156
Portaria Nº 298/2022/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 2021/893351
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 084/2022/
FSCMP, oriundo do PE SRP 058/2021/FSCMP; firmados pela SANTA CASA 
dE MiSEricÓrdia do Pará - fScMP com a empresa droGafoNTE lTda, 
cNPJ: 08.778.201/0001-26, tendo como objeto a aQUiSiÇÃo dE MEdica-
MENToS-liQUidoS, PoMadaS E SolUÇÕES.
ii - dESiGNar a servidora TáSSia criSTiNa NUNES GalVÃo, matrícula: 
57223352/6, cargo: assistente administrativo, lotada na central de abaste-
cimento farmacêutico - ccaf, telefone (91) 4009-0339, E-mail: galvao.tas-
sia@gmail.com, para, na ausência do titular, exercer o encargo de substituto.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 23 de março de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará

Protocolo: 776157
Portaria Nº 299/2022/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 2021/893351
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 085/2022/
FSCMP, oriundo do PE SRP 058/2021/FSCMP; firmados pela SANTA CASA 
dE MiSEricÓrdia do Pará - fScMP com a empresa caProMEd farMa-
cÊUTica lTda, cNPJ: 13.085.369/0001-96, tendo como objeto a aQUiSi-
ÇÃo dE MEdicaMENToS-liQUidoS, PoMadaS E SolUÇÕES.
ii - dESiGNar a servidora TáSSia criSTiNa NUNES GalVÃo, matrícula: 
57223352/6, cargo: assistente administrativo, lotada na central de abaste-
cimento farmacêutico - ccaf, telefone (91) 4009-0339, E-mail: galvao.tas-
sia@gmail.com, para, na ausência do titular, exercer o encargo de substituto.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 23 de março de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará

Protocolo: 776158
Portaria Nº 300/2022/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 2021/893351
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 086/2022/fScMP, 
oriundo do PE SRP 058/2021/FSCMP; firmados pela SANTA CASA DE MISE-
ricÓrdia do Pará - fScMP com a empresa ParaMEd diSTriBUidora 
dE MEdicaMENToS lTda, cNPJ: 16.647.278/0001-95, tendo como objeto 
a aQUiSiÇÃo dE MEdicaMENToS-liQUidoS, PoMadaS E SolUÇÕES.
ii - dESiGNar a servidora TáSSia criSTiNa NUNES GalVÃo, matrícula: 
57223352/6, cargo: assistente administrativo, lotada na central de abaste-
cimento farmacêutico - ccaf, telefone (91) 4009-0339, E-mail: galvao.tas-
sia@gmail.com, para, na ausência do titular, exercer o encargo de substituto.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 23 de março de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará

Protocolo: 776159

Portaria Nº 301/2022/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 2021/893351
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 087/2022/
FSCMP, oriundo do PE SRP 058/2021/FSCMP; firmados pela SANTA CASA 
dE MiSEricÓrdia do Pará - fScMP com a empresa alTaMEd diSTri-
BUidora dE MEdicaMENToS lTda, cNPJ: 21.581.445/0001-82, tendo 
como objeto a aQUiSiÇÃo dE MEdicaMENToS-liQUidoS, PoMadaS E 
SolUÇÕES.
ii - dESiGNar a servidora TáSSia criSTiNa NUNES GalVÃo, matrícula: 
57223352/6, cargo: assistente administrativo, lotada na central de abaste-
cimento farmacêutico - ccaf, telefone (91) 4009-0339, E-mail: galvao.tas-
sia@gmail.com, para, na ausência do titular, exercer o encargo de substituto.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 23 de março de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará

Protocolo: 776161
Portaria Nº 302/2022/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 2021/893351
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 088/2022/
FSCMP, oriundo do PE SRP 058/2021/FSCMP; firmados pela SANTA CASA 
dE MiSEricÓrdia do Pará - fScMP com a empresa UNi HoSPiTalar 
cEará lTda, cNPJ: 21.595.464/0001-68, tendo como objeto a aQUiSi-
ÇÃo dE MEdicaMENToS-liQUidoS, PoMadaS E SolUÇÕES.
ii - dESiGNar a servidora TáSSia criSTiNa NUNES GalVÃo, matrícula: 
57223352/6, cargo: assistente administrativo, lotada na central de abaste-
cimento farmacêutico - ccaf, telefone (91) 4009-0339, E-mail: galvao.tas-
sia@gmail.com, para, na ausência do titular, exercer o encargo de substituto.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 23 de março de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará

Protocolo: 776163
Portaria Nº 303/2022/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 2021/893351
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 089/2022/
FSCMP, oriundo do PE SRP 058/2021/FSCMP; firmados pela SANTA CASA 
dE MiSEricÓrdia do Pará - fScMP com a empresa criSTália ProdU-
ToS QUÍMicoS farMacÊUTicoS lTda, cNPJ: 44.734.671/0001-51, ten-
do como objeto a aQUiSiÇÃo dE MEdicaMENToS-liQUidoS, PoMadaS 
E SolUÇÕES.
ii - dESiGNar a servidora TáSSia criSTiNa NUNES GalVÃo, matrícula: 
57223352/6, cargo: assistente administrativo, lotada na central de abaste-
cimento farmacêutico - ccaf, telefone (91) 4009-0339, E-mail: galvao.tas-
sia@gmail.com, para, na ausência do titular, exercer o encargo de substituto.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 23 de março de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará

Protocolo: 776164
Portaria Nº 304/2022/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 2021/893351
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 090/2022/
FSCMP, oriundo do PE SRP 058/2021/FSCMP; firmados pela SANTA CASA 
dE MiSEricÓrdia do Pará - fScMP com a empresa ProMEfarMa MEdi-
caMENToS E ProdUToS HoSPiTalarES lTda, cNPJ: 81.706.251/0001-
98, tendo como objeto a aQUiSiÇÃo dE MEdicaMENToS-liQUidoS, Po-
MadaS E SolUÇÕES.
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ii - dESiGNar a servidora TáSSia criSTiNa NUNES GalVÃo, matrícula: 
57223352/6, cargo: assistente administrativo, lotada na central de abaste-
cimento farmacêutico - ccaf, telefone (91) 4009-0339, E-mail: galvao.tas-
sia@gmail.com, para, na ausência do titular, exercer o encargo de substituto.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 23 de março de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará

Protocolo: 776165

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
eXtrato de terMo de distrato

Servidor (a): EliSaNGEla dE SoUZa caValcaNTE
id. fUNcioNal: 5955258/1
Término de Vinculo: 01/03/2022
Tipo de Vínculo: contrato Temporário
Motivo: o PrESidENTE No USo dE SUaS aTriBUiÇÕES
Órgão: fundação Santa casa de Misericórdia do Pará
cargo: ENfErMEiro
PaE: 2021/164415
ordenador: BrUNo MENdES carMoNa
Belém,23 de MarÇo de 2022.

Protocolo: 776274

coNtrato
.

coNtrato: 085/2022/FscMP
Exercício: 2022
objeto: aQUiSiÇÃo dE MEdicaMENToS -liQUidoS, PoMadaS E SolUÇÕES
Valor: r$ 18.620,00
data de assinatura: 23/03/2022
Vigência: 23/03/2022 a 23/03/2023
PE SrP 058/2021/fScMPa - PaE Nº 2021/893351
fUNcioNal ProGraMáTica: 10.302.1507.8288 ;
foNTE dE rEcUrSo: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841
, 0269006842, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 0269008101, 02
69008067, 0269008239, 0269008102, 0149006653, 0349008950, 03490
09280, 0349009308, 0349009366, 0349009475, 0349009535, 03490097
50 e seus respectivos superávits;
ElEMENTo dE dESPESa: 339030.
contratado: caProMEd farMacÊUTica lTda; cNPJ/Mf n.º 
13.085.369/0001-96
Endereço: av. Murchid Homsi, Nº 2975, Bairro: Quinta das Paineiras, SÃo 
JoSÉ do rio PrETo/SP, cEP: 15080-445
Telefone: (17) 3364-1608
ordenador: BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 776142
coNtrato: 086/2022/FscMP

Exercício: 2022
objeto: aQUiSiÇÃo dE MEdicaMENToS -liQUidoS, PoMadaS E SolUÇÕES
Valor: r$ 8.868,00
data de assinatura: 23/03/2022
Vigência: 23/03/2022 a 23/03/2023
PE SrP 058/2021/fScMPa - PaE Nº 2021/893351
fUNcioNal ProGraMáTica: 10.302.1507.8288 ;
foNTE dE rEcUrSo: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841
, 0269006842, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 0269008101, 02
69008067, 0269008239, 0269008102, 0149006653, 0349008950, 03490
09280, 0349009308, 0349009366, 0349009475, 0349009535, 03490097
50 e seus respectivos superávits;
ElEMENTo dE dESPESa: 339030.
contratado: ParaMEd diSTriBUidora dE MEdicaMENToS lTda; cNPJ/
Mf n.º 16.647.278/0001-95
Endereço:Passagem comendador Pinho nº 90, Belém/Pa, Bairro: Sacra-
menta, cEP: 66.083-200
Telefone: (91) 3254-6701
ordenador: BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 776143
coNtrato: 081/2022/FscMP

Exercício: 2022
objeto: aQUiSiÇÃo dE MEdicaMENToS -liQUidoS, PoMadaS E SolUÇÕES
Valor: r$ 3.885,00
data de assinatura: 23/03/2022
Vigência: 23/03/2022 a 23/03/2023
PE SrP 058/2021/fScMPa - PaE Nº 2021/893351
fUNcioNal ProGraMáTica: 10.302.1507.8288 ;
foNTE dE rEcUrSo: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841
, 0269006842, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 0269008101, 02
69008067, 0269008239, 0269008102, 0149006653, 0349008950, 03490
09280, 0349009308, 0349009366, 0349009475, 0349009535, 03490097
50 e seus respectivos superávits;
ElEMENTo dE dESPESa: 339030.
contratado: M. M. loBaTo coMÉrcio E rEPrESENTaÇÕES lTda; cNPJ/
Mf n.º 05.109.384/0001-07
Endereço: rodovia augusto Montenegro, km 23, nº 1331, Bairro: agulha, 
Belém/Pa, cEP: 66.811-000
Telefone: (91) 3201-1000/98191-0126
ordenador: BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 776136

coNtrato: 082/2022/FscMP
Exercício: 2022
objeto: aQUiSiÇÃo dE MEdicaMENToS -liQUidoS, PoMadaS E SolUÇÕES
Valor: r$ 31.500,00
data de assinatura: 23/03/2022
Vigência: 23/03/2022 a 23/03/2023
PE SrP 058/2021/fScMPa - PaE Nº 2021/893351
fUNcioNal ProGraMáTica: 10.302.1507.8288 ;
foNTE dE rEcUrSo: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841
, 0269006842, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 0269008101, 02
69008067, 0269008239, 0269008102, 0149006653, 0349008950, 03490
09280, 0349009308, 0349009366, 0349009475, 0349009535, 03490097
50 e seus respectivos superávits;
ElEMENTo dE dESPESa: 339030.
contratado: STocK MEd ProdUToS MÉdico-HoSPiTalarES lTda; cNPJ/
Mf n.º 06.106.005/0001-80
Endereço: av. Paul Harris, Nº 100, Bairro: centro, Santa cruz do Sul/rS, 
cEP: 96.810-408, Telefone: ( 51 ) 2109-7000
ordenador: BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 776137
coNtrato: 083/2022/FscMP

Exercício: 2022
objeto: aQUiSiÇÃo dE MEdicaMENToS -liQUidoS, PoMadaS E SolUÇÕES
Valor: r$ 22.815,00
data de assinatura: 23/03/2022
Vigência: 23/03/2022 a 23/03/2023
PE SrP 058/2021/fScMPa - PaE Nº 2021/893351
fUNcioNal ProGraMáTica: 10.302.1507.8288 ;
foNTE dE rEcUrSo: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841
, 0269006842, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 0269008101, 02
69008067, 0269008239, 0269008102, 0149006653, 0349008950, 03490
09280, 0349009308, 0349009366, 0349009475, 0349009535, 03490097
50 e seus respectivos superávits;
ElEMENTo dE dESPESa: 339030.
contratado: diSTriBUidora dE MEdicaMENToS Pro SaÚdE lTda; cNPJ/
Mf n.º 08.676.370/0001-55
Endereço: av. João Pessoa, Nº 944, Bairro: Martins, Uberlândia/MG, cEP: 
38.400-338
Telefone: (34) 3224-3308 /3224-3325
ordenador: BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 776138
coNtrato: 080/2022/FscMP

Exercício: 2022
objeto: aQUiSiÇÃo dE MEdicaMENToS -liQUidoS, PoMadaS E SolUÇÕES
Valor: r$ 149.486,00
data de assinatura: 23/03/2022
Vigência: 23/03/2022 a 23/03/2023
PE SrP 058/2021/fScMPa - PaE Nº 2021/893351
fUNcioNal ProGraMáTica: 10.302.1507.8288 ;
foNTE dE rEcUrSo: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841
, 0269006842, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 0269008101, 02
69008067, 0269008239, 0269008102, 0149006653, 0349008950, 03490
09280, 0349009308, 0349009366, 0349009475, 0349009535, 03490097
50 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 125,Bairro águas Brancas, ananin-
deua/Pa,cEP:67.033-030
Telefone:(91) 3182-0250(adrielson) /// 3182-0395 /// 3202-
1344 /// 3202-1310
ordenador: BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 776134
coNtrato: 084/2022/FscMP

Exercício: 2022
objeto: aQUiSiÇÃo dE MEdicaMENToS -liQUidoS, PoMadaS E SolUÇÕES
Valor: r$ 31.290,00
data de assinatura: 23/03/2022
Vigência: 23/03/2022 a 23/03/2023
PE SrP 058/2021/fScMPa - PaE Nº 2021/893351
fUNcioNal ProGraMáTica: 10.302.1507.8288 ;
foNTE dE rEcUrSo: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841
, 0269006842, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 0269008101, 02
69008067, 0269008239, 0269008102, 0149006653, 0349008950, 03490
09280, 0349009308, 0349009366, 0349009475, 0349009535, 03490097
50 e seus respectivos superávits;
ElEMENTo dE dESPESa: 339030.
contratado: droGafoNTE lTda; cNPJ/Mf n.º 08.778.201/0001-26
Endereço: rua Barão de Bonito, Nº 408 , Bairro: Várzea, rEcifE/PE, cEP: 
50.740-080
Telefone: (81)2102-1830
ordenador: BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 776140
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coNtrato: 087/2022/FscMP
Exercício: 2022
objeto: aQUiSiÇÃo dE MEdicaMENToS -liQUidoS, PoMadaS E SolUÇÕES
Valor: r$ 59.943,50
data de assinatura: 23/03/2022
Vigência: 23/03/2022 a 23/03/2023
PE SrP 058/2021/fScMPa - PaE Nº 2021/893351
fUNcioNal ProGraMáTica: 10.302.1507.8288 ;
foNTE dE rEcUrSo: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841
, 0269006842, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 0269008101, 02
69008067, 0269008239, 0269008102, 0149006653, 0349008950, 03490
09280, 0349009308, 0349009366, 0349009475, 0349009535, 03490097
50 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: 67.146-263, Telefone: (91) 3282-0206
ordenador: BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 776145
coNtrato: 088/2022/FscMP

Exercício: 2022
objeto: aQUiSiÇÃo dE MEdicaMENToS -liQUidoS, PoMadaS E SolUÇÕES
Valor: r$ 3.147,00
data de assinatura: 23/03/2022
Vigência: 23/03/2022 a 23/03/2023
PE SrP 058/2021/fScMPa - PaE Nº 2021/893351
fUNcioNal ProGraMáTica: 10.302.1507.8288 ;
foNTE dE rEcUrSo: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841
, 0269006842, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 0269008101, 02
69008067, 0269008239, 0269008102, 0149006653, 0349008950, 03490
09280, 0349009308, 0349009366, 0349009475, 0349009535, 03490097
50 e seus respectivos superávits;
ElEMENTo dE dESPESa: 339030.
contratado: UNi HoSPiTalar cEará lTda; cNPJ/Mf n.º 21.595.464/0001-68
Endereço: rua francisco José albuquerque Pereira, nº 1085 , Bairro: caja-
zeiras, fortaleza/cE, cEP: 60.864-520
Telefone: (85) 3289-3722
ordenador: BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 776146
coNtrato: 089/2022/FscMP

Exercício: 2022
objeto: aQUiSiÇÃo dE MEdicaMENToS -liQUidoS, PoMadaS E SolUÇÕES
Valor: r$ 37.306,50
data de assinatura: 23/03/2022
Vigência: 23/03/2022 a 23/03/2023
PE SrP 058/2021/fScMPa - PaE Nº 2021/893351
fUNcioNal ProGraMáTica: 10.302.1507.8288 ;
foNTE dE rEcUrSo: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841
, 0269006842, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 0269008101, 02
69008067, 0269008239, 0269008102, 0149006653, 0349008950, 03490
09280, 0349009308, 0349009366, 0349009475, 0349009535, 03490097
50 e seus respectivos superávits;
ElEMENTo dE dESPESa: 339030.
contratado: criSTália ProdUToS QUÍMicoS farMacÊUTicoS 
lTda; cNPJ/Mf n.º 44.734.671/0001-51
Endereço: rod. iTaPira-liNdoia, KM 14, Bairro: PoNTE PrETa, cEP: 
13.970-000
Telefone: (19) 3863-9722
ordenador: BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 776147
coNtrato: 090/2022/FscMP

Exercício: 2022
objeto: aQUiSiÇÃo dE MEdicaMENToS -liQUidoS, PoMadaS E SolUÇÕES
Valor: r$ 62.979,50
data de assinatura: 23/03/2022
Vigência: 23/03/2022 a 23/03/2023
PE SrP 058/2021/fScMPa - PaE Nº 2021/893351
fUNcioNal ProGraMáTica: 10.302.1507.8288 ;
foNTE dE rEcUrSo: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841
, 0269006842, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 0269008101, 02
69008067, 0269008239, 0269008102, 0149006653, 0349008950, 03490
09280, 0349009308, 0349009366, 0349009475, 0349009535, 03490097
50 e seus respectivos superávits;
ElEMENTo dE dESPESa: 339030.
contratado: ProMEfarMa MEdicaMENToS E ProdUToS HoSPiTalarES 
lTda; cNPJ/Mf n.º 81.706.251/0001-98
Endereço: rua João amaral de almeida, nº 100 , Bairro: cidade industrial, 
cEP: 81.170-520 Telefone: (41)3165-7900
ordenador: BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 776148

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo: 5
coNtrato Nº 098/2018

data de assinatura: 22/03/2022
E - protocolo Nº 2018/103442 - iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo Nº 
005/2018/fScMP
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por finalidade a renovação de pra-
zo estabelecido no contrato supramencionado, pelo período compreendido 
de 22/03/2022 a 21/03/2023, com fulcro no artigo 57, § 1°, inciso II, da 
lei federal n.º 8.666/93, cujo objeto é a prestação de serviço médico de 
cirurgia crânio-maxilo-facial pediátrica
contratado: cliNica dE cirUrGia PláSTica BEaUTE S/S - ME, cNPJ sob 
o nº 05.802.540.0001/02
Endereço: Travessa dom romualdo de Seixas, 1560, conjunto 1607/1608, 
Edifício Connext Office, Belém/PA, CEP: 66.055-028, telefone: (91) 3222-
5743/99266-0880
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 776488

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
HoMoLoGaÇÃo de PreGÃo eLetrôNico srP Nº 92/2021

Às 15:42 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 
2020/886529, Pregão nº 00092/2021.
Empresa vencedora: cirUBEl coMErcio E rEPrESENTaÇÕES dE Pro-
dUToS MÉdicoS E HoSPiTalar EirEli - 05.323.167/0001-07.
iTENS 05, 06, 09 e 10
Valor Global: r$ 276.940,00
Empresa vencedora: HYBrida ProdUToS HoSPiTalarES 
lTda -12.544.921/0001-02.
iTENS: 195.776,00
iTEM 07 - caNcElado
Tiago de lima ribeiro
Presidente cPEl/fScMP

Protocolo: 776072

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

disPeNsa: 017/2022
data: 24/03/2022
Valor: r$13.200,00
objeto: MaTErial dE coNSUMo - aGUlHa P/ aSPiracao, dESc, PTa. 
roMBa, 18G (1,20MM)X25MM).
fundamentação legal: com base no artigo 24, incisos iV, da lei federal 
nº8.666/93 e Parecer nº 074/2022/Prof/fScMP
Data de Ratificação: 24/03/2022 - PAE nº 2022/289812
funcional Programática: 10.302.1507.8288
fontes de recursos: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841,
0269006842, 0269006962, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 
0269008101,
0269008102, 7349008494, 7349008545 e seus respectivos superávits
Elemento de despesa: 339030
coNTraTada: i f S NaSciMENTo & cia lTda; cNPJ/Mf: 63.872.493/0001-70
ENdErEÇo: Tv. drº ENEaS PiNHEiro, nº 875, Bairro: Pedreira, Município: 
Belém/Pa, cEP: 66.087-430; TElEfoNE: (91) 3276-6675/ (91) 3276-5116
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 776178
disPeNsa: 018/2022

data: 24/03/2022
Valor: r$101.250,00
objeto: MaTErial dE coNSUMo - EQUiPo dESc., P/ dialiSE PEriTo-
Nial, NEoNaTal e coNEcTor P/ caTETEr VEN. cENTral(HEMod.),flU-
Xo>600Ml/MiN.
fundamentação legal: com base no artigo 24, incisos iV, da lei federal 
nº8.666/93 e Parecer nº 072/2022/Prof/fScMP
Data de Ratificação: 24/03/2022 - PAE nº 2022/103903
funcional Programática: 10.302.1507.8288
fontes de recursos: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841,
0269006842, 0269006962, 0269008053, 0269008054, 0269008100,
0269008101, 0269008067 ,0269008102, 7349008494, 7349008545 e 
seus respectivos
Superávits; Elemento de despesa: 339030
coNTraTada: NoVa MEdica coMErcio E SErVicoS dE ProdUToS 
HoSPiTalarES lTda.
cNPJ/Mf: 19.769.575/0001-00
ENdErEÇo: TV WE-12 (cJ SaTEliTE), GalPao a, Nº 1000, Bairro: coquei-
ro, Belém/Pa, cEP: 66.670-260; TElEfoNE: (91) 8233-5951
coNTraTada: HEMocard coMErcio dE MaTEriaiS HoSPiTalarES lTda
cNPJ/Mf: 83.346.825/0001-90
ENdErEÇo: rod Br 316 KM 3, Terreo, Sala J, nº 1962, Bairro: Guanabara, 
ananindeua/Pa, cEP: 67.010-000; TElEfoNE: (91) 3226-0112
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 776427
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ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo do terMo de disPeNsa Nº 017/2022
Nos termos do art. 26 da lei 8.666/93
objeto: MaTErial dE coNSUMo - aGUlHa P/ aSPiracao, dESc, PTa. 
roMBa, 18G (1,20MM)X25MM).
coNTraTada: i f S NaSciMENTo & cia lTda; cNPJ/Mf: 63.872.493/0001-70
data: 24/03/2022
ordenador: dr. Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 776180
ratiFicaÇÃo do terMo de disPeNsa Nº 018/2022

Nos termos do art. 26 da lei 8.666/93
objeto: MaTErial dE coNSUMo - EQUiPo dESc., P/ dialiSE PEriTo-
Nial, NEoNaTal e coNEcTor P/ caTETEr VEN. cENTral(HEMod.),flU-
Xo>600Ml/MiN.
coNTraTada: NoVa MEdica coMErcio E SErVicoS dE ProdUToS 
HoSPiTalarES lTda.
cNPJ/Mf: 19.769.575/0001-00
coNTraTada: HEMocard coMErcio dE MaTEriaiS HoSPiTalarES lTda
cNPJ/Mf: 83.346.825/0001-90
data: 24/03/2022
ordenador: dr. Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 776437

oUtras MatÉrias
.

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº073/2022/FscMP
ata de registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico SrP nº 082/2021 - 
fScMP, Processo nº 2021/837318, homologado, em 02/03/2022.
oBJETo: Pregão, na forma Eletrônica, para SrP, tem por objeto a futura e 
eventual ““aQUiSiÇÃo dE MaTErial TÉcNico HoSPiTalar E ProdUToS 
QUÍMicoS Para USo Na TEraPia rENal - HEModiáliSE”, para suprir a 
necessidade desta Fundação, conforme especificações constantes do Ter-
mo de referência (anexo i do Edital).
ViGÊNcia: a presente ata de registro de Preços terá validade de 10/03/2022 a 
10/03/2023, 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.
ENcarTE:

MUSTaNG PlUroN QUÍMica lTda, com sede em catadunva/SP, na av.conde francisco Matarazzo N°640, Bairro distrito 
industrial José a.Boso, cEP:15.803-145, Telefone: (17) 3531-7100, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº: 47.078.704/0001-40, 

e-mail: licitacao@mustangpluron.com
item Especificação Marca/Fab Qtd. Valor unitário Valor total

36

SolUÇÃo Para aParElHo dE HEModialiSE, 
ácido PEracÉTico 3.5% + PErÔXido dE 

HidroGÊNio 26% coM 5 liTroS. a EMBala-
GEM PriMária E iNdiVidUal dEVEra coNTEr 

TiPo dE ESTEriliZaÇÃo, NoME E Marca 
do ProdUTo, forNEcEdor E ENdErEÇo, 
NUMEro do loTE, daTa dE faBricaÇÃo, 
ValidadE E rEGiSTro No MiNiSTErio da 

SaUdE/aNViSa N°305463163
Produto risco ii

Validade: 9 meses
Produto: Samprox-H 3,5%

PlUroN
MUSTaNG PlUroN 

QUiMica lTda
180 r$ 86,00 r$ 15.480,00

ordENador rESPoNSáVEl: dr. BrUNo MENdES carMoNa
Protocolo: 776181

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº072/2022/FscMP
ata de registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico SrP nº 082/2021 - 
fScMP, Processo nº 2021/837318, homologado, em 02/03/2022.
oBJETo: Pregão, na forma Eletrônica, para SrP, tem por objeto a futura e 
eventual ““aQUiSiÇÃo dE MaTErial TÉcNico HoSPiTalar E ProdUToS 
QUÍMicoS Para USo Na TEraPia rENal - HEModiáliSE”, para suprir a 
necessidade desta Fundação, conforme especificações constantes do Ter-
mo de referência (anexo i do Edital).
ViGÊNcia: a presente ata de registro de Preços terá validade de 09/03/2022 a 
09/03/2023, 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.
ENcarTE:

 

NoVa MÉdica coMÉrcio E SErViÇoS dE ProdUToS HoSPiTalarES lTda, com sede em Belém/Pa, na 
rua Trav. WE 12, conj. Satélite Galpão a , Bairro coqueiro, cEP: 66.670-260, Telefone: (91) 3347-8469 / 

3085-2757, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº: 19.769.575/0001-00, e-mail: licitacoes@novamedi-
caltda.com.br, licitacao@novamedicaltda.com.br

item Especificação Marca/Fabricante Qtd. Valor unitário Valor total

30

filTro dialiSador, Para aPa-
rElHo dE HEModialiSE, 42Ml: 

dE USo ÚNico, alTo flUXo, 
coM arEa dE SUPErficiE 0.6M², 

filTro dialiSador dE fiBra 
oca Para USo EM HEModiáliSE, 

Bio coMPaTÍVEl, MEMBraNa 
SiNTÉTica dE alTo flUXo. EM-

BalaGEM PriMária E iNdiVidUal 
dEVErá coNSTar o TiPo dE ES-

TEriliZaÇÃo, NoME E Marca 
do ProdUTo, forNEcEdor 

E ENdErEÇo, NÚMEro do loTE, 
daTa dE faBricaÇÃo, ValidadE 
ErEGiSTro No MiNiSTÉrio da 
SaÚdE/aNViSa 80133950048

frESENiUS
frESENiUS 
MEdical

4.320 r$ 58,12 r$ 251.078,40

31

filTro dialiSador, Para aPa-
rElHo dE HEModialiSE, 63Ml: 

dE USo ÚNico, alTo flUXo, 
coM arEa dE SUPErficiE 1.0M², 

filTro dialiSador dE fiBra 
oca Para USo EM HEModiáliSE, 

Bio coMPaTÍVEl, MEMBraNa 
SiNTÉTica dE alTo flUXo. EM-

BalaGEM PriMária E iNdiVidUal 
dEVErá coNSTar o TiPo dE ES-

TEriliZaÇÃo, NoME E Marca 
do ProdUTo, forNEcEdor 

E ENdErEÇo, NÚMEro do loTE, 
daTa dE faBricaÇÃo, ValidadE 
E rEGiSTro No MiNiSTÉrio da 

SaÚdE/aNViSa 10322390018

frESENiUS
frESENiUS 
MEdical

2.160 r$ 129,35 r$ 279.396,00

33

filTro dialiZador, Para 
aParElHo dE HEModialiSE, 
98Ml: dE USo ÚNico, coM 
arEa dE SUPErficiE 1.6M2, 

filTro dialiSador dE fiBra 
oca Para USo EM HEModiáli-
SE,Bio coMPaTÍVEl,MEMBraNa 

SiNTÉTica. EMBalaGEM PriMária 
dEVErá coNSTar o TiPo dE 

ESTEriliZaÇÃo, NoME E Marca 
do ProdUTo,forNEcEdor E 
ENdErEco, NÚMEro do loTE, 

daTa dE faBricaÇÃo, ValidadE 
E rEGiSTro No MiNiSTÉrio 

da SaÚdE/aNViSa 80133950048

frESENiUS
frESENiUS 
MEdical

2.500 r$ 59,50 r$ 148.750,00

Total Geral r$679.224,40

ordENador rESPoNSáVEl: dr. BrUNo MENdES carMoNa
Protocolo: 776171

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº070/2022/FscMP
ata de registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico SrP nº 082/2021 - 
fScMP, Processo nº 2021/837318, homologado, em 02/03/2022.
oBJETo: Pregão, na forma Eletrônica, para SrP, tem por objeto a futura e 
eventual ““aQUiSiÇÃo dE MaTErial TÉcNico HoSPiTalar E ProdUToS 
QUÍMicoS Para USo Na TEraPia rENal - HEModiáliSE”, para suprir a 
necessidade desta Fundação, conforme especificações constantes do Ter-
mo de referência (anexo i do Edital).
ViGÊNcia: a presente ata de registro de Preços terá validade de 09/03/2022 a 
09/03/2023, 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.
ENcarTE:

dialiSE coMÉrcio E iMPorTaÇÃo lTda, com sede em lauro de freitas/Ba, na rua araponga N°579, G 01, Qua-
dra 02, lote 11 , Bairro Pitangueiras, cEP: 42.701-340, Telefone: (71) 3024-2600, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº: 

11.407.854/0001-03, e-mail: comercial@dialise.net.br
 

item Especificação Marca/Fabricante Qtd. Valor unitário Valor total

34

SolUÇÃo aNTicoaGUlaNTE, TaUroli-
diNa, ciTraTo E HEPariNa, 5Ml: So-

lUÇÃo aNTiMicroBiaNa Para 
SElo dE caTETEr - SolUÇÃo Para 

PrEENcHiMENTo dE caTETEr a BaSE 
dE (ciclo) TaUlolidiNa, ciTraTo 

(4%) E HEPariNa (500iU/Ml). ESTÉril 
E aPiroGÊNica. frc/aMP dE 5Ml.

TaUrolocK HEP 
500

TaUroPHarM
1.800 r$ 49,35 r$ 88.830,00

35

SolUÇÃo aNTicoaGUlaNTE, TaUro-
lidiNa, ciTraTo E UroQUiNaSE, 5Ml: 
SolUÇÃo aNTiMicroBiaNa Para dES-

BloQUEio dE caTETEr - SolUÇÃo 
Para dESBloQUEio dE caTETEr a 

BaSE dE (ciclo) TaUlolidiNa, ciTra-
To (4%) E UroQUiNaSE (25.000Ui). 
ESTÉril E aPiroGÊNica. frc/aMP 

dE 5Ml.

TaUrolocK U25000
TaUroPHarM 600 r$ 282,00 r$169.200,00

Total Geral r$ 258.030,00

ordENador rESPoNSáVEl: dr. BrUNo MENdES carMoNa
Protocolo: 776133

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº071/2022/FscMP
ata de registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico SrP nº 082/2021 - 
fScMP, Processo nº 2021/837318, homologado, em 02/03/2022.
oBJETo: Pregão, na forma Eletrônica, para SrP, tem por objeto a futura e 
eventual ““aQUiSiÇÃo dE MaTErial TÉcNico HoSPiTalar E ProdUToS 
QUÍMicoS Para USo Na TEraPia rENal - HEModiáliSE ”, para suprir a 
necessidade desta Fundação, conforme especificações constantes do Ter-
mo de referência (anexo i do Edital).
ViGÊNcia: a presente ata de registro de Preços terá validade de 09/03/2022 a 
09/03/2023, 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.
ENcarTE:

NiPro MEdical corPoraTioN ProdUToS MÉdicoS lTda, com sede em Jaboatão dos Gararapes/PE, na rua riachão 
N°200, GP a, Quadra 0 Gl ii, lote 0001a, Bairro Muribeca, cEP: 54.355-057, Telefone: (81) 3974-2770 / 99926-0564, 

inscrita no cNPJ/Mf sob o nº: 13.333.090/0011-56, e-mail: anaba@nipromed.com , felipe@nipromed.com



30  diário oficial Nº 34.907 Sexta-feira, 25 DE MARÇO DE 2022

Lote i

item Especificação Marca/Fabricante Qtd. Valor 
unitário Valor total

01

linha de sangue arterial com adaptador de 
recirculação ventilado; conector luer do paciente; 
dotada de clamps de segurança; dotada de local 
de injeção; livre de látex ou borracha natural; 
possui bloqueador viral do paciente; linha de 
entrada salina; linha de infusão de heparina; 

câmaras de gotejamento venosas com filtro de 
malha; conectores distais do dialisador ventilado; 
sem catabolhas; possui extensão para monitorar 

pressão arterial pré-bomba; embalagem contendo 
1 unidade, apirogênica e esterilizada em gás 

óxido de etileno; etiqueta de identificação com 
informações de registro aNViSa, procedência e 

data de validade. rEGiSTro: 10324860011 

NiPro
Nipro corporation 

limited
 

4.300 r$ 8,95 r$ 38.485,00

02

linha de sangue venosa para hemodiálise 
translúcido com comprimento de 3.15m; possui 
conectores luer lock, linha de monitoração da 

pressão venosa, dispositivo catabolhas com rede, 
injetor lateral de medicamentos e clamp´s de 
segurança em todas as extensões na coloração 
azul; adaptador de recirculação ventilado; livre 
de látex ou borracha natural; possui bloqueador 
viral do paciente; linha de entrada salina; linha 

de infusão de heparina; câmaras de gotejamento 
venosas com filtro de malha; conectores distais 
do dialisador ventilado; embalagem individual, 

apirogênica e esterilizada em gás óxido de etile-
no; etiqueta de identificação com informações de 
registro aNViSa, procedência, orientação de uso 
e data de validade. com catabolhas. rEGiSTro: 

10324860071.

NiPro
Nipro corporation 

limited
 

4.300 r$ 8,94 r$ 38.442,00

Total loTE i r$ 76.927,00

iTENS

item Especificação Marca/Fabri-
cante Qtd. Valor uni-

tário Valor total

14

 agulha para punção de fístula arterio venosa 
com cânula 16G trifacetada, de parede ultrafina, 
siliconizada, com 25mm de comprimento, dotada 
de back eye; tubulação de PVC flexível e macio, 
com 300mm de comprimento, dotada de clamp 
de segurança; asa fixa, de cor verde, com trava 

de segurança; conector luer lock com rosca dupla; 
luer cap (tampa de proteção rosqueada junto 
ao luer lock), Protector (protetor da cânula) e 

dispositivo de segurança para perfurocortantes; 
embalagem contendo 2 unidades, apirogênica e 
esterilizada em gás óxido de etileno; etiqueta de 
identificação com informações de Registro ANVI-
Sa, procedência e data de validade. rEGiSTro: 

10324860048 

NiPro
NiPro MEdical 

lTda
500 r$ 1,59 r$ 795,00

15

agulha para punção de fístula arterio venosa 
com cânula 17G trifacetada, de parede ultrafina, 
siliconizada, com 25mm de comprimento, dotada 
de back eye; tubulação de PVC flexível e macio, 
com 300mm de comprimento, dotada de clamp 

de segurança; asa fixa, de cor laranja, com trava 
de segurança; conector luer lock com rosca dupla; 

luer cap (tampa de proteção rosqueada junto 
ao luer lock), Protector (protetor da cânula) e 

dispositivo de segurança para perfurocortantes; 
embalagem contendo 2 unidades, apirogênica e 
esterilizada em gás óxido de etileno; etiqueta de 
identificação com informações de registro ANVI-
Sa, procedência e data de validade. rEGiSTro: 

10324860048.

NiPro
NiPro MEdical 

lTda
400 r$ 1,59 r$ 636,00

16

agulha para punção de fístula arterio venosa 
com cânula romba (não cortante) calibre 16G de 

parede ultrafina, siliconizada, com 25mm de com-
primento, dotada de back eye; tubulação de PVc 
flexível e macio, com 300mm de comprimento, 
dotada de clamp de segurança de cor roxa; asa 

fixa de cor verde, com trava de segurança; conec-
tor luer lock com rosca dupla; luer cap (tampa de 
proteção rosqueada junto ao luer lock) e Protector 

(protetor da cânula); embalagem contendo 2 
unidades, apirogênica e esterilizada em gás óxido 
de etileno; etiqueta de identificação com informa-
ções de registro aNViSa, procedência e data de 

validade. Uso exclusivo em punção pela técnica de 
Buttonhole. rEGiSTro: 10324860002 

NiPro
NiPro MEdical 

lTda
1.680 r$ 2,56 r$ 4.300,80

25

Transdutor de pressão, filtro hidrofóbico, sendo 
utilizado nos segmentos condutores de pressão 
arterial e venosa das linhas de sangue nos pro-
cedimentos de hemodiálise, em PVc (cloreto de 

Polivinila) rígido. Membrana de acrílico copolímero 
em suporte de nylon. Permite a passagem do ar 
prevenindo a passagem do sangue. Transdutores 
de pressão (TP’s) incorporam membranas retenti-
vas bacteriológicas (0,2Km se não de outra forma 
especificado). Garante um fluxo de ar suficiente 
para providenciar tempo de reação imediata se 
houver uma alteração na pressão sanguínea do 
paciente. Esterilizado por Gás Óxido de Etileno. 
Embalado individualmente em envelope grau 
cirúrgico vedado em seladora. rEGiSTro: 

10324860002.

GVS
GVS do BraSil 

lTda
10.000 r$ 0,55 r$ 5.500,00

Total Geral iTENS r$ 
88.158,80

ordENador rESPoNSáVEl: dr. BrUNo MENdES carMoNa
Protocolo: 776168

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº068/2022/FscMP
ata de registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico SrP nº 082/2021 - 
fScMP, Processo nº 2021/837318, homologado, em 02/03/2022.
oBJETo: Pregão, na forma Eletrônica, para SrP, tem por objeto a futura e 
eventual ““aQUiSiÇÃo dE MaTErial TÉcNico HoSPiTalar E ProdUToS 
QUÍMicoS Para USo Na TEraPia rENal - HEModiáliSE ”, para suprir a 
necessidade desta Fundação, conforme especificações constantes do Ter-
mo de referência (anexo i do Edital).
ViGÊNcia: a presente ata de registro de Preços terá validade de 16/03/2022 a 
16/03/2023, 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.
ENcarTE:

GUilBEr farMacÊUTica coMÉrcio lTda, com sede em ananindeua/Pa, na Passagem Bom Sossego, Bairro centro, 
cEP: 67.030-245, Telefone: (91) 3238-3814 / 3282-0788, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº: 01.399.246/0001-40, e-mail:li-

citacao@guilberfarma.com / licitacao_sim@guilberfarma.com

item Especificação Marca/fab Qtd. Valor unitário Valor Total

18
caTETEr GUia Para HEMo-
dialiSE, dEScarTaVEl, dU-
Plo lUMEN 11,5fr X 20 cM

BioMEdical
BioMEdical 250 r$ 112,80 r$ 28.200,00

22
caTETEr Para HEModiáliSE, 

dEScarTáVEl, dUPlo 
lUMEM, 7fr X10cM

BioMEdical
BioMEdical 20 r$ 162,00 r$ 3.240,00

24
caTETEr Para HEModiáliSE, 
TriPlo lUMEN 11.5f X 20cM, 

coM o9 PEÇaS

BioMEdical
BioMEdical 20 r$ 178,80 r$ 3.576,00

Total Geral r$ 35.016,00

ordENador rESPoNSáVEl: dr. BrUNo MENdES carMoNa
Protocolo: 776121

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº069/2022/FscMP
ata de registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico SrP nº 082/2021 - 
fScMP, Processo nº 2021/837318, homologado, em 02/03/2022.
oBJETo: Pregão, na forma Eletrônica, para SrP, tem por objeto a futura e 
eventual ““aQUiSiÇÃo dE MaTErial TÉcNico HoSPiTalar E ProdUToS 
QUÍMicoS Para USo Na TEraPia rENal - HEModiáliSE ”, para suprir a 
necessidade desta Fundação, conforme especificações constantes do Ter-
mo de referência (anexo i do Edital).
ViGÊNcia: a presente ata de registro de Preços terá validade de 23/03/2022 a 
23/03/2023, 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.
ENcarTE:

frESENiUS MEdical carE lTda, com sede em Jaguariúna/SP, na rua amoreira N° 891, Bairro Jardim roseira, cEP: 
13917-472, Telefone: (21) 2179-2546/2179-2525, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº: 01.440.590/0001-36, e-mail: licitacao@

fmc-ag.com
item Especificação Marca/fab Qtd. Valor unitário Valor Total

32

dialiSador alTo flUXo 
fX claSSiX 60: dialisador 

capilar, membrana de HEliXo-
NE, alto fluxo, Esterilizado a 

VaPor, área de superfície 1,3 
m2, priming de 74ml. registro 

MS 80133950048

frESENiUS MEdi-
cal/ca

frESENiUS MEdical 
carE aG

500 r$ 58,65 r$ 29.325,00

ordENador rESPoNSáVEl: dr. BrUNo MENdES carMoNa
Protocolo: 776126

Portaria Nº 282 /2022 caPe/GP/FscMP 
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo decreto do dia 
30/04/2019, publicado no doE 33.864 de 02/05/2019.
coNSidEraNdo o disposto nos decretos Estaduais nº. 1.945, de 13 de 
dezembro de 2005, 249, de 11 de outubro de 2011, e 1.338, de 30 de julho 
de 2015, em observância ao art. 32 da Lei nº 5.810/94, e art. 40 § 4º da 
constituição do Estado do Pará;
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coNSidEraNdo, o Parecer conclusivo apresentado pela comissão 
Especial de Avaliação de Desempenho – CESAD, instituída pela PORTARIA 
Nº 91/2018-GP/fScMPa, publicada no doE Nº 33.571 de 06/03/2018;
rESolVE: HoMoloGar a avaliação de desempenho de Estágio Probató-
rio da servidora abaixo, obtido de acordo com o seu processo de avaliação.

Nº SErVidor MaTrÍcUla carGo coNcEiTo
01 fláVia NUNES ViEira 54184903 MÉdico BoM

dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém, 22 de março de 2022.
Bruno Mendes carmona
Presidente/fScMP

Protocolo: 776049
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº074/2022/FscMP

ata de registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico SrP nº 082/2021 - 
fScMP, Processo nº 2021/837318, homologado, em 02/03/2022.
oBJETo: Pregão, na forma Eletrônica, para SrP, tem por objeto a futura e 
eventual ““aQUiSiÇÃo dE MaTErial TÉcNico HoSPiTalar E ProdUToS 
QUÍMicoS Para USo Na TEraPia rENal - HEModiáliSE”, para suprir a 
necessidade desta Fundação, conforme especificações constantes do Ter-
mo de referência (anexo i do Edital).
ViGÊNcia: a presente ata de registro de Preços terá validade de 10/03/2022 a 
10/03/2023, 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.
ENcarTE:

 

MEdcorP SaÚdE TEcNoloGia lTda, com sede em diadema/SP, na rua arminda N°93, 3°andar, Bairro Vila 
olimpica , cEP: 04545-100, Telefone: (11) 3849-8992, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº: 67.630.541/0001-74, 
e-mail: humberto.rodrigues@medcorpnet.com.br / tania.shoyama@

medcorpnet.com.br,

item Especificação Marca/Fab Qtd. Valor unitário Valor total

17

XTP-116iJS= - KT caT dl EXT cUrVa 
11fX15cM cUrTa PErMaNÊNcia 
Para HEModiáliSE dUo-floW 

1 caTETEr dUPlo lUMEN c/ EXTEN-
SÃo cUrVa 11f X 15cM 1

fio GUia METálico coM PoNTa J 
.038 X 70cM ; 1 aGUlHa dE PUNÇÃo 
18Ga ; 1 dilaTador dE VaSo 12f 
; ; 2 TaMPaS ProTEToraS rMS: 

10312210025

MarTEcH 25 r$ 105,00 r$ 2.625,00

19

aSPc18P-Xl - KiT caT l.PErM PEd 
10fX18cM aSH-SPliT SPliT caTH iii 

loNGa PErMaNÊNcia ; 15cM do 
cUff a PoNTa PEdiáTrico ; 1 caTE-

TEr dUPlo lÚMEN aSH SPliT 10f 
X 18cM ; ; 1 fio GUia METálico 
coM PoNTa EM J .035X 70cM ; 1 

iNTrodUTor PErcUTÂNEo 11f VaS-
cU-SHEaTH® ; 2 dilaTadorES dE 
VaSoS 6f E 10f ; 1 TUNEliZador 
coM lUVa ; 1 BiSTUri ; 1 aGUlHa 

PUNÇÃo 18Ga ; 2 TaMPaS ProTETo-
raS ; 1 carTÃo dE idENTificaÇÃo 
do PaciENTE ; 1 cUraTiVo adESi-
Vo TEGadErM rMS: 10312210020

MarTEcH
 25 r$ 1.641,60 r$ 41.040,00

20

aSPc24P-Xl - KiT caT l.PErM PEd 
10fX24cM aSH-SPliT SPliT caTH® 

iii loNGa PErMaNÊNcia ; 21cM 
do cUff aPoNTa PEdiáTrico ; 1 
caTETEr dUPlo lÚMEN aSH SPliT 

10f X24cM ; ; 1 fio GUia METálico 
coM PoNTa EM J .035X 70cM ; 1 

iNTrodUTor PErcUTÂNEo 11f VaS-
cU-SHEaTH® ; 2 dilaTadorES dE 
VaSoS 6f E 10f ; 1 TUNEliZador 
coM lUVa; 1 BiSTUri ; 1 aGUlHa 
PUNÇÃo 18Ga ; 2 TaMPaS ProTE-
ToraS ; ; 1 carTÃo dE idENTifi-
caÇÃo do PaciENTE ; 1 cUraTiVo 

adESiVo TEGadErM rMS: 
10312210020

MarTEcH
 3 r$ 1.368,00 r$ 4.104,00

21

Sl-18P - KT caT dl SilicoNE 
loNG PErM 8fX18cM loNGa PErMa-
NÊNcia PEdiáTrico HEMo-caTH® 

; 15cM do cUff a PoNTa ; ; 1 
caTETEr dUPlo lUMEN SilicoNE 

8f X 18cM ; 1 fio GUia J METálico 
flEXÍVEl .038 X 70cM ; 1 TUNE-
liZador 10f ; 1 iNTrodUTor 

PErcUTÂNEo 10f VacSUSHEaTH 
; 1 aGUlHa Para PUNÇÃo 18Ga ; 1 
GraMPo HEMo-caTH® ; ; 1 SEriN-
Ga 10Ml ; 2 TaMPaS ProTEToraS ; 
1 cUraTiVo adESiVo TEGadErM® 
; ; 1 carTÃo dE idENTificaÇÃo do 

PaciENTE rMS: 10312210020

MEdical 
coMPoNEN-

TES
15 r$ 1.100,00 r$ 16.500,00

23

XTP-94MT= - KT caT dl PEd 
9fX12cM 1 caTETEr dUPlo 

lUMEN Para HEModiáliSE 9f 
X 12cM ; 1 fio GUia METálico 
coM PoNTa J flEXÍVEl .038 X 
70cM ; 1 aGUlHa dE PUNÇÃo 

; 1 dilaTador dE VaSo 10f ; 2 
TaMPaS ProTEToraS ; ; oriGEM 
do ProdUTo: MEdcoMP - EUa 

/MarTEcH - MÉXico rMS: 
10312210025

MEdical coMPo-
NENTES 30 r$ 165,00 r$ 4.950,00

Total Geral r$ 69.219,00

ordENador rESPoNSáVEl: dr. BrUNo MENdES carMoNa
Protocolo: 776188

.

.

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA
E HEMATOLOGIA DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 325/2022 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 
de 24 de MarÇo de 2022

O Presidente do Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – Fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o que dispõe o art. 7º, XXiii da constituição federal Brasilei-
ra, assim como o art. 1º da lei Estadual nº 5.539/89, que disciplina a ins-
tituição da gratificação do risco de vida a servidores do Estado do Pará, c/c 
o art. 1º da lei Estadual nº 5.773/93 e os termos da Portaria 599/2011;
Considerando que as atividades perigosas específicas, de natureza espe-
cial, estabelecidas pelas legislações acima mencionadas, que tragam pos-
síveis prejuízos á saúde e/ou vida dos servidores diretamente envolvidos 
devem ser gratificadas;
considerando, ainda, que alguns servidores da fundação HEMoPa, dire-
tamente envolvidos, em razão das atribuições desenvolvidas, no desem-
penho de suas funções consideradas como perigosas pela administração 
Pública se enquadram na situação legal disposta pela legislação;
considerando o Processo administrativo Eletrônico nº 2022/194317;
rESolVE,
I – CONCEDER a gratificação por risco de vida, no percentual de 50% 
(cinqüenta por cento) do vencimento base à servidora abaixo relacionada, 
em razão de desenvolver atividades consideradas de risco pela legislação 
vigente sobre a matéria na fundação HEMoPa.

NoMe MatrÍcULa carGo LotaÇÃo   a coNtar
aline damasceno Seabra 5912600/4 Biomédico cPc 07/12/2021

ii - dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– Fundação HEMOPA, em 24 de março de 2022.
Paulo andré castelo Branco Bezerra
Presidente do HEMoPa

Protocolo: 776260
Portaria N° 326/2022 - GeaPe/GaPre/HeMoPa, 

de 24 de MarÇo de 2022.
o Presidente da fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais, e:
considerando o volume de trabalho e a necessidade de serviço de alguns 
servidores deste Órgão;
Considerando o fluxo de atividades deste Órgão;
Considerando os autos do MEMO n°10/2022; AGESP-HEMOPA – PAE 
2022/36940, Estadual nº 5.810/94 de 24 de janeiro de 1994.
rESolVE:
I – CONCEDER a Gratificação por Tempo Integral de que trata os dispositi-
vos legais supramencionados, no percentual de 50% (cinquenta), a contar 
de 03/01/2022, ao servidor abaixo relacionado:
• LUCAS NITAEL ANDRADE DE MOURA (matrícula nº 5953674/2).
ii - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
III – Dê-se Ciência, Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– Fundação HEMoPa, em de 24 de março de 2022.
Paulo andré castelo Branco Bezerra
PrESidENTE da fUNdaÇÃo HEMoPa

Protocolo: 776319
Portaria Nº 319/2022 – 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;
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considerando as inspeções realizadas pela SEad através dos laudo Peri-
ciais  Nº 015/2001,004/2004 e 001/2006;
considerando, ainda, que alguns servidores da fundação HEMoPa, dire-
tamente envolvidos, em razão das atribuições desenvolvidas, no desem-
penho de suas funções consideradas como perigosas pela administração 
Pública se enquadram na situação legal disposta pela legislação;
considerando o Processo 2022/81400
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
fernanda Sheyze Santos d’avila 

Goulart 5949466/2 agente adminis-
trativo GEHEc 10/01/2022

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: 776045
Portaria Nº. 316/2022 - 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 teor do Processo nº 2022/262799, referente a solicitação 
de licença para tratar de interesse particular do servidor Sergio raimundo 
leite Gonçalves Junior;
rESolVE,
  i - conceder licença para tratar de interesse particular, ao (a) servidor (a) 
Sergio raimundo leite Gonçalves Junior, cargo: Técnico de Patologia clíni-
ca, matrícula: 54195254/3, lotado na coordenação do Hemocentro regio-
nal de Santarém, desta fundação centro de Hemoterapia e Hematologia 
do Pará - HEMoPa, a contar de 01 de maio de 2022 a 29 de abril de 2024.
ii - dê ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência da fundação centro de Hemoterapia e Hematolo-
gia do Pará - HEMoPa, em 22 de março de 2022.
dr. Paulo andre castelo Branco Bezerra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 776091

.

.

adMissÃo de serVidor
.

Órgão: FUNdaÇÃo ceNtro de HeMoteraPia e HeMatoLoGia do ParÁ
Modalidade de admissão: Temporário
Processo de autorização: 2021/765644
ato: contrato nº 014/2022
Nome: raquel amaral da Silva Vieira
cargo: agente administrativo
data da admissão: 01/04/2022
Término de Vínculo: 31/03/2023
coNTraTaÇÃo EM caráTEr dE SUBSTiTUiÇÃo, aUToriZada aTraVÉS 
do ProcESSo Nº 2021/765644, coNforME lc 131/2020, arT1º i E ii, 
ART 2º, §2O, AUTORIZADO EM 06/10/2021, NÃO ACARRETANDO ACRÉS-
ciMo dE dESPESa ao Erário.

Protocolo: 776114

.

.

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato Nº 009/2022 decorreNte do 
PreGÃo eLetrôNico Nº 045/2021- ata de reGistro de 

PreÇo Nº 012/2021- Processo adMiNistratiVo 
Nº 2021/167193.

daS ParTES:
coNTraTaNTE: fUNdaÇÃo cENTro dE HEMoTEraPia E HEMaToloGia 
DO PARÁ – HEMOPA
coNTraTado: alESSaNdra MilaNi EPP, pessoa jurídica de direito pri-
vado, inscrita no cNPJ sob o nº 79.053.468/0001-02 com sede na av. 
Maringá, nº 1354, bloco d, unidade 6, Emiliano Perneta, Pinhais/Pr, cEP: 
83324-442, neste ato representada por seu representante legal Sr. igor 
Nunes Sartori, portador da cédula de identidade nº. 7.720.554-3 SESP/
Pr, cPf/Mf sob o nº 033.371.089-46, residente e domiciliado na av. Ma-
ringá, nº 1354, bloco d, unidade 7, Emiliano Perneta, Pinhais/Pr, cEP 
83324-442, doravante denominada coNTraTada.
do oBJETo: o objeto do presente contrato é a aQUiSiÇÃo dE Micro-
coMPUTadorES E NoBrEaKS para os diversos setores do HEMoPa sede 
e HEMORREDE, de acordo com as especificações técnicas, exigências e 
quantidades descritas neste contrato, no termo de referência e demais 
anexos, partes integrantes deste instrumento.
do PraZo: Este contrato vigorará pelo prazo de 12 (doZE) meses conta-
dos da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, caso compatível 
com a legislação que rege a matéria, por prazo e condições a serem firma-
dos através de termo aditivo.
doS rEcUrSoS: os recursos orçamentários necessários para atender às 
despesas decorrentes deste contrato constam do orçamento da contratan-
te, como a seguir especificado:
Unidade orçamentária: 90101

Programa de Trabalho: 10302150782890000, 10302150782930000 E 
10122129783380000
fonte de recurso: 0269001022, 0103000000 E 0301000000
Natureza de despesa: 449052
do Valor:o valor global do presente contrato é de r$160.000,00 (cento 
e sessenta mil reais)
do fiScal do coNTraTo: Será responsável pela Gestão do contrato a 
servidora lucidéia lira de oliveira, administradora e Gerente do almo-
xarifado e Patrimônio, tendo como fiscal Técnico o servidor João Batista 
Mácola raiol, responsável pela Gerência de Tecnologia da informação da 
fundação HEMoPa.
do foro: Belém – Pará
daTa dE aSSiNaTUra do coNTraTo: 17 de Março de 2022.
aSSiNaTUraS:
Paulo andré castelo Branco Bezerra - Presidente da fundação HEMoPa - 
contratante
igor Nunes Sartori - alESSaNdra MilaNi EPP - contratada
ordENador dE dESPESa - Paulo andré castelo Branco Bezerra - cPf nº 
229.089.192-49,

Protocolo: 776278
eXtrato do coNtrato Nº 010/2022 decorreNte do 

PreGÃo eLetrôNico Nº 045/2021- ata de reGistro de 
PreÇo Nº 011/2021- Processo adMiNistratiVo 

Nº 2021/167193.
daS ParTES:
coNTraTaNTE: fUNdaÇÃo cENTro dE HEMoTEraPia E HEMaToloGia 
DO PARÁ – HEMOPA
coNTraTado: GloBal diSTriBUiÇÃo dE BENS dE coNSUMo lTda, pes-
soa jurídica de direito privado, inscrita no cNPJ sob o nº 89.237.911/0289-
08 com sede na rod. Governador Mário covas, n° 10600, Serra do anil, 
Galpão 03, Meltex, KM 290, cariacica/ES, cEP: 29147-030, neste ato 
representada por seu representante legal Sr. Vinicius da Silva, porta-
dor da cédula de identidade nº8099503578 SSP/rS, cPf/Mf sob o nº. 
839.250.900-53, residente e domiciliado na rua do lago nº 1300, Bairro: 
Bela Vista, na cidade de dois irmãos/rS, cEP: 93950-000, doravante de-
nominada coNTraTada.
do oBJETo: o objeto do presente contrato é a aQUiSiÇÃo dE Micro-
coMPUTadorES E NoBrEaKS para os diversos setores do HEMoPa sede 
e HEMORREDE, de acordo com as especificações técnicas, exigências e 
quantidades descritas neste contrato, no termo de referência e demais 
anexos, partes integrantes deste instrumento.
do PraZo: Este contrato vigorará pelo prazo de 12 (doZE) meses conta-
dos da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, caso compatível 
com a legislação que rege a matéria, por prazo e condições a serem firma-
dos através de termo aditivo.
doS rEcUrSoS: os recursos orçamentários necessários para atender às 
despesas decorrentes deste contrato constam do orçamento da contratan-
te, como a seguir especificado:
Unidade orçamentária: 90101
Programa de Trabalho: 10302150782890000, 10302150782930000 E 
10122129783380000
fonte de recurso: 0269001022, 0103000000 E 0301000000
Natureza de despesa: 449052
do Valor: o valor global do presente contrato é de r$1.131.000,00 (Um 
milhão e cento e trinta e um mil reais).
do fiScal do coNTraTo: Será responsável pela Gestão do contrato a 
servidora lucidéia lira de oliveira, administradora e Gerente do almo-
xarifado e Patrimônio, tendo como fiscal Técnico o servidor João Batista 
Mácola raiol, responsável pela Gerência de Tecnologia da informação da 
fundação HEMoPa.
do foro: Belém – Pará
daTa dE aSSiNaTUra do coNTraTo: 17 de Março de 2022.
aSSiNaTUraS:
Paulo andré castelo Branco Bezerra - Presidente da fundação HEMoPa - 
contratante
Vinicius da Silva- GloBal diSTriBUiÇÃo dE BENS dE coNSUMo lTda- 
contratada
ordENador dE dESPESa - Paulo andré castelo Branco Bezerra - cPf nº 
229.089.192-49,

Protocolo: 776281
eXtrato do coNtrato Nº 012/2022 decorreNte 
do PreGÃo eLetrôNico Nº 004/2022- Processo 

adMiNistratiVo Nº 2021/519644.
daS ParTES:
coNTraTaNTE: fUNdaÇÃo cENTro dE HEMoTEraPia E HEMaToloGia 
DO PARÁ – HEMOPA
coNTraTado: alMEida E BraSil coMÉrcio E iNdÚSTria lTda, pessoa jurí-
dica de direito privado, inscrita no cNPJ sob o nº 83.373.670/0001-80 com sede 
na Av. Ceará, 526 – Canudos – Belém/PA CEP: 66070-080, neste ato representa-
da por seu representante legal Humberto Brasil de almeida, portador da cédula 
de identidade nº. 2418188-SSP/Pa, cPf/Mf sob o nº. 612.051.682-49, residen-
te e domiciliado na Tv. Teófilo Condurú ,549 CEP: 66.070-530 Bairro Canudos 
Belém/Pará, doravante denominada coNTraTada.
do oBJETo: o objeto do presente contrato é a oBJETo a aQUiSiÇÃo dE 
MoBiliário Para o HEMocENTro rEGioNal caSTaNHal.
do PraZo: Este contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses contados 
da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, apenas e tão somente 
se necessário para o cumprimento integral das cláusulas contratuais.
doS rEcUrSoS: os recursos orçamentários necessários para atender às 
despesas decorrentes deste contrato constam do orçamento da contratan-
te, como a seguir especificado:
Unidade orçamentária: 90101
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Programa de Trabalho: 10302150782890000
fonte de recurso: 0301000000
Natureza de despesa: 449052
do Valor: o valor global do presente contrato é de r$195.999,64 (cen-
to e noventa e cinco mil novecentos e noventa e nove reais e sessenta e 
quatro centavos).
do fiScal do coNTraTo: Será responsável pela Gestão do contrato a 
Servidora Lucidéia Oliveira, Gerente de Almoxarifado e Patrimônio – GERAP 
e responsável pela fiscalização do contrato a Servidora Rebeca Guerra Trin-
dade, Gerente de infraestrutura (GEiNE), da fundação HEMoPa.
do foro: Belém – Pará
daTa dE aSSiNaTUra do coNTraTo: 22 de Março de 2022.
aSSiNaTUraS:
Paulo andré castelo Branco Bezerra - Presidente da fundação HEMoPa - 
contratante
Humberto Brasil de almeida-alMEida E BraSil coMÉrcio E iNdÚSTria 
lTda- contratada
ordENador dE dESPESa - Paulo andré castelo Branco Bezerra - cPf nº 
229.089.192-49,

Protocolo: 776282

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

1º terMo aditiVo ao coNtrato Nº. 133/2021 (reF. Proc. 
2021/1090126)

daS ParTES:
coNTraTaNTE: fUNdaÇÃo cENTro dE HEMoTEraPia E HEMaToloGia 
DO PARÁ – HEMOPA
coNTraTada: J. BarBoZa VidraÇaria EirEli, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no cNPJ sob o 21.894.521/0001-00 com sede na av Ma-
jor aviador seda, n° 90, Bairro: Mangueirão, cEP: 66.640-210, Belém/Pa, 
neste ato representado por seu representante legal Jonathas reis Saraiva 
Barboza, portador da cédula de identidade n° 3364546, cPf/Mf sob o 
nº.742.479.992-49, residente e domiciliado na av. Major aviador Seda, n° 
122, Bairro: mangueirão, cEP: 66.640-210, Belém/Pa, doravante denomi-
nada coNTraTada.
oBJETo: o presente termo aditivo tem por objeto o aditamento do contra-
to 133/2021, nos termos da lei federal 8.666/93 quanto ao seu reequilíbrio 
de 20% (vinte por cento), sobre o valor originário do contrato.
Valor: o valor global do contrato para este Termo aditivo é de r$ 2.238,00 
(dois mil duzentos e trinta e oito reais).
foNTE do rEcUrSo: os recursos orçamentários necessários para atender 
às despesas decorrentes deste contrato constam do orçamento da contra-
tante, como a seguir especificado:
ProJETo aTiVidadE: 10122129783380000
NaTUrEZa da dESPESa: 339039
foNTE dE rEcUrSo: 0269001022
do foro: Belém – Pará
daTa dE aSSiNaTUra do TErMo: 18 de Março de 2022.
aSSiNaTUraS:
Paulo andré castelo Branco Bezerra-PrESidENTE da fUNdaÇÃo HEMoPa- 
contratante
Jonathas reis Saraiva Barboza - J. BarBoZa VidraÇaria EirEli - con-
tratada
ordENador dE dESPESa – Paulo André Castelo Branco Bezerra - CPF nº 
229.089.192-49.

Protocolo: 776271
2º terMo aditiVo ao coNtrato N. 022/2020 (reF. Proc. 

2021/1470030)
daS ParTES:
coNTraTaNTE: fUNdaÇÃo cENTro dE HEMoTEraPia E HEMaToloGia 
DO PARÁ – HEMOPA
coNTraTada: M.W.S EVENToS E BUffET EirEli - EPP, pessoa jurídica 
de direito privado, inscrita no cNPJ sob o nº 07.370.589/0001-69 situada 
no Conj. Cidade Nova II – Tv. WE 24, n° 251-A, CEP: 67.133-520, Bairro: 
coqueiro, ananindeua/Pa , neste ato representada por seu representante 
legal antônio da Paz da Silva Bezerra, Brasileiro, casado, Empresário, por-
tador da cédula de identidade nº. 4543240 cPf sob o nº. 038.760.392-15, 
residente e domiciliado na Trav. We-12 (conjunto Satelite) 486, coqueiro, 
Belém, Pa, cEP: 66670345, doravante denominada coNTraTada.
oBJETo: o presente termo aditivo tem por objeto o aditamento do contra-
to 022/2020 (o objeto do presente é a contratação de empresa para for-
NEciMENTo dE laNcHES ProNTo E rEfEiÇÃo, diariaMENTE, Para o 
HEMocENTro coordENador, HEMocENTro rEGioNal dE caSTaNHal, 
HEMocENTro rEGioNal dE MaraBá, E HEMocENTro rEGioNal dE 
SaNTarÈM da fUNdaÇÃo HEMoPa), nos termos da lei federal 8.666/93 
quanto à prorrogação de seu prazo de vigência, pelo período de 12 (doze) 
meses, ou seja, de, 29/03/2022 a 29/03/2023.
Valor: o valor global estimado do contrato para este Termo aditivo é r$ 
r$ 4.409.741,40 (quatro milhões quatrocentos e nove mil setecentos e 
quarenta e um reais e quarenta centavos).
foNTE do rEcUrSo: os recursos orçamentários necessários para atender 
às despesas decorrentes deste contrato constam do orçamento da contra-
tante, como a seguir especificado:
Programa de Trabalho: 10302150782930000 e 10122129783380000
Natureza da despesa: 339039
fonte de recurso: 0261000000, 0269001022 e 0103000000

do foro: Belém – Pará
daTa dE aSSiNaTUra do TErMo: 15 de março de 2022.
aSSiNaTUraS:
Paulo andré castelo Branco Bezerra-PrESidENTE da fUNdaÇÃo HEMoPa- 
contratante
Antônio da Paz da Silva Bezerra- M.W.S EVENTOS E BUFFET EIRELI – EPP 
-contratada
ordENador dE dESPESa – Paulo André Castelo Branco Bezerra - CPF nº 
229.089.192-49.

Protocolo: 776275

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrôNico Nº 010/2022 – HeMoPa
Processo adMiNistratiVo eLetrôNico Nº 2021/963548

oBJETo: contratação de serviço de desempeno de portas e estrutura da 
cabina, confecção e instalação de 01 (uma) porta de pavimento e 01 (uma) 
porta de cabina do elevador monta carga Atlas Schindler tipo 66440 – Ca-
pacidade 300 kg, 4/4 Paradas/Entradas.
Edital disponível em: www.gov.br/compras e www.compraspara.pa.gov.br 
no Mural de licitações.
UaSG da fundação HEMoPa: 925452
SESSÃo PÚBlica: 08/04/2022
local: www.gov.br/compras
Hora: 09:00 Horas. (Horário de Brasília)
Unidade orçamentária: 62201
Programa de Trabalho: 10122129783380000 e 10302150782930000
fonte de recurso: 0261000000, 0269001022 e 0103000000
Natureza de despesa: 339039
ordenador da despesa: Paulo andré castelo Branco Bezerra.

Protocolo: 776370

.

.

FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL 
DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA

.

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 154, de 23 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, férias regulamentares aos servidores abaixo relacionados, lo-
tados na fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna, 
referente ao mês de aBril/2022.
PerÍodo aQUisitiVo 2015/2016

MatricULa NoMe Periodo
57200300 1 VaNESSa araUJo ElErES 18/04/2022 a 17/05/2022

PerÍodo aQUisitiVo 2017/2018

MatricULa NoMe Periodo
54197594 2   carloS JoSE rEiS TEiXEira 15/04/2022 a 14/05/2022

PerÍodo aQUisitiVo 2018/2019

MatricULa NoMe Periodo
54197594 1 carloS JoSE rEiS TEiXEira 15/04/2022 a 14/02/2022

PerÍodo aQUisitiVo 2019/2020

MatricULa NoMe Periodo
54195160 1 aNdrEa da SilVa BaliEiro 01/04/2022 a 30/04/2022
57188746 1 aNGEla MicHElE fErNaNdES da SilVa Vilaca 01/04/2022 a 30/04/2022
57188314 1 diVaNi do Socorro BorGES fraNco 01/04/2022 a 20/04/2022
54181788 3 MariZETE SaNToS araUJo 01/04/2022 a 30/04/2022
57210005 2 MiGUEl PoMPEU BriTo PUrEZa 01/04/2022 a 30/04/2022
54195835 2 KaSSia rENaTa da coSTa SaNToS 01/04/2022 a 30/04/2022

PerÍodo aQUisitiVo 2020/2021

MatricULa NoMe Periodo

54187853 1 aNGEla rEGiNa MoNTEiro 01/04/2022 a 30/04/2022
5949892 1 BarBara alVES fraNca 01/04/2022 a 30/04/2022
97571503 1 BrENa GiSElli cEi SaloMao SoUZa 15/04/2022 a 14/04/2022
57174454 2 cHEHdEN BiTar dE MESQUiTa 04/04/2022 a 03/05/2022
54190591 1 ciMi cardoSo dE MElo 01/04/2022 a 30/04/2022
5150060 4 circlaYToN JoSE BorGES carNEiro 02/04/2022 a 01/05/2022
5156882 1 claUdia rEGiNa da rocHa TaVarES 01/04/2022 a 30/04/2022

57234052 1 EliENE MoNTEiro dE oliVEira MoraES 01/04/2022 a 30/04/2022
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57192290 1 fraNciSca NaZarE SaraiVa dE liMa loUriNHo 01/04/2022 a 30/04/2022
54191747 1 iSraEl ricardo Baia dE SoUZa 01/04/2022 a 30/04/2022
54190582 2 JESSica MiraNda da SilVa 01/04/2022 a 30/04/2022
57195072 3 JoSE MaciEl caldaS doS rEiS 21/04/2022 a 20/05/2022
57231567 1 Marcio cardoSo MorEira 01/04/2022 a 30/04/2022
54185451 2 MarcoNdES TaVarES NEVES JUNior 01/04/2022 a 30/04/2022
57188566 1 Maria aUGUSTa SoUZa faYal 01/04/2022 a 30/04/2022
5347246 4 Maria carla dE SoUSa SaNTaNa 01/04/2022 a 30/04/2022
5077516 1 Maria doMiNGaS do carMo BorGES 01/04/2022 a 30/04/2022
84905 1 MarlENE aZEVEdo MiraNda 01/04/2022 a 30/04/2022

5076900 1 NarciSo fErrEira PaNToJa 01/04/2022 a 30/04/2022
5813271 2 NEidE fErrEira alVES NEVES 01/04/2022 a 30/04/2022
5898339 1 PaUlo doUGlaS dE oliVEira aNdradE 01/04/2022 a 30/04/2022
5828350 2 PaUlo roBErTo carValHo da SilVa 04/04/2022 a 03/05/2022
5914192 3 MaliSoN MarTiNS MicHElE 18/04/2022 a 17/05/2022
115010 1 roSaNGEla do Socorro SalES do NaSciMENTo 01/04/2022 a 30/04/2022
5836360 2 SilVaNa fraNca ValE 01/04/2022 a 30/04/2022

PerÍodo aQUisitiVo 2021/2022

MatricULa NoMe Periodo
5959422 1 alEXaNdrE GalVÃo dE MoUra 01/04/2022 a 30/04/2022

5886171 4 alEXaNdrE raiol dE QUEiroS 01/04/2022 a 30/04/2022

5959470 1 aMaNda GHEYSa crUZ da SilVa 01/04/2022 a 30/04/2022

5835429 2 aNa carla BarBoSa fiGUEirEdo 01/04/2022 a 30/04/2022

57224175 1 aNa Maria loPES da SilVa 01/04/2022 a 30/04/2022

5959423 1 aNdrE MaX doS SaNToS MoTa 01/04/2022 a 30/04/2022

54182580 2 aNGElica daMoUS dE QUEiroZ aMaral 01/04/2022 a 30/04/2022

5959460 1 aNToNio adriEl raBElo do NaSciMENTo 01/04/2022 a 30/04/2022

54189130 1 BrENa do NaSciMENTo 01/04/2022 a 30/04/2022

54188942 1 caMila do Socorro dE oliVEira MorEira da SilVa 01/04/2022 a 30/04/2022

5928248 2 carla criSTiNa da SilVa cHaVES 01/04/2022 a 30/04/2022

80845709 1 carloS roBErTo MarQUES PiNTo 01/04/2022 a 30/04/2022

54189603 1 clEidiaNE liMa SoBriNHo 01/04/2022 a 30/04/2022

5959520 1 dEBora criSTiNa dE aZEVEdo rodriGUES 01/04/2022 a 30/04/2022

57196442 2 dEJEaNE BraNdao frEiTaS 01/04/2022 a 30/04/2022

5959461 1 EdEr GoMES MarQUES 01/04/2022 a 30/04/2022

5302196 2 EdiNEa MoNTEiro corrEa 01/04/2022 a 30/04/2022

5077354 1 ErMEliNda HolaNda MoNTEiro 01/04/2022 a 30/04/2022

5077265 1 iolaNda dE faTiMa dE carValHo PErEira 01/04/2022 a 30/04/2022

57195086 1 JaQUEliNE da SilVa cHaVES coliNS 01/04/2022 a 30/04/2022

5959439 1 JENYffEr PrYScila fErrEira loBaTo 01/04/2022 a 30/04/2022

5959499 1 KElY alVES da coSTa 01/04/2022 a 30/04/2022

5130972 2 laErcia loPES riBEiro da SilVa 04/04/2022 a 03/05/2022

54189363 1 liGia GiZElY doS SaNToS cHaVES MElo 18/04/2022 a 1/05/2022

5828660 2 lUciaNa da SilVa crUZ cardoSo HolaNda 01/04/2022 a 20/04/2022

5828236 2 Maria dE loUrdES BaSToS GoMES 15/04/2022 a 14/05/2022

5077699 1 MilToN fEliciaNo dE araUJo JUNior 01/04/2022 a 30/04/2022

54189117 1 NaZarE do Socorro MaciEl 01/04/2022 a 30/04/2022

57195093 1 NUBia liMa riBEiro cardoSo 01/04/2022 a 30/04/2022

54188925 1 oriVaNdo NoBrE BarBoSa 01/04/2022 a 30/04/2022

5959421 1 oTaVio MoNTEiro PiNHEiro 01/04/2022 a 30/04/2022

5923434 2 Paola MariaNa BarBaS dE SoUSa 01/04/2022 a 30/04/2022

5923042 3 QUiciaNo dE NaZarE 01/04/2022 a 30/04/2022

5959419 1 rENaN rodriGUES dE SoUZa 01/04/2022 a 30/04/2022

5959509 1 rENaTa GoMES MarTiNS 01/04/2022 a 30/04/2022

5813662 2 riTa dE caSSia Garcia SaNToS 01/04/2022 a 30/04/2022

5959566 1 rodriGo corrÊa NoGUEira 01/04/2022 a 30/04/2022

5959517 1 SoNia Maria diaS BorGES 01/04/2022 a 30/04/2022

5925121 2 SUElY NoVaES BraBo 01/04/2022 a 30/04/2022

5939325 2 SUSiaNE PaNToJa rodriGUES 01/04/2022 a 30/04/2022

5959494 1 ValEria SoUSa daNTaS 01/04/2022 a 30/04/2022

5959445 1 WalTEr daNiEl ViEira PiNHo 01/04/2022 a 30/04/2022

57192875 1 WilMar SaraiVa TorrES 25/04/2022 a 14/05/2022

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

Protocolo: 776210

HOSPITAL REGIONAL DE CONCEIÇÃO
DO ARAGUAIA

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 138 de 18 de MarÇo de 2022
oBJETiVo: BUScar PaciENTE do Hr dE coNcEiÇÃo do araGUaia Na 
cidadE dE araGUaÍNa - To.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - BraSil
dESTiNo(S): araGUaÍNa/To
SErVidor (ES):
CLEYDSON AMORIM DE SOUSA  – MAT. 54184847-1, MOTORISTA
Nº 1.0 diária (coMPlETa)
PErÍodo: dE 19/02/2022
ordENador: JoÃo WaNdErlEY SilVa oliVEira

Portaria Nº 137 de 17 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):
CLEYDSON AMORIM DE SOUSA  – MAT. 54184847-1, MOTORISTA
MARIA TAVARES CRUZ – MAT. 5088402-1, AGENTE DE SAÚDE
Nº 2.0 diária (coMPlETa)
PErÍodo: dE 17 À 18/02/2022
ordENador: JoÃo WaNdErlEY SilVa oliVEira

Portaria Nº 135 de 17 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):
CLEYDSON AMORIM DE SOUSA  – MAT. 54184847-1, MOTORISTA
Maria dE loUrdES ViEira dE SoUSa - MaT. 5793874-2, TÉc. dE EN-
fErMaGEM
Nº 1.0 diária (coMPlETa)
PErÍodo: dE 12/02/2022
ordENador: JoÃo WaNdErlEY SilVa oliVEira

Protocolo: 776175

.

.

HOSPITAL REGIONAL DE SALINÓPOLIS

.

Portaria Nº 014/2022-dir/Hrs de 24 de MarÇo de 2022.
  a diretora do Hospital regional de Salinópolis, no uso das atribuições 
legais que lhe são conferidas através da PorTaria Nº 210 / 2021 de 08 
de fevereiro de 2021, publicada no doE nº 34.486 de 09/02/2021 e tendo 
em vista as instruções contidas no decreto nº 2819 de 06 de setembro de 
1994 com base no art. 145 da lei 5.810/94, que disciplina a concessão de 
diárias em missão oficial do Estado e obtenção de capacitação profissional.
rESolVE:
coNcEdEr 04 E 1/2 (quatro e meia) diárias aos servidores abaixo lista-
dos pelo deslocamento do município de SaliNÓPoliS para o município de 
BElÉM, no período de 04 a 08.04.2022, com o objetivo de participarem do 
curso NoVa lEi dE liciTaÇÕES E coNTraToS (lEi Nº 14.133, dE 1º dE 
ABRIL DE 2021) – Presencial, na Escola de Governo-EGPA.
 

servidor cargo MF cPF

João Paulo Batista arnour ag. administrativo 57194173-1 697.834.542-34

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

Edenilson Moura lisboa ag. administrativo 57233241-1 592.544.672-00

Maria Karem dos Santos fernandes administradora 57211829-2 634.210.542-15

Publique-Se, registre-Se E cumpra-Se
Salinópolis, 24 de março de 2022.
lUaNa KEllY NoroNHa loiola
diretora do Hospital regional de Salinópolis

Protocolo: 776439
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secretaria de estado
de traNsPortes

coNtrato
eXtrato do coNtrato
Processo: 2021/878398

Nº do coNtrato: 038/2022
oBJETo: a presente contratação tem como objeto a execução dos serviços 
de construção e pavimentação da Vicinal do Borralhos, trecho: Entr. Pa-140 
km 23 / Vila São raimundo do Borralhos, na região de integração Guamá.
Valor GloBal: r$ 12.498.298,82 (doze milhões, quatrocentos e noventa 
e oito mil, duzentos e noventa e oito reais e oitenta e dois centavos).
daTa da aSSiNaTUra: 18/03/2022.
PraZo: 13 (treze) meses, a contar da data de sua assinatura.
ModalidadE: concorrência Pública n° 038/2021.
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Unidade orçamentária: 29101, Programa de Trabalho: 26.782.1486.7429, 
Natureza da despesa: 449051, fonte de recurso: 0124000000 e origem 
do recurso: Tesouro.
dadoS da coNTraTada:
NoME: Via Pará coNSTrUTora lTda.
cNPJ: 02.995.881/0001-53.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira - SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 776588

terMo aditiVo a coNtrato
eXtrato do 1º terMo aditiVo de rerratiFicaÇÃo

Processo N°. 2020/1092765
coNtrato N°. 079/2021

JUSTIFICATIVA: O presente Termo Aditivo de Rerratificação ao Contrato 
nº 079/2021, é decorrente da solicitação feita pela contratada, com fun-
damento no art. 58, i da lei federal nº. 8.666/93, devidamente analisado 
pela consultoria Jurídica e Setor Técnico, bem como autorizado pelo Gestor 
desta SETRAN. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições 
estabelecidas no contrato n.º 79/2021, publicado no doE nº 34.862, na 
data de 10/02/2022.
retiFicaÇÃo: Fica retificada a Cláusula Primeira do Contrato nº 
079/2021, item 1.3, planilha descritiva referente ao valor unitário do item 
31, passando a constar o seguinte:
oNde se LÊ:
Valor UNiTário: r$ 329.500,00
Leia-se:
Valor UNiTário: r$ 338.065,01
daTa da aSSiNaTUra: 24/03/2022.
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES – SETRAN.
coNTraTada: XcMG BraSil iNdÚSTria lTda.
cNPJ: 14.707.364/0001-10.
ORDENADOR: ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA – SECRETÁRIO DE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 776377
..

COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS
DO ESTADO DO PARÁ

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de aUtoriZaÇÃo de adesÃo
 ata reGistro de PreÇos Nº 009/2022 – sePLad

- aquisição/obras/Serviços:
contratação de empresa para o fornecimento contínuo e ininterrupto de 
combustíveis, para aos órgãos da administração Pública Estadual, através 
da ata de registro de Preços nº 09/2022-SEPlad, relativo ao Pregão Ele-
trônico SrP nº 024/2021-SEPlad, processo 2020/111231-SEPlad e pro-
cesso 2022/303082 - cPH.
- fonte dos recursos:
Projeto/Atividade – 26.122.1297.4668
Natureza da Despesa – 339033
Fonte – 0101
-contratado(a) (s):
TicKET SolUÇÕES HdfGT S/a
cNPJ/Mf-03.506.307/0001-57
Endereço: rua Machado de assis, nº 50 Edif 2, Bairro Santa lucia, Municí-
pio: campo Bom Estado: Rio Grande do Sul CEP: 93.700–000, Fones: (51) 
3920-2200 raMal 1063, E-mail: licitacoes@edenred.com
- Valor contratado:
Valor global estimado de r$31.000,00 (trinta e um mil reais).
- Vigência/Prazo de Execução:
12(doze) meses
início: 01/04/2022 - Término: 31/03/2023
Belém/Pa, 24 de março de 2022.
aBraÃo BENaSSUlY NETo
Presidente cPH

Protocolo: 776363
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AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO
E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº  180/2022 – arcoN-Pa/caF
BeLÉM, 24 de MarÇo de 2022.

o diretor Geral da agência de regulação e controle de Serviços Públicos 
do Estado do Pará - arcoN, no exercício de suas atribuições que lhe são 
conferidas pela lei nº. 6.099/ 97, e;
dispõe sobre a designação de administrador de contrato, atendendo as 
disposições da lei 8.666/93 e suas alterações.
rESolVE:
i - dESiGNar a servidora Maria do Socorro neves Prado, Supervisora i, 
matrícula n° 3195686/1, cPf: 132.942.292-91 como administradora do 
contrato nº 06/2022 da empresa S.o.S Serviços operacionais de Sanea-
mento lTda, especializada na prestação de serviços de controle de pragas 
(dedetização, desinsetização, desratização e descupinização.
ii - Na ausência ou impedimento do servidor caberá a administração ao 
servidor Manoel Pereira dos Santos leite, matrícula nº 54194152/1, auxi-
liar operacional, com as mesmas atribuições referentes à contratação nos 
termos do contrato.
iii- caberá ao servidor designado, anotar em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas à execução do contrato, bem como, efetivar os 
atos que dizem respeito ao cumprimento dos prazos, vigência e atesto das 
notas fiscais, determinando quando for necessário à regularização das fal-
tas ou defeitos observados.
iV - as decisões e providências que ultrapassarem a competência do ser-
vidor deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a 
adoção das medidas convenientes. a presente designação terá validade 
durante toda a vigência do contrato.
V - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE,
EUriPEdES rEiS da crUZ filHo
diretor Geral da arcoN-Pa

Protocolo: 776312
Portaria Nº 016/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 01 
de fevereiro de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas 
atribuições rESolVE: coNcEdEr, 4 e ½ (quatro e meia) diárias, ao 
beneficiário, Caroline Nazaré da Silva Carvalho, Asistente Administrativa, 
mat 54195912/1 de acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem 
a Santo antônio do Tauá e Vigia/Pa, no período 01 à 05/02/2022, com o 
objetivo de acompanhar serviço de fiscalização. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-
SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo
Portaria Nº 017/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 02 
de fevereiro de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas 
atribuições rESolVE: coNcEdEr, 2 e ½ (duas e meia) diárias, ao 
beneficiário, José Francisco quaresma Junior quaresma, Supervisor II, 
mat 594609/4 e lewison levy correa, aUX.operacional, mat 54191502/1 
de acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem a castanhal 
e inhagapí/Pa, no período de 04 à 06/02/2022, com os objetivos de 
verificação no setor de fiscalização de apoio aos Terminais. REGISTRE-SE, 
PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo
Portaria Nº 018/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 02 
de fevereiro de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas 
atribuições rESolVE: coNcEdEr, 4 e ½ (quatro e meia) diárias, aos 
beneficiários, Brenda Brito Pereira de Souza, Aux. Regulação, mat 
5905775/2 e ana do Socorro Pinheiro Magalhães, Supervisora i, mat 
2013339-020 de acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem a 
Marabá e Paragominas/Pa, no período de 04 à 08/02/2022, com o objetivo 
de verificação nas instalações do setor de fiscalização. REGISTRE-SE, 
PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo
Portaria Nº 019/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 02 
de fevereiro de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas 
atribuições rESolVE: coNcEdEr, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos 
beneficiários, Antonio Paulo Monteiro de Souza, Coord. Adm. Financeiro, 
mat 51482379 e Mário de oliveira Neto, Motorista, mat 5419141/1 de 
acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem a capanema e 
Salinas/PA, no período de 05 à 07/02/2022, com o objetivo de verificação 
no setor de fiscalização de apoio aos Terminais. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-
SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ
Portaria Nº 020/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 02 
de fevereiro de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas 
atribuições rESolVE: coNcEdEr, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos 
beneficiários, Antonio Paulo Monteiro de Souza, Coord. Adm. Financeiro, 
mat 51482379 e José ribamar Pereira da costa, Motorista, mat 54197887 
de acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem a capanema e 
Salinas/PA, no período de 12 à 14/02/2022, com o objetivo de verificação 
no setor de fiscalização de apoio aos Terminais. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-
SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo
Portaria Nº 021/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 02 de 
fevereiro de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 3 e ½ (três e meia) diárias, ao beneficiário, Carolina 
Silva de Souza, Secretária ii, mat 5947304/1 de acordo com as bases 
vigentes, por motivo de viagem a Marabá e Paragominas/Pa, no período 
04 à 07/02/2022, com o objetivo de acompanhar serviço de fiscalização. 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ
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Portaria Nº 022/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 02 
de fevereiro de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas 
atribuições rESolVE: coNcEdEr, 3 e ½ (três e meia) diária, aos 
beneficiários, Camila Ataíde de Lima, Gerente do Jurídico, mat 5946055/2, 
andré luiz Soares Pereira, controlador, mat 5952251/1 e luzilene 
Souza Silva, Técnico regulação N/i, mat 5948090/1  de acordo com as 
bases vigentes, por motivo de viagem a Bragança/Pa, no período de 03 
a 06/02/2022, com objetivo de participar de reunião. rEGiSTrE-SE, 
PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo
Portaria Nº 024/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 02 
de fevereiro de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas 
atribuições conferidas rESolVE: coNcEdEr, 4 e ½ (quatro e meia) 
diárias, aos beneficiários, JORGE LUIZ CONCEIÇÃO LIMA, Secretário II, 
mat 5561787/7 e JoSÉ do Socorro MoraiS da crUZ, SUPErViSor, 
mat 5632633/2  de acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem 
a Barcarena, abaetetuba, limoeiro do ajurú/Pa no período de 02 à 
06/02/2022, com o objetivo de fiscalização nos transportes rodoviário 
intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-
SE.EUriPEdES rEiS da crUZ
Portaria Nº 025/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 02 
de fevereiro de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas 
atribuições rESolVE: coNcEdEr,  4 e ½ (quatro e meia) diárias, ao 
beneficiário, Wildson Araújo de Mello, Diretor de Norm. e Fiscalização, 
mat 5960869/1 de acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem 
a Barcarena, abaetetuba, limoeiro do ajurú.Pa no período de 02 à 
06/02/2022, com o objetivo de fiscalização. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE 
E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo
Portaria Nº 026/2026 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 02 de 
fevereiro de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 4 e ½ (quatro e meia) diárias, aos beneficiários, Jean 
luiz Brandão Quaresma, Supervisor, mat 5946036/1, lucas da cunha ferreira, 
controlador, mat 5948110/1, Jose francisco Santos Soares, controlador, 
mat 5947523/1 e lucas costa lopes, controlador, mat 5947447/1 de acordo 
com as bases vigentes, por motivo de viagem a abaetetuba/Pa, no período 02 
à 06/02/2022, com o objetivo de realizar fiscalização no transporte rodoviário 
intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
EUriPEdES rEiS da crUZ filHo
Portaria Nº 027/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 02 de 
fevereiro de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 4 e ½ (quatro e meia) diárias, aos beneficiários, 
Jean luiz Brandão Quaresma, Supervisor, mat 5946036/1, lucas costa 
lopes, controlador, mat 5947447/1, lucas da cunha ferreira, controlador, 
mat 5948110/1 e José francisco Santos Soares, controlador, mat 5947523/1  
de acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem a abaetetuba/Pa, no 
período 07 à 11/02/2022, com o objetivo de realizar fiscalização no transporte 
rodoviário intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E 
cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo
Portaria Nº 028/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 03 
de fevereiro de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas 
atribuições rESolVE: coNcEdEr, 4 e ½ (quatro e meia) diárias, aos 
beneficiários, Rinaldo Nunes de Pinho, Agente fiscal, mat 3277879 e 
JoNaTHaN fErNaNdES da SilVa, coNTrolador, mat 57221329/2 de 
acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem a: PoNTa dE PEdraS/
PA, no período de 02 á 06/02/2022, com o objetivo de realizar fiscalização 
nos transportes hidroviário intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, 
PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo
Portaria Nº 029/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 03 de 
fevereiro de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 4 e ½ (quatro e meia) diárias, aos beneficiários, 
GaBriEl NEPoMUcENo BriTo fEio, coNTrolador, mat 8002832/1 e 
JoÃo carloS PErEira dE SoUZa, coNTrolador, mat 5948106/1 de 
acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem a BarcarENa (SÃo 
fraNciSco),Pa no período de 02 á 06/02/2022, com o objetivo de realizar 
fiscalização nos transportes hidroviário intermunicipal de passageiros. 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo
Portaria Nº 030/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 03 
de fevereiro de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas 
atribuições rESolVE: coNcEdEr, 4 e ½ (quatro e meia) diárias, aos 
beneficiários, HELTON FRANCISCO CRUZ DA CUNHA, Supervisor I, mat 
5945902/1, PaUlo liMa SaNToS, fiScal, mat  2029561,  WaldEMar dE 
aBrEU fraZÃo NETo, Supervisor ii, mat 5953703/1, BrUNo lEoNardo 
SoUZa SilVa, Supervisor ii, mat 5946514/1 e JoÃo BaTiSTa HENriQUE 
dE oliVEira, fiScal, mat 2044293/1 de acordo com as bases vigentes, 
por motivo de viagem a BarcarENa /Pa, no período 02 à 06/02/2022, com 
o objetivo de realizar fiscalização no transporte rodoviário intermunicipal 
de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES 
rEiS da crUZ filHo
Portaria Nº 031/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 03 
de fevereiro de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas 
atribuições rESolVE: coNcEdEr, 1 e ½ (uma e meia) diárias, aos 
beneficiários, Rildo Gonçalves Almada, Fiscal, 200260146-027 de acordo 
com as bases vigentes, por motivo de viagem a cametá/Pa, no período 
03 à 04/02/2022, com o objetivo de realizar fiscalização no transporte 
rodoviário intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E 
cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo
Portaria Nº 032/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 04 de 
fevereiro de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 4 e ½ (quatro e meia) diárias, aos beneficiários, 
JoNaTHaN fErNaNdES da SilVa, coNTrolador, mat 57221329/2 e 
riNaldo NUNES dE PiNHo, aGENTE fiScal, mat  3277879 de acordo com 
as bases vigentes, por motivo de viagem a  iGaraPÉ-Miri),Pa no período 
de 07 á 11/02/2022, com o objetivo de realizar fiscalização nos transportes 
hidroviário intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E 
cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo

Portaria Nº 033/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 04 de 
fevereiro de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 4 e ½ (quatro e meia) diárias, aos beneficiários, 
GaBriEl NEPoMUcENo BriTo fEio, coNTrolador, mat 8002832/1 e 
JoÃo carloS PErEira dE SoUZa, coNTrolador, mat 5948106/1 de 
acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem a  SÃo doMiNGoS 
dE caPiM,Pa no período de 07 á 11/02/2022, com o objetivo de realizar 
fiscalização nos transportes hidroviário intermunicipal de passageiros. 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo
Portaria Nº 034/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 04 de 
fevereiro de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 6 e ½ (seis e meia) diária, ao beneficiário, Adriano 
carvalho de lima, Secretario ii, mat 70096705/3 de acordo com as bases 
vigentes, por motivo de viagem a caPaNEMa e aUGUSTo corrEa/Pa, no 
período de 07 á 13/02/2022, com o objetivo de realizar ações de entrega 
de carteirinhas de gratuidade intermunicipal.rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E 
cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo
Portaria Nº 035/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 04 de 
fevereiro 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 4 ½ (quatro e meia) diárias, aos beneficiários, 
carlos alexandre abati, Téc. Em regulação, mat 548775452/1, MarcElo 
cESar do NaSciMENTo raMoS, aUX. rEG, mat 54195615/2 e GErSoN 
aNToNio JoSE liSBoa, aUX. oPE, mat 54180861/1 de acordo com as 
bases vigentes, por motivo de viagem a BarcarENa /Pa, no período 
de 04/02 á 08/02/2022, com objetivo de aderência entre a autorização 
concedida e a prática operacional. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-
SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo
Portaria Nº 036/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 04 
de fevereiro de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas 
atribuições rESolVE: coNcEdEr, 1 e ½ (uma e meia) diárias, aos 
beneficiários, Luzilene Souza Silva, Técnico Regulação N/I, mat 5948090/1  
de acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem a Barcarena/Pr, 
no período de 07/02 à 08/02/2022, com objetivo de realizar levantamento 
para subsidiar processo ao jurídico. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E 
cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo
Portaria Nº 037/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 04 
de fevereiro de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de 
suas atribuições rESolVE: coNcEdEr, 1 e ½ (uma e meia) diária, ao 
beneficiário, Adriano Carvalho de Lima, Secretario II, mat 70096705/3  de 
acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem a Salinópolis/Pa, no 
período de 05 à 06/02/2022, com o objetivo de realizar ações de entrega 
da carteira de gratuidade intermunicipal. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E 
cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ
Portaria Nº 038/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 07 
de fevereiro de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de 
suas atribuições rESolVE: coNcEdEr, 3 e ½ (três e meia) diária, ao 
beneficiário, Gilberto Alves da Silva, Supervisor II, mat 5945899/1 de 
acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem a Paragominas, 
canaã dos carajás e Xinguara/Pa, no período de 06 à 09/02/2022, com 
o objetivo de fiscalização. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
EUriPEdES rEiS da crUZ filHo
Portaria Nº 039/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 08 
de fevereiro de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas 
atribuições rESolVE: coNcEdEr, 1 e ½ (uma e meia) diárias, aos 
beneficiários, Pedro Ferreira dos Santos, Controlador, mat  5952255/1  
de acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem a aVEiro/Pa, 
no período de 09 a 10/02/2022, com objetivo de realizar fiscalização 
de transporte hidroviário intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, 
PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo
Portaria Nº 040/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 09 
de fevereiro de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de 
suas atribuições rESolVE: coNcEdEr, 4 e ½ (quatro e meia) diárias, 
aos beneficiários, Maria do Socorro Neves Prado, Supervisora i, mat 
3195686/1 de acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem a 
Marabá e Paragominas/Pa, no período de 10 à 13/02/2022, com o objetivo 
de acompanhar serviço de fiscalização. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 
cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ
Portaria Nº 041/2022 – arcoN-Pa caF, Belém (Pa), 09 de 
fevereiero de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas 
atribuições rESolVE: coNcEdEr, 6 e ½ (seis e meia) diárias, ao 
beneficiário, José do Socorro Morais da Cruz, Supervisor II, mat 5632633/2 
de acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem à abaetetuba/
Pa, no período de 07 à 13/02/2022, com o objetivo de fiscalização nos 
transportes rodoviário. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
EUriPEdES rEiS da crUZ filHo
Portaria Nº 042/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 09 
de fevereiro de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas 
atribuições rESolVE: coNcEdEr, 5 e ½ (cinco e meia) diárias, ao 
beneficiário, Wildson Araújo de Mello, Diretor de Norm. E Fiscalização, 
mat 5960869/1 de acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem 
a d.Eliseu, Ulianópolis, Paragominas/Pa no período de 09 à 14/02/2022, 
com o objetivo de fiscalização. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-
SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo
Portaria Nº 043/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 09 de 
fevereiro de 2022. o coordenador administrativo financeiro da arcoN-
Pa, no uso de suas atribuições rESolVE: coNcEdEr, 3 e ½ (três e meia) 
diária, ao beneficiário, Euripedes Reis da Cruz Filho, Diretor Geral, mat 
5945659/, alvaro Guilherme Palheta amazonas, Gerente do GTS, mat 
5281482/9 e cândido rodrigues Monteiro, Motorista, mat 5432065/3  de 
acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem a Paragominas e 
MarabáPa, no período de 09 à 12/02/2022, com o objetivo de agenda 
institucional e fiscalização rodoviária. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E 
cUMPra-SE aNToNio PaUlo MoNTEiro dE SoUZa.
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Portaria Nº 044/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 09 de 
fevereiro de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 3 e ½ (três e meia) diárias, ao beneficiário, André 
luiz albuquerque Silva, controlador, mat 5952247/1, Valdiney ferreira 
Gomes, controlador, mat 571921181/3, francisco de Paula ferreira Nunes, 
controlador, mat  5953830/1, Joelson ramos de Queiroz, controlador, mat  
5889829/2, Marcos Silva de oliveira, controlador, mat  5952250/1, Bruno 
leonardo Souza Silva, Supervisor ii, mat 5946514/1 e  Jean lucas Monteiro 
Batista, controlador, mat  5893842/3  de acordo com as bases vigentes, por 
motivo de viagem a SoUrE E SalVaTErra/Pa no período de 09 à 12/02/2022, 
com o objetivo de fiscalização nos transportes rodoviários. REGISTRE-SE, 
PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo
Portaria Nº 045/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 09 
de fevereiro de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas 
atribuições rESolVE: coNcEdEr, 4 e ½ (quatro e meia) diárias, ao 
beneficiário, Adolfo Maia da Costa Júnior, Controlador, mat 5252129/3, 
Helton francisco cruz da cunha, Supervisor i, mat 5945902/1, lucas 
costa lopes, controlador, mat 5947447/1, Paulo lima dos Santos, ag. 
fiscal, mat  2029561, Waldemar de abreu frazão Neto, Supervisor ii, mat 
5953703/1, Jorge luiz conceição lima, Secretário ii, mat  5561787/7, 
arleandro firmino Simplício, controlador, mat 5952245/1 e  João Batista 
Henrique de oliveira, ag. fiscal, mat 2044293/1  de acordo com as bases 
vigentes, por motivo de viagem a d. Elizeu, Ulianópolis, Paragominas/Pa no 
período de 09 à 13/02/2022, com o objetivo de acompanhando diretoria 
em operação. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES 
rEiS da crUZ filHo
Portaria Nº 046/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 10 de 
fevereiro de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2  e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, Vera 
lucia campos Quintairos, Supervisora, mat 590897/5, lucas da cunha ferreira, 
controlador, mat 5948110/1, José francisco Santos Soares,  controlador, 
mat 5947523/1, lUcaS aMoriM, aGENTE fiScal, mat  3272486/1, Gabriel 
Nepomuceno Brito feio, controlador, mat 8002832/1 e Jonathan fernandes 
da Silva, controlador, mat 57221329/2 de acordo com as bases vigentes, por 
motivo de viagem à Salinópolis, Bragança e capanema/Pa, no período 12 a 
14/02/2022, com o objetivo de realizar fiscalização nos transportes rodoviário 
intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
EUriPEdES rEiS da crUZ filHo
Portaria Nº 047/2022 – arcoN-Pa caF, Belém (Pa), 10 de 
fevereiro de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas 
atribuições rESolVE: coNcEdEr, 3 e ½ (três e meia) diárias, ao 
beneficiário, Rinaldo Nunes de Pinho, Agente Fiscal, mat 3277879 de 
acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem a Soure e Salvaterra/
PA, no período de 12 à 15/02/2022, com o objetivo de realizar fiscalização 
nos transportes hidroviário intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, 
PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo
Portaria Nº 048/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 10 de 
fevereiro de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 4 e ½ (quatro e meia) diárias, aos beneficiários, 
carolina Silva de Souza, Secretária ii, mat 947304/1  de acordo com as 
bases vigentes, por motivo de viagem a Marabá e Paragominas/Pa, no 
período 14/02 à 18/10/2021, com o objetivo de acompanhar serviço de 
fiscalização. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.EURIPEDES REIS 
da crUZ filHo
Portaria Nº 049/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 10 
de fevereiro de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de 
suas atribuições rESolVE: coNcEdEr, 3 e ½ (três e meia) diárias, 
ao beneficiário, MARCOS ALEXANDRE SILVA E SOUZA, AUXILIAR EM 
rEGUlaÇÃo, mat 5893336/3  de acordo com as bases vigentes, por motivo 
de viagem a d.Eliseu, Ulianópolis e Paragominas/Pa no período de 10/02 à 
13/02/2022, com o objetivo de acompanhar o diretor de fiscalização em 
operação. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS 
da crUZ  filHo
Portaria Nº 050/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 11 
de fevereiro de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas 
atribuições rESolVE: coNcEdEr, 2 e ½ (duas e meia) diárias, ao 
beneficiário, Jean Luiz Brandão Quaresma, Supervisor II, mat 5946036/1 
de acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem a Barcarena/
PA no período de 12/02 à 14/02/2022, com o objetivo de fiscalização 
nos transportes rodoviários. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
EUriPEdES rEiS da crUZ
Portaria Nº 051/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 11 
de fevereiro de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas 
atribuições rESolVE: coNcEdEr, 4 e ½ (quatro e meia) diárias, ao 
beneficiário, Raimundo Celso Rodrigues da Cruz, mat 379956/1 de acordo 
com as bases vigentes, por motivo de viagem a Barcarena/Pa, no período 
de 11 á 15/02/2022, com o objetivo de realizar fiscalização nos transportes 
rodoviário intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E 
cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo
Portaria Nº 054/2022 – arcoN-Pa caF, Belém (Pa), 15 de 
fevereiero de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 5 e ½ (cinco e meia) diárias, ao beneficiário, José do 
Socorro Morais da cruz, Supervisor ii, mat 5632633/2, MarcoS alEXaNdrE 
SilVa E SoUZa, aUXiliar EM rEGUlaÇÃo, mat 5893336/3 , Jorge luiz 
conceição lima, SEcrETário, mat 5561787/7 e  arlEaNdro firMiNo 
SiMPlÍcio, controlador, mat 5952245/1  de acordo com as bases vigentes, 
por motivo de viagem à Santarém/Pa, no período de 15 à 20/02/2022, com 
o objetivo de acompanhar o diretor de fiscalização em operação. rEGiSTrE-
SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo
Portaria Nº 055/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 15 de fevereiro 
de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolVE: 
CONCEDER, 2  e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, Vera Lucia Campos 
Quintairos, Supervisora, mat 590897/5, lucas da cunha ferreira, controlador, 
mat 5948110/1, José francisco Santos Soares, controlador, mat 5947523/1, 

Moisés rodrigues figueiredo, controlador, mat  5943617/2 e francinaldo Meireles 
Wanzeler, controlador, mat 5952241/1 de acordo com as bases vigentes, por 
motivo de viagem à Barcarena/Pa, no período 17 a 19/02/2022, com o objetivo 
de realizar fiscalização nos transportes rodoviário intermunicipal de passageiros. 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo
Portaria Nº 056/2022 – arcoN-Pa caF, Belém (Pa), 15 de 
fevereiero de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas 
atribuições rESolVE: coNcEdEr, 3 e ½ (três e meia) diárias, ao 
beneficiário, Jean Luiz Brandão Quaresma, Supervisor, mat 5946036/1, 
Moisés rodrigues figueiredo, controlador, mat 5943617/2 e lucas costa 
lopes, controlador, mat 5947447/1  de acordo com as bases vigentes, 
por motivo de viagem à BarcarENa/Pa, no período de 20 à 23/02/2022, 
com o objetivo de fiscalização nos transportes rodoviário. REGISTRE-SE, 
PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo
Portaria Nº 057/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 15 
de fevereiro de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas 
atribuições rESolVE: coNcEdEr, 6 e ½ (seis e meia) diárias, ao 
beneficiário, Raimundo Celso Rodrigues da Cruz, mat 379956/1 de acordo 
com as bases vigentes, por motivo de viagem a Barcarena/Pa, no período 
de 16 á 22/02/2022, com o objetivo de realizar fiscalização nos transportes 
rodoviário intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E 
cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ
Portaria Nº 058/2022 – arcoN-Pa caF, Belém (Pa), 15 
de fevereiero de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de 
suas atribuições rESolVE: coNcEdEr, 3 e ½ (três e meia) diárias, 
ao beneficiário, BRUNO LEONARDO SOUZA SILVA, SUPERVISOR II, 
mat 5946514/1, ValdiNEY fErrEira GoMES, coNTrolador, mat 
571921181/3, fraNciSco dE PaUla fErrEira NUNES, coNTrolador, 
mat  5953830/1, JEaN lUcaS MoNTEiro BaTiSTa, controlador, mat 
5893842/3, adolfo Maia da coSTa JÚNior, coNTrolador, mat 
5852129/3, riNaldo NUNES dE PiNHo, aGENTE fiScal, mat  3277879, 
aNdrÉ lUiZ alBUQUErQUE SilVa, coNTrolador, mat  5952247/1 e 
JoElSoN raMoS dE QUEiroZ, coNTrolador, mat 5889829/2 de acordo 
com as bases vigentes, por motivo de viagem à SoUrE E SalVaTErra/
PA, no período de 17 à 20/02/2022, com o objetivo de fiscalização nos 
transportes rodoviário. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
EUriPEdES rEiS da crUZ filHo
Portaria Nº 059/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 15 
de fevereiro de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas 
atribuições rESolVE: coNcEdEr, 3 e ½ (três e meia) diárias, aos 
beneficiários, HELTON FRANCISCO CRUZ DA CUNHA, Supervisor I, 
mat 5945902/1, PaUlo liMa SaNToS, fiScal, mat 2029561, JoÃo 
BaTiSTa HENriQUE dE oliVEira, fiScal, mat 2044293/1 e WaldEMar 
dE aBrEU fraZÃo NETo, Supervisor ii, mat 5953703/1 de acordo com 
as bases vigentes, por motivo de viagem a abaetetuba/Pa, no período 
17 à 20/02/2022, com o objetivo de realizar fiscalização no transporte 
rodoviário intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E 
cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo
Portaria Nº 061/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 16 
de fevereiro de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas 
atribuições rESolVE: coNcEdEr, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos 
beneficiários, GABRIEL NEPOMUCENO BRITO FEIO, CONTROLADOR, mat  
8002832/1, JoNaTHaN fErNaNdES da SilVa, coNTrolador, mat 
57221329/2 e lUcaS aMoriM, aGENTE fiScal, mat  3272486/1 de 
acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem a BarcarENa (SÃo 
fraNciSco), Pa no período de 17 á 19/02/2022, com o objetivo de realizar 
fiscalização nos transportes hidroviário intermunicipal de passageiros. 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ
Portaria Nº 064/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 21 de 
fevereiro de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 3 e ½ (três e meia) diária, aos beneficiários, Camila 
ataíde de lima, Gerente do Jurídico, mat 5946055/2, andré  luiz Soares 
Pereira, controlador, mat 5952251/1,  luzilene Souza Silva, Técnico regulação 
N/i, mat 5948090/1 e andré augusto Pamplona freire, aux.em regulação, 
mat 5947484/1  de acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem a 
capanema e Santa Maria do Pará/Pa, no período de 22 a 25/02/2022, com 
objetivo de acompanha fiscalização. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-
SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo
Portaria Nº 067/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 22 
de fevereiro de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas 
atribuições rESolVE: coNcEdEr, 4 e ½ (quatro e meia) diárias, ao 
beneficiário, Wildson Araújo de Mello, Diretor de Norm. e Fiscalização, 
mat 5960869/1 de acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem a 
caPiTÃo PoÇo e GarrafÃo do NorTE/Pa no período de 23 à 27/02/2022, 
com o objetivo de fiscalização rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
EUriPEdES rEiS da crUZ filHo
Portaria Nº 068/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 22 
de fevereiro de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas 
atribuições rESolVE: coNcEdEr, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos 
beneficiários, Clauton Nazareno Marques leal, auxiliar em regulaçao, mat 
8002833/1 e cândido rodrigues Monteiro, Motorista, mat 5432065/3 de 
acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem a Bragança/Pa, no 
período de 22 à 24/02/2022, com o objetivo de acompanhar serviço de 
fiscalização. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.EURIPEDES REIS 
da crUZ filHo
Portaria Nº 069/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 22 
de fevereiro de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas 
atribuições rESolVE: coNcEdEr, 1 e ½ (uma e meia) diárias, aos 
beneficiários, Pedro Ferreira dos Santos, Controlador, mat 5952255/1 
de acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem a iTaiTUBa/
PA, no período de 23 a 24/02/2022, com objetivo de realizar fiscalização 
de transporte hidroviário intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, 
PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo



38  diário oficial Nº 34.907 Sexta-feira, 25 DE MARÇO DE 2022

Portaria Nº 071/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 22 
de fevereiro de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de 
suas atribuições rESolVE: coNcEdEr, 4 e ½ (quatro e meia) diárias, 
ao beneficiário, Waldemar de Abreu Frazão Neto, Supervisor II, mat 
5953703/1, Jorge luiz conceição lima, Secretário ii, mat 5561787/7, 
arleandro firmino Simplício, controlador, mat  5952245/1 e JorGE lUiZ 
coNcEiÇÃo liMa, SEcrETário, mat 5561787/7 de acordo com as bases 
vigentes, por motivo de viagem a capitão poço, Garrafão do Norte/Pa no 
período de 23 à 27/02/2022, com o objetivo de acompanhando diretoria 
em operação. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES 
rEiS da crUZ filHo
Portaria Nº 073/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 22 
de fevereiro de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas 
atribuições rESolVE: coNcEdEr, 4 e ½ (quatro e meia) diárias, aos 
beneficiários, HELTON FRANCISCO CRUZ DA CUNHA, Supervisor I, mat 
5945902/1, PaUlo liMa SaNToS, fiScal, mat 2029561 e  MarcoS 
alEXaNdrE SilVa E SoUZa, aUXiliar, mat 5893336/3  de acordo com 
as bases vigentes, por motivo de viagem a capitão poço, Garrafão do Norte 
/Pa, no período 23 à 27/02/2022, com o objetivo de acompanhar o diretor 
de fiscalização em operação. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
EUriPEdES rEiS da crUZ filHo
Portaria Nº 074/2022 – arcoN-Pa caF, Belém (Pa), 22 
de fevereiero de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de 
suas atribuições rESolVE: coNcEdEr, 3 e ½ (três e meia) diárias, 
ao beneficiário, BRUNO LEONARDO SOUZA SILVA, SUPERVISOR II, 
mat 5946514/1, ValdiNEY fErrEira GoMES, coNTrolador, mat 
571921181/3, adolfo Maia da coSTa JÚNior, coNTrolador, mat 
5852129/3 e riNaldo NUNES dE PiNHo, aGENTE fiScal, mat 3277879  
de acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem à SoUrE E 
SalVaTErra/Pa, no período de 24 à 27/02/2022, com o objetivo de 
fiscalização nos transportes rodoviário. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 
cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo
Portaria Nº 075/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 22 de 
fevereiro de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas 
atribuições RESOLVE: CONCEDER, 1 e ½ (uma e meia) diária, ao beneficiário, 
ValdoMiro SoarES loPES, controlador, mat 5952240/1 de acordo com 
as bases vigentes, por motivo de viagem a altamira/Pa, no período de 
23 à 24/02/2022, com o objetivo de realizar fiscalização. rEGiSTrE-SE, 
PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo
Portaria Nº 076/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 22 
de fevereiro de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas 
atribuições rESolVE: coNcEdEr, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos 
beneficiários, Sergio Murilo Pamplona Novaes, Controlador, mat 5948091/1 
e João carlos Pereira de Souza, controlador, mat 5948106/1 de acordo com 
as bases vigentes, por motivo de viagem a BarcarENa (SÃo fraNciSco)/
PA, no período de 26 a 28/02/2022, com o objetivo de realizar fiscalização 
nos transportes hidroviário intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, 
PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo
Portaria Nº 077/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 23 
de fevereiro de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas 
atribuições rESolVE: coNcEdEr, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos 
beneficiários, GUSTAVO OLIVEIRA DE SOUZA, Controlador, mat 5911960/3, 
roBErTo carloS ZaidaN coElHo, aUX. EM rEGUlaÇÃo, mat 5862809/3 
e JoSÉ riBaMar daMaScENo diaS, aGENTE fiScal, mat 3276368/1  de 
acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem a PoNTa dE PEdraS/
PA, no período de 26 a 28/02/2022, com o objetivo de realizar fiscalização 
nos transportes hidroviário intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, 
PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo
Portaria Nº 078/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 23 
de fevereiro de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas 
atribuições rESolVE: coNcEdEr, 3 e ½ (três e meia) diárias, ao 
beneficiário, André Luiz Albuquerque Silva, Controlador, mat 5952247/1, 
francisco de Paula ferreira Nunes, controlador, mat 5953830/1, Joelson 
ramos de Queiroz, controlador, mat 5889829/2 e Jean lucas Monteiro 
Batista, controlador, mat 5893842/3  de acordo com as bases vigentes, por 
motivo de viagem a SoUrE E SalVaTErra/Pa no período de 24 à 27/02/2022, 
com o objetivo de fiscalização nos transportes rodoviários. REGISTRE-SE, 
PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo
Portaria Nº 079/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 23 
de fevereiro de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas 
atribuições rESolVE: coNcEdEr, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos 
beneficiários, GABRIEL NEPOMUCENO BRITO FEIO, CONTROLADOR, mat 
8002832/1, JoNaTHaN fErNaNdES da SilVa, coNTrolador, mat 
57221329/2 e lUcaS aMoriM,  aGENTE fiScal, mat 3272486/1  de 
acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem a SÃo doMiNGoS 
do caPiM/Pa no período de 28 á 26/02/2022, com o objetivo de realizar 
fiscalização nos transportes hidroviário intermunicipal de passageiros. 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ
Portaria Nº 080/2022 – arcoN-Pa caF, Belém (Pa), 23 de 
fevereiero de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas 
atribuições rESolVE: coNcEdEr, 1 (uma) diárias, ao beneficiário, 
ValdiNEY fErrEira GoMES, coNTrolador, mat 571921181/3 de acordo 
com as bases vigentes, por motivo de viagem à SoUrE E SalVaTErra/Pa, 
no período de 28/02/2022, com o objetivo de fiscalização nos transportes 
rodoviário. . rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS 
da crUZ filHo
Portaria Nº 081/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 23 de 
fevereiro de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 3 e ½ (três e meia) diárias, ao beneficiário, JOÃO 
BaTiSTa HENriQUE dE oliVEira, fiScal, mat 2044293/1 e lucas costa 
lopes, controlador, mat 5947447/1 de acordo com as bases vigentes, 
por motivo de viagem a Barcarena/Pa no período de 24 à 27/02/2022, 
com o objetivo de acompanhando diretoria em operação. rEGiSTrE-SE, 
PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo

Portaria Nº 084/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 23 de 
fevereiro de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2  e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, Vera 
lucia campos Quintairos, Supervisora, mat 590897/5, lucas da cunha ferreira, 
controlador, mat 5948110/1, José francisco Santos Soares, controlador, mat 
5947523/1, Moisés rodrigues figueiredo, controlador, mat 5943617/2 e 
francinaldo Meireles Wanzeler, controlador, mat  5952241/1  de acordo com 
as bases vigentes, por motivo de viagem à Barcarena/Pa, no período 24 a 
26/02/2022, com o objetivo de realizar fiscalização nos transportes rodoviário 
intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
EUriPEdES rEiS da crUZ filHo
Portaria Nº 085/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 23 
de fevereiro de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas 
atribuições rESolVE: coNcEdEr, 3 e ½ (três e meia) diárias, ao 
beneficiário, Raimundo Celso Rodrigues da Cruz, mat 379956/1 de 
acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem a aBaETETUTa/Pa, 
no período de 24 á 27/02/2022, com o objetivo de realizar fiscalização 
nos transportes rodoviário intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, 
PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ
Portaria Nº 087/2022 – arcoN-Pa caF, Belém (Pa), 23 de 
fevereiero de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, Victor 
Jorge Teixeira dutra da costa, Supervisor ii, mat 5946032/1, domingos de 
Miranda Moura, agente fiscal, mat 327258/01 e Evandro Borges de Queiroz, 
controlador, mat 59474118 de acordo com as bases vigentes, por motivo 
de viagem à Terra alta/Pa, no período de 26 à 28/02/2022, com o objetivo 
de fiscalização nos transportes rodoviário. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 
cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo
Portaria Nº 088/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 23 
de fevereiro de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas 
atribuições rESolVE: coNcEdEr, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos 
beneficiários, Miguel Machado Maceió, Agente Fiscal, mat 3272486-013, 
arthur rubens rabelo Martins, agente fiscal, mat 3278140010, dayanne 
Matos das chagas, controladora, mat  5947459/1 e  raimundo Nonato 
Pantoja da Silva, agente fiscal, mat 2044293-001  de acordo com as 
bases vigentes, por motivo de viagem a BENEVidES/Pa, no período 26 
à 28/02/2022, com o objetivo de realizar fiscalização nos transportes 
rodoviário intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E 
cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo
Portaria Nº 089/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 23 de 
fevereiro de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 5 e ½ (cinco e meia) diárias, aos beneficiários abaixo, 
antonio Paulo Monteiro de Souza, coord. adm. financeiro, mat 51482379 
e andré augusto Pamplona freire, aux.em regulação, mat 5947484/1 de 
acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem a Goanésia, Breu 
Branco e Jacundá/Pa, no período de 26/02 à 03/03/2022, com o objetivo de 
verificação no setor de fiscalização de apoio aos Terminais. REGISTRE-SE, 
PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo
Portaria Nº 090/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 23 de 
fevereiro de 2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, José 
Joaquim Bechir, agente fiscal, mat 2026155/1, rosendo caetano de Sarges, 
fiscal, mat 2025043/01 e José Edinicio Gonçalves da cunha, Supervisor ii, 
mat 5960379/1  de acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem 
a Barcarena/Pa, no período 24 à 26/02/2022, com o objetivo de realizar 
fiscalização no transporte rodoviário intermunicipal de passageiros. REGISTRE-
SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo

Protocolo: 776314

secretaria de estado
de deseNVoLViMeNto 
aGroPecUÁrio e da Pesca

.

Portaria Nº 064 de 24 de MarÇo de 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUário E da 
PESca interino, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo de-
creto Governamental, publicado no doE nº 34.633 de 09 de julho de 2021;
coNSidEraNdo o Processo nº 2022/189253;
coNSidEraNdo o decreto Estadual nº 870 de 04/10/2013;
r E S o l V E:
art.1º - dESiGNar, os servidores áTila SaNToS BraNdÃo, matrícula n° 
57210925/2, ocupante do cargo de Técnico em Gestão de Pesca e aqui-
cultura, e faBio aNdrE ToUrÃo, ocupante do cargo de Técnico em Ges-
tão de Pesca e aquicultura, matrícula nº 5899478/1, para atuarem como 
fiscal Titular e fiscal Suplente, respectivamente no contrato nº 34/2022 
– SEDAP, celebrado com a empresa A. S. MIRANDA COMERCIO DE ALI-
MENToS E SErViÇoS dE TraNSPorTES EirEl, inscrita no cNPJ/Mf n° 
14.800.196/0001-03.
Art, 2º - São atribuições do FISCAL DO CONTRATO: Acompanhar e fisca-
lizar a execução do contrato; fiscalizar o cumprimento, pelo contratado, das 
normas, objeto e cláusulas contratuais; registrar todas as ocorrências rela-
cionadas com a execução do contrato; confrontar se o valor a ser pago men-
salmente ao contratado está em conformidade com o valor estabelecido no 
contrato, atestando a fatura de pagamento na unidade financeira, juntando, 
inclusive, termo declaratório que o serviço foi satisfatoriamente executado; 
controlar o prazo de vigência do contrato sob sua responsabilidade; apresen-
tar relatórios mensais consolidados sobre a execução do contrato.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GioVaNNi corrEa QUEiroZ
Secretário de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca, interino.

Protocolo: 776297
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Portaria Nº 065 de 24 de MarÇo de 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUário E da 
PESca interino, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo de-
creto Governamental, publicado no doE nº 34.633 de 09 de julho de 2021;
coNSidEraNdo o Processo nº 2022/191216;
coNSidEraNdo o decreto Estadual nº 870 de 04/10/2013;
r E S o l V E:
art. 1º - dESiGNar a servidora roSaNa BarBoSa da SilVa, ocupante do 
cargo de Assistente Administrativo, matrícula n° 20842/1, como fiscal para 
acompanhar e fiscalizar, o Contrato Administrativo nº 38/2022 - SEDAP 
celebrado com a empresa MÔNaco diESEl lTda.
Art, 2º - São atribuições do FISCAL DO CONTRATO: Acompanhar e fiscalizar a 
execução do contrato; fiscalizar o cumprimento, pelo contratado, das normas, 
objeto e cláusulas contratuais; registrar todas as ocorrências relacionadas 
com a execução do contrato; confrontar se o valor a ser pago mensalmente 
ao contratado está em conformidade com o valor estabelecido no contrato, 
atestando a fatura de pagamento na unidade financeira, juntando, inclusive, 
termo declaratório que o serviço foi satisfatoriamente executado; controlar o 
prazo de vigência do contrato sob sua responsabilidade; apresentar relatórios 
mensais consolidados sobre a execução do contrato.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GioVaNNi corrEa QUEiroZ
Secretário de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca, interino

Protocolo: 776303

coNtrato
.

coNtrato Nº 38/2022-sedaP
PreGÃo eLetrôNico srP Nº 019/2021-sedaP

objeto: aQUiSiÇÃo dE VEicUloS aUToMoTorES, iMPlEMENToS aGricolaS, 
MáQUiNaS E EQUiPaMENToS dE aPoio a aGricUlTUra E aGroiNdUSTria.
Valor Global: r$ 5.040.000,00 (cinco Milhões e Quarenta Mil reais).
dotação orçamentária: ação: 8705; Natureza de despesa: 4490-52; fonte 
de recurso: 0301; função Programática: 20.608.1491.8705.
data assinatura: 24/03/2022.
Vigência: 25/03/2022 a 24/03/2023.
contratado: MÔNaco diESEl lTda
Endereço: rodovia Br 316, Km 06 s/nº, Bairro águas lindas - ananindeua/
PA – CEP: 67.020-000.
ordenador: GioVaNNi corrEa QUEiroZ.

Protocolo: 776160

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria de sUPriMeNto de FUNdos Nº 009/2022  fUNdaMEN-
To 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 demarcatória 
da UaGro da SEdaP de capitão Poço. BENEficiário: Grayce Maria da Sil-
va costa carGo/ fUNÇÃo: coordenadora regional MaTrÍcUla: 8061984-3  
Valor: r$  7.610,00 (Sete mil, seiscentos e dez reais) ProJETo aTiVidadE. 
8705 foNTE dE rEcUrSo:  0101000000 NaTUrEZa da dESPESa: 3390-36 
ORDENADOR: Rosivaldo Batista – Diretor Administrativo e Financeiro

Protocolo: 776382

diÁria
.

Portaria de diÁrias Nº 195/2022 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: Grayce Maria da Silva costa. carGo: coordenadora de 
capanema. MaTrÍcUla: 8061976-3. oriGEM: capanema/Pa. dESTiNo: 
Belém/ Pa. oBJETiVo: Evento com o Território Sustentável e reunião com 
o Secretário Geovanni Queiroz. PErÍodo: 29 a 31/03/2022. Nº dE diá-
riaS: 2 ½ (duas e meia). ordENador: rosivaldo Batista/diretor admi-
nistrativo e financeiro/SEdaP
Portaria de diÁrias Nº 197/2022 fUNdaMENTo lEGal: lei 
n° 5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 
ORIENTAÇÃO NORMATIVA 001/AGE – PORTARIA Nº 278/2019.
BENEficiário: fábio Henrique de oliveira alves. carGo: coordenador 
regional/ Engenheiro agronomo. MaTrÍcUla: 5917493. oriGEM: Mara-
bá/Pa. dESTiNo: Belém/Pa. oBJETiVo: Partcipar de reunião da equipe do 
Territórios Sustentáveis, juntamente com o Sr. Secretário Giovanni Quei-
róz. PErÍodo: 28/03 a 01/04/2022. Nº dE diáriaS:  4 ½ (quatro e meia). 
ordENador: rosivaldo Batista/diretor administrativo e financeiro/SEdaP
Portaria de diÁrias Nº 198/2022 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: Jonatas Tavares de Sousa. carGo: Motorista. MaTrÍcU-
la: 5214424. oriGEM: Belém/Pa. dESTiNo: São caetano de odivelas/Pa. 
oBJETiVo: conduzir diretora que irá realizar visita técnica nas proprieda-
des da agricultura familiar e participar no evento da feira da agricultura 
familiar. PErÍodo: 25 a 26/03/2022. Nº dE diáriaS: 1 ½ (uma e meia). 
ordENador: rosivaldo Batista/diretor administrativo e financeiro/SEdaP

Protocolo: 776397

torNar seM eFeito
.

Portaria de diÁrias Nº 192/2022 BENEficiário: rivanildo Paren-
te da cruz.
Portaria de diÁrias Nº 193/2022 BENEficiário: ilmara azevedo campos.
Portaria de diÁrias Nº 194/2022 BENEficiário Harlan lobato Puga.
rosivaldo Batista
diretor administrativo e finaceiro/SEdaP

Protocolo: 776211

INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ

.

Portaria
.

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

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

Processo NoMe deNoMiNaÇÃo Área MUNicÍPio Portaria

093006854/2021 carloS ViEira loPES SiTio BoM JESUS 12,8446 Ha SÃo MiGUEl do 
GUaMá/Pa 1153/2022

Belém (Pa), 24/03/2022
Bruno Yoheiji Kono ramos- Presidente

Protocolo: 776119

adMissÃo de serVidor
.

Processo N° 2021/946668
coNcorrÊNcia PÚBLica srP Nº 002/2021 – iterPa

ata circUNstaNciada de reUNiÃo da coMissÃo esPeciaL 
de LicitaÇÃo Para JULGaMeNto da HaBiLitaÇÃo

a comissão Especial de licitação do iNSTiTUTo dE TErraS do Pará- 
iTErPa instituída pela PorTaria Nº 738, de 08 de junho de 2021 
(publicada no doE nº 34.605), para conduzir a licitação concorrência 
Pública pelo Sistema de registro de Preços nº 02/2021, para futura 
e eventual contratação de empresa especializada na execução da 
PrESTaÇÃo dE SErViÇo ESPEcialiZado dE lEVaNTaMENTo fÍSico 
cadaSTral E ToPoGráfico, dE loTES rUraiS, EM GlEBaS ESTadUaiS, 
QUE aBraNGErá a colETa dE iNforMaÇÕES dE coordENadaS E 
iNforMaÇÕES cadaSTraiS, GEorrEfErENciaMENTo, ElaBoraÇÃo 
dE PEÇaS TÉcNicaS, arMaZENaMENTo EM BaNco dE dadoS, 
BEM cMo aTUaliZaÇÃo E diSPoNiBilidadE Para coNSUlTa, do 
acErVo fUNdiário do ESTado do Pará, No ÂMiTo daS aÇÕES dE 
rEGUariZaÇÃo fUNdiária dESENVolVidaS PElo iNSTiTUTo dE 
TErraS do Pará, composta pelos servidores raphael augusto corrêa, 
Mário Sérgio de lima e Sousa, Jurandir Pedro da Silva Brito, andré Matheus 
de lucena Moura e José Hilton da Silva cunha, respectivamente, o primeiro 
Presidente e os demais Membros, reuniu-se aos 24 (vinte e quatro) dias do 
mês de março de 2021, no auditório da sede da instituição, para analisar 
os documentos de habilitação das empresas ENGEMAP – ENGENHARIA, 
MaPEaMENTo E aErolEVaNTaMENTo lTda (cNPJ nº  01.020691/0003-
10) e ESTEIO – ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTO S.A (CNPJ nº 
76.650.191/0001-07 e, após análise da documentação apresentada, 
constatou que ambas as empresas apresentaram as documentações em 
conformidade com as exigências de habilitação, previstas no item 9, do 
Edital, sendo, portanto, coNSidEradaS HaBiliTadaS Para ProSSEGUir 
No cErTaME. fica desde já aberto o prazo para interposição de recurso, na 
forma do Item 12.7 do Edital. Ainda, mantidas as datas fixadas na Sessão 
de abertura do certame. dessa forma, deu-se por encerrada a reunião.
coMiSSÃo ESPEcial dE liciTaÇÃo:
raphael augusto corrêa - Presidente da comissão
Membros da comissão:
Mario Sérgio de lima Sousa
Jurandir Pedro da Silva Brito
José Hilton da Silva cunha
andré Matheus de lucena Moura

Protocolo: 776590
..

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO
DO PARÁ RURAL

.

coNtrato
.

coNtrato Nº 03/2022
objeto: aquisição de Motoniveladora e roçadeira.
Valor global total r$ 145.345,00 (cento e quarenta e cinco mil trezentos e 
quarenta e cinco reais).
data de assinatura: 24/03/2022
Vigência: 24/03/2022a 24/03/2023
Programa de Trabalho: 04608149187150000
Natureza da despesa: 449052
fonte: 0301000000
Plano interno: 2070008715E
contratada: EMPrESa P H B dE araUJo, inscrita no cNPJ sob o nº 
19.018.948/0001-00, com endereço rua da marinha, 124 – Marambaia, 
Belém-PA – CEP: 66.620.200.
ordenador: fEliPE coÊlHo PicaNÇo
Gerente Executivo – NGPr.

Protocolo: 775719
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coNtrato Nº 02/2022
objeto: aquisição de Motoniveladora e roçadeira.
Valor global total r$ 848.800,00 (oitocentos e quarenta e oito mil oitocentos reais).
data de assinatura: 24/03/2022
Vigência: 24/03/2022a 24/03/2023
Programa de Trabalho: 04608149187150000
Natureza da despesa: 449052
fonte: 0301000000
Plano interno: 2070008715E
contratada: EMPrESa Wc VEÍcUloS & MaQUiNaS lTda, inscrita no cNPJ 
sob o nº 21.744.769/0001-94, com endereço na av. agostinho chagas No 
1020,bairro Julia Santiago, Morada Nova, ceará. cEP: 62.940-000.
ordenador: fEliPE coÊlHo PicaNÇo
Gerente Executivo – NGPR.

Protocolo: 775722
..

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 1079/2022- adeParÁ, de 21 de MarÇo de 2022
o dirETor GEral da aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do ESTado 
do Pará-adEPará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
22, da lei Estadual 6.482 de 17 de setembro de 2002.
coNSidEraNdo o PaE 2022/280253 e homologação junto à dG e SEPlad.
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora oSValdirENE afoNSo QUarESMa, mat. 
57224156/1, Gratificação de Tempo Integral, no percentual 60% (sessenta 
por cento), a contar de 01/02/2022.
rePUBLicada Por iNcorreÇÃo
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo
diretor Geral

Protocolo: 776304
Portaria Nº 1382/2022 – adePara, de 24 de MarÇo de 2022
a aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do ESTado do Pará, por meio 
de seu diretor administrativo e financeiro, em conjunto com a Gerente de 
Gerente da área de Gestão de Pessoa, pelas atribuições regimentalmente 
conferidas pelo artigo 15, inciso Vii e artigo 18, inciso XiX do decreto Es-
tadual nº 393 de 11 de setembro de 2003.
coNSidEraNdo, o que dispõe o art. 85 da lei nº. 5.810 de 24 de janeiro 
de 1994 e ainda o laudo Médico Nº 85928 de 03/02/2022, acompanhado 
de sua respectiva perícia médica;
rESolVE:
coNcEdEr a licENÇa Por MoTiVo dE doENÇa EM PESSoa da faMÍlia 
à servidora abaixo informada:

laUdo MaTricUla NoME diaS PEriodo dE GoZo
85928 54196743/1 aNdrEia fErrEira NoBrE 57 01/11/2021 a 27/12/2021

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MEliSSa MarTiNS BEZErra SilVa
Gerente da área de Gestão de Pessoa.
alEX faBiaNo dE alMEida HaGE
diretor administrativo e financeiro.

Protocolo: 776607

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 1376/2022: BENEfi-
ciário: roGErio fErrEira loUrENco; Matrícula: 54185784;função: 
20agricultura;Programa: 1297;Projeto/atividade: 8338;fonte: 0261;obje-
tivo: realizar despesas de pronto pagamento de serviço de pessoa jurídica 
para atender as necessidades da coordenadoria de Gestão e Planejamento 
Estratégico. Elemento de despesa / Valor: 339039 /r$ 3.000,00;Prazo de 
aplicação (em dia): 60Prazo de prestação de contas (em dia): 15.ordena-
dor de despesas: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 776061

.

.

diÁria
.

Portaria: 1381/2022 objetivo: dar apoio nas atividades realizadas no Es-
critório de anapu.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: 
PlacaS/Pa destino: MEdicilÂNdia/Pa Servidor: 5922844/ alEX SaN-
dro dE oliVEira BaraTa JUNior (aUXiliar dE caMPo) / 2,5 diáriaS / 
17/03/2022 a 19/03/2022.ordenador: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 776330
Portaria: 1375/2022 objetivo: realizar a Supervisão técnica nas unida-
des da Gerência regional de almeirim.fundamento legal: lei 5.810/94, 
art. 145/149. origem: MoNTE doUrado/Pa destino: GUrUPá, PorTo 
dE MoZ/Pa Servidor: 57190367/MarcoS NaSciMENTo MoUra (fiScal 
ESTadUal aGroPEcUário) / 4,5 diáriaS / 21/03/2022 a 25/03/2022. 
ordenador: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 776057
Portaria: 1377/2022 objetivo: dar apoio ao Gerente na visita aos escri-
tórios com objetivo de reunir com os servidores sobre as novas estratégias 
para cumprir as metas dos Programas Sanitários nos municípios.funda-

mento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: XiNGUara/Pa destino: 
BaNNacH, caNaÃ doS caraJáS, florESTa do araGUaia, SaPUcaia/
Pa Servidor: 572200106/ aPoliaNa MarQUES SoBral (aSSiSTENTE ad-
MiNiSTraTiVo) / 2,5 diáriaS / 04/04/2022 a 06/04/2022. ordenador: 
alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 776065
Portaria: 1378/2022 objetivo: Visita aos escritórios com objetivo 
de reunir com os servidores sobre as novas estratégias para cumprir as 
metas dos Programas Sanitários.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: XiNGUara/Pa destino: BaNNacH, caNaÃ doS cara-
JáS, florESTa do  araGUaia,SaPUcaia/Pa.Servidor: 5946962/dEUS-
dEdiTE SEPTiMio raMoS NETo (GErENTE) / 2,5 diáriaS/ 04/04/2022 a 
06/04/2022.ordenador: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 776071
Portaria: 1379/2022 objetivo: realizar Monitoramento da Mosca da ca-
rambola.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: caME-
Tá/Pa destino: liMoEiro do aJUrU/Pa Servidor: 05654033/aNToNil-
SoN PErEira dE lEao (aGENTE fiScal aGroPEcUário) / 1,5 diária 
/ 28/03/2022 a 29/03/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 776074
Portaria: 1380/2022 objetivo: realizar levantamento de detecção da 
mosca da carambola nos municípios.fundamento legal: lei 5.810/94, 
art. 145/149. origem: SaNTarÉM NoVo/Pa destino: BoNiTo, PriMaVE-
ra, QUaTiPUrU/Pa Servidor: 5870283/JoSÉ aMilToN rEiS dE carVa-
lHo (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 1,5 diária / 23/03/2022 a 
24/03/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 776077
..

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 
EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº 0150/2022– 22.03.2022
o Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
N o M E a r, a contar da data da assinatura do contrato, o Extensionis-
ta Rural I – PAULO AUGUSTO LOBATO DA SILVA - (Titular)- Matrícula nº 
5533953/2  e o Extensionista Rural I – CARLOS GOMES DE SÁ OLIVEIRA  
(Suplente)-Matrícula nº 231614/4, para, na qualidade de fiscais do con-
trato, acompanhar a execução do contrato nº 003/2022, celebrado entre 
a EMaTEr-Pará e EMPrESa coMErcial E SErViÇoS PaMPloNa EirEl, 
constitui objeto do presente contrato a contratação de Empresa Especiali-
zada na aquisição de 21 embarcações, conforme especificações relaciona-
das no item 14 do termo de referência e no item 05 do edital, para atender 
as necessidades desta Empresa  de assistência Técnica e Extensão rural 
do Estado do Pará-EMaTEr/Pa, nos Escritórios cENTral, rEGioNal E lo-
caiS, de acordo com as normas e diretrizes. PaE (2021/ 931344).
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo - PrESidENTE

Protocolo: 776386
Portaria Nº 0157/2022 –24/03 /2022

O PRESIDENTE DA EMATER – PARÁ, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas resolve: coNcEdEr férias regulamentares, referente ao mês de 
Maio/2022, aos empregados abaixo relacionados, considerando o Plane-
jamento anual de férias:
 

Nº MatricULa eMPreGado eXercÍcio FÉrias
001 3176657/ 1 Maria MaXiMa lEao fariaS 2020/2021 02.05.2022 a 31.05.2022
002 3173801/ 1 fEliPa da coSTa E SilVa-faTal 2020/2021 02.05.2022 a 31.05.2022
003 57175903/ 1 aldENair araUJo da lUZ-cHEfE 2020/2021 02.05.2022 a 31.05.2022
004 5959960/ 1 claUdiNEi aParEcido dE alMEida-EMP.coNf.ii 2021/2022 09.05.2022 a 07.06.2022
005 3173917/ 2 Maria lEoNi GoMES dE MaToS 2021/2022 09.05.2022 a 07.06.2022
006 3173844/ 1 roSaNGEla cUNHa dE lUcENa 2021/2022 02.05.2022 a 31.05.2022
007 3176550/ 1 Maria riTa da lUZ frEiTaS 2020/2021 02.05.2022 a 31.05.2022
008 55589556/ 1 PaUlo JaNES cHaGaS PalHETa-faTal 2020/2021 02.05.2022 a 31.05.2022
009 5959968/ 1 THaYaNE fErrEira MiraNda-aSSESSor 2021/2022 09.05.2022 a 07.06.2022
010 3175898/ 1 Marcio roNaldo GoNcalVES dE SoUZa 2020/2021 02.05.2022 a 31.05.2022
011 3174077/ 2 Maria daS GracaS PiMENTEl doS SaNToS-faTal 2020/2021 02.05.2022 a 31.05.2022
012 5039100/ 1 roSa HElENa caMPoS dE MElo 2021/2022 02.05.2022 a 31.05.2022
013 57212852/ 1 lUciaNa BoNifacio dE MoraES-cHEfE 2021/2022 02.05.2022 a 31.05.2022
014 54197149/ 1 orlaNdiNa alMEida dE araUJo-cHEfE 2020/2021 02.05.2022 a 31.05.2022

015 55586027/ 2 dEYSE criSTiaNE SoUZa dE SoUZa-coordENa-
dora 2020/2021 02.05.2022 a 31.05.2022

016 3171442/ 1 dilBErTo da SilVa alMEida 2020/2021 02.05.2022 a 31.05.2022
017 3171582/ 1 doMiNGoS fErNaNdES dE araUJo doS SaNToS 2020/2021 02.05.2022 a 31.05.2022
018 57175946/ 1 MicHEl clEYToN do carMo SilVa-SUP.rEGioNal 2020/2021 02.05.2022 a 31.05.2022
019 57212729/ 1 NEilSoN clEiToN MorEira dE araUJo 2020/2021 02.05.2022 a 31.05.2022
020 57223882/ 1 rodriGo da SilVa fErNaNdES 2021/2022 02.05.2022 a 31.05.2022
021 3177726/ 2 Joao carMoNa rodriGUES 2021/2022 02.05.2022 a 31.05.2022
022 5869889/ 3 JoNaTaS loPES cardoSo filHo-cH.local 2021/2022 02.05.2022 a 31.05.2022
023 54196665/ 1 roNald dE SoUZa corrEa 2021/2022 02.05.2022 a 31.05.2022
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024 3174620/ 1 SEVEra Graca doS SaNToS carMoNa 2021/2022 02.05.2022 a 31.05.2022
025 54197414/ 2 aNdErSoN corrEa caSTro-cH.local 2020/2021 02.05.2022 a 31.05.2022
026 3177920/ 1 ESTEla MarES coElHo dE alMEida 2020/2021 02.05.2022 a 31.05.2022
027 5036313/ 1 GilSoN fErrEira liMa 2021/2022 02.05.2022 a 31.05.2022
028 3172295/ 1 HElENa doS SaNToS SilVa 2020/2021 02.05.2022 a 31.05.2022
029 3177670/ 1 JUcElY SoUZa coElHo 2021/2022 02.05.2022 a 31.05.2022
030 3178447/ 1 lEaNdro MaNoEl raPoSo PiNHEiro 2021/2022 02.05.2022 a 31.05.2022
031 3174085/ 1 Maria dE loUrdES GUiMaraES dE oliVEira 2021/2022 02.05.2022 a 31.05.2022
032 3176070/ 1 Maria EUNicE MENdES MENdoNca 2021/2022 02.05.2022 a 31.05.2022
033 57210194/ 1 roBErTo NaSciMENTo Prado 2020/2021 02.05.2022 a 31.05.2022
034 3176754/ 1 roSiNETE PoMPEU MEdEiroS 2020/2021 02.05.2022 a 31.05.2022
035 5690994/ 1 claUdio aNToNio dE dEUS coUTo-ENc.PUB. 2016/2021 02.05.2022 a 31.05.2022
036 54196279/ 1 dioGo WilliaM coSTa dE PiNa 2021/2022 02.05.2022 a 31.05.2022
037 54187335/ 2 flaVio liMa Eloi-cH.local 2021/2022 30.05.2022 a 28.06.2022
038 5235154/ 3 iSMaEl PErEira BaSToS-cH.local 2020/2021 02.05.2022 a 31.05.2022
039 54196329/ 1 Mario GoMES da SilVa-cH.local 2021/2022 02.05.2022 a 31.05.2022
040 57189557/ 1 caMila dE MESQUiTa SaliM-cH.local 2020/2021 02.05.2022 a 31.05.2022
041 5841810/ 2 ElY criSTiNa da SilVa SaNToS 2021/2022 02.05.2022 a 31.05.2022
042 57224263/ 1 JoSE JorGE cUSTodio dE alMEida 2021/2022 02.05.2022 a 31.05.2022
043 3173887/ 1 NElSoN MaToS PErEira 2020/2021 02.05.2022 a 31.05.2022
044 55585954/ 1 ricardo BaraTa PErEira 2021/2022 30.05.2022 a 28.06.2022
045 3171396/ 2 TEodora GolENHESKY lUZ da SilVa 2020/2021 02.05.2022 a 31.05.2022
046 57212746/ 1 VaNESSa fErNaNda cUNHa crUZ 2021/2022 02.05.2022 a 31.05.2022
047 57176076/ 1 aNToNio BarroS NETo 2020/2021 02.05.2022 a 31.05.2022
048 54196332/ 1 EdilSoN PErEira dE carValHo 2021/2022 02.05.2022 a 31.05.2022
049 5066255/ 1 GEraldo riBEiro doS rEiS 2020/2021 02.05.2022 a 31.05.2022
050 55585851/ 1 GlaUco BriTo filHo 2021/2022 02.05.2022 a 31.05.2022
051 3175812/ 1 JoSE criSToVao dE SoUSa 2020/2021 02.05.2022 a 31.05.2022
052 54196735/ 1 JUraNdir TriNdadE dE Maria SilVa-cH.local 2021/2022 02.05.2022 a 31.05.2022
053 3176185/ 1 Mara EliSaBETH carValHo 2021/2022 02.05.2022 a 31.05.2022

054 54196652/ 1 dEBora diaS doS SaNToS-r.U.adM. 2021/2022 02.05.2022 a 31.05.2022

055 57223919/ 1 alaN fErNaNdo coSTa dE oliVEira 2021/2022 02.05.2022 a 31.05.2022

056 3175995/ 1 liBEraTo TadEU SodrE dE araUJo 2021/2022 02.05.2022 a 31.05.2022
057 55586124/ 2 roSirio aZEVEdo dE aSSUNcao 2021/2022 02.05.2022 a 31.05.2022
058 3171949/ 1 aGoSTiNHo aSSiS liSBoa PaiXao 2021/2022 02.05.2022 a 31.05.2022
059 3172180/ 1 EdilSoN dE JESUS MoTa doS SaNToS 2020/2021 02.05.2022 a 31.05.2022
060 57174828/ 1 Maria aParEcida lEiTE dE oliVEira 2020/2021 02.05.2022 a 31.05.2022
061 5003148/ 1 Maria do Socorro ricarTE caBral 2021/2022 02.05.2022 a 31.05.2022
062 54187024/ 2 PaUlo aMaUri BraNco PEdroSo 2021/2022 09.05.2022 a 07.06.2022
063 57212806/ 1 raiMUNdo EdEr Maia coSTa-cH.local 2021/2022 02.05.2022 a 31.05.2022
064 57189560/ 1 roBENiZia da Moda corrEa 2021/2022 02.05.2022 a 31.05.2022
065 3173569/ 1 ailToN ViEira dE oliVEira-SUP. adJUNTo 2020/2021 04.05.2022 a 02.06.2022

066 5051053/ 1 BaZilEa dE NaZarE araUJo rodriGUES dE 
oliVEira 2021/2022 04.05.2022 a 02.06.2022

067 57176611/ 1 clEYToN JErdaN dE liMa daMaScENo-cH.local 2021/2022 02.05.2022 a 31.05.2022
068 57175847/ 1 MicHEllE SaNdriNE liMa doS SaNToS-GESTaNTE 2020/2021 02.05.2022 a 31.05.2022
069 3172031/ 1 raiMUNdo dE JESUS liSBoa frEirE 2020/2021 02.05.2022 a 31.05.2022
070 55585945/ 1 Maria dE NaZarE BarrETo dErGaN-faTal-SUP.rEG 2020/2021 02.05.2022 a 31.05.2022
071 3172910/ 1 oliMPio PErEira BarroZo-subst.f.G. 2020/2021 04.05.2022 a 02.06.2022
072 3171302/ 1 adalBErTo BaNdEira PiNHEiro-PEr.loNG 2019/2021 02.05.2022 a 31.05.2022
073 54197145/ 1 GEoVaNNY faracHE Maia 2021/2022 02.05.2022 a 31.05.2022
074 5577233/ 1 JorGE caldaS diaS-cH.local 2020/2021 02.05.2022 a 31.05.2022
075 4001435/ 1 VilMa dE SENa coSTa 2021/2022 02.05.2022 a 31.05.2022
076 3176231/ 1 roSiValdo coTa doS SaNToS-faTal 2020/2021 02.05.2022 a 31.05.2022
077 3175960/ 1 oTi SilVa SaNToS 2020/2021 02.05.2022 a 31.05.2022
078 3179729/ 1 Marcia dE PadUa BaSToS TaGorE 2020/2021 02.05.2022 a 31.05.2022
079 3171159/ 1 WaNKES SoloNY dE carValHo cHaVES 2021/2022 02.05.2022 a 31.05.2022

roSiVal PoSSidoNio do NaSciMENTo-Presidente
Protocolo: 776080

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

EMPrESa dE aSSiSTÊNcia TÉcNica do ESTado do Pará
alESSaNdra dE cáSSia SilVa da SilVa - coordenadora

Portaria de LiceNÇa PrÊMio Nº 0037/2022–24.03.2022
C O N C E D E R, à Extensionista Rural I – MARIA CRISTINA DE MORAES 
coUTo - Matrícula nº 3177882/1, nos termos do regimento interno de 
Pessoal, devidamente aprovado na 58ª reunião ordinária do cTa/EMaTEr
-Pará, de 12.12.2012, 30 (Trinta) dias de licença Prêmio (1º) mês relativo 
ao quinquênio: 01/04/2015 a 31/03/2020, que serão gozados no período 
de 01/04/2022 a 30/04/2022. (PaE: 2022/304971).

Protocolo: 776407

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 036/2022: BENEficiário: 
raiMUNdo MarQUES da SilVa; Matrícula: 5036305; função: Extensionista 
rural ii; ProGraMa: 1491;ProJETo-aTiVidadE: 8711; foNTE: 0101; oB-
JETiVo: liberação de recurso para realização das atividades de aTEr, con-
forme ProaTEr 2022;MUNicÍPio: Magalhães Barata; Elemento de despesa: 
33903096= r$ 700,00. Prazo para aplicação do recurso: 30 dias a partir da 
emissão da ordem bancária; Prazo para Prestação de contas: 15 dias após 
aplicação. ordENador dE dESPESaS: ricardo SilVa frEirE.

Protocolo: 776331
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 035/2022: BENEficiário: 
lUiZ aUGUSTo da SilVa GoES; Matrícula: 3177971; função: Extensionis-
ta rural ii; ProGraMa: 1491;ProJETo-aTiVidadE: 8711; foNTE: 0101; 
oBJETiVo: liberação de recurso para realização das atividades de aTEr 
conforme ProaTEr 2022;MUNicÍPio: inhangapi; Elemento de despesa: 
33903096= r$ 700,00. Prazo para aplicação do recurso: 30 dias a partir da 
emissão da ordem bancária; Prazo para Prestação de contas: 15 dias após a 
aplicação dos recursos.ordENador dE dESPESaS: ricardo SilVa frEirE.

Protocolo: 776328
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 037/2022:BENEficiário: 
raiMUNdo fErrEira da SilVa;Matrícula: 57174779;função: Extensionista 
rural i; ProGraMa: 1491;ProJETo-aTiVidadE: 8711; foNTE: 0101; oBJE-
TiVo: liberação de recurso para realização das atividades de aTEr, confor-
me ProaTEr 2022;MUNicÍPio: concórdia do Pará; Elemento de despesa: 
33903096= r$ 700,00. Prazo para aplicação do recurso: 30 dias a partir da 
emissão da ordem bancária; Prazo para Prestação de contas: 15 dias após 
aplicação. ordENador dE dESPESaS: ricardo SilVa frEirE.

Protocolo: 776334
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 38/2022:BENEficiário: 
EMErSoN PiNHEiro PENHa; Matrícula: 57211149; função: Extensionista 
rural i; ProGraMa: 1491;ProJETo-aTiVidadE: 8711; foNTE: 0101; oBJE-
TiVo: liberação de recurso para realização das atividades de aTEr conforme 
ProaTEr 2022;MUNicÍPio: Bujaru; Elemento de despesa: 33903096= r$ 
700,00. Prazo para aplicação do recurso: 30 dias a partir da emissão da 
ordem bancária; Prazo para Prestação de contas: 15 após a aplicação dos 
recursos. ordENador dE dESPESaS: ricardo SilVa frEirE.

Protocolo: 776340
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº021/2022

BENEficiário: MarTiNHo da SilVa MoriNaKa; MaT.: 57212752/1; fUN-
ÇÃo: Extensionista rural i; ProG.: 1491; ProJ. aTiV.: 8711; foNTE: 0101; 
oBJ.: Serviços de aTEr/ProaTEr 2022, Subprojeto: fortalecimento da agri-
cultura familiar através do desenvolvimento das cadeias Produtivas do açaí, 
da Pesca artesanal e Piscicultura. MUNic.: Ponta de Pedras-l; Elemento de 
despesa: 339030: r$ 2.000,00. PraZo dE aPlicaÇÃo: até 60dias a partir 
da emissão da ordem Bancária E PraZo dE coMProVaÇÃo: até 15 dias após 
a aplicação; ord. dE dESPESaS UG ilHaS: cÍcEro BaTiSTa SoBriNHo.

Protocolo: 776353
sUPriMeNto de FUNdo - Portaria 008/2022, BENEficiário: 
aBraÃo da GaMa liMa / MaTrÍcUla: 57210944 / carGo oU fUNÇÃo: 
EXT. rUral i / MUNicÍPio: GrEJo GraNdE do araGUaia-Pa / oBJETi-
Vo: cUSTEar dESPESaS coM SErViÇoS dE MaNUTENÇÃo do VEÍcUlo 
fiaT UNo dE Placa NSV 1618 loTado EM BrEJo GraNdE do araGUaia-
Pa / ProGraMa: 1491 / ProJETo aTiVidadE: 8711/ foNTE: 0661 / ElE-
MENTo dE dESPESa: 339030=r$ - / 339039=r$ 1.330,00 / Valor ToTal 
r$ 1.330,00 / PraZo Para aPlicaÇÃo: 30 diaS / BaiXa: 15 diaS / 
ordENador dE dESPESaS: aGUiBErTo rodriGUES alVES.

Protocolo: 776076
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº020/2022

BENEficiário: Sandro José lopes Pinheiro; MaT.: 57175503; fUNÇÃo: 
Extensionista rural i; ProG.: 1491; ProJ. aTiV.: 8711; foNTE: 0101; 
oBJ.: Serviços de aTEr/ProaTEr 2022; MUNic.: Soure- l; ElEM. dE 
dESPESa: 333903096: r$ 2.000,00; PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias da 
emissão da o.B. PraZo dE coMProVaÇÃo: 15 dias; ord. dE dESPESaS: 
cicero Batista Sobrinho.

Protocolo: 776102
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 39/2022: BENEficiá-
rio: GENiValdo alEXaNdrE SoUZa dE NaZarE; Matrícula: 57210225; 
função: Extensionista rural ii; ProGraMa: 1491;ProJETo-aTiVidadE: 
8711; foNTE: 0101; oBJETiVo: liberação de recurso para realização das 
atividades de aTEr conforme ProaTEr 2022;MUNicÍPio: igarapé açú; 
Elemento de despesa: 33903096= r$ 800,00. Prazo para aplicação do 
recurso: 30 dias a partir da emissão da ordem bancária; Prazo para Pres-
tação de contas: 15 dias após aplicação dos recursos.ordENador dE 
dESPESaS: ricardo SilVa frEirE.

Protocolo: 776506

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 0036/2022 PUBLicada 
No doe Nº 34.897 de 18.03.2022

c o N c E d E r, ao Extensionista rural ll EdilSoN PErEira dE carValHo 
- Matrícula nº 54196332/1, nos termos do regimento interno de Pessoal, 
devidamente aprovado na 58ª reunião ordinária do cTa/EMaTEr-Pará, 
de 12.12.2012, 30 (Trinta) dias de licença Prêmio (3º) mês relativo ao 
quinquênio: 01/03/2011 a 28/02/2016, que será gozado no período de 
02/03/2022 a 31/03/2022. (PaE: 2021/236059).

Protocolo: 776369
torNar seM eFeito

Portaria Nº 0066/2022 PUBLicada 
No doe Nº 34.866 de 16.02.2022

N o M E a r, os empregados abaixo relacionados para compor o conselho 
Editorial para o biênio 2021 à 2023, renovada em 2/3 conforme explicito 
no regimento interno:(PaE:2021/1111675).
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• RAIMUNDO NONATO DA SILVEIRA RIBEIRO – DITEC-Presidente
• IRACIARA FERREIRA REIS – COTEC-Secretária
• ANTONIO ANDREY SILVA MATOS-NUT-Membro Titular
• VLADYENE MONTEIRO NUNES DA COSTA – NUT-Membro Suplente
• CRISTIANE FONSECA COSTA CORREA –NMC-Membro Titular
• IVANETE FERREIRA ALVES LOPES-NMC-Membro Suplente
• JOSÉ ANDRÉ DE SOUSA-NDI-Membro Titular
• ROSA HELENA CAMPOS DE MELO-NDI-Membro Suplente
• LYSMAR QUARESMA FREITAS-NEA-Membro Titular
• GISELLE LUCIANA DE MATOS CASTRO SABINO-NEA-Membro Suplente
• JOSÉ SINVAL DE VILHENA PAIVA-COPER-Membro Titular
• WILDES LUIZ DOS SANTOS BRITO-COPER-Membro Suplente
• GLENDA MARIA BRGA ABUD DE MATTOS-ASCOM-Membro Titular
• SHIRLEY CRISTINA SOARES MESQUITA-ASCOM-Membro Suplente

Protocolo: 776089

.

.

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO
DO PARÁ S/A

.

Portaria
.

Portaria N.º 025/2022
O Diretor Presidente da Centrais de Abastecimento do Pará S.A. – CEASA/PA, 
no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Estatuto desta Empresa;
rESolVE:
1. designar a Sra. alESSaNdra BaTiSTa dE oliVEira, matrícula nº 
5894548/1, ocupante do cargo de agente operacional para responder pelo 
cargo de chefe da divisão financeira e contábil, a contar de 03/01/2022 
até ulterior deliberação.
2. os efeitos desta Portaria retroagirão a 03/01/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se, em 24 de Março de 2022.
JoSÉ aNToNio Scaff filHo
Diretor – Presidente
cEaSa/Pa

Protocolo: 776344
Portaria N.º 026/2022

O Diretor Presidente da Centrais de Abastecimento do Pará S.A. – CEASA/PA, 
no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Estatuto dessa Empresa; e
coNSidEraNdo o decreto nº 870 de 04/10/2013 que dispõe sobre a obri-
gatoriedade de designar fiscal para supervisionar, fiscalizar e acompanhar 
a execução de serviços.
rESolVE:
designar os servidores Eduardo Nascimento Gonçalves, matrícula nº 
5423449-2, como fiscal e Guilherme Fernando dos Santos Azevedo, ma-
trícula nº 8094116-2, como suplente de fiscal, da prestação de serviços 
de pequenas reformas da portaria da CEASA/PA, firmado com a empresa 
aGNElo coNSTrUcoES EirEli, a contar de 12 de Março de 2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se, em 24 de Março de 2022.
JoSÉ aNToNio Scaff filHo
diretor Presidente da cEaSa/Pa

Protocolo: 776493

torNar seM eFeito
.

a PUBLicaÇÃo do diÁrio oFiciaL Nº 34.905 de 24/03/2022, 
reFereNte a Portaria Nº 024/2022 - ProtocoLo: 775992.

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE, EM 24 dE MarÇo dE 2022.
JoSE aNToNio Scaff filHo
Diretor – Presidente da CEASA/PA

Protocolo: 776391

.

.

secretaria de estado de Meio 
aMBieNte e sUsteNtaBiLidade

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 509/2022-saGat/GaB/seMas
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa E TEcNoloGiaS, 
no uso de suas atribuições, considerando o decreto s/nº de 19 de fevereiro 
de 2021, publicado no Diário Oficial nº 34.497, de 19 de fevereiro de 2021;
coNSidEraNdo a PorTaria Nº 233/2021-GaB/SEMaS, de 22 de fevereiro 
de 2021, republicada no Diário Oficial nº 34.509, de 05 de março de 2021;
coNSidEraNdo os Processos administrativos Eletrônicos nº 2022/267609; 
2022/230360; 2022/215504 e 2022/242397;
r E S o l V E:
I – EXCLUIR, Gratificação por Tempo Integral, no percentual de 60% (ses-
senta por cento), dos servidores abaixo:

MatrÍcULa NoMe carGo/FUNÇÃo a coNtar
5938206-2 lUcaS fErrEira da SilVa aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo 28/03/2022
5960912-1 HilKa PaTrÍcia SaNToS liMa aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo 28/03/2022
5914581-4 aMaNda NErY caSTElo BraNco TÉcNico EM GESTÃo dE MEio aMBiENTE 01/03/2022

II – CONCEDER, Gratificação por Tempo Integral, no percentual de 60% 
(sessenta por cento), aos servidores abaixo:

MatrÍcULa NoMe carGo/FUNÇÃo a coNtar
5956359-2 cHEila criSTiNa alVES da SilVa aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo 28/03/2022

5963852-1 SiMoNE do Socorro da SilVa 
JESUS aUXiliar oPEracioNal 28/03/2022

5954972-1 aNa cáSSia MEdEiroS araÚJo TÉcNico EM GESTÃo dE MEio aMBiENTE 28/03/2022

III – DETERMINAR à Diretoria de Gestão Administrativa e Financeira - 
DGAF que, através do setor competente, tome devidas providências ao fiel 
cumprimento do presente ato.
Belém, 24 de março de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
lilia Marcia raMoS rEiS
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias - em exercício
PorTaria N° 221/2022-GaB/SEMaS, de 15.02.2022

Protocolo: 776352
Portaria Nº 00479/2022-dGaF/GaB/seMas, de 21/03/2022

Nome: fEliPE raMoN lESS
Matrícula: 5936408/2
função: Técnico em Gestão de Meio ambiente
concessão: 20 (vinte) dias de licença Paternidade
Período: 10/03/2022 a 29/03/2022
lÍlia Márcia raMoS rEiS
Secretária adjunta de Gestão administrativa e Tecnologias, em Exercício

Protocolo: 776234
Portaria 00506/2022-dGaF/GaB/seMas, de 23/03/2022

Nome: EVEliNE fariaS UcHoa
Matrícula: 57175327/1
cargo: Técnico em Gestão Pública / Gerente
concessão: 08 (oito) dias de afastamento em razão de falecimento de 
pessoa da família
Período: 14/03/2022 a 21/03/2022
lÍlia Márcia raMoS rEiS
Secretária adjunta de Gestão administrativa e Tecnologias, em Exercício

Protocolo: 776257

LiceNÇa MaterNidade
.

Portaria Nº 00480/2022 -dGaF/GaB/seMas, de 21/03/2022
Nome: aNdrESSa HilaNa PErEira MErcES da SilVa
Matrícula: 5963607/1
função: Técnico em Gestão Pública
concessão: 180 (cento e oitenta) dias de licença Maternidade
Período: 15/03/2022 a 10/09/2022
lÍlia Márcia raMoS rEiS
Secretária adjunta de Gestão administrativa e Tecnologias, em Exercício

Protocolo: 776237

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 00507/2022-dGaF/GaB/seMas, de 23/03/2022.
Nome: lUcaS GoNcalVES da SilVa
Matrícula: 57216352/1
cargo: Técnico em Gestão Pública
concessão: 15 (quinze) dias de licença para Tratamento de Saúde
Período: 11/01/2022 a 25/01/2022
laudo Médico: 87760 de 20/03/2022
lÍlia Márcia raMoS rEiS
Secretária adjunta de Gestão administrativa e Tecnologias, em Exercício

Protocolo: 776253

.

.

errata
.

errata da Portaria Nº 0487/2022 – GaB/seMas, de 
22/03/2022, PUBLicada No doe Nº 34.903 

do dia 23/03/2022,
oNde se LÊ: 09/03/2022 – 1 diária
Leia-se: 09/03/2022 – 1⁄2 diária
ordENador: lEoPErcio BarBoSa foro / diretor de Gestão administra-
tiva e financeira, em exercício

Protocolo: 775675

diÁria
.

Portaria Nº 0502/2022 - GaB/seMas 23 de MarÇo de 2022.
objetivo: Promover o nivelamento no manuseio do Pra para as equipes 
técnicas municipais e difundir aspectos de análise do Prada/Tca mediante 
aplicação dos preceitos legislativos visando a eficácia e a efetividade das 
ações voltadas para a retificação e finalização da análise do PRADA online 
e físico.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Santarém/Pa
Período: 30/03 a 02/04/2022 – 3 e ½ diária.
Servidores:
- 5961344 – HELIO BRITO DOS SANTOS JUNIOR – (Técnico em Gestão de 
meio ambiente)
- 5921045 – LUENA OSSANA CANAVIEIRA - (Gerente)
ordENador: lEoPErcio BarBoSa foro / diretor de Gestão administrativa 
e financeira, em exercício / PorTaria Nº 00223 de 15 de fevereiro de 2022, 
publicadas no doE nº 34.872 do dia 22 de fevereiro de 2022.

Protocolo: 775724
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Portaria Nº 0500/2022 - GaB/seMas 23 de MarÇo de 2022.
Objetivo: Realizar Vistoria Técnica em área de Supressão florestal para emissão 
de autorização de Superação florestal/aUaS na UPa única e emissão de lar.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Pacajá/Pa e Tucuruí/Pa
Período: 29/03 a 01/04/2022 – 03 e ½ diárias
Servidoras:
- 57234850/1- ROBERTA PIRES MENDES DE ALBUQUERQUE – (Técnico em 
Gestão de Meio ambiente)
- 57215630/1 - FERNANDA KELLY VALENTE DA SILVA – (Técnico em Ges-
tão de Meio ambiente)
ordENador: lEoPErcio BarBoSa foro / diretor de Gestão administrativa 
e financeira, em exercício / PorTaria Nº 00223 de 15 de fevereiro de 2022, 
publicadas no doE nº 34.872 do dia 22 de fevereiro de 2022.

Protocolo: 775727
Portaria Nº 0505/2022 - GaB/seMas 23 de MarÇo de 2022.
objetivo: assessorar o Secretário de Estado durante a reunião anual da 
Força-Tarefa de Governadores para o Clima e Florestas – GCFTF.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Manaus/aM
Período: 16/03 a 21/03/2022 – 05 e ½ diárias
Servidor:
- 57176357/ 2- WENDELL ANDRADE DE OLIVEIRA – (Diretor)
ordENador: lEoPErcio BarBoSa foro / diretor de Gestão administrativa 
e financeira, em exercício / PorTaria Nº 00223 de 15 de fevereiro de 2022, 
publicadas no doE nº 34.872 do dia 22 de fevereiro de 2022.

Protocolo: 775948
Portaria Nº 0473/2022 - GaB/seMas 21 de MarÇo de 2022.
objetivo: de Participar do Treinamento de Telefonia e atendimento.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: redenção/Pa
destino: Marabá/Pa e Belém/Pa
Período: 26/03 a 03/04/2022 – 08 e ½ diárias.
Servidores:
- 5931813/2 - JOCILEY RODRIGUES DE SOUZA – (ASSISTENTE ADMINIS-
TraTiVo)
ordENador: lEoPErcio BarBoSa foro / diretor de Gestão administrativa 
e financeira, em exercício / PorTaria Nº 00223 de 15 de fevereiro de 2022, 
publicadas no doE nº 34.872 do dia 22 de fevereiro de 2022.

Protocolo: 774360
Portaria Nº 0498/2022 - GaB/seMas 23 de MarÇo de 2022.
objetivo: Tratativas sobre licenciamento ambiental e emissão de Termo de 
referência e reunião técnica com a equipe técnica da companhia Economi-
co do Pará – CODEC e SEMADE.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Barcarena/Pa
Período: 05/04 a 06/04/2022 – 1 e ½ diária.
Servidores:
- 54197163/2 – MARCELO AUGUSTO DA SILVA ALVES – (Diretor)
- 57203620/2 – ALEX DA SILVA FRAZÃO – (Engenheiro Florestal)
- 5903140 – AMANDA QUEIROZ MITOSO DINIZ – (Técnico em Gestão de 
Meio ambiente)
- 5883997/2 - aNToNio araNHa NETo - (Motorista)
ordENador: lEoPErcio BarBoSa foro / diretor de Gestão administrativa 
e financeira, em exercício / PorTaria Nº 00223 de 15 de fevereiro de 2022, 
publicadas no doE nº 34.872 do dia 22 de fevereiro de 2022.

Protocolo: 775541
Portaria Nº 0510/2022 - GaB/seMas 24 de MarÇo de 2022.
objetivo:Participação do curso Presencial de capacitação de aterro Sani-
tário e Valorização de resíduos do técnico desta Semas, para o curso Pre-
sencial de aterro Sanitário e Valorização de resíduos, localizado na cidade 
citada.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino:São Paulo (SP)
Período:28/03 á 31/03/2022– 03,½ Diárias.
Servidor:
-5938582- lEoNaN dE SoUZa BraGa - (assessor Especial i)
ordENador: lEoPErcio BarBoSa foro / diretor de Gestão administrativa 
e financeira, em exercício / PorTaria Nº 00223 de 15 de fevereiro de 2022, 
publicadas no doE nº 34.872 do dia 22 de fevereiro de 2022.

Protocolo: 776108

.

.

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE
DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº. 150 de 23 de MarÇo de 2022
desiGNa FiscaLiZaÇÃo de coNtrato adMiNistratiVo

a Presidente do instituto de desenvolvimento florestal e da Biodiversidade 
do Estado do Pará, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Estadual 
de 15 de janeiro de 2019, publicado no Diário Oficial nº. 33.783, de 17 de 
janeiro de 2019.
coNSidEraNdo que confere à administração a prerrogativa de acompa-
nhar e fiscalizar a execução dos Contratos Administrativos celebrados, vi-

sando o cumprimento das obrigações contratuais e a prestação adequada 
dos serviços contratados, nos termos previstos no artigo 58, inciso iii, da 
lei federal nº 8.666/93;
CONSIDERANDO que a execução e fiscalização dos Contratos Administrati-
vos serão efetivados nos termos desta Portaria, e deverá obrigatoriamente 
ser acompanhada a execução por um servidor designado para fiscal do 
contrato, de acordo com o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º, da Lei Federal 
nº 8.666/93 com as alterações introduzidas;
rESolVE:
art. 1º. designar os servidores abaixo, para a função de fiscais do contrato 
nº 20/2021 da clariSSE foNSEca cHaGaS, a contar da data de assina-
tura do contrato:

serVidor PerFiL MatrÍcULa

daniel da costa francez fiscal 57204987

laura dias dos Santos Suplente 54190874

art. 2º. São atribuições dos fiscais do contrato que compõe a comissão:
 I - Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;
 ii - fiscalizar o cumprimento, pelo contratado, das normas, objeto e cláu-
sulas contratuais;
iii - registrar todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato;
 iV - confrontar se o valor a ser pago mensalmente ao contratado está em 
conformidade com o valor estabelecido no contrato, atestando à fatura de 
pagamento a unidade financeira, juntando, inclusive, termo declaratório 
que o serviço foi satisfatoriamente executado;
V - controlar o prazo de vigência do contrato sob sua responsabilidade;
Vi - apresentar relatórios mensais consolidados sobre a execução do con trato.
art. 3º. fica estabelecido que as determinações que ultrapassarem as atri 
buições do fiscal deverão ser solicitadas à diretoria de Gestão administra- 
tiva e financeira - dGaf, em tempo hábil, para a adoção dos procedimentos 
necessários, com vista ao estrito cumprimento da execução do contrato.
art. 4º. revogam-se as disposições em contrário.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Karla lESSa BENGTSoN
Presidente do idEflor-Bio

Protocolo: 776070

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de sUsPeNsÃo da LicitaÇÃo PreGÃo eLetrôNico 
Nº 01/2022

a Pregoeira do idEflor-Bio, no uso de suas atribuições conferidas pela 
Portaria 269/2021, torna público aos interessados que o Pregão Eletrônico 
No 01/2022 - UaSG:927498, cujo objeto contratação de empresa para 
prestação de serviços de locação de impressoras multifuncionais mono-
cromáticas e coloridas (Novas de Primeiro Uso), com manutenção, supor-
te técnico e garantia de substituição do equipamento quando necessário, 
para atender a instituição, conforme especificação no anexo I – Termo de 
Referência do Edital, está suspenso. Motivo: Retificação do Termo de Refe-
rência e Edital. a nova data da sessão pública será informada através dos 
mesmos meios de divulgação utilizados anteriormente.

Protocolo: 776612

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 118 de 08 de MarÇo de 2022
fundamento legal: conforme o processo nº 2022/216806 e art.145 da lei 
Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
objetivo: apoio administrativo e organizacional para a equipe que realizará 
atividades de monitoramento e fiscalização na RDS Campo das Mangabas, 
rEViS Padre Tonetto e aPa algodoal.
origem: Belém-Pa
destino: Maracanã, Marapanim e algodoal-Pa
Período: 06 a 18/03/2022 - 12,5 (doze e meia) diárias
Servidor: Auro Nascimento Dias – 57194213 – Agente Administrativo
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 776635
Portaria Nº. 173 de 23 de MarÇo de 2022

i - autorizar o deslocamento das servidoras conforme abaixo, para o muni-
cípio de São Geraldo do araguaia-Pa, de 31/03 a 04/04/2022:

servidor objetivo

Sineide do Socorro Vasconcelos Wu, matrícula nº 
54190055, ocupante do cargo de Técnico em Gestão 

Pública.

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

renovação do Plano de Manejo

Shislene rodrigues de Souza, matrícula nº 57191828, 
ocupante do cargo de assistente administrativo.

apoio administrativo nas ações de levantamento e diagnós-
tico técnico das potencialidades das comunidades do PESaM 

para a renovação do Plano de Manejo.

ii - conceder 4,5 (quatro e meia) diárias, a cada servidora, conforme o pro-
cesso nº 2022/311771, art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 776394
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secretaria de estado
de seGUraNÇa PÚBLica
e deFesa sociaL

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 02/2022–FisP
a Secretaria de Estado de Segurança Pública e defesa Social/SEGUP, atra-
vés do fundo de investimento de Segurança Pública/fiSP, inscrito no cNPJ/
Mf nº 05.054.952/0001-01, com sede na rua arcipreste Manoel Teodoro 
nº 305, Bairro Batista campos, cEP. 66.023-700, Belém/Pa, por intermé-
dio de seu diretor e ordenador de despesa, no âmbito de suas atribuições 
legais, rESolVE, com fundamento no artigo 25, inciso ii, da lei federal nº 
8.666/1993 e suas alterações posteriores pela lei federal nº 8.883/1994, 
pela iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo celebrar com a empresa TEcHBiZ 
forENSE diGiTal lTda, inscrita no cNPJ sob o nº 05.757.597/0002-18, 
estabelecida à avenida oscar Niemeyer, nº 288, 10º andar, Vale do Sere-
no – Nova Lima/MG - CEP: 34.000-000, tendo por objetivo a AQUISIÇÃO 
dE TrEiNaMENTo PrESENcial EM SolUÇÃo UfEd, para melhor quali-
ficação dos agentes de segurança pública quanto ao conhecimento téc-
nico em operar as ferramentas do sistema, com vista na Qualificação e 
Formação de profissionais capacitados para tanto, atuantes no âmbito da 
SEcrETaria dE SEGUraNÇa PUBlica E dEfESa Social, no valor global 
de r$ 62.400,00 (sessenta e dois mil e quatrocentos reais), conforme Pro-
cesso administrativo nº 2022/229062.
44.101.06.181.1502.8264- Gerenciamento das ações integradas de Se-
gurança Pública
Natureza: 339093
fonte: 0141 e 0341
Belém/Pa, 23 de Março de 2022.
ViNÍciUS PiNHEiro carValHo
diretor e ordenador de despesas do fiSP

Protocolo: 776069

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de ratiFicaÇÃo
raTifico, nos termos do artigo 26 da lei federal nº 8.666/1993 e suas 
alterações posteriores, o Termo de Inexigibilidade nº 02/2022–FISP.
Belém/Pa, 23 de Março de 2022.
UalaME fialHo MacHado
Presidente do fiSP

Protocolo: 776073

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

 HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo eLetrôNico Nº 003/2022-FesPds

considerando a tramitação do Processo licitatório nº 2021/ 1417025 e, 
após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade 
competente Sr. Wagner luiz de aviz carneiro, HoMoloGa a adjudica-
ção referente ao Pregão Eletrônico nº. 003/2022-fESPdS, cujo objeto é 
a aquisição de licenças do software Qlik Sense Professional User e Qlik 
Sense analyzer User com garantia técnica de elegibilidade e atualização 
de versão do software pelo período de 12 (doze) meses, conforme espe-
cificações e quantitativos contidos no Termo de Referência , Anexo I do 
Edital e demais anexos, pela proposta adjudicada para o item, nos termos 
do certame acima mencionado, da empresa iNTEliGÊNcia dE NEGocioS, 
SiSTEMaS E iNforMáTica lTda, cNPJ/Mf nº 06.984.836/0001-54. No 
valor de r$ 120.000,00.
Belém/Pa, 24 de Março de 2022.
Wagner luiz de aviz carneiro
Secretário Executivo do fESPdS

Protocolo: 776201

.

.

aPostiLaMeNto
.

Processo Nº 2021/494092
1º TErMo dE aPoSTilaMENTo do coNTraTo Nº 09/2022-fiSP
1º TErMo dE aPoSTilaMENTo do coNTraTo Nº 09/2022-fiSP, cElE-
Brado ENTrE fUNdo dE iNVESTiMENTo dE SEGUraNÇa PÚBlica E a 
EMPrESa aTiTUdE coNSTrUTora EirEli EPP.
1 – do oBJeto
constitui objeto do presente Termo de apostilamento a alteração da cláU-
SULA SEXTA – DA DESPESA, do Contrato nº 09/2022-FISP.
ação: 269756.
Que passará para:
ação: 269757.
2 - da FUNdaMeNtaÇÃo LeGaL
 constitui fundamento legal para o aPoSTilaMENTo em tela, o art. 65, 
§8º da Lei federal nº 8.666/93.
3 – da ratiFicaÇÃo
Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato.
Belém-Pa, 24 de Março de 2022.
fundo de investimento de Segurança Pública - fiSP/SEGUP
ViNiciUS PiNHEiro carValHo
diretor e ordenador de despesa do fiSP

Protocolo: 776055

diÁria
.

Portaria Nº 423/2022-saGa
oBJETiVo: para cumprir escala de serviço na BaSE do GraESP.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): SaNTarÉM/Pa
PErÍodo: 17 à 26.03.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 10 (dez) de alimentação e 09 (nove) de pousada
SErVidor (ES): MaJ PM WElliNGToN alaN dE MacÊdo cHaVES, Mf: 
54185286-2
QUaNTidadE dE diáriaS: 9 ½ (nove e meia)
SErVidor(ES): lEoPoldo da rocHa BarBoSa, Mf: 5950597-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 424/2022-saGa
oBJETiVo: Para realizar manutenção na embarcação lV-12 .
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): SÃo SEBaSTiÃo da Boa ViSTa/Pa
PErÍodo: 22 à 25.03.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 ½ (três e meia)
SErVidor(ES): aNdErSoN MoraES caSTro, Mf: 5946272-2
aNTÔNio da PaiXÃo NoNaTo, Mf: 5949629-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 425/2022-saGa
oBJETiVo: Para realizar o transporte do comandante Geral da PMPa.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): SaliNoPoliS/Pa
PErÍodo: 09.03.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 01 (uma) de alimentação
SErVidor(ES): MaJ PM GilMar MENdES caValcaNTE, Mf: 571983331
caP PM fraNciSco JoSÉ caSTro dE SoUZa, Mf: 5196604-1
SUB TEN PM GEaN clEdSoN NEGrÃo ToBiaS, Mf: 5793211-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 426/2022-saGa
oBJETiVo: Para realizar manutenção na embarcação lV-12 .
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): SÃo SEBaSTiÃo da Boa ViSTa/Pa
PErÍodo: 22 à 25.03.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 04 (quatro) de alimentação e 03 (três) de pousada
SErVidor(ES): SGT PM MarcoS faBiaNo daMaScENo da SilVa, Mf: 
5701414-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 427/2022-saGa
oBJETiVo: Para dar apoio no abastecimento do helicóptero do GraESP.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): TUcUrUÍ/Pa
PErÍodo: 10 à 12.03.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 03 (três) de alimentação e 02 (duas) de pousada
SErVidor(ES): SGT BM MicHEl fErrEira carValHo, Mf: 57174204-1
SGT BM JacKSoN fraNK SilVEira NaSciMENTo, Mf: 57173387-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 428/2022-saGa
oBJETiVo: Para dar apoio a casa militar.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): MaraBá/Pa
PErÍodo: 11 à 12.03.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 02 (duas) de alimentação e 01 (uma) de pousada
SErVidor(ES): MaJ BM ZilVaNdro PiNHEiro dE MacEdo, Mf: 
571741091
caP PM fraNciSco JoSÉ caSTro dE SoUZa, Mf: 5196604-1
SGT BM MaX SoarES dE caSTro, Mf: 542782701
cB PM aNdErSoN fáBio araUJo fariaS, Mf: 54190301-2
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 429/2022-saGa
oBJETiVo: para participar do projeto “SEGUraNÇa Por Todo o Pará”.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): iTaiTUBa/Pa
PErÍodo: 06 à 12.03.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 07(sete) de alimentação e 06(seis) de pousada
SErVidor(ES): TEN cEl PM MarcUS ViNiciUS dE caSTro alVES, Mf: 
5808103-1
MaJ PM cElToN oTáVio coSTa dE JESUS, Mf: 5807859-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Protocolo: 776218
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POLICIA MILITAR DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de seGUraNÇa PÚBLica e deFesa sociaL

PoLÍcia MiLitar do ParÁ
dePartaMeNto GeraL de PessoaL

seÇÃo tÉcNica
sUBseÇÃo de seLeÇÃo, MoBiLiZaÇÃo, recadastraMeNto e 

PessoaL ciViL
Portaria Nº 027/2022 – ssMrPc/PMPa, de 24 de MarÇo de 2022
incorpora e Matricula o candidato habilitado no concurso Público para ad-
missão ao curso de formação de Praças da Polícia Militar do Pará.
o comandante Geral da Polícia Militar do Pará, no exercício de suas atribui-
ções legais que lhe são conferidas pela lei complementar nº 053, de 07 de 
fevereiro de 2006, especificamente as previstas no Art. 8º, I e IX;
considerando a homologação da habilitação do candidato aprovado no con-
curso público para admissão ao curso de formação de Praças da Polícia 
Militar do Pará, conforme foi tornado público por meio do edital nº 048/
SSMRPC/2022 – CFP/PMPA, de 024 de março de 2022, para fins de cum-
primento da decisão judicial.
considerando o disposto no art. 19, Parágrafo Único, inciso i, da lei Esta-
dual n° 6.626, de 03 de fevereiro 2004, rESolVE:
art. 1º incorporar no estado efetivo da Polícia Militar do Pará e matricular 
no curso de formação de Praças cfP/PM/2020, a ser realizado no polo 
cfaP, o candidato abaixo:
1- arTHUr HENriQUE liMa SilVa, (SUB JUdicE), Mandado de Seguran-
ça, processo nº 0828257-39.2022.14.0301.
Art. 2º O polo do Curso de Formação de Praças – CFP, funcionará no se-
guinte endereço: Polo BElÉM: local: av. Brigadeiro Protásio, s/nº, em 
frente ao HaNGar (centro de convenções da amazônia), bairro do Marco, 
nesta cidade de Belém, Estado do Pará.
art. 3º Esta Portaria entra em vigor a contar de sua publicação, revogando-
se as disposições em contrário.
MARCELO RONALD BOTELHO DE SOUZA – CEL QOPM
cHEfE do ESTado Maior GEral da PMPa
rESPoNdENdo PElo coMaNdo GEral da PMPa

Protocolo: 776487

.

.

errata
.

errata da Portaria Nº 900/22/di/dF, contida no doE nº 34.880 do dia 
04/03/2022; onde Lê-se: Período: 07 a 09/02/2022 Leia-se: Período: 07 a 
09/03/2022 ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra.
errata da Portaria Nº 22/22/di/dF, contida no doE nº 34.838 do 
dia 20/01/2022; onde Lê-se: Servidores: Sd PM antonio Welington da 
costa Prestes; cPf: 004.909.042-97; Valor: r$ 3.798,00. Leia-se: Ser-
vidores: Sd PM antonio Wellington da costa Prestes; cPf: 004.909.042-97; 
Valor: r$ 3.798,00. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra.

Protocolo: 776151

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

eXtrato de Portaria de retiFicaÇÃo de sUPriMeNto de FUNdos
Portaria Nº 269a/2022-dGa/sUP FUNdos; SUPrido SaNdro 
WaGNEr dE aNdradE do carMo, TEN cEl PM, Mf 5808162/1, do EfE-
TiVo da dal, ElEMENTo dE dESPESa: 30.90.39 SErViÇo dE TErcEiroS 
PESSoa JUrÍdica. afiM dE rETificar a PorTaria 269/2022-dGa SUP 
fUNdoS, PUBlicada No doE Nº 34.878 dE 02/03/2022; No QUE diZ 
rESPEiTo ao ElEMENTo dE dESPESa QUE fora Na ocaSiÃo, PUBlica-
do iNcorrETaMENTE. ordENador dE dESPESaS: roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra, cEl PM.

Protocolo: 776563

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1214/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. SEMaNa SaNTa 2022); fundamen-
to legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: Sou-
re-Pa; Período: 14 a 18/04/2022; Quantidade de diárias: 04 de alimenta-
ção e 04 de pousada; Servidor: cB PM leonardo Pereira de Moraes; cPf: 
986.361.202-25; Valor: r$ 1.012,80. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1215/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. SEMaNa SaNTa 2022); funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
Bragança-Pa; Período: 14 a 18/04/2022; Quantidade de diárias: 04 de 
alimentação e 04 de pousada; Servidores: SGT PM Edinaldo Vital Gomes; 

cPf: 391.875.782-04; Valor: r$ 1.055,04. SGT PM francylene Maria dos 
Santos Pinheiro cardoso; cPf: 767.415.672-91; Valor: r$ 1.055,04. cB 
PM José augusto dos Santos; cPf: 799.035.762-34; Valor: r$ 1.012,80. 
cB PM Paulo diego Madeira dos Santos; cPf:981.048.882-34; Valor: r$ 
1.012,80. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZEr-
ra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1217/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. SEMaNa SaNTa 2022); funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
Salinópolis-Pa; Período: 14 a 18/04/2022; Quantidade de diárias: 04 de 
alimentação e 04 de pousada; Servidores: MaJ PM Bruno antonio Vivacqua 
almeida; cPf: 508.625.882-00; Valor: r$ 1.266,08. SGT PM Ednaldo do 
Espirito Santo Miranda; cPf: 637.707.682-72; Valor: r$ 1.055,04. cB PM 
átila ronaldo lima Vilhena; cPf: 004.018.012-33; Valor: r$ 1.012,80. 
cB PM débora cristhina oliveira andrade; cPf: 912.283.102-97; Valor: r$ 
1.012,80. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZEr-
ra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1218/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. SEMaNa SaNTa 2022); funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
Salinópolis-Pa; Período: 14 a 18/04/2022; Quantidade de diárias: 04 de 
alimentação e 04 de pousada; Servidores: SGT PM Evandro costa ferreira; 
cPf: 295.563.762-91; Valor: r$ 1.055,04. SGT PM diego Wilson corrêa 
ferreira; cPf: 774.671.082-49; Valor: r$ 1.055,04. ordenador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1219/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. SEMaNa SaNTa 2022); fundamen-
to legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: ananindeua-Pa; destino: 
Salinópolis-Pa; Período: 14 a 18/04/2022; Quantidade de diárias: 04 de 
alimentação e 04 de pousada; Servidor: SGT PM ivanei cardoso dos San-
tos; cPf: 656.225.962-20; Valor: r$ 1.055,04. ordenador: cEl QoPM ro-
BiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 
05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1220/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. SEMaNa SaNTa 2022); fundamen-
to legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: ananindeua-Pa; destino: 
Salvaterra-Pa; Período: 14 a 18/04/2022; Quantidade de diárias: 04 de 
alimentação e 04 de pousada; Servidor: cB PM luan roosewel costa Nu-
nes; cPf: 956.269.212-49; Valor: r$ 1.012,80. ordenador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1221/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. SEMaNa SaNTa 2022); fundamen-
to legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: ananindeua-Pa; destino: 
curuçá-Pa; Período: 14 a 18/04/2022; Quantidade de diárias: 04 de ali-
mentação e 04 de pousada; Servidor: SGT PM Silvana do Espirito Santo 
Tobias Barbosa; cPf: 591.239.662-20; Valor: r$ 696,32. ordenador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1222/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. SEMaNa SaNTa 2022); fundamen-
to legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: ananindeua-Pa; desti-
no: curuçá-Pa; Período: 14 a 18/04/2022; Quantidade de diárias: 04 de 
alimentação e 04 de pousada; Servidor: cB PM luiz fernando da Silva 
ramos; cPf: 003.406.222-02; Valor: r$ 685,76. ordenador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1223/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. SEMaNa SaNTa 2022); fundamen-
to legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: ananindeua-Pa; destino: 
curuçá-Pa; Período: 14 a 18/04/2022; Quantidade de diárias: 04 de ali-
mentação e 04 de pousada; Servidor: SGT PM rivelino rita Vasconcelos; 
cPf: 649.634.702-68; Valor: r$ 696,32. ordenador: cEl QoPM roBiN-
SoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1224/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. SEMaNa SaNTa 2022); funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
Mosqueiro-Pa; Período: 14 a 18/04/2022; Quantidade de diárias: 04 de 
alimentação e 04 de pousada; Servidor: SGT PM Marcelo Eleutério de Sou-
za; cPf: 425.764.152-53; Valor: r$ 696,32. ordenador: cEl QoPM ro-
BiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 
05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1225/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. SEMaNa SaNTa 2022); funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
Barcarena-Pa; Período: 14 a 18/04/2022; Quantidade de diárias: 04 de 
alimentação e 04 de pousada; Servidores: cB PM Glauber alencar Marinho; 
cPf: 873.511.532-72; Valor: r$ 1.012,80. Sd PM arthur coutinho Melo; 
cPf: 008.050.672-05; Valor: r$ 1.012,80. Sd PM Silas Vieira da Silva; 
cPf: 991.716.862-15; Valor: r$ 1.012,80. ordenador: cEl QoPM roBiN-
SoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1226/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. SEMaNa SaNTa 2022); fundamen-
to legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: ananindeua-Pa; desti-
no: colares-Pa; Período: 14 a 18/04/2022; Quantidade de diárias: 04 de 
alimentação e 04 de pousada; Servidor: Sd PM aureo rogério Borges de 
oliveira; cPf: 891.917.812-72; Valor: r$ 685,76. ordenador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
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Portaria Nº 1227/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. SEMaNa SaNTa 2022); fundamen-
to legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: São Miguel do Guamá-
Pa; destino: Marapanim-Pa; Período: 14 a 18/04/2022; Quantidade de 
diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidor: SGT PM José freitas 
do Vale; cPf: 430.860.552-00; Valor: r$ 696,32. ordenador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1228/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. SEMaNa SaNTa 2022); fundamen-
to legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: ananindeua-Pa; destino: 
Salinópolis-Pa; Período: 14 a 18/04/2022; Quantidade de diárias: 04 de 
alimentação e 04 de pousada; Servidores: CB PM Jefferson Oliveira Da 
Silva; cPf: 926.957.282-04; Valor: r$ 1.012,80. cB PM alexander Kyushi-
ma; cPf: 952.573.902-30; Valor: r$ 1.012,80. cB PM daiana cristina 
Martins de Vilhena; cPf: 753.770.802-97; Valor: r$ 1.012,80. Sd PM João 
de Jesus Silva; cPf: 029.816.145-17; Valor: r$ 1.012,80. ordenador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1229/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. SEMaNa SaNTa 2022); funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
Maracanã-Pa; Período: 14 a 18/04/2022; Quantidade de diárias: 04 de 
alimentação e 04 de pousada; Servidor: cB PM Wanderson da costa Brito; 
cPf: 756.007.062-00; Valor: r$ 685,76. ordenador: cEl QoPM roBiN-
SoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1230/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. SEMaNa SaNTa 2022); fundamen-
to legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Santa izabel do Pará-Pa; 
destino: Marapanim-Pa; Período: 14 a 18/04/2022; Quantidade de diá-
rias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: cB PM Jose ricardo 
da Silva Garcia; cPf: 780.308.622-53; Valor: r$ 685,76. Sd PM Marcos 
Merces do Nascimento; cPf: 013.150.072-40; Valor: r$ 685,76. ordena-
dor: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1231/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. SEMaNa SaNTa 2022); funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
Mocajuba-Pa; Período: 14 a 18/04/2022; Quantidade de diárias: 04 de 
alimentação e 04 de pousada; Servidores: SGT PM Helber Kley de Sousa 
Santos; cPf: 832.704.692-68; Valor: r$ 1.055,04. SGT PM fabio cristian 
dos Santos araujo; cPf:562.531.332-68; Valor: r$ 1.055,04. cB PM Jorge 
luiz faro das Neves; cPf: 005.778.672-02; Valor: r$ 1.012,80. Sd PM 
Edson Matheus araújo Marques da Silva; cPf: 037.565.272-80; Valor: r$ 
1.012,80. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZEr-
ra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1232/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. SEMaNa SaNTa 2022); funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
Marapanim-Pa; Período: 14 a 18/04/2022; Quantidade de diárias: 04 de 
alimentação e 04 de pousada; Servidor: SGT PM antonio Paulo de Sousa 
albuquerque; cPf: 373.800.602-87; Valor: r$ 696,32. ordenador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1237/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. SEMaNa SaNTa 2022); funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
Bragança-Pa; Período: 14 a 18/04/2022; Quantidade de diárias: 04 de 
alimentação e 04 de pousada; Servidor: SGT PM luiz Pena da Silva filho; 
cPf: 453.960.352-34; Valor: r$ 1.055,04. ordenador: cEl QoPM roBiN-
SoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1238/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. SEMaNa SaNTa 2022); fundamen-
to legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: ananindeua-Pa; destino: 
colares-Pa; Período: 14 a 18/04/2022; Quantidade de diárias: 04 de ali-
mentação e 04 de pousada; Servidor: cB PM anderson Thiago Santana da 
Silva; cPf: 848.114.392-87; Valor: r$ 685,76. ordenador: cEl QoPM ro-
BiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 
05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1239/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. SEMaNa SaNTa 2022); funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; desti-
no: Mosqueiro-Pa; Período: 14 a 18/04/2022; Quantidade de diárias: 04 
de alimentação e 04 de pousada; Servidores: SGT PM carlos alberto de 
castro furtado; cPf: 639.721.582-20; Valor: r$ 696,32. SGT PM ronison 
Bonfim; CPF: 731.790.862-20; Valor: R$ 696,32. CB PM José Carvalho De 
Souza Neto; cPf: 002.329.082-06; Valor: r$ 685,76. cB PM rafael Justino 
da Silva; cPf: 005.603.062-29; Valor: r$ 685,76. cB PM Paulo assunção 
dos Santos; cPf: 004.004.712-13; Valor: r$ 685,76. cB PM alan Patrick 
Vilhena dos Santos; cPf: 934.123.802-10; Valor: r$ 685,76. cB PM José 
carlos da costa Macêdo Junior; cPf: 759.458.002-87; Valor: r$ 685,76. 
cB PM Thiago ferreira Juca; cPf: 912.753.502-91; Valor: r$ 685,76. or-
denador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1240/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. SEMaNa SaNTa 2022); funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
Barcarena-Pa; Período: 14 a 18/04/2022; Quantidade de diárias: 04 de 
alimentação e 04 de pousada; Servidores: SGT PM Sidney Santos Brito; 
cPf: 583.038.712-34; Valor: r$ 1.055,04. SGT PM Joice freitas da Silva; 

cPf: 746.013.262-49; Valor: r$ 1.055,04. cB PM amanda Sâmela da Silva 
Gonçalves alencar; cPf: 985.257.602-00; Valor: r$ 1.012,80. ordenador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para presta-
ção de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1241/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. SEMaNa SaNTa 2022); fundamen-
to legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: São 
domingos do capim-Pa; Período: 14 a 18/04/2022; Quantidade de diárias: 
04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: SGT PM Giancarlo Man-
gabeira frazão; cPf: 587.513.862-91; Valor: r$ 1.055,04. cB PM Neyla 
freitas dos Santos; cPf: 817.759.462-15; Valor: r$ 1.012,80. ordenador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para presta-
ção de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1242/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. SEMaNa SaNTa 2022); funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
Barcarena-Pa; Período: 14 a 18/04/2022; Quantidade de diárias: 04 de 
alimentação e 04 de pousada; Servidores: cB PM anaina Samara carmim 
alexandrino; cPf: 951.933.832-20; Valor: r$ 1.012,80. ordenador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1243/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. SEMaNa SaNTa 2022); funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
Mosqueiro-Pa; Período: 14 a 18/04/2022; Quantidade de diárias: 04 de 
alimentação e 04 de pousada; Servidores: SGT PM Gilmar da cunha Sou-
sa; cPf: 640.520.522-34; Valor: r$ 696,32. cB PM Joseane Mercês Santos 
ramos; cPf: 792.197.562-34; Valor: r$ 685,76. ordenador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1244/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. SEMaNa SaNTa 2022); funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
Mocajuba-Pa; Período: 14 a 18/04/2022; Quantidade de diárias: 04 de 
alimentação e 04 de pousada; Servidores: cB PM denise oscari ferreira 
Mendes; cPf: 887.255.882-49; Valor: r$ 1.012,80. cB PM alan dias Silva; 
cPf: 812.568.332-15; Valor: r$ 1.012,80. ordenador: cEl QoPM roBiN-
SoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 776329
Portaria Nº 1309/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. SEMaNa SaNTa 2022); funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
curuçá-Pa; Período: 14 a 18/04/2022; Quantidade de diárias: 04 de ali-
mentação e 04 de pousada; Servidores: SGT PM Waldomiro da cruz Braga; 
cPf:467.296.402-78; Valor: r$ 696,32. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1310/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. SEMaNa SaNTa 2022); funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
Mosqueiro-Pa; Período: 14 a 18/04/2022; Quantidade de diárias: 04 de 
alimentação e 04 de pousada; Servidores: cB PM carlos alberto Moreira da 
costa filho; cPf: 710.385.402-59; Valor: r$ 685,76. Sd PM Joelson Ve-
ras dos Santos; cPf: 003.158.992-80; Valor: r$ 685,76. ordenador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1311/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. SEMaNa SaNTa 2022); funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Vigia-Pa; destino: 
Marapanim-Pa; Período: 14 a 18/04/2022; Quantidade de diárias: 04 de 
alimentação e 04 de pousada; Servidores: Sd PM Hugo Jonas costa lima; 
cPf: 943.940.162-15; Valor: r$ 685,76. ordenador: cEl QoPM roBiN-
SoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1312/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. SEMaNa SaNTa 2022); funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; desti-
no: Mosqueiro-Pa; Período: 14 a 18/04/2022; Quantidade de diárias: 04 
de alimentação e 04 de pousada; Servidores: SGT PM alcir cley almeida 
das chagas; cPf: 578.296.242-91; Valor: r$ 696,32. SGT PM Wendel dos 
Santos Gonçalves; cPf: 424.390.942-34; Valor r$ 696,32. ordenador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para presta-
ção de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1313/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. SEMaNa SaNTa 2022); funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
Bragança-Pa; Período: 14 a 18/04/2022; Quantidade de diárias: 04 de 
alimentação e 04 de pousada; Servidores: cB PM Hemerson dos Santos 
Galvão; cPf: 000.155.752-17; Valor: r$ 1.012,80. ordenador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1314/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. SEMaNa SaNTa 2022); fundamen-
to legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: Sa-
linópolis-Pa; Período: 14 a 18/04/2022; Quantidade de diárias: 04 de ali-
mentação e 04 de pousada; Servidores: TEN PM Marina de Brito coutinho; 
cPf: 946.528.562-53; Valor: r$ 1.128,88. SGT PM aldair José dos San-
tos; cPf: 429.696.112-87; Valor: r$ 1.055,04. SGT PM Vanessa de lima 
dantas Neves; cPf: 744.883.502-59; Valor: r$ 1.055,04. ordenador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
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Portaria Nº 1315/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. SEMaNa SaNTa 2022); funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
Mocajuba-Pa; Período: 14 a 18/04/2022; Quantidade de diárias: 04 de 
alimentação e 04 de pousada; Servidores: SGT PM charles Jonnathan de 
Sousa azevedo; cPf: 719.125.682-68; Valor: r$ 1.055,04. Sd PM leonar-
do Silva de freitas; cPf: 013.525.602-08; Valor: r$ 1.012,80. ordenador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para presta-
ção de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1316/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. SEMaNa SaNTa 2022); funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
Barcarena-Pa; Período: 14 a 18/04/2022; Quantidade de diárias: 04 de 
alimentação e 04 de pousada; Servidores: SGT PM alessandra Nunes car-
valho da Silva; cPf: 591.321.592-34; Valor: r$ 1.055,04. cB PM fabiola 
de Souza costa lima; cPf: 703.222.952-20; Valor: r$ 1.012,80. ordena-
dor: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1317/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. SEMaNa SaNTa 2022); funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
Salvaterra-Pa; Período: 14 a 18/04/2022; Quantidade de diárias: 04 de 
alimentação e 04 de pousada; Servidores: Sd PM Pedro da Silva Miranda; 
cPf: 798.735.372-87; Valor: r$ 1.012,80. ordenador: cEl QoPM roBiN-
SoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1318/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. SEMaNa SaNTa 2022); fundamen-
to legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: castanhal-Pa; destino: 
curuçá-Pa; Período: 14 a 18/04/2022; Quantidade de diárias: 04 de ali-
mentação e 04 de pousada; Servidores: SGT PM rodrigo William Teixeira 
da Silva; cPf: 946.110.172-49; Valor: r$ 696,32. ordenador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1319/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. SEMaNa SaNTa 2022); fundamen-
to legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: ilha 
do cotijuba-Pa; Período: 14 a 18/04/2022; Quantidade de diárias: 04 de 
alimentação e 04 de pousada; Servidores: Sd PM larissa Gemaque de 
azevedo; cPf: 530.916.552-53; Valor: r$ 685,76. ordenador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1320/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. SEMaNa SaNTa 2022); funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
abaetetuba-Pa; Período: 14 a 18/04/2022; Quantidade de diárias: 04 de 
alimentação e 04 de pousada; Servidores: SGT PM Jaderson Pinheiro car-
doso; cPf: 704.112.712-553; Valor: r$ 1.055,04. SGT PM Eriton oliveira 
do Nascimento; cPf: 890.202.002-91; Valor: r$ 1.055,04. cB PM Brenda 
lorena da conceição Souza; cPf: 962.326.092-04; Valor: r$ 1.012,80. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1321/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. SEMaNa SaNTa 2022); funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
Salinópolis-Pa; Período: 14 a 18/04/2022; Quantidade de diárias: 04 de 
alimentação e 04 de pousada; Servidores: TEN PM Elton Sandro cruz Salas 
roldan; cPf: 013.368.801-12; Valor: r$ 1.128,88. cB PM Walace Patrik 
corrêa carvalho; cPf: 012.792.172-94; Valor: r$ 1.012,80. cB PM Marcos 
Bruno ferreira alves; cPf: 939.292.422-49; Valor: r$ 1.012,80. Sd PM João 
Pedro Teixeira Neto lages; cPf: 113.387.146-19; Valor: r$ 1.012,80. Sd PM 
carlos William Santos da Silva; cPf: 016.064.512-35; Valor: r$ 1.012,80. Sd 
PM daniel Nascimento da costa; cPf: 014.548.472-63; Valor: r$ 1.012,80. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1322/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. SEMaNa SaNTa 2022); funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; desti-
no: Portel-Pa; Período: 13 a 19/04/2022; Quantidade de diárias: 05 de 
alimentação e 06 de pousada; Servidores: SGT PM Maira Gleise lima da 
Silva; cPf: 559.551.932-00; Valor: r$ 1.450,68. SGT PM rogério Soares 
Pereira; cPf: 727.732.192-87; Valor: r$ 1.450,68. SGT PM albertina da 
Silva; cPf: 430.514.212-00; Valor: r$ 1.450,68. ordenador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1323/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. SEMaNa SaNTa 2022); fundamen-
to legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: Sa-
linópolis-Pa; Período: 14 a 18/04/2022; Quantidade de diárias: 04 de ali-
mentação e 04 de pousada; Servidores: MaJ PM Ney Nazareno Marques da 
luz; cPf: 635.013.092-87; Valor: r$ 1.266,08. SGT PM raimundo Sérgio 
do Nascimento Sousa; cPf: 442.796.552-00; Valor: r$ 1.055,04. orde-
nador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1324/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. SEMaNa SaNTa 2022); fundamen-
to legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: ilha 
do cotijuba-Pa; Período: 14 a 18/04/2022; Quantidade de diárias: 04 de 
alimentação e 04 de pousada; Servidores: cB PM Jose afonso almeida Pin-
to Junior; cPf: 690.245.022-68; Valor: r$ 685,76. ordenador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Portaria Nº 1325/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. SEMaNa SaNTa 2022); fundamen-
to legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: ananindeua-Pa; destino: 
São domingos do capim-Pa; Período: 14 a 18/04/2022; Quantidade de 
diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: Sd PM áureo 
Teixeira de Souza; cPf: 017.330.092-80; Valor: r$ 1.012,80. ordenador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para presta-
ção de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1326/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. SEMaNa SaNTa 2022); fundamen-
to legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: ananindeua-Pa; destino: 
Maracanã-Pa; Período: 14 a 18/04/2022; Quantidade de diárias: 04 de 
alimentação e 04 de pousada; Servidores: cB PM fernando duarte ribeiro; 
cPf: 884.319.912-91; Valor: r$ 685,76. Sd PM leandro Silva de Sousa 
lima; cPf: 007.994.962-27; Valor: r$ 685,76. ordenador: cEl QoPM ro-
BiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 
05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1327/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. SEMaNa SaNTa 2022); fundamen-
to legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: ananindeua-Pa; destino: 
Marapanim-Pa; Período: 14 a 18/04/2022; Quantidade de diárias: 04 de 
alimentação e 04 de pousada; Servidores: SGT PM dilson José Paes Nunes; 
cPf: 282.416.812-91; Valor: r$ 696,32. Sd PM rute rocha carvalho; cPf: 
931.015.112-91; Valor: r$ 685,76. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aU-
GUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) 
dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1328/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. SEMaNa SaNTa 2022); fundamen-
to legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: ananindeua-Pa; destino: 
Bragança-Pa; Período: 14 a 18/04/2022; Quantidade de diárias: 04 de ali-
mentação e 04 de pousada; Servidores: cB PM romulo da Silva de Souza; 
cPf: 698.184.012-04; Valor: r$ 1.012,80. ordenador: cEl QoPM roBiN-
SoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1329/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. SEMaNa SaNTa 2022); fundamen-
to legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: ananindeua-Pa; destino: 
Mosqueiro-Pa; Período: 14 a 18/04/2022; Quantidade de diárias: 04 de 
alimentação e 04 de pousada; Servidores: SGT PM carlos andré de amo-
rim rosa; cPf: 787.920.292-72; Valor: r$ 696,32. ordenador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1330/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. SEMaNa SaNTa 2022); funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; desti-
no: cametá-Pa; Período: 14 a 18/04/2022; Quantidade de diárias: 04 de 
alimentação e 04 de pousada; Servidores: SUB TEN Eliélson ferreira de 
Macedo; cPf: 410.183.202-10; Valor: r$ 1.055,04. cB PM adriano de oli-
veira Pacheco; cPf: 003.485.092-94; Valor: r$ 1.012,80. ordenador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1331/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. SEMaNa SaNTa 2022); fundamen-
to legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: Sa-
linópolis-Pa; Período: 14 a 18/04/2022; Quantidade de diárias: 04 de ali-
mentação e 04 de pousada; Servidores: cB PM larisse Gaia do Nascimento 
ferreira; cPf: 006.879.412-61; Valor: r$ 1.012,80. cB PM ariane do Nas-
cimento rodrigues coelho; cPf: 903.091.972-87; Valor: r$ 1.012,80. cB 
PM Bruna de Moraes farias; cPf: 948.080.232-53; Valor: r$ 1.012,80. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1332/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. SEMaNa SaNTa 2022); funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
Barcarena-Pa; Período: 14 a 18/04/2022; Quantidade de diárias: 04 de 
alimentação e 04 de pousada; Servidores: SGT PM raimundo de abreu; 
cPf: 377.350.552-34; Valor: r$ 1.055,04. ordenador: cEl QoPM roBiN-
SoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1333/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. SEMaNa SaNTa 2022); funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
Bragança-Pa; Período: 14 a 18/04/2022; Quantidade de diárias: 04 de 
alimentação e 04 de pousada; Servidores: SGT PM ana lúcia Martins Ma-
chado; cPf: 488.821.272-49; Valor: r$ 1.055,04. ordenador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1334/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. SEMaNa SaNTa 2022); funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
Bragança-Pa; Período: 14 a 18/04/2022; Quantidade de diárias: 04 de 
alimentação e 04 de pousada; Servidores: caP PM amanda Suely Palhe-
ta Galvão; cPf: 004.976.772-02; Valor: r$ 1.160,56. SGT PM raimundo 
Viegas lima; cPf: 579.944.472-87; Valor: r$ 1.055,04. ordenador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1335/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. SEMaNa SaNTa 2022); funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; desti-
no: Mosqueiro-Pa; Período: 14 a 18/04/2022; Quantidade de diárias: 04 
de alimentação e 04 de pousada; Servidores: SGT PM Edney de oliveira 
Nobrega; cPf: 650.564.852-68; Valor: r$ 696,32. Sd PM Efrain douglas 
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Pantoja alves; cPf: 015.413.552-61; Valor: r$ 685,76. ordenador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1336/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. SEMaNa SaNTa 2022); fundamen-
to legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: ilha 
do cotijuba-Pa; Período: 14 a 18/04/2022; Quantidade de diárias: 04 de 
alimentação e 04 de pousada; Servidores: SGT PM francisco Wellington 
Silva freitas; cPf: 625.928.402-06; Valor: r$ 696,32. Sd PM Joyce Be-
nites da Silva; cPf: 969.644.482-68; Valor: r$ 685,76. ordenador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1337/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. SEMaNa SaNTa 2022); funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
Bragança-Pa; Período: 14 a 18/04/2022; Quantidade de diárias: 04 de 
alimentação e 04 de pousada; Servidores: cB PM Patricia do Socorro leite 
Martins; cPf: 807.434.982-91; Valor: r$ 1.012,80. ordenador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1338/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. SEMaNa SaNTa 2022); funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; desti-
no: Salvaterra-Pa; Período: 14 a 18/04/2022; Quantidade de diárias: 04 
de alimentação e 04 de pousada; Servidores: cB PM lilian oliveira da 
Gama Malcher; cPf: 682.952.192-00; Valor: r$ 1.012,80. ordenador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1339/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. SEMaNa SaNTa 2022); funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
Marapanim-Pa; Período: 14 a 18/04/2022; Quantidade de diárias: 04 de 
alimentação e 04 de pousada; Servidores: SGT PM Elson oliveira lima; 
cPf: 329.462.282-15; Valor: r$ 696,32. ordenador: cEl QoPM roBiN-
SoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1340/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. SEMaNa SaNTa 2022); funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
Salinópolis-Pa; Período: 14 a 18/04/2022; Quantidade de diárias: 04 de 
alimentação e 04 de pousada; Servidores: cB PM robson Barbosa Pereira; 
cPf: 860.588.602-10; Valor: r$ 1.012,80. ordenador: cEl QoPM roBiN-
SoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1341/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. SEMaNa SaNTa 2022); funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
cametá-Pa; Período: 14 a 18/04/2022; Quantidade de diárias: 04 de ali-
mentação e 04 de pousada; Servidores: cB PM Patricia fonseca Pinheiro 
amoras; cPf: 767.420.242-91; Valor: r$ 1.012,80. cB PM raphael Nevez 
de Melo; cPf: 010.140.842-02; Valor: r$ 1.012,80. ordenador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1342/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. SEMaNa SaNTa 2022); fundamen-
to legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: ilha 
do cotijuba-Pa; Período: 14 a 18/04/2022; Quantidade de diárias: 04 de 
alimentação e 04 de pousada; Servidores: SGT PM José roberto Silvan 
Xerfan; cPf: 585.211.272-00; Valor: r$ 696,32. ordenador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1343/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. SEMaNa SaNTa 2022); funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
Mosqueiro-Pa; Período: 14 a 18/04/2022; Quantidade de diárias: 04 de 
alimentação e 04 de pousada; Servidores: SUB TEN PM Marcelo Jefferson 
Silva da Silva; cPf: 333.046.292-20; Valor: r$ 696,32. cB PM antonio 
Evandro Silva dos Santos; cPf: 957.169.982-91; Valor: r$ 685,76. cB PM 
adriano duarte Wenzeler; cPf: 787.389.622-68; Valor: r$ 685,76. Sd PM 
Silas Melo dos Santos; cPf: 023.408.382-40; Valor: r$ 685,76. ordena-
dor: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1344/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. SEMaNa SaNTa 2022); funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
Mosqueiro-Pa; Período: 14 a 18/04/2022; Quantidade de diárias: 04 de 
alimentação e 04 de pousada; Servidores: cB PM diego ricardo Souza da 
cruz; cPf: 029.820.001-56; Valor: r$ 685,76. ordenador: cEl QoPM ro-
BiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 
05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1345/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. SEMaNa SaNTa 2022); funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
Soure-Pa; Período: 14 a 18/04/2022; Quantidade de diárias: 04 de ali-
mentação e 04 de pousada; Servidores: Sd PM Thiago Jonatha alves dos 
Santos; cPf: 007.583.972-59; Valor: r$ 1.012,80. ordenador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1346/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. SEMaNa SaNTa 2022); fundamen-
to legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: ca-
metá-Pa; Período: 14 a 18/04/2022; Quantidade de diárias: 04 de alimen-

tação e 04 de pousada; Servidores: SGT PM Marcelo oliveira Melo; cPf: 
593.964.312-49; Valor: r$ 1.055,04. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1347/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. SEMaNa SaNTa 2022); funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
Salinópolis-Pa; Período: 14 a 18/04/2022; Quantidade de diárias: 04 de 
alimentação e 04 de pousada; Servidores:Sd PM Breno Quadros Estevam; 
cPf: 999.372.712-15; Valor: r$ 1.012,80. ordenador: cEl QoPM roBiN-
SoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 776596
Portaria Nº 1245/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. SEMaNa SaNTa 2022); fundamen-
to legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: Por-
tel-Pa; Período: 13 a 19/04/2022; Quantidade de diárias: 05 de alimenta-
ção e 05 de pousada; Servidores: SGT PM alexandre Tavares leão; cPf: 
429.866.132-68; Valor: r$ 1.450,68. cB PM luiz renan da cruz costa; 
cPf: 919.571.762-53; Valor: r$ 1.392,60. ordenador: cEl QoPM roBiN-
SoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1246/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. SEMaNa SaNTa 2022); funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
Salinópolis-Pa; Período: 14 a 18/04/2022; Quantidade de diárias: 04 de 
alimentação e 04 de pousada; Servidores: SUB TEN PM raimundo de Sou-
sa Pantoja; cPf: 428.871.862-72; Valor: r$ 1.055,04. SGT PM rogério de 
Jesus Sobrinho; cPf: 772.156.212-00; Valor: r$ 1.055,04. cB PM Jane-
te carvalho de abreu; cPf: 743.689.152-91; Valor: r$ 1.012,80. cB PM 
renato Monteiro dos Santos; cPf: 904.803.762-04; Valor: r$ 1.012,80. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1247/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. SEMaNa SaNTa 2022); funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
cametá-Pa; Período: 14 a 18/04/2022; Quantidade de diárias: 04 de ali-
mentação e 04 de pousada; Servidores: SGT PM Rosiflabson de Lima Belo; 
cPf: 735.433.902-44; Valor: r$ 1.055,44. cB PM Everton Jorge Gomes da 
Silva; cPf: 763.206.002-25; Valor: r$ 1.012,80. ordenador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1248/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. SEMaNa SaNTa 2022); funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
Salvaterra-Pa; Período: 14 a 18/04/2022; Quantidade de diárias: 04 de 
alimentação e 04 de pousada; Servidores: SGT PM ivana reis Souza; cPf: 
613.446.302-78; Valor: r$ 1.055,04. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1249/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. SEMaNa SaNTa 2022); fundamen-
to legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: ilha 
de cotijuba-Pa; Período: 14 a 18/04/2022; Quantidade de diárias: 04 de 
alimentação e 04 de pousada; Servidores: SGT PM Tonny Michelo cruz 
Magno; cPf: 440.636.102-25; Valor: r$ 696,32. cB PM Michele luzia da 
Silva lima Souza; cPf: 683.050.102-44; Valor: r$ 685,76. ordenador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para presta-
ção de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1250/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. SEMaNa SaNTa 2022); funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
Salinópolis-Pa; Período: 14 a 18/04/2022; Quantidade de diárias: 04 de 
alimentação e 04 de pousada; Servidores: TEN PM delson Teixeira ferreira; 
cPf: 808.004.832-00; Valor: r$ 1.128,88. cB PM Elielma lima Pereira; 
cPf: 010.546.722-70; Valor: r$ 1.012,80. cB PM Eldo Souza da costa; 
cPf: 002.554.972-37; Valor: r$ 1.012,80. Sd PM dimitry Jose francis-
co; cPf; 064.362.574-70; Valor: r$ 1.012,80. Sd PM Eduardo de almeida 
E Silva; cPf: 942.446.502-53; Valor: r$ 1.012,80. ordenador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1254/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. SEMaNa SaNTa 2022); fundamen-
to legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: ananindeua-Pa; destino: 
Mosqueiro-Pa; Período: 14 a 18/04/2022; Quantidade de diárias: 04 de 
alimentação e 04 de pousada; Servidores: SGT PM Silvandro cunha dos 
Santos; cPf: 580.000.112-04; Valor: r$ 696,32. ordenador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1255/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. SEMaNa SaNTa 2022); funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
Salinópolis-Pa; Período: 14 a 18/04/2022; Quantidade de diárias: 04 de 
alimentação e 04 de pousada; Servidores: cB PM Wanderley campos de 
oliveira; cPf: 511.730.002-59; Valor: r$ 1.012,80. ordenador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1256/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. SEMaNa SaNTa 2022); funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
Salinópolis-Pa; Período: 14 a 18/04/2022; Quantidade de diárias: 04 de 
alimentação e 04 de pousada; Servidores: TEN PM antonio Maria de Sena 
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lima; cPf: 576.659.902-15; Valor: r$ 1.128,88. SGT PM Genildo da Silva 
costa; cPf: 574.908.802-20; Valor: r$ 1.055,04. SGT PM Marcio Salim 
leal; cPf: 352.873.222-91; Valor: r$ 1.055,04. SGT PM Maycom de araú-
jo oliveira; cPf: 766.826.172-91; Valor: r$ 1.055,04. cB PM Valdeone 
Viana Soares; cPf: 851.253.002-25; Valor: r$ 1.012,80. cB PM Erinaldo 
de Souza Silva; cPf: 903.142.392-00; Valor: r$ 1.012,80. Sd PM dênis da 
Silva de lima cordeiro; cPf: 019.959.072-94; Valor: r$ 1.012,80. orde-
nador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1257/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. SEMaNa SaNTa 2022); funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; desti-
no: Salinópolis-Pa; Período: 14 a 18/04/2022; Quantidade de diárias: 04 
de alimentação e 04 de pousada; Servidores: SGT PM Benedito Montei-
ro Nogueira da Silva; cPf: 330.171.312-20; Valor: r$ 1.055,04. SGT PM 
João Paulo ribeiro de Souza; cPf: 471.289.092-49; Valor: r$ 1.055,04. 
SGT PM Marcelo Tadeu Monteiro de oliveira; cPf: 610.149.152-87; Va-
lor: r$ 1.055,04. cB PM carlos Magno da Silva feitosa; cPf: 012.803.861-
69; Valor: r$ 1.012,80. Sd PM caroline Vasques da cruz; cPf: 
021.941.892-62; Valor: r$ 1.012,80. Sd PM Marcio ronald lima fernan-
des; cPf:005.330.162-58; Valor: r$ 1.012,80. Sd PM Jean alves dos San-
tos Pereira; cPf:023.398.671-50; Valor:r$ 1.012,80. Sd PM Victor Hugo 
alencar do amaral; cPf: 019.922.072-75; Valor: r$ 1.012,80. ordenador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para presta-
ção de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1258/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. SEMaNa SaNTa 2022); funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
Maracanã-Pa; Período: 14 a 18/04/2022; Quantidade de diárias: 04 de 
alimentação e 04 de pousada; Servidores: SGT PM Marco antonio Pereira 
da Silva; cPf: 428.594.412-04; Valor: r$ 696,32. ordenador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1259/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. SEMaNa SaNTa 2022); funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
abaetetuba-Pa; Período: 14 a 18/04/2022; Quantidade de diárias: 04 de 
alimentação e 04 de pousada; Servidores: SGT PM Marcelo de lima Zeferi-
no; cPf: 381.762.972-91; Valor: r$ 1.055,04. ordenador: cEl QoPM ro-
BiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 
05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1260/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. SEMaNa SaNTa 2022); funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; desti-
no: Bragança-Pa; Período: 14 a 18/04/2022; Quantidade de diárias: 04 
de alimentação e 04 de pousada; Servidores: SGT PM aderson Miranda de 
Vaconcelos; cPf: 630.304.972-91; Valor: r$ 1.055,04. cB PM Emanuelle 
rejane lima lobo; cPf: 830.501.832-68; Valor: r$ 1.012,80. ordenador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para presta-
ção de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1261/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. SEMaNa SaNTa 2022); funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
Barcarena-Pa; Período: 14 a 18/04/2022; Quantidade de diárias: 04 de 
alimentação e 04 de pousada; Servidores: TEN PM Jonathan Wesley castro 
de Sousa; cPf: 955.448.872-68; Valor: r$ 1.128,88. SGT PM Moab Pessoa de 
farias Neto; cPf: 948.701.102-10; Valor: r$ 1.055,04. cB PM clebson carlos 
Serrão de carvalho; cPf: 710.400.722-91; Valor: r$ 1.012,80. Sd PM Mau-
ricio Henrique dos Santos farias; cPf: 008.391.692-05; Valor: r$ 1.012,80. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1262/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. SEMaNa SaNTa 2022); fundamen-
to legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: Mos-
queiro-Pa; Período: 14 a 18/04/2022; Quantidade de diárias: 04 de ali-
mentação e 04 de pousada; Servidores: SGT PM claudio de carlos oliveira 
Valente; cPf: 448.923.902-59; Valor: r$ 696,32. SGT PM fabiano Pinto da 
Silva; cPf: 467.011.502-25; Valor: r$ 696,32. SGT PM Sérgio luis costa 
Pereira; cPf: 569.258.162-00; Valor: r$ 696,32. SGT PM Welton do So-
corro de Melo Sales; cPf: 517.761.112-49; Valor: r$ 696,32. cB PM Jean 
Patrick da Silva lopes; cPf: 949.512.922-20; Valor: r$ 685,76. Sd PM 
ronaldo Witor oliveira da Silva; cPf: 011.036.882-78; Valor: r$ 685,76. Sd 
PM Jefferson Wendel Nascimento de Oliveira; CPF: 013.912.472-13; Valor: 
r$ 685,76. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZEr-
ra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1263/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. SEMaNa SaNTa 2022); fundamen-
to legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino:i-
lha de cotijuba-Pa; Período: 14 a 18/04/2022; Quantidade de diárias: 04 
de alimentação e 04 de pousada; Servidores: SGT PM Gladson raimundo 
da costa Silva; cPf: 706.185.932-68; Valor: r$ 696,32. ordenador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1264/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. SEMaNa SaNTa 2022); fundamen-
to legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: ananindeua-Pa; destino: 
Bragança-Pa; Período: 14 a 18/04/2022; Quantidade de diárias: 04 de ali-
mentação e 04 de pousada; Servidores: TEN PM francisco Keoma Gonzaga 
lopes; cPf: 026.909.013-40; Valor: r$ 1.128,88. Sd PM alex deleon San-
tos Teles; cPf: 000.704.872-60; Valor: r$ 1.012,80. Sd PM antonio diego 
Moreira da Silva; cPf: 011.846.932-00; Valor: r$ 1.012,80. ordenador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para presta-
ção de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Portaria Nº 1265/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. SEMaNa SaNTa 2022); fundamen-
to legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: ananindeua-Pa; destino: 
São domingos do capim-Pa; Período: 14 a 18/04/2022; Quantidade de 
diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: cB PM reginaldo 
Sousa Pimentel; cPf: 658.243.772-00; Valor: r$ 1.012,80. ordenador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para presta-
ção de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1292/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. SEMaNa SaNTa 2022); fundamen-
to legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: ananindeua-Pa; destino: 
Barcarena-Pa; Período: 14 a 18/04/2022; Quantidade de diárias: 04 de 
alimentação e 04 de pousada; Servidores: TEN PM anderson renato de 
Jesus Souza; cPf: 965.033.602-82; Valor: r$ 1.128,88. SGT PM Eugênio 
lopes do Nascimento; cPf: 559.659.112-20; Valor: r$ 1.055,04. cB PM 
Jackson da Silva Gomes; cPf: 839.590.252-20; Valor: r$ 1.012,80. orde-
nador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1293/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. SEMaNa SaNTa 2022); fundamen-
to legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: ananindeua-Pa; destino: 
Mosqueiro-Pa; Período: 14 a 18/04/2022; Quantidade de diárias: 04 de 
alimentação e 04 de pousada; Servidores: Sd PM camila adriane Vilarinho 
Sodré; cPf: 012.730.702-83; Valor: r$ 685,76. ordenador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1294/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. SEMaNa SaNTa 2022); funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
abaetetuba-Pa; Período: 14 a 18/04/2022; Quantidade de diárias: 04 de 
alimentação e 04 de pousada; Servidores: Sd PM cherleno cristo rosa; 
cPf: 916.489.552-15; Valor: r$ 1.012,80. ordenador: cEl QoPM roBiN-
SoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1295/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. SEMaNa SaNTa 2022); funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; desti-
no: Bragança-Pa; Período: 14 a 18/04/2022; Quantidade de diárias: 04 
de alimentação e 04 de pousada; Servidores: SGT PM carlos Eduardo da 
Soledade costa; cPf: 619.176.722-68; Valor: r$ 1.055,04. Sd PM Marcelo 
José de Sousa; cPf: 899.724.812-04; Valor: r$ 1.012,80. ordenador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1296/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. SEMaNa SaNTa 2022); fundamen-
to legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: ananindeua-Pa; desti-
no: colares-Pa; Período: 14 a 18/04/2022; Quantidade de diárias: 04 de 
alimentação e 04 de pousada; Servidores: Sd PM Jesse alves de araujo 
Neto; cPf: 943.058.112-00; Valor: r$ 685,76. ordenador: cEl QoPM ro-
BiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 
05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1297/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. SEMaNa SaNTa 2022); fundamen-
to legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: ananindeua-Pa; destino: 
Marapanim-Pa; Período: 14 a 18/04/2022; Quantidade de diárias: 04 de 
alimentação e 04 de pousada; Servidores: cB PM Gimerson cesar dias de 
Souza; cPf: 936.438.452-00; Valor: r$ 685,76. ordenador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1298/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. SEMaNa SaNTa 2022); fundamen-
to legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: Sou-
re-Pa; Período: 14 a 18/04/2022; Quantidade de diárias: 04 de alimenta-
ção e 04 de pousada; Servidores: SGT PM renil de araujo ferreira; cPf: 
586.468.332-91; Valor: r$ 1.055,04. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1299/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. SEMaNa SaNTa 2022); fundamento 
legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: Bragan-
ça-Pa; Período: 14 a 18/04/2022; Quantidade de diárias: 04 de alimenta-
ção e 04 de pousada; Servidores: TEN cEl PM alessandro alberto de Souza 
dias; cPf: 365.433.142-49; Valor: r$ 1.266,08. SGT PM Manoel de Nazareno 
carvalho Santos; cPf: 463.186.582-20; Valor: r$ 1.055,04. cB PM livia re-
bouças ferreira de carvalho; cPf: 993.297.432-34; Valor: r$ 1.012,80. or-
denador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1300/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. SEMaNa SaNTa 2022); funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
Salinópolis-Pa; Período: 14 a 18/04/2022; Quantidade de diárias: 04 de 
alimentação e 04 de pousada; Servidores: MaJ PM agnaldo costa de al-
mada; cPf: 512.214.382-04; Valor: r$ 1.266,08. SGT PM robson afonso 
amaral chaves; cPf: 489.540.552-49; Valor: r$ 1.055,04. SGT PM aldinar 
de Queiroz alves; cPf: 750.471.012-15; Valor: r$ 1.055,04. ordenador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para presta-
ção de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1301/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. SEMaNa SaNTa 2022); fundamen-
to legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: ananindeua-Pa; destino: 
Marapanim-Pa; Período: 14 a 18/04/2022; Quantidade de diárias: 04 de 
alimentação e 04 de pousada; Servidores: cB PM reinaldo lira cordeiro; 
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cPf: 896.596.862-34; Valor: r$ 685,76. ordenador: cEl QoPM roBiN-
SoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1302/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. SEMaNa SaNTa 2022); funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
abaetetuba-Pa; Período: 14 a 18/04/2022; Quantidade de diárias: 04 de 
alimentação e 04 de pousada; Servidores: SGT PM cleison carlos Silva do 
rosario; cPf: 615.315.102-72; Valor: r$ 1.055,04. SGT PM carlos augus-
to rodrigues Salgado; cPf: 355.792.692-34; Valor: r$ 1.055,04. orde-
nador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1303/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. SEMaNa SaNTa 2022); funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
Mosqueiro-Pa; Período: 14 a 18/04/2022; Quantidade de diárias: 04 de 
alimentação e 04 de pousada; Servidores: CAP PM Claudia Pinheiro Rufino 
rabêlo; cPf: 767.272.202-63; Valor: r$ 949,52. SGT PM Valdeci Pereira 
da Silva; cPf: 395.391.562-20; Valor: r$ 696,32. SGT PM rose Mary Be-
zerra diniz Vilhena; cPf: 331.220.082-20; Valor: r$ 696,32. ordenador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para presta-
ção de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1304/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. SEMaNa SaNTa 2022); funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; desti-
no: cametá-Pa; Período: 14 a 18/04/2022; Quantidade de diárias: 04 de 
alimentação e 04 de pousada; Servidores: SGT PM cleiton Soares Silva; 
cPf: 607.354.652-15; Valor: r$ 1.055,04. SGT PM rogério de Souza lou-
reiro; cPf: 683.108.702-72; Valor: r$ 1.055,04. SGT PM alexandre acácio 
Gomes franco; cPf: 661.178.012-20; Valor: r$ 1.055,04. cB PM Jucely 
cristine Mendonça da Silva; cPf: 965.270.992-15; Valor: r$ 1.012,80. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1305/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. SEMaNa SaNTa 2022); funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
Salvaterra-Pa; Período: 14 a 18/04/2022; Quantidade de diárias: 04 de 
alimentação e 04 de pousada; Servidores: cB PM artur chaves cruz; cPf: 
021.747.652-09; Valor: r$ 1.012,80. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1306/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. SEMaNa SaNTa 2022); fundamen-
to legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: Mos-
queiro-Pa; Período: 14 a 18/04/2022; Quantidade de diárias: 04 de ali-
mentação e 04 de pousada; Servidores: SGT PM Valdir Melo chaves; cPf: 
319.951.792-72; Valor: r$ 696,32. Sd PM Valmir rocha almeida Junior; 
cPf: 001.381.532-64; Valor: r$ 685,76. ordenador: cEl QoPM roBiN-
SoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1307/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. SEMaNa SaNTa 2022); funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
Mosqueiro-Pa; Período: 14 a 18/04/2022; Quantidade de diárias: 04 de 
alimentação e 04 de pousada; Servidores: caP PM raquel chartuni Pereira 
Teixeira; cPf: 055.190.516-66; Valor: r$ 949,52. ordenador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1308/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. SEMaNa SaNTa 2022); funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
Salinópolis-Pa; Período: 14 a 18/04/2022; Quantidade de diárias: 04 de 
alimentação e 04 de pousada; Servidores: caP PM ramom ataide dos San-
tos de Brito; cPf: 976.487.952-72; Valor: r$ 1.160,56. SUB TEN PM aldo 
lima do Nascimento; cPf: 429.342.142-49; Valor: r$ 1.055,04. ordena-
dor: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 776400

.

.

editaL de coNcUrso PÚBLico Para adMissÃo de serVidor
.

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de seGUraNÇa PÚBLica e deFesa sociaL

PoLÍcia MiLitar do ParÁ
dePartaMeNto GeraL de PessoaL

coNVocaÇÃo Para adMissÃo de MatrÍcULa e iNcorPoraÇÃo 
reFereNte ao editaL Nº 001/ cFP/PMPa/2016

editaL Nº 047/ssMrPc/2022 – cFP/PMPa, de 24 de MarÇo de 2022
o ESTado do Pará, por meio da Polícia Militar do Pará (PMPa), represen-
tada por seu comandante Geral, JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior 
- cEl QoPM, torna pública a convocação do candidato abaixo relacionado, 
aprovado no cfP/PMPa/2016, para a entrega dos documentos referentes 
à habilitação para a admissão ao curso de formação de Praças da Polícia 
Militar do Pará, para fins de cumprimento da decisão judicial, no dia e ho-
rário previsto neste edital.
1- roBSoN JESUS doS SaNToS, (SUB JUdicE), Mandado de Segurança, 
processo nº 0818030-632017.8.14.0301.
1. da coNVocaÇÃo Para eNtreGa dos docUMeNtos reFereN-
tes À HaBiLitaÇÃo:
1.1. o candidato convocado deverá se apresentar, no dia 30 de março de 
2022, às 09h00min, no departamento Geral de Pessoal da Polícia Militar 

do Pará, na Subseção de Seleção, Mobilização, recadastramento e Pessoal 
civil (SSMrPc), localizada na rodovia augusto Montenegro KM 09, nº 8401 
– bairro Parque Guajará, no complexo do Comando Geral da PMPA, nesta 
cidade de Belém, Estado do Pará.
1.2. a não apresentação dos documentos previstos no subitem 2.1 deste 
Edital, inabilitará a matrícula e incorporação e, implicará na perda do di-
reito à vaga, conforme as normas editalícias do concurso Público nº 001/
PMPa/2016, de acordo com o contido no subitem 15.3 do Edital nº 001/
cfP/PMPa, de 19 de maio de 2016.
2. da HaBiLitaÇÃo
2.1 o candidato convocado deverá comparecer no dia, hora e local, utili-
zando obrigatoriamente máscara juntamente com o cartão de imunização 
contra a covid-19, para apresentar e entregar os documentos abaixo re-
lacionados, conforme estabelecido no subitem 15.2 do Edital nº 001/cfP/
PMPa, de 19 de maio 2016:
a. certidão de nascimento ou casamento;
b. documento de identidade;
c. Título de eleitor e comprovante (s) de votação na última eleição ou 
justificativa eleitoral;
d. comprovante de regularidade de situação militar (somente para os can-
didatos do sexo masculino): certificado de alistamento militar, certificado 
de dispensa de incorporação ou documento equivalente;
e. Certificado ou Declaração de Conclusão do Ensino Médio, com respec-
tivo Histórico Escolar;
f. atestado de antecedentes policiais, expedidos pela Polícia civil do (s) 
local (is) de domicílio do candidato nos últimos 05 (cinco) anos;
g. atestado de antecedentes criminais, expedidos pela Justiça comum Esta-
dual do (s) local (is) de domicílio do candidato nos últimos 05 (cinco) anos;
h. atestado de antecedentes criminais, expedidos pela Justiça Militar Esta-
dual do (s) local (is) de domicílio do candidato nos últimos 05 (cinco) anos;
i. atestado de antecedentes criminais, expedidos pela Justiça comum federal 
do (s) local (is) de domicílio do candidato nos últimos 05 (cinco) anos;
j. atestado de antecedentes criminais, expedidos pela Justiça Militar fede-
ral do (s) local (is) de domicílio do candidato nos últimos 05 (cinco) anos;
k. cadastro de Pessoa física (cPf);
l. cartão do PiS (se o candidato for funcionário da iniciativa privada);
m. cartão do PaSEP (se o candidato for servidor público ou militar);
n. Três fotos 3X4 recentes, iguais, descobertas e coloridas;
o. comprovante de residência;
p. firmar declaração de não estar cumprindo sanção em nenhum órgão 
público e/ou entidade das esferas de governo;
q. firmar declaração se mantém ou não vínculo funcional com outro órgão 
público e/ou entidade das esferas de governo.
r. carteira Nacional de Habilitação categoria “B”.
2.2. ressalvados os documentos citados nas alíneas ‘d’, ‘f’, ‘g’, ‘h’, ‘i’, ‘j’, ‘n’, 
‘p’ e ‘q’, que deverão ser entregues em via original, os demais documentos 
deverão ser entregues em 03 (três) cópias simples, todas acondicionadas 
em pasta de papelão ou de plástico com elástico, devendo o candidato 
apresentar os documentos originais na ocasião da entrega para fins de 
autenticação pela corporação.
3. o presente Edital entra em vigor na data de sua publicação.
MARCELO RONALD BOTELHO DE SOUZA – CEL QOPM
cHEfE do ESTado Maior GEral da PMPa
rESPoNdENdo PElo coMaNdo GEral da PMPa

Protocolo: 776494

.

.

editaL de HoMoLoGaÇÃo de coNcUrso PÚBLico
.

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de seGUraNÇa PÚBLica e deFesa sociaL

PoLÍcia MiLitar do ParÁ
dePartaMeNto GeraL de PessoaL

seÇÃo tÉcNica
sUBseÇÃo de seLeÇÃo, MoBiLiZaÇÃo, recadastraMeNto e 

PessoaL ciViL
HaBiLitaÇÃo dos caNdidatos ao coNcUrso PÚBLico 

Nº 001/ cFP/PM/2020
editaL Nº 048/ssMrPc/2022 – cFP/PMPa, de 24 de MarÇo de 2022
o ESTado do Pará, por meio da Polícia Militar do Pará (PMPa), represen-
tada por seu comandante Geral, JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior 
- CEL QOPM, torna público o resultado final e homologação referente a 
habilitação do candidato abaixo relacionado, para admissão ao curso de 
Formação de Praças da Polícia Militar do Pará CFP/PMPA/2020, para fins de 
cumprimento da decisão judicial.
1- arTHUr HENriQUE liMa SilVa, (SUB JUdicE), Mandado de Seguran-
ça, processo nº 0828257-39.2022.14.0301.
1 – O candidato APTO na habilitação deverá se apresentar, para Incorpora-
ção e Matrícula no dia 28 de março de 2022, às 09h00min, no departamen-
to Geral de Pessoal da Polícia Militar do Pará, na Subseção de Seleção, Mo-
bilização, recadastramento e Pessoal civil (SSMrPc), localizada na rodovia 
Augusto Montenegro KM 09, nº 8401 – bairro Parque Guajará, no complexo 
do comando Geral da PMPa, nesta cidade de Belém, Estado do Pará.
2 – O presente Edital entra em vigor na data de sua publicação.
MARCELO RONALD BOTELHO DE SOUZA – CEL QOPM
cHEfE do ESTado Maior GEral da PMPa
rESPoNdENdo PElo coMaNdo GEral da PMPa

Protocolo: 776481
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t.
.

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito o 5º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 
007/2017, Protocolo: 773392, publicado no d.o.E nº 34.897 de 
18/03/2022. Belém/Pa, 24 de Março de 2022; JoSÉ dilSoN MElo dE 
SOUZA JÚNIOR – CEL QOPM RG 18044; Comandante Geral da PMPA.

Protocolo: 776082

.

.

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA 
POLÍCIA MILITAR

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

extrato de termo aditivo nº 005/2022
contrato nº 020/2020
Exercício: 2022
objeto: alteração da clausula 4.5 do contrato originário, com a prorroga-
ção do prazo de entrega das unidades habitacionais. outrossim convalidar 
alteração societária e mudanças de dados empresariais.
Justificativa: Aumento das unidades habitacionais, bem como tempo para 
validação de contrato financeiro junto ao Banpará, e 3° alteração contratu-
al da Sociedade Limitada de Propósito especifico.
Vigência: 17/03/2022 a 03/2025
data da assinatura: 17/03/2022
Licitação: Processo Licitatório Nº 2019199722-CPL/PMPA – 
concorrência pública n° 001/2021
contratada: BoUlEVErd TaPaJoS SPE
cNPJ: 38.088.444/0001-01
Endereço: Travessa francisco caldeira castelo Branco, nº 2256. 
Bairro Guamá, cEP: 66065-310
E-mail: joaobrito@poliengeenharia.com.br
Ordenador: Moisés Costa da Conceição –CEL QOPM
diretor do faSPM

Protocolo: 776113

.

.

FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR

.

1º termo aditivo de vigência ao contrato de credenciamento 
n° 002/2021- FUNsaU
objeto: prestação de serviços na área da saúde.
Vigência: 01/04/2022 a 31/03/2023
recursos orçamentários: fonte: 0101 (recurso do Tesouro) 0301 (recurso 
do Tesouro – SUPERÁVIT) 0150 (Recurso Próprio) 0350 (Recurso Próprio – 
Superávit) Programa de Trabalho: 06303150282770000 Natureza de des-
pesa: 339039 Valor total: r$ 108.000,00 (cento e oito mil reais)
contratante: fundo de Saúde dos Servidores Militares - fUNSaU
contratada: cENTro ofTalMoloGico dE BElÉM SS lTda - coB
ordenador: liSio EdUardo caPEla HErMES cEl QoSPM rG 27235
diretor do fUNSaU

Protocolo: 776235

.

.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

diÁria
.

eXtrato da Portaria Nº 01/diÁria/dF de 19 de JaNeiro de 2022
conceder aos militares: SGT EdiValdo MElo dE oliVEira Mf: 5601096, 
cB adriaNo alVES liMa Mf: 57218033 e ao cB TadEU coSTa BarBoSa 
Mf: 57218034, 01 (UMa) diária de alimentação para cada, perfazendo um 
valor total de r$385,08 para seguirem viagem de Bragança-Pa para au-
gusto Corrêa– PA, no dia 02 de Dezembro de 2021, a serviço do 24°GBM. 
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. ordENador: 
HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. comandante-Geral do 
cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.
eXtrato da Portaria Nº 02/diÁria/dF de 19 de JaNeiro de 2022
conceder aos militares: SGT GraciEl SoUSa coSTa Mf: 5428467, 
SGT GErBSoN dE frEiTaS GoNÇalVES Mf: 57173437 e ao cB BrENo 
WilliaN PadilHa BriTo Mf:5932298, 01 (UMa) diária de alimentação 
para cada, perfazendo um valor total de r$390,36 para seguirem viagem 

de Bragança-PA para Augusto Corrêa– PA, no dia 03 de Dezembro de 2021, 
a serviço do 24°GBM. Esta portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação. ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. 
comandante-Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.
eXtrato da Portaria Nº03/diÁria/dF de 19 de JaNeiro de 2022
conceder aos militares: SUBTEN JoSÉ EliaS diaS do roSário Mf:5334152 
e ao SGT MarcElo aUGUSTo loPES MaGalHÃES Mf:5823978, 04 (QUa-
Tro) diárias de alimentação e 03 (TrÊS) diárias de pousada para cada, 
perfazendo um valor total de r$1.846,32 para seguirem viagem de Santa-
rém-PA para Oriximiná– PA, no período de 01 a 04 de Dezembro de 2021, a 
serviço do 4°GBM. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante-Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.
eXtrato da Portaria Nº 04/diÁria/dF de 19 de JaNeiro de 2022
conceder aos militares: SGT odENilSoN liSBoa corrÊa Mf:5610222, 
SGT EMErSoN lEÃo riBEiro Mf:57174006 e ao cB SaNNiErY liSBoa 
da SilVa Mf:57217937, 01 (UMa) diária de alimentação para cada, perfa-
zendo um valor total de r$390,36 para seguirem viagem de Belém-Pa para 
Salvaterra– PA, no dia 12 de Novembro de 2021, a serviço do 1°GMAF. Esta 
portaria entra em vigor na data de sua publicação. ordENador: HaYMaN 
aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. comandante-Geral do cBMPa e 
coordenador Estadual de defesa civil.
eXtrato da Portaria Nº 05/diÁria/dF de 19 de JaNeiro de 2022
conceder aos militares: SGT JociEl SoUZa da SilVa Mf:5399190 e ao 
cB NEilToN doS SaNToS oliVEira Mf:57174000, 03 (TrÊS) diárias de 
alimentação e 02 (dUaS) diárias de pousada para cada, perfazendo um 
valor total de r$1.292,40 para seguirem viagem de altamira-Pa para Be-
lém– PA, no período de 26 a 28 de Julho de 2021, a serviço do 7°GBM. Esta 
portaria entra em vigor na data de sua publicação. ordENador: HaYMaN 
aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. comandante-Geral do cBMPa e 
coordenador Estadual de defesa civil.
eXtrato da Portaria Nº 06/diÁria/dF de 19 de JaNeiro de 2022
conceder aos militares: SGT lEMUEl Moacir PaZ da SilVa Mf:5601673 
e ao SGT JUNior GoMES fariaS Mf:57173411, 02 (dUaS) diárias de 
alimentação e 01 (UMa) diária de pousada para cada, perfazendo um va-
lor total de r$791,28 para seguirem viagem de Salvaterra-Pa para Ponta 
de Pedras-Pa, no período de 16 a 17 de dezembro 2021, a serviço do 
18°GBM. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. ordENa-
dor: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. comandante-Geral 
do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.
eXtrato da Portaria Nº07/diÁria/dF de 19 de JaNeiro de 2022
conceder ao militar: cB doriNalVa aUrEliaNo dE araÚJo Mf:57190070, 
04 (QUaTro) diárias de alimentação e 03 (TrÊS) diárias de pousada para 
cada, perfazendo um valor total de r$886,20 para seguirem viagem de 
itaituba-Pa para Belém-Pa, no período de 27 a 30 de Novembro de 2021, a 
serviço do 7°GBM . Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante-Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.
eXtrato da Portaria Nº 08/diÁria/dF de 19 de JaNeiro de 2022
conceder aos militares: SGT PaUlo lUcilÂNio frEirE dE SoUSa 
Mf:57174200 e ao SGT clEiSoN aNdradE liMa Mf:57173999 , 01 (UMa) 
diária de alimentação para cada, perfazendo um valor total de r$263,76 
para seguirem viagem de altamira-Pa para José Porfírio-Pa, no dia 17 de 
outubro de 2021, a serviço do 9°GBM. Esta portaria entra em vigor na data 
de sua publicação. ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl 
QoBM. comandante-Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.
eXtrato da Portaria Nº 09/diÁria/dF de 19 de JaNeiro de 2022
conceder aos militares: SGT JÂNio clÊMiSSoN PiNTo dE JESUS 
Mf:5610150, cB arlaN PErEira coElHo Mf:57218504 e ao cB JÚlio 
cESar GalÚcio dE aNdradE Mf:57218515, 02 (dUaS) diárias de ali-
mentação e 01 (UMa) diária de pousada para cada, perfazendo um valor 
total de r$1.155,24 para seguirem viagem de Santarém-Pa para Uruará-
Pa, no período de 19 a 20 de Novembro de 2021, a serviço do 4°GBM. Esta 
portaria entra em vigor na data de sua publicação. ordENador: HaYMaN 
aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. comandante-Geral do cBMPa e 
coordenador Estadual de defesa civil.
eXtrato da Portaria Nº 12/diÁria/dF de 24 de JaNeiro de 2022
conceder aos militares: SGT iVaNildo faVacHo PiNTo Mf:5398703, SGT 
MicHaEl carNEiro loPES Mf:5430402 e ao Sd JorGE EdSoN araU-
Jo dE lEliS JUNior Mf:5932364, 03 (TrÊS) diárias de alimentação e 
02 (dUaS) diárias de pousada para cada, perfazendo um valor total de 
r$1.951,80 para seguirem viagem de Vigia de Nazaré-Pa para colares-Pa, 
no período de 27 a 29 de dezembro de 2021, a serviço do 17°GBM. Esta 
portaria entra em vigor na data de sua publicação. ordENador: HaYMaN 
aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. comandante-Geral do cBMPa e 
coordenador Estadual de defesa civil.
eXtrato da Portaria Nº 13/diÁria/dF de 24 de JaNeiro de 2022
conceder aos militares: SGT iVaNildo faVacHo PiNTo Mf:5398703, SGT 
MicHaEl carNEiro loPES Mf:5430402 e ao SGT BENJaMiN fUrTado 
aMiN Mf:57173414, 02 (dUaS) diárias de alimentação e 01 (UMa) diária 
de pousada para cada, perfazendo um valor total de r$1.186,92 para se-
guirem viagem de Vigia de Nazaré-Pa para colares-Pa, no período de 11 
a 12 de dezembro de 2021, a serviço do 17°GBM. Esta portaria entra em 
vigor na data de sua publicação. ordENador: HaYMaN aPolo GoMES 
dE SoUZa - cEl QoBM. comandante-Geral do cBMPa e coordenador 
Estadual de defesa civil. 
eXtrato da Portaria Nº 16/diÁria/dF de 24 de JaNeiro de 2022
conceder aos militares: SGT JaNio EriToN SaMPaio lEal Mf:5609887, 
SGT VaNdErlEY JoSE dE oliVEira rEGo Mf:5609763 e ao Sd ricK 
PErEira doS rEiS Mf:5932561, 02 (dUaS) diárias de alimentação 
e 01 (UMa) diária de pousada para cada, perfazendo um valor total de 
r$1.171,08 para seguirem viagem de Santarém-Pa para Belterra-Pa, no 
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período de 01 a 02 de fevereiro de 2020, a serviço do 4°GBM. Esta portaria 
entra em vigor na data de sua publicação. ordENador: HaYMaN aPolo 
GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. comandante-Geral do cBMPa e coorde-
nador Estadual de defesa civil.
eXtrato da Portaria Nº 19/diÁria/dF de 24 de JaNeiro de 2022
conceder aos militares: SGT adEliNo JoSE loUrEiro NETo Mf:57173931 
e ao cB EVaNdro MaTEUS dE oliVEira Mf:57189219, 01 (UMa) diária 
de alimentação para cada, perfazendo um valor total de r$258,48 para 
seguirem viagem de Belém-Pa para Salinópolis-Pa e Mosqueiro-Pa, no dia 23 
de dezembro de 2021, a serviço do coP. Esta portaria entra em vigor na data 
de sua publicação. ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl 
QoBM. comandante-Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.
eXtrato da Portaria Nº 20/diÁria/dF de 24 de JaNeiro de 2022
conceder aos militares: TcEl JoSE carloS da SilVa fariaS Mf:5420792 
e ao cB EVaNdro MaTEUS dE oliVEira Mf:57189219, 01 (UMa) diária 
de alimentação para cada, perfazendo um valor total de r$284,86 para 
seguirem viagem de Belém-Pa para capanema-Pa, no dia 16 de dezembro 
de 2021, a serviço do coP. Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação. ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. 
comandante-Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

Protocolo: 776141
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POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ
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.

.

Portaria
.

Portaria Nº 009/2022 – GaB-dG/Pc-Pa/diVersos
Belém-Pa, quinta-feira, 10 de março de 2022.
designa comissão Especial responsável pela execução do Processo Seleti-
vo Simplificado – PSS, a quem caberá o acompanhamento, execução e a 
supervisão do processo, bem como as deliberações que se fizerem neces-
sárias ao seu regular desenvolvimento.
o dElEGado-GEral da PolÍcia ciVil do ESTado do Pará, no uso de 
suas atribuições que lhe confere o artigo 8º, da lei complementar nº 022, 
de 15 de março de 1994.
coNSidEraNdo o disposto no art. 8º, inciso i, da lei complementar nº 
022, de 15 de março de 1994 (lei orgânica da Polícia civil do Estado do 
Pará), que atribui ao delegadoGeral a competência administrativa para 
dirigir, gerir, representar e exercer os demais atos necessários à eficaz 
administração da Polícia civil do Estado;
coNSidEraNdo os termos do artigo 36 da constituição Estadual, que dis-
põe sobre a contratação de pessoal por tempo determinado para atender a 
necessidade temporária de excepcional interesse público;
coNSidEraNdo os termos do decreto n.º 1.741, de 19 de abril de 2017, 
alterado pelo decreto nº 261, de 12 de agosto de 2019 e da lei Estadual 
nº. 5.810, de 24 de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo os termos dos PaEs nº 2021/607660 (14 vagas em aber-
to do PSS 002/2021-informática) e 2021/1232313, em que ambos dis-
põem sobre autorização de Processo Seletivo Simplificado para contratação 
de servidor temporário na Polícia civil do Estado do Pará;
rESolVE:
art. 1º. fica instituída, no âmbito da na Polícia civil do Estado do Pará, a 
comissão Especial de acompanhamento, Execução e Supervisão do Pro-
cesso Seletivo Simplificado de contratação temporária de servidores.
art. 2º. São designados como membros da referida comissão os servidores 
abaixo nominados, cuja coordenação será exercida pelo delegado de Polí-
cia Juliana Thomé cavalcante do rosário:
I – Juliana Thomé Cavalcante do Rosário, matrícula 57233515 – 
diretoria de recursos Humanos;
II – Damaris Priscila Lobato De Sousa, matrícula 5940126 - 
Gabinete do delegado-Geral;
III – Jocycleia De Karla Souza Durans, matrícula 5428149 - 
Gabinete da delegada-Geral adjunta;
IV – Vicente Leite Barbosa Araújo dos Santos, matrícula 5914125 - 
diretoria de combate à corrupção;
V – Monalisa do Socorro Jezini, matrícula 57190629 – 
coordenadoria de Gestão de Pessoas;
VI – Renata Carvalho, matrícula 592933 - 
divisão de cadastro e Movimentação funcional;
VII – Jordine Oliveira Barbosa, matrícula 5936543 - 
divisão de desenvolvimento e Valorização de Pessoas;
VIII – Karen Rodrigues Teixeira, matrícula 5952670 – 
coordenadoria de Gestão de Pessoas;
IX – Paulo Gentil Pantoja Raiol, matrícula 5928953 - 
diretoria de recursos Humanos;
X – Klelton Mamede de Farias, matrícula 5206359 - 
diretoria de informática Manutenção e Estatística;
XI – Sérgio de Oliveira Duarte, matrícula 5232910 - 
diretoria de informática Manutenção e Estatística;
XII – Altemir Nunes Pacheco, matrícula 5232120 - 
divisão de desenvolvimento;
XIII – Fabrício Oliveira de Oliveira, matrícula 57189009 - 
divisão de redes;
XIV – Rudinardy Cavalcante de Araújo, matrícula 57193801 - 

divisão de Manutenção;
XV – Ricardo José Teixeira Maciel, matrícula 5944170 - 
divisão de Manutenção;
art. 3º. ao Gabinete do delegado-Geral; Gabinete da delegada-Geral ad-
junta e diretoria de recursos Humanos - drH/Pc-Pa; para atendimento às 
demandas da comissão.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
delegado WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará
*Republicado por haver incorreções na Publicação do Diário Oficial 
34.891 de 14/03/2022.

Protocolo: 776591
Portaria Nº 567/2022-GaB/dGPc/aUtoriZaÇÃo
Belém, 23 de Março de 2022
o delegado-Geral da Polícia civil, no uso das atribuições conferidas pelo 
artigo 8º da lei complementar nº 022/94.
coNSidEraNdo os termos da lei complementar nº 022 de 15/03/1994 
e alterações posteriores, que confere ao delegado-Geral, atribuições para 
dirigir a Polícia Civil e praticar os demais atos necessários à eficaz adminis-
tração da instituição Policial;
coNSidEraNdo os autos do Processo administrativo Eletrônico nº 
2022/326556, em que consta o ofício nº 650/2022-aSPol/GaB.SEc/SE-
GUP, datado de 21/03/2022, oriundo SEGUP/Pa, reportando-se aos termos 
do ofício nº 1548/2022/GaB-SEoPi/MJ, datado de 18/03/2022, da Secre-
taria de operações integradas solicitando autorização para a prorrogação 
da mobilização da servidora QUÉSia PErEira caBral dÓrEa, delegada 
de Polícia civil, Matrícula nº 5914243,
r E S o l V E:
i - aUToriZar, a prorrogação da mobilização da servidora dPc QUÉSia 
PErEira caBral dÓrEa, Matrícula nº 5914243, para a Secretaria de ope-
rações integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública - SEoPi/
MJ, pelo período de 365 ( trezentos e sessenta e cinco dias), a contar de 
01/08/2022 até 31/07/2023;
ii - determinar às diretorias de administração e de recursos Humanos para 
que adotem as devidas providências ao fiel cumprimento do presente Ato;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado Geral da Polícia civil

Protocolo: 776433

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo a coNtrato
termo aditivo: 1. contrato: 007/2021-Pc/Pa. Partes: Polícia civil 
do Estado do Pará. CNPJ nº 00.368.105/0001-06. CION – CENTRO INTE-
GRADO DE ONCOLOGIA. CNPJ nº 04.234.637/0001-01. Classificação do 
objeto: Prorrogação à vigência do contrato por mais 12 meses. data da 
assinatura: 17/03/2022. Vigência: 17/03/2022 à 17/03/2023. orçamen-
to: Programa de Trabalho Natureza de despesa fonte de recurso origem 
do recurso 40101.06.303.1502.8277.339039.0101 Estadual. Proc. nº 
2022/152742. Contratado: CION – CENTRO INTEGRADO DE ONCOLOGIA. 
Endereço: Travessa rui Barbosa, nº 751, Bairro: reduto, Belém/Pa, cep: 
66.053-260, Tel (91) 4005-0660. ordenador: ana Michelle Gonçalves Soa-
res Zagalo. chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil/Pa.

Protocolo: 776056

.
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diÁria
.

Portaria Nº: 00546/2022 - dGPc/od/drF de 17 de Março de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/313530, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ANAPU, a fim de rea-
lizar diliGENcia Policial, no período de 18/03/2022 a 19/03/2022;

1. dPc daVid HENriQUE flaVio - MaT: 5940494
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

2. iPc GlaUToN fEiToSa da SilVa - MaT: 54192489
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

3. dPc WaliSoN MaGNo daMaScENo - MaT: 5914023
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 712.14 ( SETEcENToS E doZE rEaiS E QUaTorZE cENTaVoS 
), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00547/2022 - dGPc/od/drF de 17 de Março de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/313608, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ANAPU, a fim de rea-
lizar diliGENcia Policial, no período de 18/03/2022 a 20/03/2022;

1. iPc raiMUNdo JoSE MENdES dE SoUZa - MaT: 57233642
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2.5, ToTal: r$ 593.45)

2. iPc HildEr alVES da SilVa - MaT: 5940117
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2.5, ToTal: r$ 593.45)

3. iPc SErGio HENriQUE SaNTaNa da coSTa - MaT: 5332958
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2.5, ToTal: r$ 593.45)
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coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o 
pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total 
de r$ 1,780.35 ( UM Mil, SETEcENToS E oiTENTa rEaiS E TriNTa E ciNco 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00548/2022 - dGPc/od/drF de 18 de Março de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/318628, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MaraPa-
NIM, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS, no perío-
do de 18/03/2022 a 19/03/2022;

1. iPc dErEcK aNdErSoN MarTiNS rodriGUES - MaT: 54193054
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 1, ToTal: r$ 167.05)
2. EPc KaTia fErNaNda da lUZ BorGES - MaT: 57207050
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 1, ToTal: r$ 167.05)

3. dPc fErNaNda MariNHo corrEa dE alMEida - MaT: 5914043
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 1, ToTal: r$ 167.05)

4. iPc aNToNio JorGE ModESTo diaS - MaT: 5886848
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 1, ToTal: r$ 167.05)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 668.20 ( SEiScENToS E SESSENTa E oiTo rEaiS E ViNTE 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00549/2022 - dGPc/od/drF de 18 de Março de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/318628, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MaraPa-
NIM, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS, no perío-
do de 18/03/2022 a 19/03/2022;

1. dPc alEXaNdrE rEBElo cloS - MaT: 5914030
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 1, ToTal: r$ 167.05)

2. iPc THiaGo SilVa MaNGaS - MaT: 5914108
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 1, ToTal: r$ 167.05)

3. iPc alciNdo alVES caldaS JUNior - MaT: 5913882
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 1, ToTal: r$ 167.05)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 501.15 ( QUiNHENToS E UM rEaiS E QUiNZE cENTaVoS ), 
para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00550/2022 - dGPc/od/drF de 18 de Março de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/318628, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MaraPa-
NIM, a fim de realizar REALIZaÇÃo dE diliGÊNciaS PoliciaiS, no perío-
do de 18/03/2022 a 19/03/2022;

1. dPc fraNciSco alairToN MariNHo JUNior - MaT: 5940477
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 1, ToTal: r$ 167.05)

2. iPc VicTor aUGUSTo BarBoSa dE oliVEira - MaT: 5940101
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 1, ToTal: r$ 167.05)
3. MPc NElSoN do NaSciMENTo BarBoSa - MaT: 5453186
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 1, ToTal: r$ 167.05)

4. iPc PaUlo cESar PErEira da SilVa BarBoSa - MaT: 5940190
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 1, ToTal: r$ 167.05)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 668.20 ( SEiScENToS E SESSENTa E oiTo rEaiS E ViNTE 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00551/2022 - dGPc/od/drF de 18 de Março de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/318628, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MARAPANIM, a fim 
de realizar diliGENcia Policial, no período de 18/03/2022 a 19/03/2022;

1. iPc rUTiNaldo PoNTES dE SoUSa - MaT: 54188918
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 1, ToTal: r$ 167.05)

2. dPc MiKaElla da SilVa fErrEira - MaT: 8082703
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 1, ToTal: r$ 167.05)
3. EPc TiaGo da SilVa PiTTS carNEiro - MaT: 57176218
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 1, ToTal: r$ 167.05)

4. EPc aNdrEa do Socorro dE VaScoNcEloS SaloMao - MaT: 57233532
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 1, ToTal: r$ 167.05)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 668.20 ( SEiScENToS E SESSENTa E oiTo rEaiS E ViNTE 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

Portaria Nº: 00552/2022 - dGPc/od/drF de 18 de Março de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/318691, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de iTaiTUBa, 
a fim de realizar INFRAESTRUTURA DE REDE DE COMPUTADORES, no pe-
ríodo de 21/03/2022 a 29/03/2022;

1. daS aUGUSTo ViNiciUS riBEiro BarroS - MaT: 5904208
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 8, ToTal: r$ 1,899.04)
2. adM lUiZ roolSEVErT MaciEl fErrEira - MaT: 73423

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 8, ToTal: r$ 1,899.04)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o 
pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total 
de r$ 3,798.08 ( TrÊS Mil, SETEcENToS E NoVENTa E oiTo rEaiS E oiTo 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00553/2022 - dGPc/od/drF de 18 de Março de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/325294, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MOJU, a fim 
de realizar diliGENcia Policial, no período de 18/03/2022 a 19/03/2022;

1. iPc GEraldo da SilVa oliVEira - MaT: 5886996
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)
2. iPc rodriGo THiaGo SoUSa BoNfiM - MaT: 5913874

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)
3. iPc JardSoN lUiS caSTro GUiMaraES - MaT: 5332770
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

4. iPc Moacir BarrEiroS alVES - MaT: 5913895
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 949.52 ( NoVEcENToS E QUarENTa E NoVE rEaiS E 
ciNQUENTa E doiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decor-
rentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00554/2022 - dGPc/od/drF de 21 de Março de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/320509, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MEdici-
LÂNDIA, a fim de realizar INFRAESTRUTURA DE REDE DE COMPUTADO-
rES, no período de 22/03/2022 a 24/03/2022;

1. aSS. iNf dioGo VaZ dE caldaS - MaT: 5962968
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2.5, ToTal: r$ 593.45)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total 
de r$ 593.45 ( QUiNHENToS E NoVENTa E TrÊS rEaiS E QUarENTa E ciN-
co cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00555/2022 - dGPc/od/drF de 21 de Março de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/320414, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de caMETá, a 
fim de realizar INFRAESTRUTURA DE REDE DE COMPUTADORES, no perío-
do de 22/03/2022 a 24/03/2022;

1. adM VicTor BrUNo SoUZa TaVarES - MaT: 5960204
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

2. aSS. iNf KEWllY BEaTriZ da crUZ BarroS - MaT: 5962974
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 949.52 ( NoVEcENToS E QUarENTa E NoVE rEaiS E 
ciNQUENTa E doiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decor-
rentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00556/2022 - dGPc/od/drF de 21 de Março de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/312888, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de CAPITÃO POÇO, a fim 
de realizar diliGENcia Policial, no período de 22/03/2022 a 26/03/2022;

1. iPc roNaldo adriaNo MiraNda dE dEUS - MaT: 57189006
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

2. dPc BrENo rUffEil GoMES - MaT: 5890041
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

3. iPc BrUNo dE caSTro alVES - MaT: 57194807
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

4. iPc BrUNo riTo coSME da SilVa - MaT: 5940339
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o 
pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total 
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de r$ 3,798.08 ( TrÊS Mil, SETEcENToS E NoVENTa E oiTo rEaiS E oiTo 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00557/2022 - dGPc/od/drF de 21 de Março de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/313493, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SaN-
TA CATARINA, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 
22/03/2022 a 26/03/2022;

1. dPc MarcElo ZaP BErToNcEllo - MaT: 5940482
(GrUPo: c, Valor: r$ 506.42, QTd: 4, ToTal: r$ 2,025.68)

2. dPc rENaTa GUrGEl SaNToS BorGES - MaT: 5917088
(GrUPo: c, Valor: r$ 506.42, QTd: 4, ToTal: r$ 2,025.68)

3. dPc lUiZa GoMES - MaT: 5940564
(GrUPo: c, Valor: r$ 506.42, QTd: 4, ToTal: r$ 2,025.68)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 6,077.04 ( SEiS Mil, SETENTa E SETE rEaiS E QUaTro 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00558/2022 - dGPc/od/drF de 21 de Março de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/306008, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SaNTa ca-
TARINA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS, no 
período de 22/03/2022 a 26/03/2022;

1. dPc ricardo oliVEira do roSario - MaT: 80845034
(GrUPo: c, Valor: r$ 506.42, QTd: 4, ToTal: r$ 2,025.68)
2. dPc raPHaEl TaVarES MacEdo dE SalES - MaT: 5940405
(GrUPo: c, Valor: r$ 506.42, QTd: 4, ToTal: r$ 2,025.68)

3. iPc aNGElo fErrEira MarTiNS - MaT: 5913855
(GrUPo: c, Valor: r$ 506.42, QTd: 4, ToTal: r$ 2,025.68)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 6,077.04 ( SEiS Mil, SETENTa E SETE rEaiS E QUaTro 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00559/2022 - dGPc/od/drF de 21 de Março de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022246752, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de PoNTa dE PEdraS, a 
fim de realizar CORREIÇÃO, no período de 22/03/2022 a 25/03/2022;

1. dPc rENaTo loPES Tarallo - MaT: 57192645
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 712.14 ( SETEcENToS E doZE rEaiS E QUaTorZE cENTaVoS 
), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00560/2022 - dGPc/od/drF de 21 de Março de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/325466, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BELÉM, a fim de reali-
zar diliGENcia Policial, no período de 21/03/2022 a 22/03/2022;

1. EPc BrENda riTa VaScoNcEloS dE liMa - MaT: 5888918
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 237.38 ( dUZENToS E TriNTa E SETE rEaiS E TriNTa E oiTo 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00561/2022 - dGPc/od/drF de 21 de Março de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/325450, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de AFUÁ, a fim de reali-
zar diliGENcia Policial, no período de 21/03/2022 a 23/03/2022;

1. iPc KHalil aBraNTES VaScoNcEloS ciliao - MaT: 5940265
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2.5, ToTal: r$ 593.45)

2. EPc THiaGo doS SaNToS SilVErio - MaT: 5940378
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2.5, ToTal: r$ 593.45)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o 
pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total 
de r$ 1,186.90 ( UM Mil, cENTo E oiTENTa E SEiS rEaiS E NoVENTa cEN-
TaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

Portaria Nº: 00562/2022 - dGPc/od/drF de 21 de Março de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/325434, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BELÉM, a fim de reali-
zar diliGENcia Policial, no período de 21/03/2022 a 21/03/2022;

1. dPc lUcaS MacHado dE SalES - MaT: 5940517
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 118.69 ( cENTo E dEZoiTo rEaiS E SESSENTa E NoVE 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00563/2022 - dGPc/od/drF de 21 de Março de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/325414, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BELÉM, a fim de reali-
zar diliGENcia Policial, no período de 22/03/2022 a 23/03/2022;

1. iPc aGoSTiNHo BarrEiroS dE lEao - MaT: 5204917
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)
2. EPc ValENTiM cHaVES PiNTo JUNior - MaT: 57223354
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

3. iPc oZi BriTo aSSUNcao - MaT: 5856680
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 712.14 ( SETEcENToS E doZE rEaiS E QUaTorZE cENTaVoS 
), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00564/2022 - dGPc/od/drF de 21 de Março de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022301732, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BrEJo 
GRANDE DO ARAGUAIA, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINIS-
TraTiVo, no período de 21/03/2022 a 24/03/2022;

1. adM rEiNaldo aUGUSTo coSTa SoarES - MaT: 3159264
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 712.14 ( SETEcENToS E doZE rEaiS E QUaTorZE cENTaVoS 
), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00565/2022 - dGPc/od/drF de 21 de Março de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022301732, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BrEJo 
GRANDE DO ARAGUAIA, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINIS-
TraTiVo, no período de 21/03/2022 a 24/03/2022;

1. iPc dENYS HErlYN PENEdo BESSa - MaT: 57233585
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 712.14 ( SETEcENToS E doZE rEaiS E QUaTorZE cENTaVoS 
), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00566/2022 - dGPc/od/drF de 21 de Março de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/319251, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de NoVo 
PROGRESSO, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 
21/03/2022 a 27/03/2022;

1. dPc VicENTE fErrEira GoMES - MaT: 5857449
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 6, ToTal: r$ 1,424.28)

2. iPc WallEria dE NaZarETH TaVarES aQUiNo - MaT: 5785944
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 6, ToTal: r$ 1,424.28)

3. EPc BiBiaNo SilVa ViNHolTE - MaT: 5759480
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 6, ToTal: r$ 1,424.28)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 4,272.84 ( QUaTro Mil, dUZENToS E SETENTa E doiS rEaiS 
E oiTENTa E QUaTro cENTaVoS ), para atender despesas adicionais de-
correntes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00567/2022 - dGPc/od/drF de 21 de Março de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/319271, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de IGARAPÉ-MIRI, a fim 
de realizar diliGENcia Policial, no período de 20/03/2022 a 20/03/2022;
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1. iPc dENilSoN da SilVa BiTENcoUrT - MaT: 57200091
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)

2. iPc raiMUNdo WaGNEr carValHo da SilVa - MaT: 54193311
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)

3. iPc EliaS fErrEira Baia - MaT: 54193328
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)

4. dPc rENaTa GUrGEl SaNToS BorGES - MaT: 5917088
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)

5. iPc JacEMir PirES do aMaral - MaT: 5704235
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)

6. dPc NicHolaS BarBoSa HorTENcio dE liMa - MaT: 5940389
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 712.14 ( SETEcENToS E doZE rEaiS E QUaTorZE cENTaVoS 
), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00568/2022 - dGPc/od/drF de 21 de Março de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022329356, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MoJU, a 
fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período de 
22/03/2022 a 23/03/2022;

1. aGMEc raiMUNdo coNcEicao coSTa BraSil - MaT: 69841
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

2. MPc EdUardo fErNaNdES NUNES - MaT: 57201617
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que provi-
dencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfa-
zendo um total de r$ 474.76 ( QUaTrocENToS E SETENTa E QUaTro 
rEaiS E SETENTa E SEiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais 
decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00569/2022 - dGPc/od/drF de 21 de Março de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/327995, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SALINÓPOLIS, a fim 
de realizar diliGENcia Policial, no período de 22/03/2022 a 22/03/2022;

1. dPc MiGUEl alVES PiNHEiro filHo - MaT: 5206316
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)

2. iPc iGor roBErTo aMaral da coSTa - MaT: 5913752
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)
3. iPc WYllaMY dE JESUS da SilVa frEiTaS - MaT: 5940224
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 356.07 ( TrEZENToS E ciNQUENTa E SEiS rEaiS E SETE 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00570/2022 - dGPc/od/drF de 22 de Março de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/334693, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BELÉM, a fim de reali-
zar diliGENcia Policial, no período de 21/03/2022 a 24/03/2022;

1. dPc JaMil fariaS caSSEB - MaT: 5599652
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 712.14 ( SETEcENToS E doZE rEaiS E QUaTorZE cENTaVoS 
), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00571/2022 - dGPc/od/drF de 22 de Março de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/334676, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BELÉM, a fim de reali-
zar diliGENcia Policial, no período de 21/03/2022 a 23/03/2022;

1. dPc THiaGo MENdES dE SoUZa - MaT: 5914039
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que provi-
dencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfa-
zendo um total de r$ 474.76 ( QUaTrocENToS E SETENTa E QUaTro 
rEaiS E SETENTa E SEiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais 
decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

Portaria Nº: 00572/2022 - dGPc/od/drF de 22 de Março de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/334662, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BELÉM, a fim de reali-
zar diliGENcia Policial, no período de 21/03/2022 a 22/03/2022;

1. dPc criSTiaNo MarcElo do NaSciMENTo - MaT: 57193010
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 237.38 ( dUZENToS E TriNTa E SETE rEaiS E TriNTa E oiTo 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00573/2022 - dGPc/od/drF de 22 de Março de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/334639, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BELÉM, a fim de reali-
zar diliGENcia Policial, no período de 21/03/2022 a 22/03/2022;

1. dPc MiGUEl alVES PiNHEiro filHo - MaT: 5206316
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 237.38 ( dUZENToS E TriNTa E SETE rEaiS E TriNTa E oiTo 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00574/2022 - dGPc/od/drF de 22 de Março de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/334077, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SOURE, a fim de rea-
lizar diliGENcia Policial, no período de 22/03/2022 a 23/03/2022;

1. iPc SUaMY NEli MEdEiroS da SilVa - MaT: 5859174
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

2. iPc idarliNdo lUcio da SilVa MEirElES - MaT: 5206626
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)
3. iPc roSiValdo HElENo roSario liMa - MaT: 5886759
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

4. dPc alMir alVES oliVEira - MaT: 5914008
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

5. EPc roSilENE SoUSa da rocHa - MaT: 54186966
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o 
pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total 
de r$ 1,186.90 ( UM Mil, cENTo E oiTENTa E SEiS rEaiS E NoVENTa cEN-
TaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00575/2022 - dGPc/od/drF de 22 de Março de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/325378, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BELÉM, a fim de reali-
zar diliGENcia Policial, no período de 22/03/2022 a 22/03/2022;

1. EPc Marlio TaVarES fErrEira - MaT: 57211031
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 118.69 ( cENTo E dEZoiTo rEaiS E SESSENTa E NoVE 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00576/2022 - dGPc/od/drF de 22 de Março de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/325404, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de RURÓPOLIS, a fim 
de realizar diliGENcia Policial, no período de 22/03/2022 a 27/03/2022;

1. iPc SErGio aUGUSTo oliVEira da SilVa - MaT: 5859166
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5.5, ToTal: r$ 1,305.59)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o 
pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total 
de r$ 1,305.59 ( UM Mil, TrEZENToS E ciNco rEaiS E ciNQUENTa E NoVE 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00577/2022 - dGPc/od/drF de 22 de Março de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022285073, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SaNTa-
RÉM, a fim de realizar DILIGÊNCIAS EM AUTOS DE PAD, no período de 
23/03/2022 a 26/03/2022;

1. dPc carMEN SUElY SoUZa da SilVa - MaT: 5206332
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)
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coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 712.14 ( SETEcENToS E doZE rEaiS E QUaTorZE cENTaVoS 
), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00578/2022 - dGPc/od/drF de 22 de Março de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/337865, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BraSilia, 
a fim de realizar PARTICIPAÇÃO EM CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO, no 
período de 21/03/2022 a 25/03/2022;

1. dPc Joao EdSoN riBEiro coSTa - MaT: 5940392
(GrUPo: c, Valor: r$ 506.42, QTd: 4, ToTal: r$ 2,025.68)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total 
de r$ 2,025.68 ( doiS Mil, ViNTE E ciNco rEaiS E SESSENTa E oiTo cEN-
TaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00579/2022 - dGPc/od/drF de 22 de Março de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/339166, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SOURE, a fim de rea-
lizar diliGENcia Policial, no período de 23/03/2022 a 25/03/2022;

1. EPc alciNEY ModESTo BraGa - MaT: 54183800
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

2. iPc GilBErTo carloS da SilVa coNcEicao - MaT: 5856884
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

3. iPc rUi PErEira doS SaNToS - MaT: 5411866
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 1,424.28 ( UM Mil, QUaTrocENToS E ViNTE E QUaTro 
rEaiS E ViNTE E oiTo cENTaVoS ), para atender despesas adicionais 
decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00580/2022 - dGPc/od/drF de 23 de Março de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/340229, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BRAGANÇA, a fim 
de realizar diliGENcia Policial, no período de 24/03/2022 a 26/03/2022;

1. EPc daNiElla VEloSo frEirE faGioli - MaT: 5913886
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

2. dPc GaBriEla carValHo aNdradE dE JESUS - MaT: 5940398
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

3. iPc faGNEr aNdrE doS aNJoS da SilVa - MaT: 57195098
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 1,424.28 ( UM Mil, QUaTrocENToS E ViNTE E QUaTro rEaiS 
E ViNTE E oiTo cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorren-
tes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00581/2022 - dGPc/od/drF de 23 de Março de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/337299, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de coN-
CÓRDIA DO PARÁ, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 
24/03/2022 a 26/03/2022;

1. iPc dENiS alBErTo MoraES dE MoraES - MaT: 5886910
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

2. dPc daUriEdSoN BENTES da SilVa - MaT: 5824664
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

3. EPc Jairo coSTa doS SaNToS - MaT: 57214595
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

4. iPc EdEr JoSE coSTa da SilVa - MaT: 5856833
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o 
pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total 
de r$ 1,899.04 ( UM Mil, oiTocENToS E NoVENTa E NoVE rEaiS E QUaTro 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00582/2022 - dGPc/od/drF de 23 de Março de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022335645, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SÃo Mi-
GUEL DO GUAMÁ, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no pe-
ríodo de 25/03/2022 a 26/03/2022;

1. PaP MarcoS cEZar caNdido MENEZES - MaT: 5703891
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)
2. PaP JoSE rEiNaldo fErrEira JUNior - MaT: 5157200
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que provi-
dencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfa-
zendo um total de r$ 474.76 ( QUaTrocENToS E SETENTa E QUaTro 
rEaiS E SETENTa E SEiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais 
decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00584/2022 - dGPc/od/drF de 23 de Março de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022334098, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BrE-
VES, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 
25/03/2022 a 30/03/2022;

1. PaP Joao BaTiSTa dE SoUSa HoNoraTo - MaT: 5157161
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o 
pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total 
de r$ 1,186.90 ( UM Mil, cENTo E oiTENTa E SEiS rEaiS E NoVENTa cEN-
TaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00583/2022 - dGPc/od/drF de 23 de Março de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/333908, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SÃo Mi-
GUEL DO GUAMÁ, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 
22/03/2022 a 23/03/2022;

1. iPc THaiaNa SiMoES SaNToS - MaT: 54193086
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

2. iPc JoSE NilSoN da coSTa JUNior - MaT: 5877938
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

3. iPc alESSaNdro doS SaNToS cardoSo - MaT: 5865816
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)
4. iPc PEdro PaUlo fErrEira da SilVa - MaT: 5463335

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)
5. iPc KErlY fraNciSco araUJo SoEiro - MaT: 54183819
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

6. dPc WalMir raciNE liMa loPES JUNior - MaT: 5940427
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

7. iPc faBricio TorrES PiNHEiro caSTElo - MaT: 57233486
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)
8. iPc JoSE NaZarENo BaENa dE JESUS - MaT: 5856957

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)
9. EPc aNdErSoN lUiZ oliVEira liMa - MaT: 54183801

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)
10. iPc EliaS riBEiro doS SaNToS - MaT: 5865794

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)
11. EPc iTalo fEliPE oliVEira dE alMEida - MaT: 57213296

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 2,611.18 ( doiS Mil, SEiScENToS E oNZE rEaiS E dEZoiTo 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00585/2022 - dGPc/od/drF de 23 de Março de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/333901, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de TOMÉ-AÇÚ, a fim 
de realizar diliGENcia Policial, no período de 24/03/2022 a 28/03/2022;

1. EPc SiMoNE rEiNaldo dE oliVEira - MaT: 5913789
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 949.52 ( NoVEcENToS E QUarENTa E NoVE rEaiS E 
ciNQUENTa E doiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decor-
rentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00593/2022 - dGPc/od/drF de 23 de Março de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022345138, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MaraBá, 
a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período de 
24/03/2022 a 29/03/2022;

1. adM VaNESSa ElaiNE fariaS dE SoUSa PiMENTa - MaT: 5891357
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

2. ddiV Maira criSTiNa BarroS dE aZEVEdo - MaT: 54185815
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)
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coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o 
pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total 
de r$ 2,373.80 ( doiS Mil, TrEZENToS E SETENTa E TrÊS rEaiS E oiTEN-
Ta cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00594/2022 - dGPc/od/drF de 23 de Março de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/346735, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SALINÓPOLIS, a fim 
de realizar diliGENcia Policial, no período de 23/03/2022 a 25/03/2022;

1. iPc JordaN aUGUSTo da SilVa PaNToJa - MaT: 57199593
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)
2. EPc EMilia Maria laGoia dE MacEdo - MaT: 54197824
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

3. iPc lUiZ carloS MaUES PErEira - MaT: 5234565
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

4. MPc WolNEY corrEa da SilVa - MaT: 5477255
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o 
pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total 
de r$ 1,899.04 ( UM Mil, oiTocENToS E NoVENTa E NoVE rEaiS E QUaTro 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00596/2022 - dGPc/od/drF de 23 de Março de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/346544, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SaliNÓ-
POLIS, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO LEI SECA, no período de 
24/03/2022 a 28/03/2022;

1. MPc EdEcarlo dE JESUS fErrEira - MaT: 5331188
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)
2. iPc GrEGorio MaGNo lEal MoNTEiro - MaT: 5224160
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

3. EPc rUi GUilHErME ParacaMPoS da SilVa - MaT: 5825873
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

4. iPc EVaNdro fErrEira caSTro - MaT: 5853435
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

5. EPc Maria ofElia alBaNo BaiMa - MaT: 54185474
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)
6. EPc EdNa Maria cardoSo corrEia - MaT: 5331250

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)
7. iPc raiMUNdo da SilVa SidoNio - MaT: 5410061

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)
8. iPc claUdio Marcio do NaSciMENTo - MaT: 5704308
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

9. dPc fraNciSco adriaNo coSTa - MaT: 57233591
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

10. EPc JocYclEia dE Karla SoUZa dUraNS - MaT: 5428149
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que provi-
dencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, per-
fazendo um total de r$ 9,495.20 ( NoVE Mil, QUaTrocENToS E No-
VENTa E ciNco rEaiS E ViNTE cENTaVoS ), para atender despesas 
adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00598/2022 - dGPc/od/drF de 23 de Março de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/346780, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de OURÉM, a fim de rea-
lizar diliGENcia Policial, no período de 24/03/2022 a 29/03/2022;

1. EPc SUEllEN carValHo dE SoUZa - MaT: 57224582
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

2. iPc NoE SoarES TorrES da SilVa - MaT: 5853222
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

3. dPc daVid JoSE MoNTEiro SilVEira - MaT: 5940432
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

4. iPc JoSE Maria MiraNda doS SaNToS - MaT: 54188989
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

5. iPc aNToNio SoBral JUNior - MaT: 5886864
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

6. iPc ElZaMo NiciNio alMEida loBaTo - MaT: 57233553
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 7,121.40 ( SETE Mil, cENTo E ViNTE E UM rEaiS E QUarENTa 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 00600/2022 - dGPc/od/drF de 24 de Março de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/350096, que solicitou o des-
locamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de 
BRASILIA, a fim de realizar PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO, no período de 
24/03/2022 a 26/03/2022;

1. dPc EdUardo aUGUSTo PiNHEiro liMa - MaT: 5914086
(GrUPo: c, Valor: r$ 506.42, QTd: 2, ToTal: r$ 1,012.84)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 1,012.84 ( UM Mil, doZE rEaiS E oiTENTa E QUaTro cENTa-
VoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00601/2022 - dGPc/od/drF de 24 de Março de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/349980, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de TOMÉ-AÇÚ, a fim 
de realizar diliGENcia Policial, no período de 24/03/2022 a 25/03/2022;

1. dPc alMir alVES oliVEira - MaT: 5914008
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)
2. iPc SUaMY NEli MEdEiroS da SilVa - MaT: 5859174

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que provi-
dencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfa-
zendo um total de r$ 474.76 ( QUaTrocENToS E SETENTa E QUaTro 
rEaiS E SETENTa E SEiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais 
decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00602/2022 - dGPc/od/drF de 24 de Março de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/349623, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de TAILÂNDIA, a fim 
de realizar diliGENcia Policial, no período de 24/03/2022 a 31/03/2022;

1. dPc aUGUSTo da SilVa lEME - MaT: 5940539
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 7, ToTal: r$ 1,661.66)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 1,661.66 ( UM Mil, SEiScENToS E SESSENTa E UM rEaiS E 
SESSENTa E SEiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decor-
rentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00603/2022 - dGPc/od/drF de 24 de Março de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/349638, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ITAITUBA, a fim de 
realizar diliGENcia Policial, no período de 25/03/2022 a 27/03/2022;

1. iPc MarQUEZZaN frEiTaS SilVa - MaT: 5913954
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

2. iPc THiara BrUNa da SilVa aBrEU - MaT: 5940062
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 949.52 ( NoVEcENToS E QUarENTa E NoVE rEaiS E 
ciNQUENTa E doiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decor-
rentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00604/2022 - dGPc/od/drF de 24 de Março de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/349607, que solicitou o deslocamen-
to do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MARABÁ, a fim 
de realizar diliGENcia Policial, no período de 25/03/2022 a 25/03/2022;

1. iPc aNToNio MarcoS XiMENES SoarES - MaT: 5940293
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)
2. iPc Maria criSTiNa fErrEira XiMENES - MaT: 5940063
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 237.38 ( dUZENToS E TriNTa E SETE rEaiS E TriNTa E oiTo 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00586/2022 - dGPc/od/drF de 23 de Março de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022331065, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de caPiTÃo 
POÇO, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 
25/03/2022 a 28/03/2022;

1. iPc lUiZ MoNTEiro da SilVa JUNior - MaT: 5463262
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)
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coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 712.14 ( SETEcENToS E doZE rEaiS E QUaTorZE cENTaVoS 
), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00587/2022 - dGPc/od/drF de 23 de Março de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/330208, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de TERRA ALTA, a fim 
de realizar diliGENcia Policial, no período de 22/03/2022 a 24/03/2022;

1. iPc SidclEY SilVa BarroSo - MaT: 5939610
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 2, ToTal: r$ 334.10)

2. iPc carloS alcidES SaNTa BriGida MENdoNca - MaT: 5681847
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 2, ToTal: r$ 334.10)

3. iPc laErcio PraZErES da SilVa - MaT: 54189057
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 2, ToTal: r$ 334.10)

4. iPc claUdio SErGio SiQUEira - MaT: 5469899
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 2, ToTal: r$ 334.10)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o 
pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total 
de r$ 1,336.40 ( UM Mil, TrEZENToS E TriNTa E SEiS rEaiS E QUarENTa 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00588/2022 - dGPc/od/drF de 23 de Março de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022330550, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de caPiTÃo 
POÇO, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 
25/03/2022 a 28/03/2022;

1. daS HaNNa racQUEl fErrEira SoSiNHo - MaT: 5903062
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

2. aGarTPraT adEMir JoSE da SilVa - MaT: 69833
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

3. adM Miraci MoraES da SilVa - MaT: 63843
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que provi-
dencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfa-
zendo um total de r$ 2,136.42 ( doiS Mil, cENTo E TriNTa E SEiS rE-
aiS E QUarENTa E doiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais 
decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00589/2022 - dGPc/od/drF de 23 de Março de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022330250, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de caPiTÃo 
POÇO, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 
25/03/2022 a 28/03/2022;

1. PaP Maria dE NaZarE carValHo da SilVa - MaT: 5463505
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)
2. PaP roSilENE dE oliVEira PErEira - MaT: 57192914

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)
3. PaP ricardo da SilVa BriTo - MaT: 5157188

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que provi-
dencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfa-
zendo um total de r$ 2,136.42 ( doiS Mil, cENTo E TriNTa E SEiS rE-
aiS E QUarENTa E doiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais 
decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00590/2022 - dGPc/od/drF de 23 de Março de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022309630, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MoNTE 
ALEGRE, a fim de realizar DILIGÊNCIAS EM AUTOS DE PAD, no período de 
25/03/2022 a 27/03/2022;

1. iPc MarcoS adriaNo MoTa da SilVa - MaT: 5421055
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

2. dPc EliNElSoN dE oliVEira SilVa - MaT: 57192684
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 949.52 ( NoVEcENToS E QUarENTa E NoVE rEaiS E 
ciNQUENTa E doiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decor-
rentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 00591/2022 - dGPc/od/drF de 23 de Março de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/315027, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de PARAUAPEBAS, a fim 
de realizar diliGENcia Policial, no período de 24/03/2022 a 25/03/2022;

1. iPc ViTor MaTHEUS BraSil fErrEira - MaT: 5917586
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)
2. iPc Wallaff SaMMK corrEa fEiToSa - MaT: 5940119
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

3. iPc GUSTaVo BorGES da SilVa - MaT: 5940163
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 712.14 ( SETEcENToS E doZE rEaiS E QUaTorZE cENTaVoS 
), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00592/2022 - dGPc/od/drF de 23 de Março de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/311536, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SaliNÓ-
POLIS, a fim de realizar PARTICIPAÇÃO DE AUDIÊNCIA/JULGAMENTO, no 
período de 24/03/2022 a 24/03/2022;

1. iPc EVaNdro carloS dE SoUZa doS SaNToS - MaT: 5865930
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 118.69 ( cENTo E dEZoiTo rEaiS E SESSENTa E NoVE 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00595/2022 - dGPc/od/drF de 23 de Março de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/346743, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ABAETETUBA, a fim 
de realizar diliGENcia Policial, no período de 23/03/2022 a 24/03/2022;

1. dPc Marco aNToNio dE oliVEira E SilVa - MaT: 54188988
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

2. iPc PaUlo cESar SoUZa doS rEiS - MaT: 12477030
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

3. iPc fraNK WalBErTo liMa MaToS - MaT: 57192821
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 712.14 ( SETEcENToS E doZE rEaiS E QUaTorZE cENTaVoS 
), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00597/2022 - dGPc/od/drF de 23 de Março de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/346617, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SaliNÓPo-
LIS, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período 
de 24/03/2022 a 28/03/2022;

1. daS laUra ViToria doS SaNToS liMa - MaT: 5951108
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

2. ddiV TaTiaNa fErrEira Vidal - MaT: 5915101
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o 
pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total 
de r$ 1,899.04 ( UM Mil, oiTocENToS E NoVENTa E NoVE rEaiS E QUaTro 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00599/2022 - dGPc/od/drF de 23 de Março de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/337225, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de CAPANEMA, a fim 
de realizar diliGENcia Policial, no período de 24/03/2022 a 25/03/2022;

1. iPc JoSE riBaMar corrEa rodriGUES - MaT: 5693543
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

2. iPc arTUr HENriQUE dE SoUZa NETo - MaT: 5437598
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que provi-
dencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfa-
zendo um total de r$ 474.76 ( QUaTrocENToS E SETENTa E QUaTro 
rEaiS E SETENTa E SEiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais 
decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Protocolo: 776155
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.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de acordo
acordo de cooPeraÇÃo tÉcNica N° 031/2022-Pc/Pa-ParÁPaZ
Partes: Polícia civil do Estado do Pará cNPJ nº 00.368.105/0001-06 e a 
fundação Parápaz cNPJ nº 21.648.632/0001-36.
Classificação do Objeto: Cooperação mútua entre as partes, visando dar 
apoio às atividades da Polícia Civil, especificamente aos serviços para 
emissão de carteira de identidade aos cidadãos residentes no município de 
Belém e interior do Estado do Pará.
Vigência: 12 (doze) meses, a contar da data da publicação.
foro: Belém-Pa.
data da assinatura: 22/03/2022.
Processo nº 2021/1349923.
Presidente: alberto Henrique Teixeira de Barros. 
Presidente da fundação ParáPaZ.
Endereço: avenida João Paulo ii, nº 632, 
Bairro: Marco, cEP: 66.095-492, Belém/Pa.
ordenador: Walter resende de almeida. delegado Geral da Polícia civil/Pa.

Protocolo: 776296

.

.

POLÍCIA CIENTÍFICA DO PARÁ

.

.

.

diÁria
.

Portaria N°. 409/ 2022
EUdETo alVES GoMES JUNior
MaTrÍcUla: 5955847
carGo: auxiliar operacional
fraNciSco GlEYB MoNTEiro da SilVa
MaTrÍcUla: 5955851/1
carGo: auxiliar operacional
cidadE: oUrÉM - Pa
diáriaS: 01 (Uma) PErÍodo: 19/02/2022
oBJETiVo: realizar remoção cadaverica.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria N°. 022/ 2022
fErNaNdo doUGlaS JardiM SaNToS
MaTrÍcUla: 54188040/1
carGo: Perito criminal
cidadE: BraGaNÇa - Pa
diária: 11 1/2 (onze e meia) PErÍodo: 20/01/2022 a 31/01/2022
oBJETiVo: ficar a disposição.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria N°. 380/ 2022
JoÃo rodriGUES NETo
MaTrÍcUla: 54185406/1
carGo: Perito criminal
cidadE: BraGaNÇa - Pa
diária: 10 1/2 (dez e meia) PErÍodo: 10/03/2022 a 20/03/2022
oBJETiVo: ficar a disposição.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria N°. 296/ 2022
doUGlaS Vidal diaS
MaTrÍcUla: 57220780/1
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
HErcUlaNo dE fiGUEirEdo MarÇal
MaTrÍcUla: 57225362
carGo: Perito criminal
cidadE: aBaETETUBa - Pa
diáriaS: 05 1/2 (cinco e meia) PErÍodo: 14/03/2022 a 19/03/2022
oBJETiVo: realizar perícia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 776280
Portaria N°. 223/ 2022
HEraNdY do Socorro da SilVa E SilVa
MaTrÍcUla: 57200457/2
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
cidadE: caSTaNHal - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 08/02/2022 a 09/02/2022
oBJETiVo: aUXiliar NaS NEcroPSiaS.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 776529

.

.

oUtras MatÉrias
.

desPacHo de JULGaMeNto
Proc.: Pad nº. 005/2021 – e protocolo nº. 2021/567423
assim, ante todo o exposto, em conformidade com o que dispõe o art. 
5º-B em seu inciso i da lei 6282/2000 alterada pela lei 9.382 de 2021, 

dEcido. concordo em parte com o relatório da comissão processante que 
passa a integrar a presente decisão, pelo que aplico a pena de SUSPENSÃo 
de cinco (5) dias ao servidor JoSÉ EliNaldo SilVa por infringência ao art. 
177, incisos ii e Vi, art. 178, inciso X, todos da lei nº 5810/94 c/c violação 
ao parágrafo único do art. 13 da lei 7616/2012, já levando em conta os 
bons antecedentes funcionais, que converto em multa de 50% do venci-
mento base do servidor por dia suspenso, com base no art. 189, parágrafo 
3° da lei 5.810/94. dê-se ciência, Publique-se. registre-se. daNiEllE Sil-
VA DE ANDRADE LIMA GUERRA Corregedora da Polícia Científica do Pará

Protocolo: 776518

.

.

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria N°985/2022/dG/detraN/Pa, de 24/03/2022.
a diretora Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará, no uso 
de suas atribuições legais e,
considerando o disposto na PorTaria Nº613/2019-dG/dETraN, de 
20/02/2019, que estabelece procedimentos para o credenciamento de em-
presas para fins de implantação de sistema que permita aos proprietários 
de veículos a contratação de parcelamento de multas e outros débitos in-
cidentes sobre veículos, com o uso de cartão de crédito ou débito, à vista 
ou em parcelas mensais.
considerando a publicação da PorTaria Nº2968/2021-dG, de 03/09/2021, 
que instituiu a comissão de avaliação e credenciamento de Pessoas Jurí-
dicas para implantar o Sistema de informática de Gestão de Pagamentos.
considerando o requerimento da empresa ZaPaY PaGaMENToS lTda, 
cNPJ Nº28.593.387/0001-56, junto a esta autarquia;
considerando que as exigências legais foram atendidas mediante a apre-
sentação da documentação necessária.
rESolVE:
art. 1º credenciar a empresa ZaPaY PaGaMENToS lTda, cNPJ 
Nº28.593.387/0001-56, Q SHN QUadra 1 Bl a conjunto a, entrada a, 
Sl 1108-1109, SN, Ed lE QUarTiEr, asa Norte, Brasília-df, cEP 70.701-
010, para exercer a atividade de Empresa de Sistema de Gestão de Paga-
mentos, viabilizando o pagamento de multas de trânsito e demais débitos 
relativos a veículos, através de cartões de crédito ou débito.
Art. 2º – O credenciamento a que se refere o art.1º, 
terá validade por 05(cinco) anos.
Art. 3º – esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
rENaTa MirElla dE SoUZa coElHo
diretora Geral

Protocolo: 776318
Portaria Nº 01/2022-cetraN/Pa, de 17 de março de 2022
o Presidente do conselho Estadual de Trânsito, no uso das atribuições 
legais que lhe confere o decreto nº 1.365, de 24 de novembro de 2004.
coNSidEraNdo: que cabe ao Presidente do cETraN aprovar a inclusão 
de assuntos extra-pauta, quando revestidos de caráter de urgência e 
relevância previsto no inciso V do art. 13 do regimento interno do cE-
TraN respectivamente;
coNSidEraNdo: que também cabe ao Presidente do cETraN conforme 
inciso iX do art. 13 do regimento interno do cETraN, baixar atos admi-
nistrativos de caráter normativo;
coNSidEraNdo: que o ofício nº 13 de 10 de fevereiro de 2022 da Se-
transbel, solicitou a troca da Titularidade no cETraN;
rESolVE:
1) diSPENSar da comissão designada para analisar e julgar aos processos 
recursais, por intermédio da PorTaria Nº 03/2021/cETraN, publicada no 
doE nº 34.814 de 29 de dezembro de 2021, a dra andresa da cunha Men-
des chaves, conselheira Titular da Setransbel;
2) dESiGNar para compor a comissão, o conselheiro Suplente de Marabá, 
Wender Morais Vicente;
3) Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se 
as disposições em contrário.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social do Pará
Presidente do cETraN

Protocolo: 776609
Portaria Nº 486/2022-dG/dHcrV/cHc/GccFc
a diretora Geral do dEParTaMENTo dE TrÂNSiTo do ESTado do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, e
coNSidEraNdo o disposto no art. 22, incisos i, ii e X, da lei 9.503, de 
23 de setembro de 1997, que instituiu o código de Trânsito Brasileiro, e 
suas alterações;
coNSidEraNdo o que estabelecem as resoluções coNTraN nº 789/2020 
e as Portarias do dETraN/Pa 506/2014;
coNSidEraNdo o requerimento nº 2021/176336, apresentado pela em-
presa croNoS cENTro dE forMaÇÃo dE coNdUTorES lTda, inscrita no 
cNPJ sob o nº 38.027.083/0001-85, nome de fantasia croNoS cENTro 
dE forMaÇÃo dE coNdUTorES, junto a esta autarquia.
coNSidEraNdo que as exigências legais foram atendidas mediante a apre-
sentação da documentação necessária ao credenciamento do referido cfc;
rESolVE:
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art. 1º crEdENciar a empresa croNoS cENTro dE forMaÇÃo dE coN-
dUTorES lTda, inscrita no cNPJ sob o nº 38.027.083/0001-85, nome de 
fantasia croNoS cENTro dE forMaÇÃo dE coNdUTorES (claSSifica-
ÇÃo a/B), com estabelecimento na aV r ESPaNHa, Nº 168, Bairro: Vila 
rica , cEP: 68.515-000, com atuação na região de Trânsito de Parauapebas, 
no município de Parauapebas/Pa, em tudo observada a legislação em vigor.
art. 2º o credenciamento a que se refere o artigo anterior, terá validade de 
36 meses a contar da publicação desta Portaria.
art. 3º fica atribuído ao cfc o número de registro 2836277 este dETraN/Pa.
art. 4º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Belém, 10 de fevereiro de 2022.
renata Mirella de Souza coelho
diretora Geral

Protocolo: 776617

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 967/2022-daF/cGP, Belém, em 22/03/2022.
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 2022/321399;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
Vander Jocelir ferreira dos Santos, matrícula nº 57176418 /2, no cargo de 
analista de Trânsito, lotado na daf/ciM.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
3.600,00 (TrÊS Mil E SEiScENToS rEaiS) e destina-se a suprir a despe-
sas eventuais nos municipios de Tailândia, Jacundá e Ulianópolis.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$-2.000,00
3339036-r$-1.600,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: No período de 11/04 à 27/04/2022
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro.
Portaria Nº 969/2022-daF/cGP, Belém, em 22/03/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/321373;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
osvaldo Simões carvalho, matrícula nº 3266273 /1, no cargo de aSG, 
lotado na daf/ciM.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
3.500,00 (TrÊS Mil E QUiNHENToS rEaiS) e destina-se a suprir a despe-
sas eventuais nos municipios de Tailândia, Jacundá e Ulianópolis.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$-3.500,00
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 11/04 à 27/04/2022
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro.

Protocolo: 776403

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 965/2022-daF/cGP, Belém, 22/03/2022.
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 para concessão de diárias constante 
no Processo 2022/287847,
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de 13 e ½ (treze e meia) diárias aos servidores 
abaixo especificados referente ao deslocamento de Belém para o município 
de Salinópolis, no período de 12/04 a 25/04/2022, a fim de realizar cam-
panhas e ações educativas voltadas à prevenção de acidentes e comporta-
mento coletivo de segurança no trânsito no referido munícipio.

SErVidor cPf
iVaNNa aNTUNES GUrGEl 928.891.662-87

carloS MaGNo TriNdadE fErradaiS 489.476.282-04
ElViS NaZarENo da SilVa MiraNda 696.712.142-15

Maria dalVa cordEiro PaNToJa 589.766.632-68
HElEN VaNESSa araÚJo doS SaNToS 826.028.832-04
GlEYdSoN JoSÉ MiraNda da PaiXÃo 639.827.062-20
JUliaNa coZara oliVEira MarTiNS 715.346.102-78

TaYENNE BriTo coNdE 530.407.672-91
TElMa alicE da crUZ PaiVa 393.248.772-91

Mário diEGo rocHa ValENTE 675.883.102-78
JoÃo BaTiSTa Maia MElo 683.894.692-00

arliNdo fErrEira cordoVil filHo 174.356.172-53

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro.

Protocolo: 776389
Portaria Nº 826/2022-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 2022/252918;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de treze e meia (13 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para os municípios de Salinópolis – 12 à 18/04/2022, Capanema/Belém 
– 19 à 25/04/2022, a fim de supervisionar ações voltadas para Operação 
Semana Santa, por meio de fortes campanhas educativas no sentido de 
orientar e conscientizar a população, além da prevenção de acidentes e 
comportamento coletivo de segurança de trânsito.

nome matricula
isabella Maria Nunes Mesquita 57175514 /1
celina frota de almeida Koury 54181958 /2
Jomaine Marinho dos Santos 5938645 /2

Geraldo Sérgio de assis 3262650 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 951/2022-daF/cgp, Belém, 21/03/2022.
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 2022/299793.
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 Salinópolis no período de 14/04 à 17/04/2022, a fim 
de realizar assessoria de empresa, cobertura jornalistica e fotográfica, e 
redes sociais de ação itinerante de habilitação.

nome matricula
leidemar Barros oliveira 5947169 /2

Valdir de Sousa Moura Júnior 57189512 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 953/2022-daF/cgp, Belém, 21/03/2022.
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 2022/206438.
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de vinte e cinco e meia (25 e 1/2) diárias a 
servidora abaixo especificada, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para o municipío de Marabá no período de 28/03 à 22/04/2022, a 
fim de realizar atendimento e retaguarda de habilitação.

nome matricula
Maria da Graça carvalho de albuquerque 3263487 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 971/2022-daF/cgpBelém, 22/03/2022.
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 2022/299373;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de vinte e cinco e meia (25 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Municí-
pio de capanema para o município de capitão Poço no período de 04 à 
29/04/2022, a fim de realizar atendimento de habiltação na CIRETRAN do 
referido municipio.

nome matricula
antonio Edilson da Silva oliveira 57175537/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 947/2022-daF/cgp, Belém, 21/03/2022.
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 2022/321294;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de vinte e nove e meia (29 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município 
de Belém para os municipíos de Marabá – 11 à 13/04/2022, Itupiranga – 
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14 e 15/04/2022, São Geraldo do Araguaia – 16 à 18/04/2022, Eldorado 
dos Carajás – 19 e 20/04/2022, Parauapebas – 21 e 22/04/2022, Canaã 
dos Carajás – 23 e 24/04/2022, Xinguará – 25 e 26/04/2022, Ourilândia 
do Norte – 27 e 28/04/2022, Tucumã – 29 e 30/04/2022, São Félix do 
Xingú – 01/05 e 02/05/2022, Redenção – 03/05 à 05/05/2022, Conceição 
do Araguaia – 06/05 e 07/05/2022, Santana do Araguaia/Belém – 08/05 
à 10/05/2022, a fim de realizar vistoria técnica para ánalise das ativida-
des das Empresas credenciadas em Vistoria -EcV, conforme PorTaria Nº 
024/2020-dG/dETraN, nos referidos municipios.

nome matricula
arlei costa Gonçalves 57228981 /1

francisco carlos Bittencourt 5117226 /2
lucilena ferreira de andrade 57193076 /1

Marcelo Henrique cardoso Silva 54190372 /2
Pablo condurú Monteiro 80845373 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 952/2022-daF/cgp, Belém, 21/03/2022.
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 2022/305050.
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de vinte e nove e meia (29 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para os municipíos de Rondon do Pará – 18/04 à 22/04/2022, Dom 
Eliseu – 23/04 à 27/04/2022, Paragominas – 28/04 à 02/05/2022, São 
Miguel do Guamá – 03/05 à 07/05/2022, Bragança – 08/05 à 11/05/2022, 
Breves/Belém – 15/05 à 17/05/2022, a fim de realizar vistoria técnica/
fiscalização para análise das atividades das empresas que serão CREDEN-
ciadaS E ESPEcialiZadaS como Empresas credenciadas em Vistorias-E-
cVs, conforme PorTaria Nº 024/2020-dG/dETraN, de 10 de janeiro, nos 
municipios acima citados.

nome matricula
ana cláudia Barros Santos 57176471/1

Poliane da Silva Brasil 80845374 /1
adelson Marques de Souza 57176050 /2

Gilson Wilton da costa de Brito 57195470 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 827/2022-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 2022/252405;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de quatorze e meia (14 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para os municípios de Eldorado dos Carajás – 26/03 e 27/03/2022, 
Sapucaia – 28/03 á 31/03/2022, Tucumã – 01/04 à 03/04/2022, Bannach 
– 04/04 à 06/04/2022, Floresta do Araguaia/Belém – 07/04 à 09/04/2022, 
a fim realizar as atividades nos municipios, seguindo o modelo PDCA que 
orienta a atuação em três etapas precursão técnica, execução, munitora-
mento e avaliação. assim utilizando a metodologia da precursão como for-
ma de realizar visitas técnicas previas para organizar o trabalho de equipe 
executora e para organizar as ações posteriores ao estabelecer parcerias, 
obtenção de apoio das instituições locais, e etc.

nome matricula
isabella Maria Nunes Mesquita 57175514 /1
celina frota de almeida Koury 54181958 /2

Geraldo Sérgio de assis 3262650 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 944/2022-daF/cgp, Belém, 21/03/2022.
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 2022/302261;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de quatro e meia (04 e 1/2) diárias aos servido-
res abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o municipío de Cametá no período de 04/04 à 08/04/2022, a fim de 
orientar, habilitar, instrumentalizar e fomar multiplicadores para proceder a 
avaliação de desempenho dos servidores conforme lei 7.796 de 14/01/2014.

nome matricula
carmen lúcia amaral de oliveira 80845675 /1

Tatianne Brito lima 57195467 /1
carmen Sílvia dias Jatene 55586760 /2

amiraldo corrêa Seabra Júnior 54194721/2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 950/2022-daF/cgp, Belém, 21/03/2022.
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 2022/242384;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de vinte e cinco e meia (25 e 1/2) diárias ao 
servidor abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para o municipío de Salinópolis no período de 28/03 à 22/04/2022, 
a fim de realizar serviços de atendimento na retaguarda de CNH.

nome matricula
Jaime farias Brown 57189532 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 966/2022-daF/cgp, Belém, 22/03/2022.
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 2022/328556;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de onze e meia (11 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de Breves no período de 23/03 à 03/04/2022, a fim de re-
alizar ações de fiscalização de trânsitocomo como controle de fluxo de veí-
culos no referido municipio,em cumprimento ao planejamento operacional 
em conjunto com a SEGUP, atráves da dTo em atendimento as operações 
da 8ª riSP (região de intergração de Seguraça Pública).

nome matricula
João carlos Penna de araújo 57209449 /2
fábio rodrigo Braga Santiago 57197560 /2

Hiran costa Mesquita 5805201 /3
Hércules farias da rocha 57209343 /2

Humberto celso rosa 57195441 /2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 934/2022-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 2022/294411;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de treze e meia (13 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o municipío de Santa Bárbara no período de 12 à 25/04/2022, a 
fim de realizar ações voltadas a Semana Santa, por meio de campanhas 
educativas no sentindo orientar e conscientizar a população, além da pre-
venção de acidentes e comportamento coletivo de segurança no trânsito.

nome matricula
Tatianne Brito lima 57195467 /1

aldenize araújo de lima 57176522/1
afonso luiz Marinho frança 3265226/1

cilene Pereira oliveira 55586944 /2
Maria do Socorro Teixeira da Silva 30040 /1
Gisélia Maria Pereira dos Santos 2019604 /1

ana célia araújo Martins 57175735/1
carmen lúcia amaral de oliveira 80845675 /1

Ângela do Socorro coutinho Monteiro 57193225 /1
Hilma de araújo amorim 57194923 /1

Maria do Socorro Monteiro 57194270 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 945/2022-daF/cgp, Belém, 21/03/2022.
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 2022/310738;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de quatro e meia (04 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para o municipío de Salinópolis no período de 29/03 à 02/04/2022, 
a fim de realizar levantamento de necessidades institucionais como cursos 
e demandas em nível de relacionamento interpessoal.

nome matricula
Ângela do Socorro coutinho Monteiro 57193225 /1

Nazaré de fátima Matos oliveira 3156630 /1
otávio Silva Barbosa 3156834 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 776367
Portaria Nº 840/2022-daF/cgp, de 10/03/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante 
no Processo nº 2022/256435;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de ViNTE E ciNco E MEia (25 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município 
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de Belém para os municípios de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA – 04/04 à 
29/04/2022, a fim de prover suporte técnico ao atendimento RENAINF na 
cirETraN do referido município.

nome matricula
Maria lúcia Pinho dos Santos 3267202/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 896/2022-daF/cgp, de 16/03/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante 
no Processo nº 2022/137732;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de vinte e cinco e meia (25 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para o município de altamira no período de 28/03 à 22/04/2022, a 
fim de realizar retaguarda de habilitação na CIRETRAN do referido municipio.

nome matricula
Jaqueline alves de Souza 54189861 /2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 907/2022-daF/cgp, de 16/03/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante 
no Processo nº 2022/298857;
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 os municípios de VISEU – 20/03 à 26/03/2022, a fim de participar do 
processo de Municipalização do Trânsito no referido município.

nome matricula
Erick alexandre Martins Miranda 5673909/7

rafael Gomes araujo 54195872/2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 924/2022-daF/cgp, de 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 2022/297635;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de sete e meia (07 e 1/2) diárias ao servidor 
abaixo especificad, referente ao deslocamento do Município de Belém para 
o município de Santarém no período de 25/04 à 02/05/2022, a fim de 
participar da capacitação para os gestores municipais de trânsito dos mu-
nicipios da região baixo amazonas.

nome matricula
Jorge Henrique Santos lima 3261743 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 926/2022-daF/cgp, de 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 2022/296300;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de três e meia (03 e 1/2) diárias a servido-
ra abaixo especificada, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de Moju no período de 25 à 28/03/2022, a fim de acom-
panhar as fiscalização dos trabalhos durante a banca itinerante de habili-
tação no referido municipio.

nome matricula
Sandra Terezinha Braga Teixeira 54184444 /3

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 929/2022-daF/cgp, de 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 2022/218041;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de vinte e três e meia (23 e 1/2) diárias ao 
servidor abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de 
Bragança para o municipío de São Miguel do Guamá no período de 28/03 à 
20/04/2022, a fim de realizar vistoria veícular.

nome matricula
francisco das chagas da Silva de oliveira 57203897 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 930/2022-daF/cgp, de 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 2022/252369;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de vinte e três e meia (23 e 1/2) diárias ao ser-
vidor abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de Ca-
panema para o municipío de Bragança no período de 28/03 à 20/04/2022, 
a fim de realizar serviços administrativos e entrega de documentos na 
cirETraN do referido municipio.

nome matricula
igor damasceno Pereira 54192100 /2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 933/2022-daF/cgp, de 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 2022/299071;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de vinte e cinco e meia (25 e 1/2) diárias a 
servidora abaixo especificada, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para o municipío de Santarém no período de 04 à 29/04/2022, a fim 
de realizar suporte rENaiNf na cirETraN do referido municipio.

nome matricula
andrea Maria da Silva carvalho 80845546/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 937/2022-daF/cgp, de 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 2022/310793;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de seis e meia (06 e 1/2) diárias ao servidor 
abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o municipío de Salinópolis no período de 28/03 à 03/04/2022, a fim 
de acompanhar a equipe que realizará ações de fiscalização de trânsito 
nesse municipio, bem como desenvolver ações determinadas pela dTo.

nome matricula
ivan carlos feitosa Gomes 57198371 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 942/2022-daF/cgp, de 21/03/2022
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 2022/289904;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de 27 e 1/2 (vinte e sete e meia) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento de Belém para 
o municipío de Salinópolis - 30/03 a 26/04/2022, a fim de dar suporte téc-
nico no posto de fiscalização da PA 124, localizada no referido município.

nome matricula
amélia rodrigues Bispo 57196680 /1
Patrick fialho Vieitas 57196230 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 943/2022-daF/cgp, de 21/03/2022
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 2022/299265;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de vinte e nove (29) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para os municipíos de Medicilândia – 30/03 à 13/04/2022, Pacajá – 
18/04 à 02/05/2022, a fim de realizar atendimento itinerante na CIRE-
TraN dos referidos municipios.

nome matricula
Enrique Wander Gonçalves Barbosa 57202105 /3

daniel Batista corrêa 57176473 /1
ailton da Silva Nascimento 55588490/1

doralice da Glória Silva 5892729 /2
dhemily Nogueira ferreira 57230682 /1
Taynan Monteiro Pereira 55587609 /1

domingos corrêa da Silva 55586241 /2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 776144
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secretaria de estado
de adMiNistraÇÃo 
PeNiteNciÁria
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.

Portaria
.

Portaria Nº 93/2022 – GaB/seaP
Belém/Pa, 24 de março de 2022.
o Secretário de Estado de administração Penitenciária, no uso de suas 
atribuições legais;
rESolVE:
Art. 1°. – NOMEAR os servidores abaixo para compor a Comissão Técnica 
de Classificação (CTC), de acordo com a Lei 7210/84, arts. 6º, 7º e 9º, 
que deverá proceder, quando solicitada, a emissão de parecer e/ou laudo 
técnico em avaliação psicossocial dos custodiados da central de Triagem 
da cremação- cTc:
PRESIDENTE: DOROTEA SOARES LIMA – Presidente
MEMBro: EVaNdro lUiS PaNToJa doS rEiS- Gerente de segurança
MEMBro: lorENa SaMPaio frEiTaS- Psicóloga
MEMBro: MariaNa da SilVa MESQUiTa- assistente social
MEMBro: fraNciSco doS SaNToS NETo- assistente social
MEMBro: daYSE do Socorro BriTo QUEiroZ- agente penitenciário
Art. 2º. – DETERMINAR à Diretoria de Gestão de Pessoas que adote as 
providências cabíveis para o registro em pasta funcional.
Art. 3º. – Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogan-
do-se as disposições em contrário.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 776577

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
o dirETor dE GESTÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições legais 
que lhe são conferidas pela Portaria de nº 595/21- GaB.SEaP, de 08 de 
junho de 2021.
rESolVE: coNcEdEr de acordo com o art. 72, inciso XiV c/c art. 77, in-
ciso i e art. 81 todos da lei 5.810 de 24/01/1994 (regime Jurídico Único), 
aos servidores relacionados a seguir, licENÇa SaÚdE, a serem gozadas no 
período determinado, conforme descrito abaixo:
Portaria Nº 015/2022- caVs/dGP
Belém/Pa, 23 de março de 2022.
Nº- Nome- Matrícula- lotação- Período
01- Carlos André Mota da Cruz – 5950109 – PEM I – 15/03/2021 a 17/03/2021.
02- Cecilia Nazaré Farias Ribeiro – 57201032 – CPM – 03/11/2021 a 06/01/2022.
03- danilo Melo dos Santos – 5924848- CPJA – 26/04/2021 a 28/04/2021.
04- Danilo Melo dos Santos – 5924848 – CPJA – 30/04/2021 a 01/05/2021.
05- Francis José Coutinho – 5953947 – CRPP V – 19/02/2021 a 27/02/2021.
06- Francisco Aurélio Siqueira Gonçalves –5939116- CPJA – 01/02/2021 a 05/02/2021.
07- Italo Araújo Silva – 5949822 – CRRPA -29/09/2021 a 03/01/2022.
08- José Rabelo Lopes – 40762- CRRCAST – 07/04/2021 a 21/04/2021.
09- Marcos Roberto Lima da Silva – 5946752 – CRFM – 18/05/2021 a 16/07/2021.
10- Paula Regina Ferreira Lemos – 54190229 - CRCO- 15/04/2021 a 19/04/2021.
11- Rony Cley de Oliveira Reis – 5922325 - CPJA - 17/05/2021 a 06/06/2021.
12- Tharles Sobrinho Gomes – 5954374- CRPP II – 01/02/2021 a 03/02/2021.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 776184
LiceNÇa acoMPaNHaMeNto
o dirETor dE GESTÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições legais que lhe 
são conferidas pela Portaria de nº 595/21- GaB.SEaP, de 08 de junho de 2021.
rESolVE: coNcEdEr de acordo com o art. 77, inciso ii, da lei 5.810 de 
24/01/1994 (regime Jurídico Único), aos servidores relacionados a seguir, 
licENÇa Por MoTiVo dE doENÇa EM PESSoa da faMilia, a serem go-
zadas no período determinado, conforme descrito abaixo:
Portaria Nº 016/2022 - caVs/dGP
Belém/Pa, 23 de março de 2022.
Nº- Nome- Matrícula- lotação- Período
01- Natalia Bezerra Prazeres – 5952507 – HGP – 31/01/2021 a 13/02/2021.
02- Olivana da Conceição e Silva – 57201352 – CEP – 05/04/2021 a 04/05/2021.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 776186

errata
.

errata da Publicação da Portaria Nº 083/2022 – GaB/seaP 
no doE nº. 34.905 de 24/03/2022 sob o nº de Protocolo 775959
onde se lê:
contrato administrativo nº 035/2022.
Leia-se:
contrato administrativo nº 040/2022.

Protocolo: 776267

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrôNico Nº 013/2022 - UasG 925852
Processo nº 2022/64394, que tem como objeto o fornecimento de colchão 
Caixa de Ovo - Densidade D33 – Tipo Solteiro, visando atender as necessi-
dades desta Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP /
Pa. data de abertura: 08/04/2022 às 10h00min (Horário de Brasília), Edi-
tal encontra-se acessível nos sites: www.comprasgovernamentais.gov.br
e www.compraspara.pa.gov.br. responsável pelo certame: Gabriela Sabino 
assunção Barros; local de abertura: www.comprasgovernamentais.gov.br
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
ordenador de despesas

Protocolo: 776602

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 264/2022 de 23/03/2022.
Suprido: daniel alves lameira
Matrícula: 57736521
cargo: 3° SGT PM
Prazo de aplicação: 30 (trinta) dias, a contar da data da emissão da ordem Bancária.
Prazo Prestação de contas: 15 (quinze) dias, após o termino da aplicação.
Base legal: decreto 1.180 de 12 de agosto de 2008.

Programa de Trabalho fonte de recurso Natureza de despesa Valor
978338 0101000000 33.90.30 r$ 365,00

ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Protocolo: 776241

Portaria Nº 265/2022 de 23/03/2022.
Suprido: Marcelo da Silva figueira
Matrícula: 5947148
cargo: Gerente administrativo
Prazo de aplicação: 30 (trinta) dias, a contar da data da emissão da ordem Bancária.
Prazo Prestação de contas: 15 (quinze) dias, após o termino da aplicação.
Base legal: decreto 1.180 de 12 de agosto de 2008.

Programa de Trabalho fonte de recurso Natureza de despesa Valor
978283 0101000000 33.90.39 r$ 1.500,00

ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Protocolo: 776243

Portaria Nº 266/2022 de 23/03/2022.
Suprido: Hudson Ney amazonas de Menezes
Matrícula: 5899600
cargo: assistente administrativo
Prazo de aplicação: 30 (trinta) dias, a contar da data da emissão da ordem Bancária.
Prazo Prestação de contas: 15 (quinze) dias, após o termino da aplicação.
Base legal: decreto 1.180 de 12 de agosto de 2008.

Programa de Trabalho fonte de recurso Natureza de despesa Valor
978338 0101000000 33.90.30 r$ 2.064,80
978338 0101000000 33.90.39 r$ 560,00

ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Protocolo: 776245

Portaria Nº 267/2022 de 23/03/2022.
Suprido: Wallace Pereira da Silva
Matrícula: 57229694
cargo: diretor
Prazo de aplicação: 30 (trinta) dias, a contar da data da emissão da ordem Bancária.
Prazo Prestação de contas: 15 (quinze) dias, após o termino da aplicação.
Base legal: decreto 1.180 de 12 de agosto de 2008.

Programa de Trabalho fonte de recurso Natureza de despesa Valor

978283 0101000000 33.90.39 r$ 3.500,00

ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Protocolo: 776247

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 646/2022 – 234255 - crF
objetivo: coNdUZir iNTErNoS, a fiM dE ParTiciPar dE aUdiENcia dE 
iNSTrUÇÃo E JUlGaMENTo Na coMarca dE caSTaNHal.
fundamento legal: arT. 145 da lEi 5.810/94
origem: aNaNiNdEUa
destino: caSTaNHal
Servidor (es): MaYra VaNESSa coSTa rESQUE dE aSSiS, MaT.5946268, 
aGENTE PriSioNal, daNiEl MoraES aBiTiBol, MaT.5930479, Policia 
PENal- roNald cEZar PaNToJa TaVarES, MaT. 5949989. Policia PENal.
Período: 09/03/2022 - diária(s): 1/ 2 ( MEia)
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 776111
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.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 734/2022 – dGP/seaP 
Belém/Pa, 24 de MarÇo de 2022.
Nome: JaYMErSoN carloS PErEira MarQUES, Matrícula nº 57218644/2; 
cargo: Procurador autárquico.
assunto: licença Paternidade.
Período: 25/02/2022 a 16/03/2022. (20) dias
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas.

Protocolo: 776351
Portaria Nº 733/2022 – dGP/seaP 
Belém/Pa, 24 de MarÇo de 2022.
Nome: aTHoS THiaGo SoUZa SilVa, Matrícula nº 5954224/1; 
cargo: Policial Penal.
assunto: licença Paternidade.
Período: 09/03/2022 a 28/03/2022. (20) dias
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas.

Protocolo: 776349
Portaria Nº 741/2022 – dGP/seaP 
Belém, 24 de MarÇo de 2022.
Nome: dEYViT oTaVio SoUSa, Matrícula nº 5937453/2; 
cargo: Policial Penal.
assunto: licença Paternidade.
Período: 16/03/2022 a 04/04/2022.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 776356

.

.

secretaria de estado
de cULtUra

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 145 de 24.03.2022
Processo nº 2022/330713
Servidora: ElVira aParEcida BUENo roSa dE SoUSa
Matrícula: 57192064-1
cargo: Técnico Em Gestão Pública - administrador
Objeto: Designada como fiscal de recebimento do fornecimento de Leite em 
pó integral e leite líquido integral, para atender as demandas desta SE-
cUlT, de acordo com o Pregão Eletrônico SEPlad/dGl/SrP Nº 019/2021.

Protocolo: 776637
Portaria Nº 141 de 23.03.2022
Processo nº 2022/288147
Servidor: adriaNo BarroSo doS SaNToS
Matrícula: 54186746/2
cargo: diretor
objeto fiscal da prestação de serviço a esta Secretaria de Estado de cul-
tura – SECULT, realizada pela profissional ANA CLARISSA FERNANDES DE 
SoUZa, especialista na lei federal nº 14.017 - lei “aldir Blanc”, para ação 
de consultoria e auxílio aos Gestores Municipais de cultura do Estado do 
Pará, na prestação de contas dos recursos recebidos do Governo federal, 
a ser desenvolvida presencialmente, nos dias 31 de março e 1º de abril de 
2022, com carga horária de 16 horas, no Teatro Gasômetro, em Belém/Pa.

Protocolo: 776176
Portaria Nº 142 de 23.03.2022
Processo nº 2022/241030
Servidores: Maria do cÉU BraGa MarTiNS, matrícula nº 32280-1, ocu-
pante do cargo de Técnico em Gestão Cultural – Biblioteconomista e FER-
NaNdo VilHENa JUNior, matrícula 5933317-3,ocupante do cargo de Ge-
rente de operação e Serviços Gerais.
Objeto: Designados como fiscais do contrato nº 009/2022, a ser celebrado 
com a empresa Jeffersom Estruturas para Eventos EIRELI – EPP, cujo ob-
jeto é locação de aparelhamento para eventos diversos, sob demanda, nas 
cidades Pólos das Mesorregiões do Baixo amazonas, do Marajó, da região 
Metropolitana, do Nordeste Paraense e do Sudeste Paraense.

Protocolo: 776107

.

.

FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ

.

eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 139/2022
PaE: 2022/185042
objeto: ProJETo “riQUEZa dE NoSSoS ENcaNToS” no qual os artistas 
BaNda aÇaÍ laTiNo, BaNda BaladaMiX, BaNda BEiJo dEla, BaNda 
BEiJo MolHado, BaNda loS BrEGaS, BaNda MEGa PoP SHoW, BaNda 

PaNKadÃo do forrÓ, BaNda TroPa do BrEGa, BaNda forrÓ TUdÃo, 
caNTora MicHEllE aMador, caNTor diEGo aBrEU, caNTor rafaEl 
SaNcHES, o PrÍNciPE do SaX, caNTora aNNY loPES, caNTora ElMa 
MaUÉS E BaNda, caNTora iZiS QUarESMa E BaNda, caNTor JarBaS 
LIMA, DUPLA LUCAS E IRON, que se apresentarão em formato digital – 
LIVE, no município de Ananindeua/PA, no dia 25/03/2022, 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 203/2022 – PROJUR/FCP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 dEf 
215205; 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: Pará PriME ProdUÇÕES E EVENToS, inscrita no 
cNPJ: 35.432.286/0001-69
Valor Total: r$ 150.000,00 
data: 24/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 139/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 
139/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 24/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
Portaria Nº 223 de 24 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 2022/185042.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “riQUEZa 
dE NoSSoS ENcaNToS” referente à iN 139/2022- fcP, fiscal Titular, o 
(a) servidor (a) aNGElo SErGio fraNco dE oliVEira, matrícula nº: 
57198595/2, cargo: Téc. Gestão cultural, Setor/local de Trabalho: dic, 
e como fiscal Substituto, o(a) servidor(a) 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
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 140/2022
PaE: 2022/350128
objeto: ProJETo “circUiTo cUlTUra EM MoViMENTo - caMETá”, 
no qual os artistas JoÃo do arrocHa, liliaN KENNEr, aNdErSoN 
GoMES, aNa GaBY, que se apresentarão nos dias 25 e 26/03/2022, no 
Município de cametá/Pa.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 208/2022 – PROJUR/FCP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8421; Plano interno: EMENda00041; 
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:  Jf ProdUÇÕES, inscrita no cNPJ 21.148.270/0001-14 e 
caSSEB ProdUÇÕES, inscrita no cNPJ 41.373.884/0001-07
Valor Total: r$ 50.000,00
data: 24/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 140/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 
140/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 24/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
Portaria Nº 224 de 24 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 2022/350128
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “circUiTo 
cUlTUra EM MoViMENTo - caMETá” referente à iN 140/2022- fcP, fiscal Tit-
ular, o (a) servidor (a) SaNdra Maria NaSciMENTo dE aNdradE, matrícula 
nº: 5935624. cargo: assessora, 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
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 141/2022
PaE: 2022/337480
objeto: ProJETo “ProJETo cUlTUral aBEl fiGUEirEdo” no qual os ar-
tistas ZEZiNHo doS TEcladoS, daNiEl araÚJ, forrÓ coMBaTE, THaiS 
PorPiNo, lEoZiNHo forroZEiro, lENNoN forroZEiro, EliSEU ro-
driGUES, GÊMEoS do forrÓ e aNTÔNio MarcoS, que se apresentarão 
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no município de aBEl fiGUEirEdo/Pa, nos dias 25 e 26/03/2022.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 207/2022 – PROJUR/FCP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8421; Plano interno: EMENda00041; 
fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339039; ação: 233267.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido: VM ProdUÇÕES E EVENToS, inscrita no cNPJ: 
28.041.982/0001-89 e f5 ProdUÇÕES E EVENToS, inscrita no cNPJ: 
36.071.815/0001-09
Valor Total: r$ 97.000,00
data: 24/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 141/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 
141/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 24/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
Portaria Nº 225 de 24 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 2022/337480.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “ProJETo 
cUlTUral aBEl fiGUEirEdo” referente à iN 141/2022- fcP, fiscal Tit-
ular, o (a) servidor (a) JoSE aUGUSTo rodriGUES da SilVa, matrícu-
la nº: 57205072/2, cargo: aux. operacional, Setor/local de Trabalho: 
cao, e como fiscal Substituto, o(a) servidor(a) SaNdra Maria NaSci-
MENTo 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
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 142/2022
PaE: 2022/171199
objeto: ProJETo “folia oN liNE” no qual os artistas daVid diNiZ, EdEr 
SB, MaNGa rEGGaE, aroMa VErdE, TEKKo MarTiNS, caNTo do NorTE 
e DIEGO DO CAVACO, que se apresentarão em formato digital – LIVE, no 
município de Belém/PA, no dia 26/03/2022, das 11h às 18h, no canal ofi-
cial 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 199/2022 – PROJUR/FCP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22EMEN00066; 
fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339039; ação: 231271.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido: SoUSa ProdUÇÕES, inscrita no cNPJ: 34.730.677/0001-05
Valor Total: r$ 100.000,00 
data: 24/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 142/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 
142/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 24/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
Portaria Nº 226 de 24 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 2022/171199.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “folia 
oN liNE” referente à iN 142/2022- 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
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 143/2022
PaE: 2022/140001
objeto: ProJETo “ParEdÃo do SoM” no qual os artistas allaN roffE, 
aNdErSoN MoYSES, aNdro BaUdElairE, BoB frEiTaS, BrUNa Bar-
roS, BrUNo BENiTEZ, claUdio WallacE, BaNda d’U BailE, flaViaNo 
raMoS, iara ME E JacKSoN E ZE VicTor, que se apresentarão em for-
mato digital – LIVE e gravações de vídeos em 26/03/2022, no horário de 
09h 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 205/2022 – PROJUR/FCP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22EMEN00029; 

fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339039; ação: 231271.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido: fSr ProdUÇÕES E EVENToS, inscrito no 
cNPJ 25.180.110/0001-03
Valor Total: r$ 112.000,00
data: 24/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 143/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 
143/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 24/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
Portaria Nº 227 de 24 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 2022/140001.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “ParEdÃo do 
SoM” referente à iN 143/2022- fcP, fiscal Titular, o (a) servidor (a) aNGE-
lo SErGio fraNco dE oliVEiro, matrícula nº: 57198595/2, cargo: Téc. 
Gestão cultural, Setor/local de Trabalho: dic, e como fiscal Substituto, 
o(a) servidor(a) 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
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 144/2022
PaE: 2022/187755
objeto: ProJETo “MUSicoS da NoSSa TErra” no qual os artistas ToP 3, 
ToNY BraSil, HENriQUE E GaBriEl, PErola NEGra, afoNSo caPEllo, 
TEddY MarKS, rHENaN SaNcHES, lUcaS liMa, THiaGo roBSoN, Nico-
BaTES E oS aMadorES, BlacKoUT, ZoNa rUral e carol alVES, que se 
apresentarão em formato digital – LIVE, no município de Ananindeua/PA, no 
dia 26/03/2022, das 09h às 22h, 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 207/2022 – PROJUR/FCP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22dEf215219; 
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: ParaSHoWS ProdUÇÕES E EVENToS, inscrita no cNPJ: 
35.234.544/0001-00 
Valor Total: r$ 150.000,00
data: 24/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 144/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 
144/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 24/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
Portaria Nº 228 de 24 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 2022/187755.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “MUSicoS da 
NoSSa TErra” referente à iN 144/2022- fcP, fiscal Titular, o (a) servidor 
(a) aNGElo SErGio fraNco dE oliVEira, matrícula nº: 57198595/2, 
cargo: Téc. Gestão cultural, Setor/local de Trabalho: dic, e como fiscal 
Substituto, o(a) servidor(a) 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
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 145/2022
PaE: 2022/102469
objeto: ProJETo “daNÇa Na PraÇa” 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 26/03/2022, 
no Município de Belém/Pa das 14h às 18h.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 198/2022 – PROJUR/FCP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22dEf404934; 
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$ 50.000,00
data: 24/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
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terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 145/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 145/2022, com 
fundamento no art. 26 da Lei 8.666/93, com suas posteriores modificações.
Data de Ratificação: 24/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
Portaria Nº 229 de 24 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 2022/102469.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “daNÇa Na 
PraÇa” referente à iN 145/2022- fcP, fiscal Titular, o (a) servidor (a) 
SaNdra Maria NaSciMENTo dE aNdradE, matrícula nº: 5935624. car-
go: assessora, 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
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 146/2022
PaE: 2022/337839
objeto: ProJETo “BaNZEiro cUlTUral SÃo JoÃo do araGUaia” no qual 
os artistas ZEZiNHo doS TEcladoS, daNiEl araÚJo, forrÓ coMBaTE, 
THaiS PorPiNo, lEoZiNHo forroZEiro, lENNoN forroZEiro, EliSEU 
rodriGUES, GÊMEoS do forrÓ e aNTÔNio MarcoS, que se apresentarão 
no município de SÃo JoÃo do araGUaia/Pa, nos dias 26 e 27/03/2022.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 197/2022 – PROJUR/FCP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8421; Plano interno: EMENda00041; 
fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339039; ação: 233267.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido: VM ProdUÇÕES E EVENToS, inscrita no cNPJ: 
28.041.982/0001-89 e f5 ProdUÇÕES E EVENToS, inscrita no cNPJ: 
36.071.815/0001-09
Valor Total: r$ 97.000,00 
data: 24/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 146/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 
146/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 24/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
Portaria Nº 230 de 24 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 2022/337839.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “BaN-
ZEiro cUlTUral SÃo JoÃo do araGUaia” referente à iN 146/2022- 
fcP, fiscal Titular, o (a) servidor (a) JoSE aUGUSTo rodriGUES da 
SilVa, matrícula nº: 57205072/2, cargo: aux. operacional, Setor/local 
de Trabalho: cao, e como fiscal Substituto, o(a) servidor(a) SaNdra 
Maria NaSciMENTo dE aNdradE, matrícula nº: 5935624. cargo: as-
sessora, 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
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 147/2022
PaE: 2022/1345679
objeto: ProJETo “liVE EXPaNSÃo MUSical ParaENSE 2º EdiÇÃo” no qual 
os artistas EliSEU rodriGUES, rodolfo oliVEira, lENNo forroZEiro, 
GÊMEoS do forrÓ, alaN diaS, lEoZiNHo forroZEiro, KarliElSoN Va-
QUEiro, dioGo, ciNTHYa MElo, aNdrEY ViaNa E aNToNio MarcoS, que 
se apresentarão em formato digital – LIVE, no município de CAPITÃO POÇO/
PA, no dia 26/03/2022, no canal oficial do youtube das produtoras.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 197/2022 – PROJUR/FCP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22dEf404918; 
fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339039; ação: 264663.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido: VM ProdUÇÕES E EVENToS, inscrita no cNPJ: 
28.041.982/0001-89 e f5 ProdUÇÕES E EVENToS, inscrita no cNPJ: 
36.071.815/0001-09
Valor Total: r$ 100.000,00 
data: 24/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 147/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 
147/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 24/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
Portaria Nº 231 de 24 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 2022/1345679.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “liVE EX-
PaNSÃo MUSical ParaENSE 2º EdiÇÃo” referente à iN 147/2022- 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
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 148/2022
PaE: 2022/187733
objeto: ProJETo “MElodia dE cUlTUra” no qual os artistas BaNda fB 
MaNia, BaNda PEGada do aXÉ, BaNda XEiro VErdE, BaNda frUTa 
QUENTE, caNTor BETo fariaS E BaNda, caNTor cHUcKE, caNTor 
EVErToN Mc, BaNda PlaY 7, caNTora Bia caNTao, caNTora ElYcElMa 
cardoSo, caNTora lENNE BaNdEira, caNTora PaUla rUfiNo, caNTor 
JUNIOR NEVES, que se apresentarão em formato digital – LIVE, no município 
de Belém/PA, no dia 26/03/2022, 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 188/2022 – PROJUR/FCP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22dEf215218; 
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: 24/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 148/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 
148/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 24/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
Portaria Nº 232 de 24 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 2022/187733.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “MElodia dE 
cUlTUra”, referente à iN 148/2022- fcP, fiscal Titular, o (a) servidor (a) 
aNGElo SErGio fraNco dE oliVEira, matrícula nº: 57198595/2, cargo: 
Téc. Gestão cultural, Setor/local de Trabalho: dic, e como fiscal Substituto, 
o(a) servidor(a) 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: 776652

Portaria
.

Portaria Nº 222 de 24 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 2022/262792.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “liVE cUlTU-
ral do NorTE” referente à iN 137/2022- fcP, fiscal Titular, o (a) servidor 
(a) SaNdra Maria NaSciMENTo dE aNdradE, matrícula nº: 5935624. 
cargo: assessora, Setor/local de Trabalho: GaPrES, e como fiscal Subs-
tituto, o(a) servidor(a) MarcElo doS SaNToS carMo, matrícula nº: 
5888124, cargo: Téc. Gestão cultural, Setor/local de Trabalho: dic.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da Fundação Cultural do Estado do Pará – FCP

Protocolo: 776358
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Portaria Nº 221 de 24 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 2022/97942.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “caNTa BE-
lEM” referente à iN 136/2022- fcP, fiscal Titular, o (a) servidor (a) aNGE-
lo SErGio fraNco dE oliVEiro, matrícula nº: 57198595/2, cargo: Téc. 
Gestão cultural, Setor/local de Trabalho: dic, e como fiscal Substituto, 
o(a) servidor(a) 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: 776374
Portaria Nº 220 de 24 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 2022/171324.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “caNTa co-
MiGo” referente à iN 138/2022- fcP, fiscal Titular, o (a) servidor (a) aN-
GElo SErGio fraNco dE oliVEira, matrícula nº: 57198595/2, cargo: 
Téc. Gestão cultural, Setor/local de Trabalho: dic, e como fiscal Substitu-
to, 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: 776392
Portaria Nº 213 de 23 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 2022/185090.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “MaNifESTo 
dE arTE E cUlTUra” referente à iN 133/2022- 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) ÂNGElo SErGio fraNco dE oliVEira, matrí-
cula nº: 5798595, 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: 776064
Portaria Nº 217 de 24 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 2021/1345618.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “Na Balada 
MUSical” referente à iN 135/2022- fcP, fiscal Titular, o (a) servidor (a) 
SaNdra Maria NaSciMENTo dE aNdradE, matrícula nº: 5935624. car-
go: assessora, Setor/local de Trabalho: GaPrES, e como fiscal Substituto, 
o(a) servidor(a) MarcElo doS SaNToS carMo, matrícula nº: 5888124, 
cargo: Téc. Gestão cultural, Setor/local de Trabalho: dic.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da Fundação Cultural do Estado do Pará – FCP

Protocolo: 776191

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 138/2022
PaE: 2022/171324
objeto: ProJETo “caNTa coMiGo” no qual os artistas ToM WEiSS, aro-
Ma VErdE, MaNdala SoUNdS, TEKKo MarTiNS, caNTo do NorTE  e 
DIEGO DO CAVACO, que se apresentarão em formato digital – LIVE, no 
município de Belém/PA, no dia 25/03/2022, das 11h às 17h, no canal ofi-
cial 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 206/2022 – PROJUR/FCP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22EMEN00062; 
fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339039; ação: 231271.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 

Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido: SoUSa ProdUÇÕES, inscrita no cNPJ: 34.730.677/0001-05
Valor Total: r$ 90.000,00
data: 24/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 138/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 
138/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 24/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 776387
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 136/2022
PaE: 2022/97942
objeto: ProJETo “caNTa BElEM” no qual os artistas darlY ValENTE, 
caTariNa draGo, GEorocKS, GrooVE BoM, iSa rEBEcca, dioGo 
oliVEira, JP TUBarÃo, iVaNNa E KaSSio, lEo MENESES, rEcorda 
SoM, alVaro draGo, raYSSa aBraHÃo, liVE e gravações de vídeos em 
25/03/2022, das 08h 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 196/2022 – PROJUR/FCP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 dEMP 
00009; 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:  cHaf ProdUÇÕES dE EVENToS, inscrito no 
cNPJ 30.169.217/0001-90
Valor Total: r$ 124.000,00
data: 24/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 136/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 
136/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 24/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 776375
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 137/2022
PaE: 2022/262792
objeto: ProJETo “liVE cUlTUral do NorTE” no qual os artistas GÊME-
oS do forrÓ, lENNoN forroZEiro, allaN diaS, aNTÔNio MarcoS, 
aNdrEY ViaNa, KarliElSoN VaQUEiro, lEoZiNHo forroZEiro, ciN-
THYa MEllo, que se apresentarão no município de capitão Poço/Pa, a ser 
realizado em formato digital – LIVE no dia 28/03/2022, das 09h às 17h, 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 202/2022 – PROJUR/FCP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 dEMP 
00074; fonte recurso: 0301; Elemento de despesa: 339039; ação: 231274.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido:  VM ProdUÇÕES E EVENToS, inscrita no cNPJ: 
28.041.982/0001-89 e rB ProdUÇÕES E EVENToS inscrita no cNPJ: 
32.796.118/0001-64
Valor Total: r$ 73.000,00
data: 24/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 137/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 
137/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 24/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 776361
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 133/2022
PaE: 2022/185090
objeto: ProJETo “MaNifESTo dE arTE E cUlTUra” 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 25 e 26/03/2022, das 09h 
às 01h, 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 192/2022 – PROJUR/FCP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22dEf215207; 
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: fáBrica dE ProJEToS, inscrita no cNPJ nº 35.674.435.0001/04
Valor Total: r$ 150.000,00
data: 23/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 133/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 
133/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 23/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 776068
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eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 135/2022
PaE:2021/1345618
objeto: ProJETo “Na Balada MUSical” no qual os artistas JoNaTaS PE-
rEira, BaNda ZaZU, cHEfÕES da PiSadiNHa, SaBlYNa BEZZY, PaliTo 
MUSic, GrUPo MErcENa, PriScila aMBÉ, TaYSoN MUNiZ, ViToria lo-
PES, que se apresentarão no município de Belém/Pa, no dia 24/03/2022, 
das 10h às 19h, 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 200/2022 – PROJUR/FCP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8821; Plano interno: 22 dEf 
404916; 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:  3 a ProdUÇÕES, inscrita no cNPJ: 33.561.737/0001-32
Valor Total: r$ 98.000,00
data: 24/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 135/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 
135/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 24/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 776168

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 219 - cGP/FcP de 24 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 2022/338569– DIC/FCP, datado de 22/03/2022.
rESolVE:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo mencionados, a fim de acompanhar e Fiscalizar o Projeto Banzeiro 
cultural nos município de abel figueiredo, São João do araguaia e Marabá.

NoMe MatrÍcULa carGo PerÍodo diÁria
JoSE aUGUSTo rodriGUES da SilVa 57205072/ 2 aUXiliar oPEracioNal 25 a 28/03/2022 3,5JUlio cESar da SilVa MElo 57203419/ 1 MoToriSTa

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

Protocolo: 776305
Portaria Nº 218 - cGP/FcP de 24 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 2022/321925– CPED/FCP, datado de 17/03/2022.
rESolVE:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo mencionados, a fim de acompanhar o programa Viva Cultura 2022, 
no município de cametá, promovido pela fcP.

NoMe MatrÍcULa carGo PerÍodo diÁria
SUZaNa ToTa da SilVa 57234355/ 2 TEcNico GESTao 

cUlTUral
25 a 27/03/2022 2,5

NEila MENdoNca GarcES liMa 51855866/ 2 25 e 26/03/2022 1,5

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

Protocolo: 776219
Portaria Nº 210 - 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/ 331630– Gabinete da 
Presidencia - GaPrE, datado de 21/03/2022.
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.

NoMe MatrÍcULa carGo PerÍodo diÁria
SaNdra Maria NaSciMENTo dE aNdradE 5935624/ 2 aSSESSor 25 a 28/03/2022 3,5WEllYNGToN aUGUSTo coElHo da SilVa 5962097/ 1 coordENador

PaBlo oliVEira BarBoSa 5952209/ 1 MoToriSTa 24 a 28/03/2022 4,5

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

Protocolo: 776213

.

.

secretaria de estado
de edUcaÇÃo

.

.

.

Portaria
.

Port. de redes/sUBst. Nº 360/2022-GaB/siNd. 
Belém, 23 de março de 2022.
O OUVIDOR DESTA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO – SEDUC, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PORTARIA Nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo a PorTaria Nº 594/2021-GaB/Pad de 19/05/2021, pu-
blicado no doE edição nº 34.598 de 20/05/2021;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199 da lei Estadual nº 5.810/94-rJU.
r E S o l V E:
I – REDESIGNAR, de acordo com o disposto no art. 201 § único da Lei 
Estadual nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 30 (trinta) dias, o 
prazo para a conclusão dos trabalhos da comissão Sindicante, de que trata 
a portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
II – SUBSTITUIR as servidoras NILMA DE SOUZA MEIRELLES, Mat. nº 
5901059-1 e aNa cláUdia SEaBra dE oliVEira, Mat. nº 57224244-
1, pelos servidores alBErTiNa do Socorro do carMo SilVa, Mat. 
57213238-1 e roBErTo aNiZio doS SaNToS da coSTa, Mat. 5902612-
1, para atuar na Sindicância investigatória nº 594/2021-GaB/Pad de 
19/05/2021, publicado no doE edição nº 34.598 de 20/05/2021, na quali-
dade de Presidente e membro;
iii - coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
IV – Revogam-se as disposições em contrário;
V – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
Portaria Nº 362/2022-GaB/Pad 
Belém, 23 de março de 2022.
O OUVIDOR DESTA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO – SEDUC, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PORTARIA Nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo  a Portaria 126/2018-GaB/Pad de 11 de maio de 2018, 
publicada no doE edição nº 33.617 de 15/05/2018;
coNSidEraNdo os fatos denunciados nos autos do Processo 
nº 1123240/2017 e os demais fatos conexos;
coNSidEraNdo os termos da manifestação exarada pelo coordenador do 
Núcleo Jurídico - aSJUr/SEdUc/Pa;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994;
r E S o l V E:
I – TORNAR SEM EFEITO o Processo Administrativo Disciplinar nº 
126/2018-GaB/Pad de 11 de maio de 2018, publicada no doE edição nº 
33.617 de 15/05/2018;
II – DETERMINAR a instauração de PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCI-
PliNar em desfavor do servidor P.a.J.B., matrícula nº 5897026-2, pelo 
cometimento de transgressões, em tese, tipificadas nos arts. 177, VI; 178, 
V, c/c 190, iV, Xiii e XiX, da lei Estadual n° 5.810/94;
III – CONSTITUIR Comissão composta pelos servidores NEYRE ALEXAN-
drE BarroS MacHado, Mat. n° 57176508-2, roSaliNa oliVEira MU-
NiZ, Mat. n° 5890701-1 e SUEli BraSil BraGa doS SaNToS, Mat. n° 
240842-1, para, sob a presidência do primeiro, apurarem no prazo inicial 
de 60 (sessenta) dias, o qual poderá ser prorrogado por igual período por 
conveniência e necessidade da administração Pública;
IV – DELIBERAR que a Comissão Processante terá dedicação exclusiva aos 
trabalhos apuratórios e, poderá reportar-se diretamente à autoridade e 
Órgãos da administração Pública ou proceder às diligências necessárias à 
instrução processual;
V – DETERMINAR que os setores competentes adotem as providências de 
estilo, para o pleno cumprimento do presente ato.
Marco antonio da Silva Pereira
Matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
Portaria Nº363/2022-GaB/Pad 
Belém, 23 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 2022/40430 e as demais infrações conexas que emergi-
rem no decorrer dos trabalhos;
coNSidEraNdo  os termos da Manifestação nº 292/2022 exarada pela 
consultora Jurídica do Estado - aSJUr/SEdUc/Pa;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994;
r E S o l V E:
I – DETERMINAR a instauração de PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLI-
Nar em desfavor do servidor J.P.G., matrícula nº 54192121-2, pelo come-
timento de transgressões, em tese, ao que dispõem os arts. 177, Vi, 178, 
V, c/c art. 190, V e Xiii, da lei Estadual nº 5.810/94;
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II – AFASTAR como medida preventiva o servidor J.P.G., matrícula nº 
54192121-2, de suas atividades funcionais desta Secretaria de Estado de 
Educação nos termos do art. 203, da lei nº 5.810/94;
III – CONSTITUIR Comissão composta pelos servidores RENATA SANTOS 
da foNSEca, Mat. nº 57176254-2, raiMUNdo NoNaTo laUNÉ doS 
SaNToS, Mat. nº 404071-2 e GilValdo da cUNHa oliVEira, Mat. nº 
406910-1, para sob a Presidência da primeira, apurarem no prazo inicial 
de 60 (sessenta) dias, o qual poderá ser prorrogado por igual período por 
conveniência e necessidade da administração Pública;
IV – DELIBERAR que a Comissão Processante terá dedicação exclusiva 
aos trabalhos apuratórios e, poderá reportar-se diretamente à autorida-
de e Órgãos da administração Pública ou proceder às diligências neces-
sárias à instrução processual;
V – DETERMINAR que os setores competentes adotem as providências de 
estilo, para o pleno cumprimento do presente ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
Matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc

Protocolo: 776079

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

disPeNsa de LicitaÇÃo
Processo principal N.º 947835/2021
dispensa de Licitação: 006/2022-NLic/sedUc
Partes: Secretaria de Estado de Educação/SEdUc e a Sra. Erenilda Pena de Melo.
objeto: locação de imóvel na Estrada do Merúu, no Município de igarapé 
Miri/Pa. Pertencente a sra. Erenilda Pena de Melo, sob o cPf: 750.377.262-
04, para funcionamento da moradia dos professores do Sistema de organi-
zação Modular de Ensino – SOME.
Valor Mensal: r$ 1.810,00 (mil,oitocentos e dez reais)
Valor anual: r$ 21.720,00 (vinte e um mil,setecentos e vinte reais)
fundamento legal: art. 24, inciso X da lei nº. 8.666/93.
data do autorizo: 23/03/2022
Elieth de fátima da Silva Braga
Secretária de Estado de Educação
terMo de ratiFicaÇÃo
dispensa de licitação: 006/2022-Nlic/SEdUc 
dispensa de licitação: 006/2022
raTifico a diSPENSa dE liciTaÇÃo, com base na MaNifESTaÇÃo JUrÍ-
dica nº 337/2022 da aSJUr/SEdUc,
conforme disposto no art. 26 da lei nº. 8.666/93. 23/03/2022
Elieth de fátima da Silva Braga
Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 776078

.

.

diÁria
.

Portaria de diarias No. 52445/2022
oBJETiVo: conduzir o coordenador ronaldo cateb Bitar do Escritório de 
Projetos à visitar a Escola Estadual de Ensino fundamental e Médio conego 
Batista campos, no município de Barcarena.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BarcarENa / 24/03/2022 - 25/03/2022 Nº diárias: 1
BarcarENa / BElEM / 25/03/2022 - 25/03/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: ESMEriNo JoSE dE MaToS BarrEira
MaTrÍcUla: 183300
cPf: 10532668200
carGo/fUNÇÃo:
MoToriSTa NiV. 8 / aTiV aPoio oPErac
ordENador: TrYcia GoMES MoUra carrEira cPf: 59383003200

Protocolo: 776350
Portaria de diarias No. 52454/2022
oBJETiVo: conduzir a equipe da aScoM ao município de Bujarú, para 
fazer a Cobertura jornalística e fotográfica da entrega da Escola Estadual 
dom Mário de Miranda Vilas Boas.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BUJarU / 25/03/2022 - 25/03/2022 Nº diárias: 0
BUJarU / BElEM / 25/03/2022 - 25/03/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: SaMUEl fErrEira dE oliVEira
MaTrÍcUla: 456535
cPf: 17289823249
carGo/fUNÇÃo:
aG. dE PorTaria / aTiV aPoio oPErac
ordENador: TrYcia GoMES MoUra carrEira cPf: 59383003200

Protocolo: 776354
Portaria de diarias No. 52444/2022
oBJETiVo: conduzir o coordenador ronaldo cateb Bitar do Escritório de 
Projetos à visitar as Escolas Estaduais dom Mario de Vilas Boas e Nilo de 
oliveira, nos municípios de Bujaru e igarapé açú. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BUJarU / 21/03/2022 - 22/03/2022 Nº diárias: 1
BUJarU / iGaraPE-acU / 22/03/2022 - 22/03/2022 Nº diárias: 0
iGaraPE-acU / BElEM / 22/03/2022 - 22/03/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: ESMEriNo JoSE dE MaToS BarrEira
MaTrÍcUla: 183300

cPf: 10532668200
carGo/fUNÇÃo:
MoToriSTa NiV. 8 / aTiV aPoio oPErac
ordENador: TrYcia GoMES MoUra carrEira cPf: 59383003200

Protocolo: 776345
Portaria de sUPriMeNto de FUNdos - No. 52421/2022
PraZo aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 dias
oBSErVaÇÃo: Para atender as despesas de pequeno vulto do conselho 
Estadual de Educação - outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
carGo/fUNÇÃo:
EScr. daTiloG. rEf.iii / aTiV aUX iNTErMEd
cPf: 15352250253
NoME: TErEZiNHa dE JESUS MarTiNS alVES
MaTrÍcUla: 305073
ProGraMa dE TraBalHo: 1509
foNTE dE rEcUrSo: 102
NaTUrEZa dESPESa: 339039
Valor: r$ 2000,00
ordENador: TrYcia GoMES MoUra carrEira cPf: 59383003200

Protocolo: 776337
Portaria de diarias No. 52457/2022
oBJETiVo: Solicitação de diárias para participar do curso folha de Paga-
mento no funcionalismo Público, na cidade de fortaleza.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / cEara / 29/03/2022 - 01/04/2022 Nº diárias: 3
cEara / BElEM / 01/04/2022 - 01/04/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: MarcilENa TElES dE MoraES
MaTrÍcUla: 57232073
cPf: 37149970249
carGo/fUNÇÃo:
TEcNico EM GESTao PUBlica / aTiV NiVEl SUPErior
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao 
cPf: 57671389234

Protocolo: 776099
Portaria de diarias No. 52448/2022
oBJETiVo: realizar visita técnica de assessoramento técnico pedagógico, 
visita nas unidades prisionais e socioeducativas, assim como orientar as 
especificidades dos convênios.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MaraBa / 28/03/2022 - 31/03/2022 Nº diárias: 3
MaraBa / BElEM / 31/03/2022 - 31/03/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: KairE MicHElY alVES alcaNTara
MaTrÍcUla: 5901763
cPf: 68951442268
carGo/fUNÇÃo:
ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE ii / ESPEcialiSTa
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 776571
Portaria de diarias No. 52558/2022
OBJETIVO: Participação do II Módulo da Formação Pedagógica aos Profissionais 
da Educação na Escola com Supervisão Militar Educacional irmã Stella Maria.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / aBaETETUBa / 28/03/2022 - 30/03/2022 Nº diárias: 2
aBaETETUBa / BElEM / 30/03/2022 - 30/03/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: aNa liNa SEriQUE PaNToJa PiNHo da SilVa
MaTrÍcUla: 7565601
cPf: 31925359204
carGo/fUNÇÃo:
coordENador / dirEcao
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 776567
Portaria de diarias No. 52557/2022
OBJETIVO: Participação do II Módulo da Formação Pedagógica aos Profissionais 
da Educação na Escola com Supervisão Militar Educacional irmã Stella Maria.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / aBaETETUBa / 28/03/2022 - 30/03/2022 Nº diárias: 2
aBaETETUBa / BElEM / 30/03/2022 - 30/03/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: HEllEN NYdE da SilVa E SoUZa
MaTrÍcUla: 57209554
cPf: 70003122204
carGo/fUNÇÃo:
ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE ii / ESPEcialiSTa
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 776544
Portaria de diarias No. 52559/2022
oBJETiVo: conduzir equipe técnica que participará do ii Módulo da forma-
ção Pedagógica aos Profissionais da Educação na Escola com Supervisão 
Militar Educacional irmã Stella Maria.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / aBaETETUBa / 28/03/2022 - 30/03/2022 Nº diárias: 2
aBaETETUBa / BElEM / 30/03/2022 - 30/03/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: ElioNaE TaVarES diaS
MaTrÍcUla: 182575
cPf: 08989850215
carGo/fUNÇÃo:
MoToriSTa / aTiV aPoio oPErac
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 776556
Portaria de diarias No. 52464/2022
oBJETiVo: conduzir o diretor da drTi para realizar serviços de inspeção de 
cHEcK liST na EEEfM Presidente Kennedy, localizada no Município de Maracanã.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
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BElEM / MaracaNa / 31/03/2022 - 31/03/2022 Nº diárias: 0
MaracaNa / BElEM / 31/03/2022 - 31/03/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: odiloN do carMo MElo
MaTrÍcUla: 5890911
cPf: 59750928253
carGo/fUNÇÃo:
MoToriSTa / aTiV aPoio oPErac
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 776413
Portaria de diarias No. 52525/2022
oBJETiVo: realizar visita na EE osiel alves Pereira, localizada no Município 
de Eldorado dos carajás, visando resposta ao processo 2021/200785 e 
Notícia fato n. 943-177/220 do MPPa.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / Eldorado doS caraJaS / 28/03/2022 - 28/03/2022 Nº diárias: 0
Eldorado doS caraJaS / BElEM / 28/03/2022 - 01/04/2022 Nº diárias: 4.5
NoME: lEila do Socorro MoNTEiro doS SaNToS
MaTrÍcUla: 57212633
cPf: 63487721287
carGo/fUNÇÃo:
aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 776426
Portaria de diarias No. 52527/2022
oBJETiVo: realizar entrega de materiais permanente (conjunto aluno/
MaQMÓVEiS, conjunto professor/MaQMÓVEiS, conjunto refeitório, arquivo 
em aço, estante em aço, mesa redonda, cadeira do conjunto/delta, con-
junto aluno/delta e kit cozinha) e retirada de materiais inservíveis na EEEM 
dom Mário de Miranda de Vilas Boas, localizada no Município de Bujarú.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BUJarU / 28/03/2022 - 28/03/2022 Nº diárias: 0
BUJarU / BElEM / 28/03/2022 - 29/03/2022 Nº diárias: 1.5
NoME: raiMUNdo NoNaTo MoNTEiro doS rEiS
MaTrÍcUla: 316962
cPf: 25101684287
carGo/fUNÇÃo:
SErVENTE rEf. i / aTiV aPoio oPErac
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 776424
Portaria de diarias No. 52515/2022
OBJETIVO: Viagem para verificação das instalações elétricas, instalação de 
bebedouros, movimentação e distribuição de materiais permanentes nas 
salas de aula, montagem de estante na EEEfM Basílio de carvalho, locali-
zada no Município de abaetetuba.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / aBaETETUBa / 28/03/2022 - 28/03/2022 Nº diárias: 0
aBaETETUBa / BElEM / 28/03/2022 - 30/03/2022 Nº diárias: 2.5
NoME: alMir JoSE dE oliVEira
MaTrÍcUla: 5128706
cPf: 38002752287
carGo/fUNÇÃo:
SErVENTE / aTiV aPoio oPErac
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 776409
Portaria de diarias No. 52532/2022
oBJETiVo: conduzir os servidores da GcE para realizarem entrega de 
materiais permanente (conjunto aluno/MaQMÓVEiS, conjunto professor/
MaQMÓVEiS, conjunto refeitório, arquivo em aço, estante em aço, mesa 
redonda, cadeira do conjunto/delta, conjunto aluno/delta e kit cozinha) e 
retirada de materiais inservíveis na EEEM dom Mário de Miranda de Vilas 
Boas, localizada no Município de Bujarú.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BUJarU / 28/03/2022 - 28/03/2022 Nº diárias: 0
BUJarU / BElEM / 28/03/2022 - 29/03/2022 Nº diárias: 1.5
NoME: cElSo ValENTE dE aZEVEdo
MaTrÍcUla: 5890944
cPf: 69475385215
carGo/fUNÇÃo:
MoToriSTa / aTiV aPoio oPErac
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 776416
Portaria de diarias No. 52530/2022
oBJETiVo: realizar entrega de materiais permanente (conjunto aluno/
MaQMÓVEiS, conjunto professor/MaQMÓVEiS, conjunto refeitório, arquivo 
em aço, estante em aço, mesa redonda, cadeira do conjunto/delta, con-
junto aluno/delta e kit cozinha) e retirada de materiais inservíveis na EEEM 
dom Mário de Miranda de Vilas Boas, localizada no Município de Bujarú.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BUJarU / 28/03/2022 - 28/03/2022 Nº diárias: 0
BUJarU / BElEM / 28/03/2022 - 29/03/2022 Nº diárias: 1.5
NoME: rUi TUPiNaMBaS loBaTo faVacHo
MaTrÍcUla: 6012736
cPf: 10549307249
carGo/fUNÇÃo:
EScrEV.daTiloGrafo / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 776420
Portaria de diarias No. 52528/2022
oBJETiVo: realizar entrega de materiais permanente (conjunto aluno/
MaQMÓVEiS, conjunto professor/MaQMÓVEiS, conjunto refeitório, arquivo 
em aço, estante em aço, mesa redonda, cadeira do conjunto/delta, con-
junto aluno/delta e kit cozinha) e retirada de materiais inservíveis na EEEM 
dom Mário de Miranda de Vilas Boas, localizada no Município de Bujarú.

oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BUJarU / 28/03/2022 - 28/03/2022 Nº diárias: 0
BUJarU / BElEM / 28/03/2022 - 29/03/2022 Nº diárias: 1.5
NoME: aNToNio lUiZ dE alENcar NErY
MaTrÍcUla: 183580
cPf: 09486259291
carGo/fUNÇÃo:
aG. dE PorTaria / aTiV aPoio oPErac
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 776421
Portaria de diarias No. 52518/2022
oBJETiVo: realizar avaliação de bens inservíveis para desfazimento e in-
ventário nas EE alUiSio PErEira, EE lUiZ P. MarTirES, EE arGENTi-
Na PErEira, cENTro EdUcaioNal coraÇÃo dE JESUS, EE YolaNda 
cHaVES. realizar tombamento do programa dinheiro direto na escola (PddE 
2019/2020) . fiscalizar e realizar tombamento dos diversos bens patrimoniais 
entregues por esta SEdUc, bem como, atualização das senhas dos gestores.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BraGaNca / 28/03/2022 - 28/03/2022 Nº diárias: 0
BraGaNca / BElEM / 28/03/2022 - 01/04/2022 Nº diárias: 4.5
NoME: MarcElo BaKEr SaNToS
MaTrÍcUla: 57213142
cPf: 25988182291
carGo/fUNÇÃo:
aUXiliar oPEracioNal / aTiV aPoio oPErac
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 776432
Portaria de diarias No. 52520/2022
oBJETiVo: realizar avaliação de bens inservíveis para desfazimento e in-
ventário nas EE alUiSio PErEira, EE lUiZ P. MarTirES, EE arGENTi-
Na PErEira, cENTro EdUcaioNal coraÇÃo dE JESUS, EE YolaNda 
cHaVES. realizar tombamento do programa dinheiro direto na escola (PddE 
2019/2020) . fiscalizar e realizar tombamento dos diversos bens patrimoniais 
entregues por esta SEdUc, bem como, atualização das senhas dos gestores.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BraGaNca / 28/03/2022 - 28/03/2022 Nº diárias: 0
BraGaNca / BElEM / 28/03/2022 - 01/04/2022 Nº diárias: 4.5
NoME: EVaNildo BarBoSa BaHia
MaTrÍcUla: 6012345
cPf: 16982983234
carGo/fUNÇÃo:
EScrEV.daTiloGrafo / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 776429
Portaria de diarias No. 52517/2022
oBJETiVo: realizar avaliação de bens inservíveis para desfazimento e in-
ventário nas EE Barão do Guajará, EE dr. José Malcher, EE luciola Brasil, EE 
Maglhães Barata, EE Norma Guilhon, EE Princesa leopoldina. realizar tom-
bamento do programa dinheiro direto na escola (PddE/2019/2020/2021) . 
fiscalizar e realizar tombamento dos diversos bens patrimoniais entregues 
por esta seduc, bem como, atualização das senhas dos gestores.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / colarES / 28/03/2022 - 28/03/2022 Nº diárias: 0
colarES / BElEM / 28/03/2022 - 01/04/2022 Nº diárias: 4.5
NoME: PaUlo BErGMaN fiEl MacHado
MaTrÍcUla: 941921
cPf: 21869162234
carGo/fUNÇÃo:
EScrEV.daTiloGrafo / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 776438
Portaria de diarias No. 52509/2022
oBJETiVo: Viagem com objetivo de fazer o levantamento situacional e 
estrutural; organizar a logística de entrega de materiais permanentes e 
verificar os espaços da EEEFM Basílio de Carvalho localizada no Município 
de abaetetuba, a reinauguração acontecerá no dia 30/03/2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / aBaETETUBa / 28/03/2022 - 28/03/2022 Nº diárias: 0
aBaETETUBa / BElEM / 28/03/2022 - 30/03/2022 Nº diárias: 2.5
NoME: WaNdErlicE rEJaNE da rocHa MiraNda
MaTrÍcUla: 5891271
cPf: 26965909234
carGo/fUNÇÃo:
aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 776446
Portaria de diarias No. 52516/2022
oBJETiVo: realizar avaliação de bens inservíveis para desfazimento e in-
ventário nas EE Barão do Guajará, EE dr. José Malcher, EE luciola Brasil, EE 
Maglhães Barata, EE Norma Guilhon, EE Princesa leopoldina. realizar tom-
bamento do programa dinheiro direto na escola (PddE/2019/2020/2021) . 
fiscalizar e realizar tombamento dos diversos bens patrimoniais entregues 
por esta seduc, bem como, atualização das senhas dos gestores.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / colarES / 28/03/2022 - 28/03/2022 Nº diárias: 0
colarES / BElEM / 28/03/2022 - 01/04/2022 Nº diárias: 4.5
NoME: iVETE MiriaN doS rEiS SEPEda
MaTrÍcUla: 6400337
cPf: 39716759215
carGo/fUNÇÃo:
aUX. dE SErV. GEraiS a / aTiV aPoio oPErac
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 776442
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Portaria de diarias No. 52534/2022
oBJETiVo: realizar entrega de materiais permanente (conjunto aluno/
MaQMÓVEiS, conjunto professor/MaQMÓVEiS, conjunto refeitório, arquivo 
em aço, estante em aço, mesa redonda, cadeira do conjunto/delta, con-
junto aluno/delta e kit cozinha) e retirada de materiais inservíveis na EEEM 
dom Mário de Miranda de Vilas Boas, localizada no Município de Bujarú.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BUJarU / 30/03/2022 - 30/03/2022 Nº diárias: 0
BUJarU / BElEM / 30/03/2022 - 31/03/2022 Nº diárias: 1.5
NoME: Marli do Socorro SilVa da coSTa
MaTrÍcUla: 5183030
cPf: 30647215268
carGo/fUNÇÃo:
daTiloGrafo / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 776451
Portaria de diarias No. 52533/2022
oBJETiVo: realizar entrega de materiais permanente (conjunto aluno/
MaQMÓVEiS, conjunto professor/MaQMÓVEiS, conjunto refeitório, arquivo 
em aço, estante em aço, mesa redonda, cadeira do conjunto/delta, con-
junto aluno/delta e kit cozinha) e retirada de materiais inservíveis na EEEM 
dom Mário de Miranda de Vilas Boas, localizada no Município de Bujarú.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BUJarU / 30/03/2022 - 30/03/2022 Nº diárias: 0
BUJarU / BElEM / 30/03/2022 - 31/03/2022 Nº diárias: 1.5
NoME: JoSE NEWToN GoNZalEZ da coSTa
MaTrÍcUla: 5918070
cPf: 26723077253
carGo/fUNÇÃo:
GESTor dE UNidadE SEdUc Na EScola / dirEcao
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 776458
Portaria de diarias No. 52537/2022
oBJETiVo: conduzir os servidores da GcE para realizarem entrega de 
materiais permanente (conjunto aluno/MaQMÓVEiS, conjunto professor/
MaQMÓVEiS, conjunto refeitório, arquivo em aço, estante em aço, mesa 
redonda, cadeira do conjunto/delta, conjunto aluno/delta e kit cozinha) e 
retirada de materiais inservíveis na EEEM dom Mário de Miranda de Vilas 
Boas, localizada no Município de Bujarú.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BUJarU / 30/03/2022 - 30/03/2022 Nº diárias: 0
BUJarU / BElEM / 30/03/2022 - 31/03/2022 Nº diárias: 1.5
NoME: JoSE caSTro MaScarENHaS
MaTrÍcUla: 5120330
cPf: 09813870206
carGo/fUNÇÃo:
SErVENTE / aTiV aPoio oPErac
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 776454
Portaria de diarias No. 52438/2022
oBJETiVo: conduzir equipe técnica que realizará tombamento do Programa 
dinheiro dieto na Escola PddE e também tombamento dos bens patrimoniais.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / colarES / 28/03/2022 - 01/04/2022 Nº diárias: 4
colarES / BElEM / 01/04/2022 - 01/04/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: WilKSoN aroUcHE SaMPaio
MaTrÍcUla: 57217529
cPf: 71703632249
carGo/fUNÇÃo:
MoToriSTa / aTiV aPoio oPErac
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 776536
Portaria de diarias No. 52535/2022
oBJETiVo: realizar entrega de materiais permanente (conjunto aluno/
MaQMÓVEiS, conjunto professor/MaQMÓVEiS, conjunto refeitório, arquivo 
em aço, estante em aço, mesa redonda, cadeira do conjunto/delta, con-
junto aluno/delta e kit cozinha) e retirada de materiais inservíveis na EEEM 
dom Mário de Miranda de Vilas Boas, localizada no Município de Bujarú.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BUJarU / 30/03/2022 - 30/03/2022 Nº diárias: 0
BUJarU / BElEM / 30/03/2022 - 31/03/2022 Nº diárias: 1.5
NoME: raiMUNdo NoNaTo MoNTEiro MaciEl
MaTrÍcUla: 25879
cPf: 44354916215
carGo/fUNÇÃo:
aUX.adMiNiSTraTiVo / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 776460
Portaria de diarias No. 52536/2022
oBJETiVo: realizar entrega de materiais permanente (conjunto aluno/
MaQMÓVEiS, conjunto professor/MaQMÓVEiS, conjunto refeitório, arquivo 
em aço, estante em aço, mesa redonda, cadeira do conjunto/delta, con-
junto aluno/delta e kit cozinha) e retirada de materiais inservíveis na EEEM 
dom Mário de Miranda de Vilas Boas, localizada no Município de Bujarú.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BUJarU / 30/03/2022 - 30/03/2022 Nº diárias: 0
BUJarU / BElEM / 30/03/2022 - 31/03/2022 Nº diárias: 1.5
NoME: fraNciSco JoSE do NaSciMENTo
MaTrÍcUla: 349984
cPf: 16648463287
carGo/fUNÇÃo:
aG. dE PorTaria / aTiV aPoio oPErac
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 776473

Portaria de diarias No. 52538/2022
oBJETiVo: conduzir os servidores da GcE para realizarem entrega de 
materiais permanente (conjunto aluno/MaQMÓVEiS, conjunto professor/
MaQMÓVEiS, conjunto refeitório, arquivo em aço, estante em aço, mesa 
redonda, cadeira do conjunto/delta, conjunto aluno/delta e kit cozinha) e 
retirada de materiais inservíveis na EEEM dom Mário de Miranda de Vilas 
Boas, localizada no Município de Bujarú.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BUJarU / 30/03/2022 - 30/03/2022 Nº diárias: 0
BUJarU / BElEM / 30/03/2022 - 31/03/2022 Nº diárias: 1.5
NoME: MarcoS aNToNio da SilVa MorEira
MaTrÍcUla: 192813
cPf: 18602266200
carGo/fUNÇÃo:
aG. dE PorTaria / aTiV aPoio oPErac
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 776466
Portaria de diarias No. 52381/2022
oBJETiVo: Serviços de inspeção de cHEcK liST na EEEfM Presidente Ke-
nnedy, localizada no Município de Maracanã.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MaracaNa / 31/03/2022 - 31/03/2022 Nº diárias: 0
MaracaNa / BElEM / 31/03/2022 - 31/03/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: iSraEl SoUZa carMoNa
MaTrÍcUla: 5958681
cPf: 89356101272
carGo/fUNÇÃo:
dirETor / dirEcao
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 776462

.

.

oUtras MatÉrias
.

desiGNar
Portaria Nº.2176/2022 de 24/03/2022
de acordo com o Processo nº 222740/2022
designar JoSÉ carloS oliVEira da SilVa, Matrícula Nº 55586780/1, 
Professor, para responder interinamente pela função de diretor i(GEd-3) 
da EEEfM.cel Sarmento/icoaraci, a contar de 25/03/2022.
LiceNÇa Para tratar de iNteresse ParticULar
Portaria Nº.:2037/2022 de 22/03/2022
conceder licença para Tratar de interesse Particular, a servidora clEUdiMar 
MarQUES doS SaNToS, matricula nº 57205539/1,Professora, lotada na 
EEEM Gonçalves dias/Parauapebas , no período de 11/03/2022 a 09/03/2024.
Portaria Nº.:2038/2022 de 22/03/2022
conceder licença para Tratar de interesse Particular, a servidora NElcY 
aQUiNo PiNHEiro, matricula nº 57227444/1, assistente administrativo, 
lotada na EE Manoel antônio de castro Sede Vinc/igarape-Miri, no período 
de 01/03/2022 a 28/02/2024.
LiceNÇa esPeciaL
Portaria Nº.1988/2022 de 22/03/2022
Nome:loUriVal dE SoUZa PErEira
Matrícula:5106990/3cargo:Espec em Educação
lotação:EEEf carlos drummond de andrade/Belém
Período:07/03/2022 a 05/05/2022
Triênios:02/03/2001 a 01/03/2004
Portaria Nº.1987/2022 de 22/03/2022
Nome:JorGE PaUliNo dUarTE dE araUJo
Matrícula:5506140/3cargo:Professor
lotação:divisão de legislação e Enquadramento/Belém
Período:20/03/2022 a 18/05/2022
Triênios:16/08/2009 a 15/08/2012
Portaria Nº.1014/2022 de 18/03/2022
Nome:lEda Maria GUiMarÃES SaNToS
Matrícula:5890733/1cargo:Técnico em Gestão
lotação:divisão de Prestação de contas/Belém
Período:01/03/2022 a 30/03/2022
Triênios:13/07/2017 a 14/02/2022
Portaria Nº.1830/2022 de 17/03/2022
Nome:lUciMar JaQUES da SilVa
Matrícula6388450/1:cargo:Merendeira
lotação:EE ruth Passarinho/Belém
Período:04/04/2022 a 02/06/2022
Triênios:01/09/1990 a 31/08/1993
Portaria Nº.1888/2022 de 18/03/2022
Nome:SElMa dE MEllo ViEira
Matrícula:5778999/1cargo:Professor
lotação:deptº Educac de atividades físicas/Belém
Período:11/04/2022 a 09/06/2022
Triênios:13/05/2013 a 12/05/2016
Portaria Nº.1995/2022 de 22/03/2022
Nome:GiSElE cHaVES PENNEr
Matrícula:5314577/2cargo:Professor
lotação:EE Santa luzia/Belém
Período:16/05/2022 a 14/06/2022 – 08/08/2022 a 06/09/2022
Triênios:20/05/2007 a 19/05/2010
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Portaria Nº.1996/2022 de 22/03/2022
Nome:raiMUNda carla alVorEdo da crUZ
Matrícula:5719372/1cargo:Professor
lotação:EE Barão do Tapajós/Santarém
Período:02/04/2022 a 31/05/2022 – 01/06/2022 a 30/06/2022 -
31/07/2022 a 29/08/2022
Triênios:10/07/2009 a 09/07/2009 – 10/07/2009 a 09/07/2012
Portaria Nº.1998/2022 de 22/03/2022
Nome:roSaliNa dE araUJo frEiTaS
Matrícula:567930/1cargo:Servente
lotação:EE João Santos/capanema
Período:04/04/2022 a 03/05/2022 – 04/05/2022 a 02/06/2022
Triênios:01/01/1998 a 31/12/2000 – 01/01/2001 a 31/12/2003
LiceNÇa MaterNidade
Portaria Nº.:1981/2022 de 21/03/2022
conceder licença Maternidade a SilVaNa dE SoUSa PaNToJa, matricula 
nº 57229391/2, Professor, lotada na EEEM dr Sergio Mota/Muaná, no perí-
odo de 12/02/2022 a 10/08/2022.
Portaria Nº.:1992/2022 de 22/03/2022
conceder licença Maternidade a BEaTriZ alVES TEiXEira, matricula nº 
5951187/1, assistente administrativo, lotada na EE Profª Vicentina Sodre de 
araujo/Sao domingos do capim, no período de 22/02/2022 a 20/08/2022.
LiceNÇa PaterNidade
Portaria Nº.:1986/2022 de 22/03 /2022
conceder licença Paternidade a MadSoN diaS SilVa, matricula nº 
5901748/1, Especialista em Educação, lotado na EE Maria Mirtes Sidrim 
Pessoa/capanema, no período de 16/11/2021 a 05/12/2021.
Portaria Nº.:1982/2022 de 21/03/2022
conceder licença Paternidade a faGNEr HENriQUE Maia fEiToSa , ma-
tricula nº 57190715/1, consultor Juridico do Estado, lotado na assessoria 
Juridica/Belém, no período de 03/03/2022 a 22/03/2022.
Portaria Nº.:1994/2022 de 22/03/2022
conceder licença Paternidade a roNdiNEli carNEiro loUrEiro, matri-
cula nº 54192818/2, Professor, lotado na EE Profª Maria araújo de figuei-
redo/ananindeua, no período de 10/02/2022 a 01/03/2022
LiceNÇa casaMeNto
Portaria Nº.:1993/2022 de 22/03/2022
conceder licença casamento a JoSÉ ricardo doS SaNToS, matricula 
nº5901688/1 , Especialista em Educação, lotado na EE Profª regina coeli 
Souza Silva/ananideua, no período de 14/03/2022 a 21/03/2022.
Portaria Nº.:73/2022 de 21/03/2022
conceder licença casamento a WElliNGToN dE liMa SoUSa, matricula 
nº 5938486/1, Professor, lotado na EE Walkise da S. Vianna/Marabá, no 
período de 19/03/2022 a 26/03/2022.
aProVaÇÃo de escaLa de escaLa de FÉrias
Portaria Nº.:819/2022 de 02/03/2022
Nome:SaNdra Maria dE aNdradE ViaNa
Matrícula:5677645/1 Período:01/06 à 30/06/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.conêgo leitão/castanhal
Portaria Nº.:1021/2022 de 11/03/2022
Nome:aNa criSTiNa MoNTEiro loBo
Matrícula:5391911/2 Período:01/06 à 30/06/22Exercício:2022
Unidade:EEEM raimunda Sena da Silva/curuça
Portaria Nº.:1026/2022 de 16/03/2022
Nome:JoSENiaS QUadroS corEcHa
Matrícula:54192143/2 Período:01/04 à 30/04/22Exercício:2022
Unidade:EEEM raimunda Sena da Silva/curuça
Portaria Nº.:1027/2022 de 16/03/2022
Nome:Maria do Socorro PiNHEiro rUiVo
Matrícula:727555/1 Período:01/06 à 15/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEM raimunda Sena da Silva/curuça
Portaria Nº.:30/2022 de 21/03/2022
Nome:alBErTo GUTEMBErG dE SoUZa PaUla
Matrícula:54196730/2 Período:17/05 à 15/06/22Exercício:2020
Unidade:EEEM Profª ducilla almeida do Nascimento/altamira
Portaria Nº.:31/2022 de 21/03/2022
Nome:ZElia dE PaUla lEiTE
Matrícula:57225299/1 Período:11/05 à 09/06/22Exercício:2022
Unidade:EEEM Profª ducilla almeida do Nascimento/altamira
Portaria Nº.:32/2022 de 21/03/2022
Nome:alicE SoUSa raBElo
Matrícula:57208214/1 Período:01/06 à 15/07/22Exercício:2021
Unidade:EEEM Profª ducilla almeida do Nascimento/altamira
Portaria Nº.:109/2022 de 15/03/2022
Nome:MarcoS aUrÉlio da SilVa daMaScENo
Matrícula:57218344/1 Período:21/06 à 20/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Prado lopes/curralinho
Portaria Nº.:037/2022 de 16/03/2022
Nome:adÃo PErEira PirES
Matrícula:57214181/1 Período:02/05 à 31/05/22Exercício:2021
Unidade:EE Profº José Wilson Pereira leite/conceição do araguaia
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.:442/2022 de 17/03/2022
Nome:caMila PoNTES YaNo
Matrícula:57226026/2 Período:17/06 à 31/07/22Exercício:2022
Unidade:EE Severiano Benedito de Souza/Stª Maria do Pará

Portaria Nº.:788/2022 de 02/03/2022
Nome:JoSÉ aUGUSTo ESPiNHEiro MElo
Matrícula:54185852/2 Período:01/06 à 30/06/22Exercício:2022
Unidade:8ª UrE/castanhal
Portaria Nº.:817/2022 de 02/03/2022
Nome: aNTÔNio GilMar do ESPiriTo SaNTo liMa
Matrícula:57218204/1 Período:01/06 à 30/06/22Exercício:2022
Unidade:EEEf Ernestina Thedy/castanhal
Portaria Nº.:818/2022 de 02/03/2022
Nome:PaUlo daS MErcÊS PriSTE
Matrícula:6022472/1 Período:01/05 à 30/05/22Exercício:2022
Unidade:EEEf Ernestina Thedy/castanhal
Portaria Nº.:094/2022 de 11/03/2022
Nome:JoSÉ aUGUSTo SoUSa dE BriTo
Matrícula:57214943/1 Período:01/05 à 30/05/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.andré alves/augusto correa
Portaria Nº.:095/2022 de 14/03/2022
Nome:lUcio da SilVa oliVEira
Matrícula:326267/1 Período:01/05 à 30/05/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.andré alves/augusto correa
Portaria Nº.:096/2022 de 17/03/2022
Nome:aNTÔNio carloS PErEira dE SoUSa
Matrícula:57214549/1 Período:01/05 à 30/05/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Benedito cardoso de athayde/augusto corrêa
Portaria Nº.:097/2022 de 17/03/2022
Nome:alciENE Maria da PaiXÃo dE BriTo riBEiro
Matrícula:57214350/1Período:01/05 à 30/05/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Profº Galvão/augusto corrêa
Portaria Nº.:098/2022 de 17/03/2022
Nome:GEMESoN lUiS doS SaNToS SaNTaNa
Matrícula:57214331/1 Período:01/05 à 30/05/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Profº Galvão/augusto corrêa
Portaria Nº.:099/2022 de 17/03/2022
Nome:JoaNa PaTrÍcia PErEira GoMES
Matrícula:57214493/1 Período:01/05 à 30/05/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Profº Galvão/augusto corrêa
Portaria Nº.:100/2022 de 21/03/2022
Nome:TiaGo SaNToS MaToS
Matrícula:57214540/1 Período:01/05 à 30/05/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Profº Galvão/augusto corrêa
Portaria Nº.:101/2022 de 21/03/2022
Nome:adNilSoN SilVa BorGES
Matrícula:57214563/1 Período:01/05 à 30/05/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Profº Galvão/augusto corrêa
Portaria Nº.:102/2022 de 21/03/2022
Nome:EdilENE SoUSa da coNcEiÇÃo
Matrícula:57214552/1 Período:01/05 à 30/05/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Profº Galvão/augusto corrêa
Portaria Nº.:104022 de 21/03/2022
Nome:JoÃo SaNTaNa fErrEira
Matrícula:678260/1 Período:01/05 à 30/05/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Profº Galvão/augusto corrêa
Portaria Nº.:105/2022 de 21/03/2022
Nome:raiMUNdo dE JESUS corrEa alVES
Matrícula:57214336/1 Período:01/05 à 30/05/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Profº Galvão/augusto corrêa
Portaria Nº.:106/2022 de 21/03/2022
Nome:Maria oNEidE dE oliVEira
Matrícula:6317600/1Período:01/05 à 30/05/22Exercício:2022
Unidade:EEEf assoc.de Pais e amigos dos Excep./Bragança
Portaria Nº.:107/2022 de 21/03/2022
Nome:raiMUNda MorEira da coSTa
Matrícula:6317693/1 Período:01/05 à 30/05/22Exercício:2022
Unidade:EEEf assoc.de Pais e amigos dos Excep./Bragança
Portaria Nº.:108/2022 de 21/03/2022
Nome:ValdEci MaTEUS dE aViZ JUNior
Matrícula:57214515/1 Período:01/05 à 30/05/22Exercício:2022
Unidade:EEEf assoc.de Pais e amigos dos Excep./Bragança
Portaria Nº.:109/2022 de 21/03/2022
Nome:THaMirES cláUdia oliVEira da cUNHa
Matrícula:57215143/1 Período:01/05 à 30/05/22Exercício:2022
Unidade:EEEf assoc.de Pais e amigos dos Excep./Bragança
Portaria Nº.:110/2022 de 21/03/2022
Nome:daNdara MoNTElo aUad
Matrícula:57214498/1Período:01/05 à 30/05/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM. luiz Paulino Martires/Bragança
Portaria Nº.:111/2022 de 21/03/2022
Nome:JoElMa NaSciMENTo da SilVa
Matrícula:57214503/1 Período:01/05 à 30/05/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM. luiz Paulino Martires/Bragança
Portaria Nº.:112/2022 de 21/03/2022
Nome:HarrYSoN aldaY BarBoSa da SilVa
Matrícula:57228677/2 Período:01/05 à 30/05/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM. luiz Paulino Martires/Bragança
Portaria Nº.:113/2022 de 21/03/2022
Nome:oTaVio aUGUSTo dE SalES SilVa
Matrícula:7006713/1 Período:01/05 à 30/05/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM. luiz Paulino Martires/Bragança
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Portaria Nº.:74/2022 de 21/03/2022
Nome:fraNciSca SilVa dE carValHo
Matrícula:5611601/1 Período:01/07 à 14/08/22Exercício:2021
Unidade:EE Profª izabel Maracaípe/itupiranga
Portaria Nº.:75/2022 de 21/03/2022
Nome:GilVaNicE SilVa da lUZ
Matrícula:57209573/1 Período:01/07 à 14/08/22Exercício:2021
Unidade:EE Profª izabel Maracaípe/itupiranga
Portaria Nº.:76/2022 de 21/03/2022
Nome:aNTÔNio lUiS ViEira da SilVa
Matrícula:57210997/1 Período:01/05 à 30/05/22Exercício:2021
Unidade:EE dr. Gaspar Vianna/Marabá
Portaria Nº.:77/2022 de 21/03/2022
Nome:EliZaNGEla BaNdEira oliVEira
Matrícula:57212865/1 Período:01/05 à 30/05/22Exercício:2021
Unidade:EE dr. Gabriel Sales Pimenta/Marabá
Portaria Nº.:78/2022 de 21/03/2022
Nome:ValdErY MoraES dE oliVEira
Matrícula:57211034/1 Período:01/05 à 30/05/22Exercício:2022
Unidade:EE dr. Gabriel Sales Pimenta/Marabá
Portaria Nº.:80/2022 de 21/03/2022
Nome:JEaNNE da SilVa caValcaNTE
Matrícula:5448832/1 Período:01/06 à 15/07/22Exercício:2021
Unidade:EE Paulo freire/Marabá
Portaria Nº.:84/2022 de 22/03/2022
Nome:MaNoEl NUNES da SilVa NETo
Matrícula:5297214/1 Período:30/06 à 13/08/22Exercício:2019
Unidade:EE São José/Marabá
Portaria Nº.:85/2022 de 22/03/2022
Nome:daNiEl GoMES loPES
Matrícula:57212080/1 Período:01/05 à 30/05/22Exercício:2021
Unidade:EE José cursino de azevedo/Marabá
Portaria Nº.:86/2022 de 22/03/2022
Nome:oSilEidE dE JESUS lira
Matrícula:57209496/1 Período:17/05 à 30/06/22Exercício:2021
Unidade:EE irmã dorathy Stang/Jacundá
Portaria Nº.:87/2022 de 22/03/2022
Nome:lUiZ Eladio doS SaNToS coSTa
Matrícula:57209026/1 Período:17/05 à 30/06/22Exercício:2021
Unidade:EE irmã dorathy Stang/Jacundá
Portaria Nº.:88/2022 de 22/03/2022
Nome:GEaNE dE dEUS ViaNa
Matrícula:5568161/1 Período:17/05 à 30/06/22Exercício:2021
Unidade:EE irmã dorathy Stang/Jacundá
Portaria Nº.:033/2022 de 16/03/2022
Nome:JailSoN daS MErcES daMaScENo
Matrícula:57216714/1 Período:15/04 à 14/05/22Exercício:2019
Unidade:EE Manoel lobato/Primavera
Portaria Nº.:040/2022 de 16/03/2022
Nome:Maria do Socorro fErrEira dE SoUSa
Matrícula:5544564/1 Período:01/05 à 30/05/22Exercício:2021
Unidade:EE João Santos/capanema
Portaria Nº.:57/2022 de 21/03/2022
Nome:roSENi SaNTa BriGida BorGES
Matrícula:57211136/1 Período:01/05 à 30/05/22Exercício:2021
Unidade:EE Padre dubois/Salinópolis
Portaria Nº.:175/2022 de 21/03/2022
Nome:carMEN lUcia SilVa QUEiroZ dE MoraES
Matrícula:6400078/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:UTE Profª Marli almeida fontenelle de castro/Stº antônio do Tauá
Portaria Nº.:176/2022 de 21/032022
Nome:aNa claUdia doS rEiS aMaral
Matrícula:5713528/1 Período:01/07 à 14/08/22Exercício:2022
Unidade:UTE Profª Marli almeida fontenelle de castro/Stº antônio do Tauá
Portaria Nº.:177/2022 de 21/03/2022
Nome:MarlENE do NaSciMENTo BENTES
Matrícula:5691230/2Período:14/07 à 12/08/22Exercício:2022
Unidade:UTE Profª Marli almeida fontenelle de castro/Stº antônio do Tauá
Portaria Nº.:178/2022 de 21/03/2022
Nome: alcidES PErEira dE SoUZa
Matrícula:57211294/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEM celso rodrigues/Stº antônio do Tauá
Portaria Nº.:179/2022 de 21/03/2022
Nome:EMaNUEllE da SilVa MiraNda
Matrícula:8401094/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEM celso rodrigues/Stº antônio do Tauá
Portaria Nº.:180/2022 de 21/03/2022
Nome:Maria do Socorro BarroS dE liMa
Matrícula:5340101/3 Período:01/07 à 14/08/22Exercício:2022
Unidade:EEEM celso rodrigues/Stº antônio do Tauá
Portaria Nº.:181/2022 de 21/03/2022
Nome:rafaEla SHarra SilVa da crUZ daMaScENo
Matrícula: 57215745/1Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEM celso rodrigues/Stº antônio do Tauá
Portaria Nº.:182/2022 de 21/03/2022
Nome:alBENi liMa dE fraNÇa
Matrícula:380709/1 Período:01/06 à 30/06/22Exercício:2022
Unidade:EEEM inacio Moura/Stº antônio do Tauá

Portaria Nº.:184/2022 de 21/03/2022
Nome:EdNa PalHa doS SaNToS
Matrícula:380954/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2022
Unidade:EEEM inacio Moura/Stº antônio do Tauá
Portaria Nº.:185/2022 de 21/03/2022
Nome:EdNilSoN BEZErra lEal
Matrícula:54180756/2 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEM inacio Moura/Stº antônio do Tauá
Portaria Nº.:186/2022 de 21/03/2022
Nome:ESTEla doS SaNToS SilVa
Matrícula:5901594/1 Período:20/07 à 02/09/22Exercício:2022
Unidade:EEEM inacio Moura/Stº antônio do Tauá
Portaria Nº.:187/2022 de 22/03/2022
Nome:EdNa rodriGUES MarTiNS
Matrícula:5897360/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEf, Magalhães Barata/colares
Portaria Nº.:187/2022 de 21/03/2022
Nome:Maria JoSÉ SilVa dE SoUSa
Matrícula:5900756/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEM inacio Moura/Stº antônio do Tauá
Portaria Nº.:188/2022 de 21/03/2022
Nome:SaNdra Maria NaSciMENTo MoraiS
Matrícula:5713552/1 Período:18/07 à 31/08/22Exercício:2022
Unidade:EEEM inacio Moura/Stº antônio do Tauá
Portaria Nº.:189/2022 de 22/03/2022
Nome:Maria do Socorro crUZ
Matrícula:5897679/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Norma Guilhon/colares
Portaria Nº.:183/2022 de 21/03/2022
Nome:adriaNa do Socorro da crUZ MaSToP
Matrícula:54186161/2 Período:01/07 à 14/08/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Norma Guilhon/colares
torNar seM eFeito
Portaria Nº.:1887/2022 de 18/03/2022
Tornar sem efeito a PorTaria Nº 1643/2022 de 11/03/2022, que conce-
deu 60 dias de licença Especial,os Triênios de 13/05/2010 a 12/05/2013 
e de 13/05/2013 a 12/05/2016,referente aos períodos de 11/04/2022 a 
10/05/2022 e de 11/05/2022 a 09/06/2022 a servidora SElMa dE MEllo 
ViEira, matrícula nº 5778999/1, Professor,lotada no departamento Edu-
cacional de atividades Físicas/Belém, para fins de regularização funcional.
retiFicar
Portaria Nº.:1985/2022 de 22/03/2022
Retificar na PORTARIA Nº 09404/2021 de 04/11/2021, que conce-
deu 30 dias de licença Especial, no período 01/12/2021 a 30/12/2021 
para 06/12/2021 a 04/01/2022, referente ao Triênio de 23/07/2015 a 
22/07/2018 ao servidor MadSoN diaS SilVa, matrícula nº 5901748/1, 
Especialista em Educação, lotado na EE Maria Mirtes Sidrim Pessoa/capa-
nema, para fins de regularização Funcional

Protocolo: 776582
GoVerNo do estado do ParÁ

secretaria de estado de edUcaÇÃo
NÚcLeo de LicitaÇÃo 
aViso de LicitaÇÃo

Modalidade: PreGÃo eLetrôNico srP Nº 007/2022-NLic/sedUc
objeto: Pregão Eletrônico no Sistema de rEGiSTro dE PrEÇoS para  es-
colha da proposta mais vantajosa para futura e eventual contratação de 
empresa especializada na PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE MaNUTENÇÃo 
PrEdial, PrEVENTiVa E corrETiVa, coM o forNEciMENTo dE MaTE-
riaiS NEcESSárioS, visando execução de atividades de manutenção, 
reforma e reparos de instalações prediais, elétricas, hidrosanitárias, tele-
fonia, lógica, de climatização e de construção civil em geral para atender 
as necessidades da Secretaria de Educação do Estado do Pará em suas 
edificações das diversas unidades educacionais em todo estado, sedes re-
gionais nos diversos municípios que não são atendidos por nenhum contra-
to ou atuação interna dessa natureza, conforme condições, quantidades e 
exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 
Processo nº  2020/493888 - PaE
UaSG 925315
observação: os interessados poderão obter o edital a partir do dia 
25/03/2022, através dos sites https://www.gov.br/compras/pt-br, www.
seduc.pa.gov.br e www.compraspara.pa.gov.br. Maiores informações no 
Núcleo de licitação - Nlic através do fone: 0xx-91-3201-5096 ou pelo 
e-mail: seduc.nlic@gmail.com.
responsável pelo certame:
Nome: camila dias de oliveira
local: www.gov.br/compras/pt-br
data: 08/04/2022
Hora: 10h00min 
Programa de Trabalho: 16101.12 122.1509 
Programa de Trabalho: 16101.12 122.1509 
Projeto atividade: 7674/7672 Produto: 3008/1609
Natureza de despesa: 3390.39
fonte e origem do recurso: 0102-Estadual
Belém, 24 de março de 2022.
Elieth de fátima da Silva Braga
Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 776651
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.

Portaria
.

reMoÇÃo de serVidor
e- Protocolo nº 2022/ 297186
Portaria Nº 905/22, de 23 de Março de 2022.
rEMoVEr, o(a) servidor(a) SoNia SoUZa caMPoS, id. funcional n° 
57209678/ 1, cargo de aGENTE adMiNiSTraTiVo B, da dirEToria dE 
dESENVolViMENTo do ENSiNo, para a dirEToria dE acESSo E aVa-
liaÇÃo, a contar de 21.03.2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará.

Protocolo: 776307
deLeGaÇÃo de coMPetÊNcia
e- Protocolo nº 2022/ 330558
Portaria Nº 874/22, de 21 de Março de 2022.
dElEGar coMPETÊNcia ao(a) servidor(a) rENaTo fErrEira carr, id. 
funcional nº 5719100/ 2, na função de coordENador do caMPUS dE 
rEdENÇÃo, para outorgar grau a turma, desta iES conforme abaixo:
cUrSo  daTa MUNicÍPio
Engenharia de Produção
Tecnologia de alimentos  23/03  rEdENÇÃo
TadS
c. Naturais - física
e- Protocolo nº 2022/ 330349
Portaria Nº 873/22, de 21 de Março de 2022.
dElEGar coMPETÊNcia a ao(a) servidor(a) NiVEa Maria coElHo Bar-
BoSa dE alMEida, id. funcional nº 57174460/ 4, na função de coordE-
Nador do caMPUS dE coNcEiÇÃo do araGUaia, para outorgar grau a 
turma, desta iES conforme abaixo:
cUrSo daTa MUNicÍPio
Enfermagem
Ed. física 22/03  coNcEiÇÃo do araGUaia
Matemática
Pedagogia
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará.

Protocolo: 776306
coNcessÃo de aUXiLio tese/dissertaÇÃo
e-Protocolo nº 2022/36840
Portaria N° 841/22, de 17 de Março de 2022.
coNcEdEr auxílio Tese/dissertação ao(a) servidor(a) aNdrÉa SoUZa dE al-
BUQUErQUE, id. funcional nº 5804426/ 2, cargo de TÉcNico c, lotado no co-
ordENadoria adMiNiSTraTiVa do caMPUS i, referente à defesa de Tese de 
doutorado em Educação em ciências e Matemáticas, pela Universidade federal 
do Pará, correspondente a 80% sobre o vencimento base da docente
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará.

Protocolo: 776301
coMissÃo iNstitUcioNaL de siNdicÂNcia e Pad – ciPad/
ceNtraL e setoriaL
e- Protocolo nº 2022/193398
Portaria N° 829/22, de 17 de Março de 2022.
o reitor da Universidade do Estado do Pará, usando das atribuições legais 
e Estatutárias que lhe são conferidas pelo decreto Estadual s/n, publicado 
no Diário Oficial nº 34.600 de 01.06.2021,
coNSidEraNdo o disposto no artigo nº 199 da lei nº 5810 de 24.01.1994, 
que obriga a autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço públi-
co a promover a apuração dos fatos mediante SiNdicÂNcia ou ProcESSo 
adMiNiSTraTiVo diSciPliNar, assegurado ao acusado a ampla defesa;
coNSidEraNdo a necessidade desta Universidade dispor de um grupo de trabalho 
que, tenha atribuição específica de conduzir e, dar celeridade aos processos que tra-
tem de assuntos pertinentes ao previsto na Lei nº 5.810/94 - RJU, especificamente a 
procedimentos de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar – PAD;
CONSIDERANDO finalmente a indicação de servidores para realizar traba-
lhos na apuração de fatos mediante SiNdicÂNcia ou ProcESSo adMi-
NiSTraTiVo diSciPliNar, tanto na comissão central como dos repre-
sentantes Setoriais desta IES, CONSIDERANDO finalmente a solicitação 
de atualização dos membros da referida comissão institucional conforme o 
Protocolo eletrônico 2022/193398 de 16.02.2022;
r E S o l V E :
art. 1º - dESiGNar os servidores desta iES em relação anexa, para com-
porem a COMISSÃO INSTITUCIONAL DE SINDICÂNCIA E PAD – CIPAD/
cENTral E SETorial da UNiVErSidadE do ESTado do Pará.
Art. 2º – Esta PORTARIA entra em vigor na data de sua publicação, ficando 
revogada a PorTaria N° 081/22, dE 18 dE JaNEiro dE 2022, publicada 
no doE nº 34.841 de 24.01.2022.
coMissÃo ceNtraL
PrESidENTE  id. fUNcioNal carGo
WaldEcir PErEira PiNHEiro 54188861/ 2 TÉcNico
MEMBroS
aNa rUTE SilVa fErrEira 5812275/ 1 aGENTE adMiNiSTraTiVo
cHriSTiaN laUro do coUTo 55588279/ 2 MoToriSTa
Márcio NEVES da SilVa 57201581/ 1 aGENTE adMiNiSTraTiVo
coMiSSÃo SETorial

caMPUS dE caSTaNHal
JoSYaNE BraSil da SilVa 55586725/ 2 ProfESSor aSSiSTENTE
SilVia dE faTiMa frEirE da SilVEira caSTaNHEira 57200913/ 1 
aGENTE adMiNiSTraTiVo
caMPUS dE SaNTarÉM
roSiNEidE da SilVa BENTES 57193236/ 1 ProfESSor adJUNTo
aNa cElY dE SoUSa coElHo 57196300/ 2 aGENTE adMiNiSTraTiVo
caMPUS dE rEdENÇÃo
faBia Maria dE SoUZa 5707870/ 4 ProfESSor aSSiSTENTE
MaUricio MariNHo BarroS dE oliVEira 5957060/ 1 aGENTE adMi-
NiSTraTiVo
caMPUS dE TUcUrUÍ
NaTalia KariNa NaSciMENTo da SilVa 5910717/ 2 ProfESSor aSSiSTENTE
Maria da coNcEicao PErEira BUGariM 5186978/ 3 TÉcNico
caMPUS dE SalVaTErra
rafaEl ViTTi MoTa 5908582/ 2 ProfESSor aSSiSTENTE
rENaTo da SilVa loBaTo 57223979/ 1 aGENTE adMiNiSTraTiVo
caMPUS dE ParaGoMiNaS
Joao rodriGo coiMBra NoBrE 57219956/ 2 ProfESSor aSSiSTENTE
roSaNGEla fErrEira NoNaTo 57209276/ 1 aGENTE adMiNiSTraTiVo
caMPUS dE MaraBá
JaVaN PErEira MoTTa 5905495/ 1 ProfESSor aSSiSTENTE
VaNda coElHo rEGo 57202095/ 2 aUXiliar dE laBoraTÓrio
caMPUS dE iGaraPÉ-aÇU
rodriGo rafaEl SoUZa dE oliVEira 5926369/ 1 ProfESSor aUXiliar
EdilToN aNTÔNio liMa dE aNdradE 57200829/ 1 aGENTE adMiNiSTraTiVo
caMPUS dE MoJU
roSEli fErNaNdES dE SENa 5810019/ 2 TÉcNico
JaMiSoN araUJo MENdES 57200730/ 1 TÉcNico
caMPUS dE coNcEiÇÃo do araGUaia
PriScilla rodriGUES caMiNHa carNEiro 5906957/ 2 ProfESSor aUXiliar
ElZiaNE araUJo loPES 5894418/ 3 aGENTE adMiNiSTraTiVo
caMPUS dE caMETá
cHriSTiaN dE MEllo ViEira 55590118/ 2 ProfESSor aUXiliar
fraNciNETE da SilVa BaTiSTa 57200851/ 1 aGENTE adMiNiSTraTiVo
caMPUS dE SÃo MiGUEl do GUaMá
carloS do Socorro GUErrEiro VaZ 5787920/ 2 ProfESSor aSSiSTENTE
HUGo TiaGo NaSciMENTo carValHo 5957077/ 1 aGENTE adMiNiSTraTiVo
caMPUS dE BarcarENa
MarcoS aNTÔNio BarroS doS SaNToS 57233410/ 1 ProfESSor aSSiSTENTE
lorENa MicHEllE SaBiNo GoMES dE oliVEira 57214894/ 1 aGENTE 
adMiNiSTraTiVo
caMPUS dE BraGaNÇa
daNiEl da SilVa NoroNHa 57201588/ 1 MoToriSTa
EliElToN MoNTEiro da SilVa 5956936/ 1 aGENTE adMiNiSTraTiVo
caMPUS dE alTaMira
GilENo EdU laMEira dE MElo 5812232/ 3 ProfESSor aSSiSTENTE
adGildE BaTTiSToN 57214506/ 2 aGENTE adMiNiSTraTiVo
caMPUS dE ViGia
KaTia Maria doS SaNToS MElo 57193314/ 1 ProfESSor aSSiSTENTE
EdiaNE do roSario Gaia ModESTo 57213091/ 1 aUXiliar dE laBoraTÓrio
caMPUS ii (ccBS)
oliValdo aUGUSTo coElHo MorEira 57209325/ 1 aUXiliar dE la-
BoraTÓrio
NElSoN VaScoNcEloS PorTo 57202692/ 1 aGENTE adMiNiSTraTiVo
caMPUS iV (ccBS)
MarGarETE carrEra BiTTENcoUrT 5147336/ 5 ProfESSor aSSiSTENTE
Marilda Maria da SilVa 5897290/ 1 aGENTE adMiNiSTraTiVo
caMPUS i (ccSE)
MarilENE doS SaNToS MarQUES 662631/ 2 ProfESSor aSSiSTENTE
JoSE HEraldo MoNTEiro BarrETo 54188852/ 1 arTÍficE dE MaNUTENÇÃo
caMPUS iii (ccBS)
fErNaNdo PErEira dE JESUS 3185010/ 1 ProfESSor aSSiSTENTE
ViTor VaScoNcEloS SilVa 80846219/ 1 aUX. S. dE coMUNicaÇÃo
caMPUS V (ccNT)
aliNE SoUZa SardiNHa 57233073/ 1 ProfESSor aSSiSTENTE
roSE daS GracaS BEZErra dE SoUZa GaTiNHo 55587180/ 2 TÉcNico B
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará.

Protocolo: 776294
ProGressÃo FUNcioNaL tÉcNico adMiNistratiVo
e- Protocolo nº 2021/ 1273865
Portaria Nº 882/22, de 21 de Março de 2022.
coNcEdEr ao(a) servidor(a) JEaNE oliVEira PriMo, id. funcional nº 57201230/ 
1, cargo de aGENTE adMiNiSTraTiVo B - iii, lotado no caMPUS dE alTaMira, 
Progressão funcional por Merecimento-avaliação de desempenho, período aquisitivo 
2018/2020, para referência iV da classe B, do cargo de aGENTE adMiNiSTraTiVo, 
integrante do quadro permanente de servidores Técnicos, administrativos e opera-
cionais da UEPa, com vigência retroativa a contar de 04.11.2021.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará.

Protocolo: 776313
eXoNeraÇÃo de carGo eM coMissÃo
e- Protocolo nº 2022/ 52948
Portaria Nº 878/22, de 21 de Março de 2022.
EXoNErar, a pedido, o(a) servidor(a) aNa PaUla MarQUES frEiTaS, id. 
funcional nº 57192598/2, do cargo em comissão de coordENador ad-
MiNiSTraTiVo dE caMPUS dE iNTErioriZaÇÃo(TUcUrUÍ), código GEP-
daS-011.2, a contar de 02.04.2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará.

Protocolo: 776309
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ProGressÃo FUNcioNaL doceNte
e- Protocolo nº 2021/ 898403
Portaria Nº 903/22, de 23 de Março de 2022.
coNcEdEr ao(a) servidor(a) rafaEl ViTTi MoTa, id. funcional nº 
5908582/2, cargo de ProfESSor aSSiSTENTE iii, lotado no(a) caMPUS 
dE SalVaTErra, progressão HoriZoNTal, para referência iV da classe de 
ProfESSor aSSiSTENTE com vigência a contar de 17.08.2021.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará.

Protocolo: 776310

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

coNcessÃo de LiceNÇa PrÉMio
e- Protocolo nº 2022/68264
Portaria Nº 897/2022, de 22 de Março de 2022.
coNcEdEr ao(a) servidor(a) servidor(a) lUZiaNNE fErNaNdES dE oli-
VEira, id. funcional nº 5722799/ 2,cargo de foNoaUdioloGo,lota-
do(a) no(a) coordENadoria adMiNiSTraTiVado caMPUS ii,goze de 
60(sessenta) dias de licença Prémio, referente ao triénios de16.02.2009a 
15.02.2012 no período de 15.03.2022 a 13.05.2022.
e- Protocolo nº 2022/181723
Portaria Nº 870/2022, de 21 de Março de 2022.
coNcEdEr ao(a) servidor(a) SHirlEY Mara dE alMEida NaUar, id. 
funcional nº 5519624/1,cargo de ProfESSor aUXiliar,lotado(a) no(a) 
dEParTaMENTo dE MorfoloGiaEciENciaS fiSioloGicaS , goze de 
30(trinta) dias de licença Prémio, referente aotriéniosde01.08.2011 a 
31.07.2014 no período de 04.03.2022 a 02.04.2022.
e- Protocolo nº 2022/210926
Portaria Nº 875/2022, de 21 de Março de 2022.
coNcEdEr ao(a) servidor(a) VaNdErSoN cUNHa do NaSciMENTo, id. 
funcional nº5618894/ 2,cargo de TEcNico c, lotado(a) no(a) coordE-
Nadoria adMiNiSTraTiVadocaMPUS iii,goze de 60(sessenta) dias de 
licença Prémio, referente ao triénios de 11.07.2017a 12.02.2022 no perí-
odo de 02.05.2022 a 30.06.2022.
e- Protocolo nº 2022/153105
Portaria Nº 900/2022, de 22 de Março de 2022.
coNcEdEr ao(a) servidor(a) raiMUNdo Socorro fErrEira dE SoU-
Za, id. funcional nº 3184927/ 1,cargo de aUXiliar dE SErVico c, lota-
do(a) no(a) coordENadoria adMiNiSTraTiVa do caMPUS iii,goze de 
30(trinta) dias de licença Prémio, referente ao triénios de 03.02.2009 a 
02.02.2012 no períodode01.08.2022 a 30.08.2022.
e- Protocolo nº 2022/275620
Portaria Nº 904/2022, de 23 de Março de 2022.
coNcEdEr ao(a) servidor(a) BENicio dE SoUZa SilVa, id. funcional nº 
57213670/ 2,cargo de aGENTE adMiNiSTraTiVo a, lotado(a) no(a) co-
ordENadoriaadMiNiSTraTiVa do caMPUS i,goze de 30(trinta) dias de 
licença Prémio, referente ao triénios de 26.02.2012 a 25.02.2015, no pe-
ríodo de 03.10.2022 a 01.11.2022.
e- Protocolo nº 2022/201070
Portaria Nº 883/2022, de 21 de Março de 2022.
coNcEdEr ao(a) servidor(a) MaricElY JaNETTE Uria Toro, id. funcio-
nal nº 54188855/ 1, cargo de ProfESSor adJUNTo, lotado(a) no(a) dE-
ParTaMENTo dE TEcNoloGia dE aliMENToS, 30(trinta) dias de licença 
Prémio, referente ao triénio de 02/03/2005 a 01/03/2008, no período de 
01.03.2022 a 30.03.2022.
e- Protocolo nº 2022/170967
Portaria Nº 865/2022, de 18de Março de 2022.
coNcEdEr ao(a) servidor(a) TaTiaNE coSTa QUarESMa, id. funcional nº 
57192119/ 2,cargo de ProfESSor aSSiSTENTE, lotado(a) no(a) caMPUS 
dE SaNTarEM, gozede120(cento e vinte) dias de licença Prémio, no perí-
odo de 07.03.2022 a 04.07.2022, conforme os triénios a abaixo:
01.04.2014 a 31.03.2017 = 60 (sessenta) dias
01.04.2017 a 31.03.2020 = 60 (sessenta) dias
e- Protocolo nº 2022/1356615
Portaria Nº 872/2022, de 21 de Março de 2022.
coNcEdEr ao(a) servidor(a) KaTia SiMoNE KiETZEr, id. funcional nº 
57197578/ 1,cargo de ProfESSor adJUNTo, lotado(a) no(a) dEParTa-
MENTodE MorfoloGia E ciENciaS fiSioloGicaS, goze de 180(cento e 
oitenta) dias de licença Prémio, no período de 01.06.2022 a 27.11.2022, 
conforme os triénios a abaixo:
08.05.2011 a 04.05.2014 = 60 (sessenta) dias
05.08.2014 a 04.05.2017 = 60 (sessenta) dias
08.05.2017 a 04.05.2020 = 60 (sessenta) dias
e- Protocolo nº 2022/1356615
Portaria Nº 871/2022, de 21 de Março de 2022.
dETErMiNar ao(a) servidor(a) KaTia SiMoNE KiETZEr, id. funcional 
nº 57197578/ 1,cargo de ProfESSor adJUNTo, lotado(a) no(a) 
dEParTaMENTodE MorfoloGia E ciENciaS fiSioloGicaS, goze de 
30(Trinta) dias restantes de licença Prémio, concedido pela PorTaria nº 
1340, de 23.05.2016, referente ao triénio, 08.05.2008 a 07.05.2011, no 
período de 02.05.2022 a 31.05.2022.
e- Protocolo nº 2021/1129390
Portaria Nº 912/2022, de 23 de Março de 2022.
dETErMiNar ao(a) servidor(a) Marcia do Socorro fariaS liMa 
MarTiNS, id. funcional nº 54188851/1, cargo de TEcNico dE 
laBoraTorio, lotado(a) no(a) coordENadoriaadMiNiSTraTiVa do 
caMPUS ii , goze de 30(Trinta) dias restantes de licença Prémio,concedido 
pela PorTaria nº 254, de 22.01.2020, referente ao triénio, 02.03.2011 a 
01.03.2014, no período de 15.05.2022 a 13.06.2022.

e- Protocolo nº 2021/1093406
Portaria Nº 898/2022, de 22 de Março de 2022.
dETErMiNar ao(a) servidor(a) JoSiaNE daS GracaS carValHooliVEira, id. 
funcional nº 54190004/ 2,cargo de TEcNico c, lotado(a) no(a) coordENadoria 
adMiNiSTraTiVa do caMPUS ii , goze de 30(Trinta) dias restantes de licença 
Prémio, concedido pela PorTaria nº 2340, de 26.06.2017, referente ao triénio, 
20.04.2014 a 19.04.2017, no período de 03.03.2022 a 01.04.2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará.

Protocolo: 776283
.

errata
.

errata - coNcessÃo de LiceNÇa PreMio
Retificar os termos da PORTARIA n° 257/22, de 01 de Fevereiro 
de 2022., publicada no d.o.e nº 34.854 de 03.02.2022, referente 
a coNcessÃo de LiceNÇa PreMio, saLete de JesUs oLiVeira 
dos saNtos,o seguinte:
oNde se LÊ:
“ …,no triénio de 01.03.2003 a 01.03.2006
 01.03.2006 a 03.2009....”
Leia-se: “…,01.03.2006 a 28.02.2009
01.03.2009 a 28.02.2012.......”
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará.

Protocolo: 776286
.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade  de Processo LicitatÓrio
Processo: 2021/1350903
Nº da iNeXiGiBiLidade:  03/2022
daTa da aSSiNaTUra: 23/03/2022
ParTES/ coNTraTada: coNHEciMENTo iNTEGrado E aSSESSoria EM 
GESTÃo EMPrESarial lTda
cNPJ: 40.116.703/0001-02
oBJETo: inscrição, em grupo, no curso intitulado aS BaSES da QUiroPraXia 
clÍNica Para fiSioTEraPEUTaS, cujo objeto é o treinamento e capacitação da 
equipe no tratamento de pacientes com Deficiência Física e Intelectual, para me-
lhor atendimento a comunidade usuária do centro Especializado em reabilitação 
- cEr ii da Unidade de Ensino e assistência em fisioterapia e Terapia ocupacio-
nal- UEafTo do ccBS/UEPa. a referida ação possui guarida no Projeto cEr-ii 
(cENTro ESPEcialiZado EM rEaBiliTaÇÃo do TiPo ii - Belém).
ENdErEÇo: rua francisco da cunha, 392, Sala 501, Edf. Emp. Master. Boa 
Viagem. cEP: 51.020-041. recife/PE.
Valor: r$ 7.840,00 (sete mil, oitocentos e quarenta reais).
doTaÇÃo orÇaMENTária: 74201.12.364.1506.8472
foNTE dE rEcUrSo: 339039
ElEMENTo da dESPESa: 0269 e 0669
fUNdaMENTo lEGal: art. 25, Vi da lei nº 8.666/93
ordENador rESPoNSáVEl: claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
TErMo dE raTificaÇÃo dE iNEXiGiBilidadE dE ProcESSo liciTaTÓrio
O Reitor da Universidade do Estado do Pará – UEPA, no uso de suas atribui-
ções legais, resolve raTificar a iNEXiGiBilidadE de processo licitatório 
para contratação da coNHEciMENTo iNTEGrado E aSSESSoria EM GES-
TÃo EMPrESarial lTda para inscrição, em grupo, no curso intitulado aS 
BaSES da QUiroPraXia clÍNica Para fiSioTEraPEUTaS, cujo objeto 
é o treinamento e capacitação da equipe no tratamento de pacientes com 
Deficiência Física e Intelectual, para melhor atendimento a comunidade 
usuária do centro Especializado em reabilitação - cEr ii da Unidade de 
Ensino e assistência em fisioterapia e Terapia ocupacional- UEafTo do 
ccBS/UEPa. a referida ação possui guarida no Projeto cEr-ii (cENTro 
ESPEcialiZado EM rEaBiliTaÇÃo do TiPo ii - Belém), conforme espe-
cificações constantes do Termo de Referência, a ser realizado no município 
de Belém/Pa e com fundamento legal no art. 25, Vi da lei nº 8.666/93.
Belém, 24 de março de 2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 776063
.

aPostiLaMeNto
.

aPostiLaMeNto
Nº do coNtrato/eXercÍcio: 021/2018
Pae Nº: 2022/274854-UePa
Processo oriGiNÁrio: 2017/41833-UePa
Nº do aPoSTilaMENTo: 11/2022
daTa dE aSSiNaTUra: 23/03/2022
oBJETo do aPoSTilaMENTo: o presente termo de apostilamento tem 
como objetivo a alteração do disposto na CLÁUSULA TERCEIRA – DOTAÇÃO 
orÇaMENTaria, do 5º Termo aditivo ao contrato nº 021/2018, conforme 
abaixo, para iNclUSÃo da dotação orçamentária que viabiliza a realiza-
ção da despesa contratual para o c.T.f 004/2021 UEPa/SEcTET (Programa 
forMa Pará): funcional Programática: 48101.19.364.1506.8866
Natureza de despesa: 339030
fonte: 0324008794
ParTES: UNiVErSidadE do ESTado do Pará e coMPaNHia do PaPEl EirEli
FUNDAMENTO LEGAL: §8º do art. 65, da Lei Federal nº 8.666/93.
Belém (Pa), 24 de março de 2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
ordENador rESPoNSáVEl

Protocolo: 776081



76  diário oficial Nº 34.907 Sexta-feira, 25 DE MARÇO DE 2022

aPostiLaMeNto
Nº do coNtrato/eXercÍcio: 023/2021
Pae Nº 2022/274854-UePa
Processo oriGiNÁrio: 2021/745443-UePa
Nº do aPoSTilaMENTo: 12/2022
daTa dE aSSiNaTUra: 23/03/2022
oBJETo do aPoSTilaMENTo: o presente termo de apostilamento tem como 
objetivo a alteração do disposto na CLÁUSULA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇA-
MENTaria, do 1º Termo aditivo ao contrato nº 023/2021, conforme abaixo, 
para iNclUSÃo da dotação orçamentária que viabiliza a realização da despe-
sa contratual para o c.T.f 004/2021 UEPa/SEcTET (Programa forMa Pará):
funcional Programática: 48101.19.364.1506.8866
Natureza de despesa: 339030
fonte: 0324008790034
ParTES: UNiVErSidadE do ESTado do Pará e coMPaNHia do PaPEl EirEli
FUNDAMENTO LEGAL: §8º do art. 65, da Lei Federal nº 8.666/93
Belém (Pa), 24 de março de 2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
ordENador rESPoNSáVEl

Protocolo: 776083

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

sUPriMeNto de FUNdo
Portaria N° 929/2022, de 24 de MarÇo de 2022.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data do pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: ProfESSor aUXiliar
Nome: THiaGo NicolaU MaGalHaES dE SoUZa coNTE
Matrícula funcional: 57173986/ 3
Valor: r$ 4.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8870
fonte: 0102
339030_ r$ 4.000,00
ordenador responsável
carloS JoSE caPEla BiSPo
Pró-reitor de Gestão e Planejamento.

Protocolo: 776336
sUPriMeNto de FUNdo
Portaria N° 930/2022, de 24 de MarÇo de 2022.
Prazos: Para aplicação 15 (quinze) dias a contar da data do pagamento,
Para prestação de contas 5 (cinco) dias após a aplicação.
cargo: ProfESSor adJUNTo
Nome: aNa lUcia NUNES GUTJaHr
Matrícula funcional: 57193298/ 1
Valor: r$ 1.500,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8870
fonte: 0661
339036_ r$ 1.500,00
Portaria N° 931/2022, de 24 de MarÇo de 2022.
Prazos: Para aplicação 15 (quinze) dias a contar da data do pagamento,
Para prestação de contas 5 (cinco) dias após a aplicação.
cargo: coordENador adMiNiSTraTiVo dE caMPU
Nome: rodriGo coUTiNHo MoNTEiro
Matrícula funcional: 5957051/ 1
Valor: r$ 1.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8870
fonte: 0261
339036_ r$ 1.000,00
Portaria N° 932/2022, de 24 de MarÇo de 2022.
Prazos: Para aplicação 15 (quinze) dias a contar da data do pagamento,
Para prestação de contas 5 (cinco) dias após a aplicação.
cargo: coordENador adMiNiSTraTiVo dE caMPU
Nome: NaTaliNa doS SaNToS MEdEiroS
Matrícula funcional: 5915735/ 1
Valor: r$ 1.500,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8870
fonte: 0261
339036_ r$ 1.500,00
ordenador responsável
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará.

Protocolo: 776342

.

.

diÁria
.

coNcessÃo de diÁrias
(art. 145, § 1º e art. nº 146 da Lei n.º 5.810, de 24.01.1994)
Portaria N° 913/2022, de 24 de março de 2022.
Fund. Legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da Lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: ministrar disciplina.
oriGEM: BElÉM-Pa
dESTiNo: alTaMira-Pa
NoME do SErVidor: lUiZ EdUardo cHaVES dE aZEVEdo
id. fUNcioNal: 5934010/2
carGo: ProfESSor SUBSTiTUTo
daTa iNicio: 17.04.2022
daTa TÉrMiNo: 07.05.2022
QUaNTidadE: 20,5 (vinte e meia)

Portaria N° 914/2022, de 24 de março de 2022.
Fund. Legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da Lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: realizar visita técnica.
oriGEM: BElÉM-Pa
dESTiNo: caNaÃ doS caraJáS/ParaUaPEBaS-Pa
NoME do SErVidor: claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
id. fUNcioNal: 55590110/3
fUNÇÃo: rEiTor
daTa iNicio: 28.03.2022
daTa TÉrMiNo: 30.03.2022
QUaNTidadE: 2,5 (duas e meia)
Portaria N° 915/2022, de 24 de março de 2022.
Fund. Legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da Lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: participar da acT- aBoTEc.
oriGEM: BElÉM-Pa
dESTiNo: SÃo PaUlo-SP
NoME do SErVidor: fraNciSco do Socorro P. da SilVa
cPf: 583.962.762-34
carGo: colaBorador
daTa iNicio: 11.03.2022
daTa TÉrMiNo: 13.03.2022
QUaNTidadE: 2,5 (duas e meia)
Portaria N° 916/2022, de 24 de março de 2022.
Fund. Legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da Lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: ministrar disciplina.
oriGEM: BElÉM-Pa
dESTiNo: coNcEiÇÃo do araGUaia-Pa
NoME do SErVidor: EdiValdo dE NoroES SaNTiaGo
id. fUNcioNal: 5908031/2
carGo: ProfESSor SUBSTiTUTo
daTa iNicio: 06.04.2022
daTa TÉrMiNo: 05.05.2022
QUaNTidadE: 29,5 (vinte e nove e meia)
Portaria N° 918/2022, de 24 de março de 2022.
Fund. Legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da Lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: ministrar disciplina.
oriGEM: BElÉM-Pa
dESTiNo: alTaMira-Pa
NoME do SErVidor: WEBEr da SilVa MoTa
id. fUNcioNal: 54189228/1
carGo:ProfESSor aUXiliar
daTa iNicio: 18.04.2022
daTa TÉrMiNo: 16.05.2022
QUaNTidadE: 28,5 (vinte e oito e meia)
Portaria N° 919/2022, de 24 de março de 2022.
Fund. Legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da Lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: ministrar disciplina.
oriGEM: BElÉM-Pa
dESTiNo: MaraBá-Pa
NoME do SErVidor: PaTricia dE caSTro BEGoT BarroS
id. fUNcioNal: 5824184/1
carGo:TEcNico c
daTa iNicio: 24.03.2022
daTa TÉrMiNo: 25.03.2022
QUaNTidadE: 1,5 (uma e meia)
Portaria N° 920/2022, de 24 de março de 2022.
Fund. Legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da Lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: ministrar disciplina.
oriGEM: BElÉM-Pa
dESTiNo: caSTaNHal-Pa
NoME do SErVidor: claUdia ViaNa UrBiNaTi
id. fUNcioNal: 54189229/1
carGo:ProfESSor adJUNTo
daTa iNicio: 18.04.2022
daTa TÉrMiNo: 29.04.2022
QUaNTidadE: 5,0 (cinco)
Portaria N° 921/2022, de 24 de março de 2022.
Fund. Legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da Lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: ministrar disciplina.
oriGEM: BElÉM-Pa
dESTiNo: SalVaTErra-Pa
NoME do SErVidor: ViToria NaZarE coSTa SEiXaS
id. fUNcioNal: 54192316/2
carGo: ProfESSor aSSiSTENTE
daTa iNicio: 03.03.2022
daTa TÉrMiNo: 17.03.2022
QUaNTidadE: 1,5 (uma e meia)
Portaria N° 922/2022, de 24 de março de 2022.
Fund. Legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da Lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: ministrar disciplina.
oriGEM: BElÉM-Pa
dESTiNo: BaiÃo-Pa
NoME do SErVidor: WaNdErSoN alEXaNdrE da SilVa QUiNTo
id. fUNcioNal: 5924640/2
carGo:ProfESSor aUXiliar
daTa iNicio: 14.02.2022
daTa TÉrMiNo: 23.02.2022
QUaNTidadE: 9,5 (nove e meia)
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Portaria N° 923/2022, de 24 de março de 2022.
Fund. Legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da Lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: ministrar disciplina pelo Parfor.
oriGEM: BElÉM-Pa
dESTiNo: caMETá-Pa
NoME do SErVidor: raiMUNdo SErGio dE fariaS JUNior
id. fUNcioNal: 57208590/2
carGo:ProfESSor adJUNTo
daTa iNicio: 01.02.2022
daTa TÉrMiNo: 09.02.2022
QUaNTidadE: 8,5 (oito e meia)
Portaria N° 924/2022, de 24 de março de 2022.
Fund. Legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da Lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: ministrar disciplina pelo Parfor.
oriGEM: BElÉM-Pa
dESTiNo: caMETá-Pa
NoME do SErVidor: ZaNETE alMEida GUSMao
id. fUNcioNal: 6021344/2
carGo: ProfESSor aSSiSTENTE
daTa iNicio: 06.02.2022
daTa TÉrMiNo: 13.02.2022
QUaNTidadE: 7,5 (sete e meia)
Portaria N° 925/2022, de 24 de março de 2022.
Fund. Legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da Lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: ministrar disciplina pelo forma Pará.
oriGEM: BElÉM-Pa
dESTiNo: MUaNá-Pa
NoME do SErVidor: MarcoS JaiME araUJo
id. fUNcioNal: 54189432/4
carGo: ProfESSor aUXiliar
daTa iNicio: 21.03.2022
daTa TÉrMiNo: 31.03.2022
QUaNTidadE: 10,5 (dez e meia)
Portaria N° 926/2022, de 24 de março de 2022.
Fund. Legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da Lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: participar de inaugurações.
oriGEM: BElÉM-Pa
dESTiNo: iGaraPÉ aÇU-Pa
NoME do SErVidor: ilMa PaSTaNa fErrEira
id. fUNcioNal: 5429137/2
fUNÇÃo: VicE rEiTora
daTa iNicio: 17.03.2022
daTa TÉrMiNo: 17.03.2022
QUaNTidadE: 0,5 (meia)
Portaria N° 928/2022, de 24 de março de 2022.
Fund. Legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da Lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: participar de inaugurações.
oriGEM: BElÉM-Pa
dESTiNo: caMETá-Pa
NoME do SErVidor: carloS JoSE caPEla BiSPo
id. fUNcioNal: 57233040/1
carGo: ProfESSor aSSiSTENTE
daTa iNicio: 15.03.2022
daTa TÉrMiNo: 16.03.2022
QUaNTidadE: 1,5 ( uma e meia)
Portaria N° 934/2022, de 24 de março de 2022.
Fund. Legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da Lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: ministrar disciplina.
oriGEM: BElÉM-Pa
dESTiNo: caMETá-Pa
NoME do SErVidor: PaUlo roBSoN MoNTEiro dE SoUSa
id. fUNcioNal: 5917922/2
carGo: ProfESSor SUBSTiTUTo
daTa iNicio: 09.02.2022
daTa TÉrMiNo: 13.02.2022
QUaNTidadE: 1,5 ( uma e meia)
NEiValdo fialHo do NaSciMENTo
ordENador

Protocolo: 776326
t..

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito Portaria
e- Protocolo nº 2022/205797
Portaria N° 902/22, de 23 de Março de 2022.
TorNar SEM EfEiTo a PorTaria nº 01/22 de 03.01.2022, publicada 
no d.o.E nº 34.822 de 06.01.2022, que concedeu ao (a) servidor(a) 
Maria iSMÊNia MaTNi SaNToS, 3184650/ 1,cargo de aSSiSTENTE 
adMiNiSTraTiVo i, lotado(a) no(a) coordENadoria adMiNiSTraTiVa do 
caMPUS iii, goze de 30(trinta) dias de licença Prémio, referente ao triénios 
de 13.05.1998 a 12.05.2001 no períodode01.03.2022 a 30.03.2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará.

Protocolo: 776290

..

secretaria de estado de 
assistÊNcia sociaL,
traBaLHo, eMPreGo e reNda

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 256/2022 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTENcia Social,TraBalHo,EMPrEGo E 
rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do decreto de 
01 de janeiro de 2019,Publicado no doE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019
considerando o Processo nº 2022/ 338327
rESolVE:
autorizar o pagamento de 04 e ½ (QUaTro e meia) diárias Para cada 
SErVidor ciTado aBaiXo:
Maria dE loUdES SaNToS MoUra,5759811,GErENTE que se deslocara 
para BraSilia/df no período de 10 a 14/04/2022 com objetivo de capa-
citação de agente Público.
Classificação Orçamentária:
43.101 – 08.128.1508.8887 F: 0101006357 260.029 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 263/2022 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTENcia Social,TraBalHo,EMPrEGo E 
rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do decreto de 
01 de janeiro de 2019,Publicado no doE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019
considerando o Processo nº 2022/ 299510
rESolVE:
autorizar o pagamento de 05 e ½ (ciNco e meia) diárias Para cada 
SErVidor ciTado aBaiXo:
Waldir do Socorro SaNToS da SilVa,57196308/1,MoToriSTa que se
deslocou para os municípios de UliaNoPoliS,BarcarENa E aBaETETUBa/Pa 
no período de 21/03 a 26/03/2022 com objetivo de conduzir Equipe Técnico
dTE/SEaSTEr.
Classificação Orçamentária:
43.105 – 11.333.1504.8946 F: 0101006357 266.721 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
16 de março 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 262/2022 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTENcia Social,TraBalHo,EMPrEGo E 
rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do decreto de 
01 de janeiro de 2019,Publicado no doE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019
considerando o Processo nº 2022/ 345574
rESolVE:
autorizar o pagamento de 05 e ½ (ciNco e meia) diárias Para cada 
SErVidor ciTado aBaiXo:
fraNciSco dE aSSiS rodriGUES PacHEco,55589512/1, aUXiliar adMi-
NiSTraTiVo que se deslocara para o município de oUrilÂNdia do NorTE/Pa 
no período de 04/04 a 09/04/2022 com objetivo de Capacitação Social e Profiss.
Classificação Orçamentária:
43.105 – 11.333.1504.8948 F: 0101006357 266.730 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
24 de março 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 266/2022 – 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/ 345308
rESolVE:
autorizar o pagamento de 02 e ½ (dUaS e meia) diárias Para cada SEr-
Vidor ciTado aBaiXo:
aNGEla Maria coSTa MoraES ToKUMiTSU,colaBoradora EVENTUal, 
cPf: 186.333.152 - 20 que se deslocou para o município de Bragança/Pa 
no período de 24/03 a 26/03/2022 com objetivo de Promover a inclusão 
Socioprodutiva das famílias em situações de vulnerabilidade Social.
Classificação Orçamentária:
43.0101 – 08.422.1505.8402 F:0101 203.156 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
24 de março 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
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Portaria Nº 265/2022 – 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/ 346353
rESolVE:
autorizar o pagamento de 02 e ½ (dUaS e meia) diárias Para cada SEr-
Vidor ciTado aBaiXo:
fraNciSco dE aSSiS rodriGUES PacHEco,55589512/1, aUXiliar ad-
MiNiSTraTiVo que se deslocara para o município de SalVaTErra/Pa no 
período de 11/04 a 13/04/2022 com objetivo de fiscalização dos cursos 
de Qualificação Executados pela Excelência Serviços de Consultoria Ltda. 
Conforme Contrato Administrativo nº 53/2021p – SEASTER.
Classificação Orçamentária:
43.105 – 11.333.1504.8948 F: 0101006357 266.730 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
24 de março 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 267/2022 – 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/ 344308
rESolVE:
autorizar o pagamento de 02 e ½ (dUaS e meia) diárias Para cada SEr-
Vidor ciTado aBaiXo:
fraNciSco dE aSSiS rodriGUES PacHEco,55589512/1, aUXiliar ad-
MiNiSTraTiVo que se deslocara para o município de PoNTa dE PEdraS/
Pa no período de 29/03 a 31/03/2022 com objetivo de fiscalização dos 
Cursos de Qualificação Executados pela Excelência Serviços de Consultoria 
Ltda. Conforme Contrato Administrativo nº 53/2021 – SEASTER.
Classificação Orçamentária:
43.105 – 11.333.1504.8948 F: 0101006357 266.730 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
24 de março 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1

Protocolo: 776117

.

.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria Nº 257/2022 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o PaE nº 2022/46496
r E S o l V E:
TraNSfErir as férias do servidor MarcoS aNToNio loPES caSTro, mat. 
nº 54193642/ 1, publicada no doE 34.857 de 07/02/2022, de 01/03/2022 
a 30/03/2022 para 03/03/2022 a 01/04/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
23 de março de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/ 1

Protocolo: 776116
.

oUtras MatÉrias
.

Portaria N° 264/2022 – GaBs/seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o PaE nº 2022/147793
rESolVE:
rEloTar a servidora iVoNE do roSario fErrEira, matrícula 5091870/ 
3, ocupante do cargo de TEcNico EM GESTao dE aSSiSTENcia Social, 
no ABRIGO DE MULHERES DE BELÉM, na Diretoria de Assistência Social – 
daS - 022421400000000, a contar de 01/04/2022.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
24 de março de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945803/1

Protocolo: 776517

..

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO 
SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

.

.

.

diÁria
.

Portaria nº 128, de 24 de março de 2022.
Processo nº 326245/2022.
oBJETiVo: realizar visita institucional e domiciliar aos familiares de adoles-
cente, custodiado no CAS II, conforme justificado nos termos do processo.
oriGEM: BElÉM/Pa - dESTiNo: iTaBEraÍ/Go.
PERÍODO: 04/04/2022 a 06/04/2022. – (2,5) DIÁRIAS
SErVidorES: SHEila frEiTaS dE SoUZa, aSSiSTENTE Social, Matri-
cula 54195519/1.
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 776123
Portaria nº 129, de 24 de março de 2022.
Processo nº 325523/2022.
OBJETIVO: Realizar oficina de capacitação e assessoramento técnico à ela-
boração/revisão do Plano Municipal de atendimento Socioeducativo, con-
forme os termos do processo.
oriGEM: BElÉM/Pa
DESTINO: CAMETÁ/PA – OEIRAS DO PARÁ/PA.
PERÍODO: 04/04/2022 a 08/04/2022. – (4,5) DIÁRIAS
SErVidorES: doMiNGoS dE liMa caMPElo, aSSiST. TÉc. i, Matricula 
3204537/1, e MariZa calaNdriNi MUriBEca, aGENTE adMiNiSTraTi-
Vo, Matricula 5661250/2.
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 776135
Portaria 130 – do dia 23/03/2022
oBJETiVo : realizar demandas processuais nas Unidades de Santarém  
(Proc. 339754/2022-Mem. 54/2022-aSPad)
SErVidora: MarcilENE do Socorro PaZ MoraES
carGo: aSSiSTENTE Social - MaTricUla: 54197126/ 1
SErVidora: KaTia MilENE BarBoSa da SilVa
carGo: aGENTE adMiNiSTraTiVo-  MaTricUla: 54180675/ 2
SErVidora: Maria irUNdiNa GUiMaraES doS rEiS alVES
carGo:  aGENTE adMiNiSTraTiVo - MaTricUla: 57200288/ 1 SErVi-
dora: alESSaNdra rEZENdE dE araUJo MiraNda
CARGO:  AGENTE ADMINISTRATIVO – MATRICULA: 54187808/ 1
oriGEM: BElÉM/Pa-  dESTiNo: SaNTarÉM/Pa
PERIODO DA VIAGEM: 18 A 22/04/2022 – DIARIA – 4,5
ordENador dE dESPESaS: lUiZ cElSo da SilVa

Protocolo: 776084
Portaria: 131- do dia 23/03/2022
oBJETiVo: realizar visita domiciliar aos familiares de socioeducando cus-
todiado na UaSE aNaNiNdEUa ii (Proc.344612/2022-Mem 131/2022)
SErVidora: EroNildES dE faTiMa PirES coSTa
carGo: aSSiSTENTE Social - MaTrÍcUla : 54197125/ 1
SErVidora: EdilENa GalVao TEiXEira
carGo: PSicoloGo-  MaTricUla: 5911059/ 3
SErVidor : JaNio alVES BarBoSa
carGo: MoToriSTa -  MaTricUla: 5956450/ 1
oriGEM: BElEM/Pa -  dESTiNo:florESTa do araGUaia/Pa
PEriÓdo dE ViaGEM: 04 a 08/04/2022 -  diáriaS-4,5
ordENador dE dESPESaS: lUiZ cElSo da SilVa

Protocolo: 776098
.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 298 de 24 de MarÇo de 2022
rESolVE:
Tornar Sem Efeito, a PorTaria nº. 086 de 21 de janeiro de 2022, Protocolo 
de Publicação nº 754423 (doE nº 34.846 de 28.01.2022), que excluiu a 
Gratificação de Tempo Integral – GTI, 50% (cinquenta por cento) da servidora 
Maria do Socorro SilVa TriNdadE matricula nº 54186185/5, ocupante 
do cargo de aGENTE adMiNiSTraTiVo, lotada na diretoria administrativo-
Financeira, e concedeu Gratificação de Tempo Integral – GTI, 50% (cinquenta 
por cento), ao servidor roGErio SoUSa liNS matricula nº 55587630/6, 
ocupante do cargo de aGENTE adMiNiSTraTiVo, lotado na Gerencia de 
Material e Patrimônio, bem como Tornar Sem Efeito a publicação da ErraTa 
da PorTaria nº 086 de 21 de janeiro de 2022, Protocolo de publicação nº 
761996 (doE nº 34.868 de 17/02/2022).
lUiZ cElSo da SilVa - Presidente

Protocolo: 776362
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..

secretaria de estado de JUstiÇa 
e direitos HUMaNos

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 97/2022-GGP/seJUdH Belém (Pa), 25 de fevereiro 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 n°. 98 da lei 5.810/1994, o Processo nº. 
2019/483152 e o Processo administrativo Eletrônico nº 2021/1129228,
rESolVE:
loTar o servidor domingos carvalho corrêa, matrícula nº 5900445/1, ocupante 
do cargo de assistente administrativo, no Núcleo regional de Justiça e direitos 
Humanos de Breves, a contar de 07/01/2022. 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: 776418
Portaria Nº 90/2022-GGP/seJUdH Belém (Pa), 18 de fevereiro 
de 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, no uso de 
suas atribuições legais e,
coNSidEraNdo o artigo n°. 31 da lei 5.810/1994 e o decreto n°. 795 
de 29 de maio de 2020, publicado no d.o.E. nº 34.316 de 1º de junho de 
2020 que dispõe sobre normas pertinentes a cedências de servidor;
coNSidEraNdo ainda o teor do Processo administrativo Eletrônico-PaE 
nº 2021/1129228;
rESolVE:
rEVoGar a cedência do servidor domingos carvalho corrêa, matrícula n° 
5900445/1, ocupante do cargo de assistente administrativo, lotado na Secretaria 
de Estado de Justiça e direitos Humanos / SEJUdH - Para a defensoria Pública 
do Estado do Pará–DPE/PA, com ônus para o órgão cessionário, PORTARIA nº 
556/2020-GGP/SEJUDH – De 29/12/2020, publicado no D.O.E nº 34.448, de 
30/12/2020. a contar de 07/01/2022, 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: 776405

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 122/2022-GGP/seJUdH Belém, 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 2022/308085.
rESolVE:
iNTErroMPEr, o período de licença prêmio da servidora: roseléia do 
Socorro Morais de oliveira, matrícula nº 2009056/1, concedido por meio 
da PORTARIA nº 83/2022-GGP/SEJUDH – De 18/02/2022, publicado no 
diário oficial, nº 34.871, - de 21/02/2022, no período de: 08/02/2022 a 
08/04/2022, 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: 776388

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 152/2022-GGP/seJUdH Belém (Pa), 23 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 2021/1039336.
rESolVE:
i - EXclUir, a servidora Joseane Tavares farias, matrícula, n.º 5998162/1, da 
PORTARIA nº 444/2021-GGP/SEJUDH, de 13/09/2021 – Publicada no D.O.E, 
n.º 34.699, de 15/09/2021, da função de gestor de frota e equipe de apoio/
perfil consulta, junto a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, no sistema 
de gestão de abastecimento da frota de veículos oficiais do Estado.
II – DESIGNAR, o servidor Antônio Augusto Vulcão Gama, matrícula, n.º 
40371/1, para atuar como gestor de frota e equipe de apoio/perfil consulta, 
junto a Secretaria de Justiça e direitos Humanos, no sistema de gestão de 
abastecimento da frota de veículos oficiais do Estado, a partir da data de 
publicação desta PorTaria. 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: 776395

.

errata
.

errata de Portaria
Portaria N° 145 de 22 de MarÇo de 2022, PUBLicada No doe 
Nº 34.905, de 24/03/2022
EXclUir o servidor: 

NoMe carGo MatricULa
aNToNio aUGUSTo VUlcÃo GaMa assistente administrativo 40371/1

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS.
JoSÉ fraNciSco dE JESUS PaNToJa PErEira
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 776579

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 139 de 22 de MarÇo de 2022
o SEcrETário dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, no uso de 
suas atribuições legais e regulamentares;
coNSidEraNdo os termos o decreto de 11 de fevereiro de 2021, publica-
ção no doE Nº 34.490, de 12 de fevereiro de 2021.
coNSidEraNdo, os termos do Processo Nº 2022/266432
r E S o l V E:
coNcEdEr dUaS E MEia diárias em favor dos servidores desta SEJUdH, 
abaixo identificados, para visita precursora para alinhamento das ativida-
des concernentes as Oficinas de Acolhimento e de Capacitação Técnica 
para as mulheres partícipes do Projeto Girândola no município de Nova 
ipixuna/Pá, no período de 18/04 à 20/04/2022. 

NoMe MatrÍcULa carGo
oSMar fErrEira GUiMarÃES 57230905/1 MoToriSTa

TElMa Maria MEdEiroS dE liMa 54185843/4 aSSiSTENTE Social
Marcia aNdrEia JorGE dE liMa 57190023/4 coordENadora

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, 22 dE Mar-
Ço dE 2022
JoSÉ fraNciSco dE JESUS PaNToJa PErEira
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 776531
Portaria Nº 142 de 22 de MarÇo de 2022
o SEcrETário dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, no uso de 
suas atribuições legais e regulamentares;
coNSidEraNdo os termos o decreto de 11 de fevereiro de 2021, publica-
ção no doE Nº 34.490, de 12 de fevereiro de 2021.
coNSidEraNdo, os termos do Processo Nº 2022/295809.
r E S o l V E:
coNcEdEr TrÊS E MEia diárias em favor dos servidores desta SEJUdH, 
abaixo identificados, para : ação de Monitoramento da Rede de Atendimen-
to à Mulher nos municípios de colares /Pa e São caetano de odivelas/Pa, 
no período de 04 a 07/04/2022. 

NoMe carGo MatrÍcULa
EVErSoN SalES doS SaNToS alMEida MoToriSTa 57201730/1

laUra Maria carValHo calS MarQUES PSicÓloGa 57202302/1
TElMa Maria MEdEiroS dE liMa aSSiSTENTE Social 54185843/4

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, 22 dE Mar-
Ço dE 2022
JoSÉ fraNciSco dE JESUS PaNToJa PErEira
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 776538
Portaria Nº 143 de 22 de MarÇo de 2022
o SEcrETário dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, no uso de 
suas atribuições legais e regulamentares;
coNSidEraNdo os termos o decreto de 11 de fevereiro de 2021, publica-
ção no doE Nº 34.490, de 12 de fevereiro de 2021.
coNSidEraNdo, os termos do Processo Nº 2022/301031
r E S o l V E:
coNcEdEr TrÊS E MEia diárias em favor dos servidores desta SEJUdH, 
abaixo identificados, para ação de Monitoramento da Rede de Atendimento 
à Mulher dos municípios de São João de Pirabas e Salinas no período de 
11/04 à 14/04/2022. 

NoMe carGo MatrÍcULa
Everson Sales dos Santos almeida Motorista 57201730/1
laura Maria carvalho cals Marques Psicóloga 57202302/1

Jossemir Paulo Silva de Brito Técnico de Gestão direitos Humanos 57903281

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, 22 dE Mar-
Ço dE 2022
JoSÉ fraNciSco dE JESUS PaNToJa PErEira
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 776542



80  diário oficial Nº 34.907 Sexta-feira, 25 DE MARÇO DE 2022

Portaria N° 157 de 24 de MarÇo de 2022
o SEcrETário dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, no uso de 
suas atribuições legais e regulamentares;
coNSidEraNdo os termos o decreto de 11 de fevereiro de 2021, publica-
ção no doE Nº 34.490, de 12 de fevereiro de 2021.
coNSidEraNdo, os termos do Processo Nº 2022/322088.
r E S o l V E:
coNcEdEr dUaS E MEia diárias, em favor dos servidores desta SEJUdH, 
abaixo identificados, para Caravana de Direitos Humanos e Cidadania no 
município de castanhal/Pa, no período de 25 a 27/03/2022. 

NoMe carGo MatricULa
aNaNiaS SoarES da coSTa MoToriSTa 57202332 

aNa criSTiNa colarES MoTTa aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo 5225167-1 
aNiSio NUNES dE fiGUEirEdo aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo 505033/8 

BENEdiTo raUl SacraMENTo cUNHa aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo 54181872/2 
crEMilda NaTaliNa dE SoUZa Ma-

GalHÃES daTiloGrafa 5050286/2

EMiraldo loBo raiol aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo 511699/3
irNaclEi da coSTa PaNToJa coordENadora 5958687/1 

iSaac SiMÃo MElUl aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo 732540/1 
KaTia PaMPloNa PUGET aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo 57201775/1 

lariZa PErla E SilVa MarTiNS aSSESSora 5958849-1 
roBErTo carloS Boa MorTE GarcEZ aSSESSor 5942345/2 

SUaNE oliVEira da SilVa SEcrETária 57221293 
oSMar fErrEira GUiMarÃES MoToriSTa 57230905/1
KlEMEr MaciEl do carMo TÉcNico 57201162/1

ErNESTo laVor SilVa aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo 57201766
JoSEaNE TaVarES fariaS aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo 5898162/1

coNcEdEr dUaS E MEia diárias, em favor dos colaboradores eventuais, 
abaixo identificados, para Caravana de Direitos Humanos e Cidadania no 
município de castanhal/Pa, no período de 25 a 27/03/2022. 

NoMe carGo
JacY froES corrEa colaBorador EVENTUal

lETiErE SaNToS do NaSciMENTo colaBorador EVENTUal

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, 24 dE Mar-
Ço dE 2022
JoSÉ fraNciSco dE JESUS PaNToJa PErEira
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 776399
Portaria Nº 140 de 22 de MarÇo de 2022
o SEcrETário dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, no uso de 
suas atribuições legais e regulamentares;
coNSidEraNdo os termos o decreto de 11 de fevereiro de 2021, publica-
ção no doE Nº 34.490, de 12 de fevereiro de 2021.
coNSidEraNdo, os termos do Processo Nº 2022/294339
r E S o l V E:
coNcEdEr ciNco E MEia diárias em favor da servidora desta SEJUdH, 
abaixo identificada, para : ação de Monitoramento da Rede de atendi-
mento à Mulher” no município de augusto correa/Pa, no período de 24 a 
30/04/2022. 

NoMe carGo MatrÍcULa
Marcia aNdrEia JorGE dE liMa coordENadora 57190023/4

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, 22 dE Mar-
Ço dE 2022
JoSÉ fraNciSco dE JESUS PaNToJa PErEira
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 776523
Portaria Nº 141 de 22 de MarÇo de 2022
o SEcrETário dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, no uso de 
suas atribuições legais e regulamentares;
coNSidEraNdo os termos o decreto de 11 de fevereiro de 2021, publica-
ção no doE Nº 34.490, de 12 de fevereiro de 2021.
coNSidEraNdo, os termos do Processo Nº 2022/269178
r E S o l V E:
coNcEdEr SEiS E MEia diárias em favor dos servidores desta SEJUdH, abai-
xo identificados, para : ação de “Empoderamento e Autonomia Financeira para 
Mulheres”, no município de augusto corres/Pa, no período de 24 a 30/04/2022. 

NoMe carGo MatrÍcULa
oSMar fErrEira GUiMarÃES Motorista 57230905/1

KElEN criSTiNa ViEira doS SaNToS assistente Social 57192823/1
KEllY rEGiNa caSTro caSTEllo BraNco assistente administrativo 51169453

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, 22 dE Mar-
Ço dE 2022
JoSÉ fraNciSco dE JESUS PaNToJa PErEira
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 776534

Portaria N° 149 de 23 de MarÇo de 2022
o SEcrETário dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, no uso de 
suas atribuições legais e regulamentares;
coNSidEraNdo os termos o decreto de 11 de fevereiro de 2021, publica-
ção no doE Nº 34.490, de 12 de fevereiro de 2021.
coNSidEraNdo, os termos do Processo Nº 2022/335934.
r E S o l V E:
coNcEdEr ViNTE E UMa E MEia diárias, em favor do servidor abaixo iden-
tificado, para realização de caravana de cidadania e direitos humanos, nos 
municípios de São caetano de odivelas, igarapé açú, Salinópolis, ourém e 
São Miguel do Guamá/Pa, no período de 21/03 a 11/04/2022. 

NoMe carGo MatricULa
Wilton anderson Marques Teles Papiloscopista 01113128

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, 23 dE Mar-
Ço dE 2022
JoSÉ fraNciSco dE JESUS PaNToJa PErEira
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 776507
errata de Portaria
Portaria Nº 127 de 16 de MarÇo de 2022, PUBLicada No doe 
Nº 34.899
oNde se LÊ: 

NoMe carGo MatricULa diÁrias
aNa claUdia TEiXEira 

SaNTiaGo assessor 5958833/1 25,5

Leia-se: 

NoMe carGo MatricULa diÁrias
aNa claUdia TEiXEira 

SaNTiaGo assessor 5958833/1 3,5

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, 23 dE Mar-
Ço dE 2022
JoSÉ fraNciSco dE JESUS PaNToJa PErEira
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 776510

.

.

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto ecoNôMico, 
MiNeraÇÃo e eNerGia

.

Portaria N° 117/2022 - daF/sedeMe - BeLÉM, 24 de MarÇo de 2022.
Nome: daNilo liMa MarQUES/Matricula:n° 5903709/1/ cargo:Técni-
co em Gestão de desenvolvimento Sustentável/origem:Belém-Pa/desti-
no:Xinguara-Pa/Período: 24/03/2022 a 26/03/2022/diárias:2,5 (duas e 
meia)/objetivo: representar a SEdEME na inauguração do centro integra-
do de Produção – CIP, com enfoque no desenvolvimento do agronegócio e 
apoio para empresas locais do segmento.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças
Portaria N° 118/2022 - daF/sedeMe - BeLÉM, 24 de MarÇo de 2022.
Nome: EdUardo NicolaU dEMETrio NETo/Matricula:n°5961463/1/ car-
go:assessor ii/origem:Belém-Pa/destino:Xinguara-Pa/Período: 24/03/2022 
a 26/03/2022/diárias:2,5 (duas e meia)/objetivo: representar a SEdEME na 
inauguração do Centro Integrado de Produção – CIP, com enfoque no desen-
volvimento do agronegócio e apoio para empresas locais do segmento.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 776139
Portaria N° 121/2022 - daF/sedeMe BeLÉM, 24 de MarÇo de 2022.
Nome:raQUEl doS SaNToS alBUQUErQUE/Matriucula:n°73503987/1/
cargo:coordenadora/origem:Belém/Pa/origem:abaetetuba-Pa/Perío-
do:28 à 29/03/2022/diária:1,5 (uma e meia)/origem:os empreendimen-
tos a serem visitados foram selecionados a partir da amostragem calculada 
conforme a legislação vigente do programa. Amostra estratificada com erro 
de 3%, intervalo de confiança de 95%.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças
Portaria N° 122/2022 - daF/sedeMe BeLÉM, 24 de MarÇo de 2022.
Nome: JaNE HElENa ModESTo liMa da SilVa /Matriucula:n°5957920/1/
cargo: Secretária de Gabinete /origem:Belém/Pa/origem:abaetetuba-Pa/
Período:28 à 29/03/2022/diária:1,5 (uma e meia)/origem:os empreendi-
mentos a serem visitados foram selecionados a partir da amostragem cal-
culada conforme a legislação vigente do programa. Amostra estratificada 
com erro de 3%, intervalo de confiança de 95%.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 776490
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Portaria N° 119/2022 daF/sedeMe  BeLÉM, de 24 de MarÇo de 2022.
Nome: JaNE HElENa ModESTo liMa da SilVa/ Matricula:n°5957920/1/ 
cargo: Secretária de Gabinete/ origem: Belém-Pa/ destino: abaetetuba-
Pa/ Período: 31/03/2022 a 01/04/2022/ diárias: 1,5 (uma e meia)/ob-
jetivo: apoiar operacionalmente as atividades de fiscalização in loco nos 
empreendimentos beneficiados pelo programa Fundo Esperança.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças
Portaria N° 120/2022 daF/sedeMe  BeLÉM, de 24 de MarÇo de 2022.
Nome: raQUEl doS SaNToS alBUQUErQUE/ Matricula:n°73503987/1/ 
cargo: coordenadora do Núcleo de Planejamento Estratégico/Técnica em 
Gestão de desenvolvimento, ciência, Tecnologia e inovação - Estatísti-
ca/ origem: Belém-Pa/ destino: abaetetuba-Pa/ Período: 31/03/2022 a 
01/04/2022/ Diárias: 1,5 (uma e meia)/Objetivo: fiscalizar in loco os em-
preendimentos beneficiados pelo programa Fundo Esperança.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 776435

.

.

COMPANHIA DE GÁS DO PARÁ

.

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

coMPaNHia GÁs do ParÁ – GÁs do ParÁ
aViso de adiaMeNto de LicitaÇÃo.
ModaLidade PreGÃo eLetrôNico N º 02/2022.
oBJETo: contratação de empresa especializada para o fornecimento de 01 
(uma) Estação de regulagem de Pressão e Medição (ErPM), 01 (um) Módulo 
de Medição de Pressão e Temperatura (MMPT), 01 (um) módulo de cromato-
grafia e outros componentes e softwares para serem utilizados em um novo 
empreendimento industrial da GÁS DO PARÁ, conforme especificações técni-
cas do Anexo I – Termo de Referência MD.004.000.GEP.003 - Rev.2.
aBErTUra iNicial: dia 28 de março de 2022, às 10:00h, no Portal de 
Compras do Governo Federal – www.gov.com.br/compras.
NoVa daTa dE aBErTUra: dia 05 de abril de 2022, às 08:30h, no Portal 
de Compras do Governo Federal – www.gov.com.br/compras.
MoTiVo do adiaMENTo: Solicitação da área demandante.
iNforMaÇÕES: o edital com seus elementos constitutivos será fornecido 
gratuitamente, através de download, nos sites www.gov.com.br/compras 
e www.gasdopara.com.br/licitacoes.
Belém/Pa, 24 de março de 2022. Publique-se.
cláudia Bitar de Moraes Barbosa - diretora Presidente

Protocolo: 776130
coMPaNHia GÁs do ParÁ – GÁs do ParÁ
LaNÇaMeNto de eXtrato de editaL de credeNciaMeNto 
N º 001/2022.
oBJETo: realização de chamamento Público para credenciamento de postos de 
combustíveis instalados no Estado do Pará, que possuam interesse na comercia-
lização do GNV, bem como a efetiva seleção de 1 (um) destes postos habilitados 
para formalizar coNTraTo dE forNEciMENTo com a GáS do Pará.
aBErTUra: o período de inscrição no credenciamento será de 28 de março 
de 2022 até 10 de maio de 2022. a entrega do envelope contendo a docu-
mentação exigida no edital deverá ser feita na sede da companhia de Gás 
do Pará, na av. Visconde de Souza franco, nº 05, Ed. Quadra corporate, 
Sala 1502, Umarizal, cEP 66055-005, Belém-Pa, no horário de 09:00 às 
12:00 horas e de 14:00 às 17:00 horas.
iNforMaÇÕES: o edital com seus anexos será fornecido gratuitamente, 
através de download, nos sítio eletrônico da companhia de Gás do Pará 
em www.gasdopara.com.br/licitacoes.
Belém/Pa, 24 de março de 2022. Publique-se.
cláudia Bitar de Moraes Barbosa - diretora Presidente

Protocolo: 776497

.

.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO DO PARÁ

.

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 003/2022 de 24 de MarÇo de 2022
O Presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará – CO-
dEc no uso de suas atribuições que lhe confere o Estatuto da companhia, à 
vista dos elementos contidos no Processo administrativo nº 2022/179243 
devidamente justificado, considerando que o Parecer Jurídico nº 021/2022- 
diJUr/codEc, prevê a diSPENSa em conformidade ao disposto no artigo 
29, ii da lei nº 13.303/16, rESolVE:
i - dEclarar dispensável de licitação a contratação de empresa espe-
cializada na realização de serviços de auditoria Externa independente, 

para exame das demonstrações financeiras e contábeis, com emissão de 
relatórios circunstanciados e Parecer de auditoria sobre as análises pro-
cedidas, na forma exigida pela legislação, conforme especificações cons-
tantes do Termo de Referência, Anexo I do Edital – Cotação Eletrônica Nº 
002/2022 - Processo Nº 2022/179243/codEc/Pa;
ii - dETErMiNar que seja contratada a empresa aUdiMEc aUdiTorES 
iNdEPENdENTES S/S EPP, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 11.254.307/0001-
35, situada à Av. Governador Agamenon Magalhães nº 2615 – Edifício Em-
presarial Burle Marx - Sala 1503 - Boa Vista, cEP. 50050- 290, recife/PE.
lUTfala dE caSTro BiTar - PrESidENTE | codEc.

Protocolo: 776085

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 043/2022 – rH/daF
O Presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará – CO-
dEc, no uso das atribuições legais que lhe confere o Estatuto e,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/325470,r E S o l V E:
coNcEdEr diárias conforme abaixo:
colaBoradorES: carloS EdUardo MaToS do MoNTE, matrícula: 
5927522/2, ocupante do cargo de Gerente de Elaboração e Estudos de 
Projetos, e ricardo coSTa PiNHEiro, cPf: 015.182.632-32, matrícula: 
5889893/2, Gerente de Execução e Gestão de Projetos.
oBJETiVo: realizar visita técnica no município de Barcarena/Pa.
dESTiNo:  Barcarena
PErÍodo: 24/03/2022
QTdE: ½ diária.
registre-se, publique-se e cumpra-se. Belém, 22 de março de 2022.
lUTfala dE caSTro BiTar-Presidente

Protocolo: 776619

.

.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

errata
.

errata da Portaria Nº 048/2022 de 23/02/2022.  
Processo nº 2022/179272. Publicada no doE 34.876 de 25/02/2022. 
reunião fENaJU. onde se lê: Breno lobato cardoso, 2,5 diárias. Leia-se: 
Breno lobato cardoso, 3,5 diárias. cilENE MorEira SaBiNo dE oliVEira 
– Presidente.

Protocolo: 776373

.

.

coNtrato
.

Órgão: JUNta coMerciaL do estado do ParÁ
Modalidade de admissão: temporário Pss/2018.
ato: 5º Termo aditivo ao contrato administrativo nº 001/2018.
Processo nº 2021/1379381.
Vigência: a partir de 01/01/2022 e término em 31/03/2023.
Nome: amanda almeida carvalho da Silva
cargo: Técnico em informática do registro Mercantil cl.a
Nome: Breno anderson Pereira Melo
cargo: Técnico do registro Mercantil cl.a
Nome: Edilson cardoso dos Santos
cargo: Técnico do registro Mercantil cl.a
Nome: luis cláudio da Silva coelho
cargo: Técnico do registro Mercantil cl.a
Nome: Márcia cristina alves da Silva
cargo: Técnico do registro Mercantil cl.a
Nome: Márcio alan Paiva de Mesquita
cargo: Técnico do registro Mercantil cl.a
Nome: Michel Sebastião de Sousa cardoso
cargo: Técnico do registro Mercantil cl.a
Nome: Veridiano de Magalhães fernandes
cargo: Técnico do registro Mercantil cl.a
ordenador: cilENE MorEira SaBiNo dE oliVEira

Protocolo: 776365

.

.

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica
.

terMo de cooPeraÇÃo N° 009/2022
Pae N° 2021/812903.
assinatura: 23/03/2022
Vigência: 23/03/2022 à 22/03/2027
1. objeto: o presente Termo de cooperação tem por objeto a mútua coo-
peração entre os partícipes, com o objetivo de:
1.1. Simplificar e racionalizar o processo de registro e legalização do empre-
sário e sociedades empresárias, estimulando o ingresso de novos empreendi-
mentos na economia formal, reduzindo custos e prazos para o empreendedor;
1.2. Promover, de forma simultânea, o registro de empresas na JUcEPa, a 
emissão do alvará Provisório de localização e funcionamento e a emissão 
do registro de inscrição Estadual e/ou alteração do cadastro de empresas 
no âmbito federal, estadual e municipal;
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1.3. assegurar, de forma permanente e coordenada, o intercâmbio e a 
integração dos processos de informações cadastrais de registro e de licen-
ciamento entre o Município e a JUcEPa;
1.4. Eliminar exigências repetitivas de documentos e procedimentos entre 
os órgãos de registro e licenciamento de empresas;
1.5. reduzir os prazos de prestação dos serviços de registro e licenciamen-
to de empresas;
1.6. integrar os principais órgãos públicos envolvidos na abertura de em-
presas, evitando o deslocamento do empreendedor por diversos locais.
Partes: Junta comercial do Estado do Pará e Secretaria de Estado de Meio 
ambiente e Sustentabilidade - SEMaS, cNPJ: 34.921.783/0001-68.
ordenadora responsável: cilene Moreira Sabino de oliveira- Presidente da JUcEPa.

Protocolo: 776075
..

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DO 
PROGRAMA DE MICROCRÉDITO 
CREDCIDADÃO

.

.

diÁria
.

Portaria nº 027/2022 – 24  de MarÇo de 2022.
o diretor Geral do Núcleo de Gerenciamento do Programa de Microcrédito 
crEdcidadÃo, no uso de suas atribuições legais, conferidas no art. 3º da 
lei 7.774, de 23/12/2013.
rESolVE:
i - coNcEdEr diárias para as servidoras abaixo, de acordo com as bases 
vigentes, no trecho Belém/Breu Branco/Belém, com o objetivo de realizar 
palestras e cadastros, a futuros microempreendedores do município acima 
mencionados, através do NGPM-crEdicidadÃo.

NoMe MatrÍcULa 
/ cPF carGo PerÍodo Nº de 

diÁrias

lUZcilENY coSTa aUZiEr 57209489-1
GErENTE 

rEGioNal 24 a 26/03/2022   2
 

JacKEliNE YaSMiM NoGUEi-
ra SilVa 5930821-2

GErENTE 
rEGioNal 24 a 26/03/2022   2

ii-dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Tercio Junior Sousa Nogueira
diretor Geral
NGPM-crEdcidadÃo

Protocolo: 776393
Portaria nº 029/2022 – 24 de MarÇo de 2022.
o diretor Geral do Núcleo de Gerenciamento do Programa de Microcrédito 
crEdcidadÃo, no uso de suas atribuições legais, conferidas no art. 3º da 
lei 7.774, de 23/12/2013.
rESolVE:
i - coNcEdEr diárias aos servidores abaixo, de acordo com as bases vi-
gentes, no trecho Belém/Bujaru/Tucuruí/Belém, com o objetivo de realizar 
entrega de cartas de créditos e visitas aos futuros microempreendedores 
dos municípios acima mencionado, do programa NGPM-crEdicidadÃo.

NoMe MatrÍcULa/ 
cPF carGo PerÍodo Nº de 

diÁrias
TErcio JUNior SoUSa 

NoGUEira 57199036 dirETor GEral 25/03/2022  1/2

orlaNdo aZEVEdo rEiS 
NETo 57191916 SEc. dE GaBi-

NETE 25/03/2022  1/2

Marcio TaVarES BraGa 
JUNior 857.345.512-87 GErENTE 

rEGioNal 25/03/2022  1/2

aNa TErEZa GaMa dE 
SoUZa 5953839-1 coord. oPEra-

cioNal 25/03/2022 1/2

EllEN PaTricia coUTiNHo 
NoGUEira 57199970 GErENTE adMi-

NiSTraTiVo 25/03/2022 1/2

ii-dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se
Tercio Junior Sousa Nogueira
diretor Geral
NGPM-crEdcidadÃo

Protocolo: 776615
Portaria nº 028/2022 – 24 de MarÇo de 2022.
o diretor Geral do Núcleo de Gerenciamento do Programa de Microcrédito 
crEdcidadÃo, no uso de suas atribuições legais, conferidas no art. 3º da 
lei 7.774, de 23/12/2013.
rESolVE:
i - coNcEdEr diárias aos servidores abaixo, de acordo com as bases vi-
gentes, no trecho Belém/Goianésia/Belém, com o objetivo de realizar pa-
lestras e cadastros aos microempreendedores dos municípios acima men-
cionado, do programa NGPM-crEdicidadÃo.

NoMe MatrÍcULa 
/ cPF carGo PerÍodo Nº de 

diÁrias

VaNilSa da SilVa 
BorGES 591773-3 GErENTE rE-

GioNal 24 a 26/03/2022 2

EriKa PriScila caSTE-
lo TaVarES 5948461-3 GErENTE rE-

GioNal 24 a 26/03/2022  2

ii-dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se
Tercio Junior Sousa Nogueira
diretor Geral em exercício
NGPM-crEdcidadÃo

Protocolo: 776511
..

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto UrBaNo
e oBras PÚBLicas

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº. 0258/2022, 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 disposto no art. 98 da lei nº. 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994 e;
CONSIDERANDO o Processo nº. 2022/203661, de 18/02/2022 – CPRO/
SEdoP.
r E S o l V E:
I – CONCEDER à servidora JAQUELINE OZANA SOUZA DE MESQUITA, ma-
trícula nº. 57176408/1, ocupante do cargo de Técnico em Gestão de obras 
Públicas - arquiteto, lotada na coordenadoria de Estudos e Projetos; 30 
(trinta) dias de licença Prêmio, no período de 26/05/2022 a 24/06/2022; 
referente ao triênio 2016/2019 (2ª ETaPa).
II – Esta PORTARIA entra em vigor na data de sua publicação.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 776601
.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº. 0256/2022, 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 o art. 77, inciso i, da lei nº. 5810, de 24 de 
janeiro de 1994, e os termos do Processo nº 2022/82840, de 21/01/2022 
e, ainda, o laudo Médico nº. 87316/2022, de 09/03/2022.
r E S o l V E:
I – CONCEDER, no período de 18/01/2022 a 24/01/2022 (7 dias), Licença 
para Tratamento de Saúde á servidora roSEaNE loBaTo da coSTa, ma-
trícula nº 57204575/1, ocupante do cargo de auxiliar operacional, lotada 
na diretoria administrativa.
ii - Esta PorTaria entra em vigor na data da publicação, com efeito 
retroativo a 18/01/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 776603
Portaria Nº. 0249/2022, de 21 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 o art. 77, inciso i, da lei nº. 5810, de 24 de 
janeiro de 1994, e os termos do Processo nº 2022/91984, de 24/01/2022 
e, ainda, o laudo Médico nº. 87433/2022, de 13/03/2022.
r E S o l V E:
I – CONCEDER, no período de 18/01/2022 a 21/01/2022 (4 dias), Licença 
para Tratamento de Saúde ao servidor JoÃo BaTiSTa lira dE alMEida 
JÚNior, matrícula nº 57204934/1, ocupante do cargo de Técnico em 
Gestão de Obras Pública – Engenheiro Civil, lotado na Diretoria Técnica.
ii - Esta PorTaria entra em vigor na data da publicação, com efeito 
retroativo a 18/01/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 776605

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº.0253/2022, 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 a orientação do art. 67, da lei 8.666/93, e
CONSIDERANDO os termos do Processo nº 2022/37041, de 11/01/2022– 
cPaT/SEdoP.
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r E S o l V E: 
I – DESIGNAR o servidor THIAGO WULFERT DE OLIVEIRA, matrícula nº 
57193152/3, Cargo/Função: Assessor I, como fiscal dos Contrato celebra-
do entre a Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públi-
cas – SEDOP e a Empresa abaixo:

coNtrato eMPresa oBJeto

17/2022
Blend Br comércio de artigos 
Promocionais e Serviços de 

Transporte Eireli

aquisição de copos reutilizáveis para atender as 
necessidades da SEdoP.

ii- dESiGNar o servidor JEaN MarcElo MoraES BarBoSa JÚNior, ma-
trícula nº 5946922/1, cargo/função: Secretário de diretoria, para acom-
panhar 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.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 776475

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

3º tac Nº 24/2020 – Pe Nº 05/2020
Partes:
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas – CNPJ 
03.137.985/0001-90
LIMPAR LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA – CNPJ 08.775.721/0001-85
objeto: Prestação de Serviços de limpeza, asseio e conservação, recep-
ção e Garagem para atender as Necessidades da Secretaria de Estado de 
desenvolvimento Urbano e obras Públicas (Sedop), nas localidades de 
Belém, Santarém e Marabá, neste Estado.
Justificativa: Prorrogação de prazo, cfe. art. 57, §1º, II da Lei nº 8.666/93.
Vigência: 28/04/2022 a 28/04/2023
data da assinatura: 23/03/2022
ordenador responsável: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 776105

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de NoVa data de aBertUra coNcorrÊNcia PÚBLica cP 
005/2022– cPL/sedoP.
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria ESPEcialiZada 
Para a rEforMa E aMPliaÇÃo do HoSPiTal rEGioNal dE caMETá, 
no Município de Cametá, neste Estado, conforme especificações técnicas, 
planilhas e projetos anexos.
data de abertura: 27 de abril de 2022.
Horário: 10h00min.
local: Sede da Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras 
Públicas – SEDOP, localizada na Trav. Chaco, nº 2158, Bairro Marco, CEP: 
66.093-542. Belém/Pa.
Edital: disponível na coordenadoria de licitação da SEdoP, no horário de 
08:00 às 14:00, através de meio digital, e-mail: cpl@sedop.pa.gov.br, 
PENdriVE e no site www.compraspara.pa.gov.br
Belém-Pa, 24 de março de 2022.
leandro de aguiar alves.
Presidente da comissão Permanente de licitação

Protocolo: 776347

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

aViso de resULtado de cLassiFicaÇÃo da ProPosta tÉcNica 
– toMada de PreÇo Nº 40/2021– cPL/sedoP
objeto: contratação de empresa especializada para elaboração dos proje-
tos executivos de arquitetura e complementares de engenharia para refor-
ma e modernização da câmara Municipal de Belém/Pa.
a comissão Permanente de licitação coMUNica aoS iNTErESSadoS o 
rESUlTado da ProPoSTa TÉcNica, ENVEloPE 02, para os efeitos do art. 
109, da lei federal 8.666/93, conforme abaixo:
1. ProMac ProJEToS E coNSTrUÇÕES lTda dE cNPJ: 13.418.982/0001-
88; claSSificada - 44,00 PoNToS
a comissão Permanente de licitação, informa que o Parecer Técnico corres-
pondente a pontuação, está disponível na cPl e poderá ser solicitado atra-
vés do e-mail: cpl@sedop.pa.gov.br. No mesmo ato a cPl no uso de suas 
atribuições convoca a empresa HaBiliTada, para aBErTUra da ProPoSTa 
dE PrEÇo, a acontecer no dia 28/03/2022 às 10:00hs. Maiores informações 
poderão ser obtidas junto a comissão Permanente de licitação.
Belém-Pa, 24/03/2022
leandro de aguiar alves
Presidente da comissão Permanente de licitação

Protocolo: 776203

.

.

aPostiLaMeNto
.

1º terMo de aPostiLaMeNto
Contrato nº 61/2021 – CP nº 13/2020 - Execução da Obra de Drenagem e 
Pavimentação asfáltica em cBUQ em favor dos Municípios integrados do 
PIRTUC e PIRJUS - Estado do Pará – Lote 02 Tocantins
Justificativa: Incluir as fontes 0130 e 0330 à cláusula sexta do instrumento 

original, cfe. art . 65, §8º da Lei nº 8.666/93.
data de assinatura: 24/03/2022
contratada: EMPrESa arMaNdo cUNHa ENGENHaria lTda
ordenador: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 776244
..

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 0267/2022, de 24 de MarÇo de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela PorTaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de Janeiro de 1994; e
CONSIDERANDO os autos do Processo nº 2022/335658, de 21/03/2022 – 
diSET/SEdoP;
 rESolVE:
 i - coNcEdEr ao servidor alEXaNdrE JoSÉ alMEida dE alENcar, Ma-
trícula n°. 5907413/3; cargo/função: diretor, Suprimento de fundos no 
valor de R$ 200,00 (duzentos reais) o qual deverá observar a classificação 
orçamentária abaixo:

ProGraMa de 
traBaLHo

FoNte de 
recUrso

NatUreZa de 
desPesa VaLor

07.8692 0101 339033 200,00

ii - ESTaBElEcEr o prazo para aplicação do suprimento de fundo de até 
30 (trinta) dias contados a partir da emissão da ordem Bancária e para 
prestação de contas, 15 (quinze) dias subsequentes ao término do prazo 
estabelecido para aplicação dos recursos.
registre-se, Publique-se e cumpra-se;
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 776647
Portaria Nº 0261/2022, de 23 de MarÇo de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela PorTaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de Janeiro de 1994; e
CONSIDERANDO os autos do Processo nº 2022/338080, de 22/03/2022 – 
coSG/SEdoP;
rESolVE:
i - coNcEdEr ao servidor SaNdro rooSEVElTT MaNfrEdo liMa, Ma-
trícula n°. 57197483/1; cargo/função: Motorista, Suprimento de fundos 
no valor de R$ 100,00 (cem reais) o qual deverá observar a classificação 
orçamentária abaixo:

ProGraMa de 
traBaLHo

FoNte de 
recUrso

NatUreZa de 
desPesa VaLor

07.8463 0101 339033 100,00

ii - ESTaBElEcEr o prazo para aplicação do suprimento de fundo de até 
30 (trinta) dias contados a partir da emissão da ordem Bancária e para 
prestação de contas, 15 (quinze) dias subsequentes ao término do prazo 
estabelecido para aplicação dos recursos.
registre-se, Publique-se e cumpra-se;
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 776450
.

diÁria
.

Portaria Nº. 0266/2022, de 24 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 2022/335658, de 21/03/2022 
– DISET/SEDOP.
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: alexandre José almeida de alencar, Matrícula nº 5907413/3, cargo/
função: diretor.
NoME: luana fernandes Benetti, Matrícula nº 6403677/1, cargo/função: coordenador.
oBJETiVo: reunião Técnica junto à prefeitura Municipal para tratar das ações de Pla-
no Municipal de Saneamento Básico previsto no Termo de cooperação nº 031/2019.
dESTiNo: Monte alegre/Pa.
diáriaS: 4,5 (quatro e meia).
PErÍodo: 04 a 08/04/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 776646
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Portaria Nº. 0268/2022, de 24 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 2022/347711, de 23/03/2022 
– COSG/SEDOP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diária ao servidor 
abaixo relacionado:
NoME: francigildo Silva dos Santos, Matrícula nº 5900446/1; cargo/fun-
ção: Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com o técnico, ao Município de castanhal/
Pa, com o objetivo de consulta e retirada de documentação no cartório a 
pedido do Sr. Secretario.
dESTiNo: castanhal/Pa.
diária: 0,5 (meia).
daTa: 24/03/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 776643
Portaria Nº. 0250/2022, 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 2022/330127, de 21/03/2022 
– COSG/SEDOP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias ao servidor 
abaixo relacionado:
NoME: antônio Pereira da costa, Matrícula nº 57190739/1; cargo/função: Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com técnico da SEdoP, ao distrito de Be-
lém- Mosqueiro, com fim de assessoramento técnico necessário referente 
às obras de pavimentação asfáltica.
dESTiNo: Mosqueiro (distrito de Belém/Pa).
diáriaS: 0,5 (meia).
daTa: 22/03/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 776581
Portaria Nº. 0265/2022, de 24 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 2022/350627 de 24/03/2022 
– 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 assinatura da ordem de 
Serviço de Pavimentação asfáltica no Município de Santa izabel do Pará/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: Santa izabel do Pará/Pa.
diária: 0,5 (meia).
daTa: 28/03/2022.
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: 776598
Portaria Nº. 0243/2022, de 18 de MarÇo de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela PorTaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/313903, de 16/03/2022 
– DIFIS/SEDOP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diária aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: Gilmar franco Mota, Matrícula nº. 54195705/2; cargo/função: coordenador.
oBJETiVo: Visita Técnica ao Sistema de abastecimento de água, no Muni-
cípio de Santo antônio do Tauá/Pa.
NoME: francigildo Silva dos Santos, Matrícula nº. 5900446/1; cargo/fun-
ção: Motorista.

oBJETiVo: conduzir o veículo com o servidor desta SEdoP, ao Município.
dESTiNo: Santo antônio do Tauá/Pa.
diáriaS: 0,5 (meia).
daTa: 18/03/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 776584
Portaria Nº. 0264/2022, de 24 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 2022/350618, de 24/03/2022 
– GAB/SEDOP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diária ao servidor 
abaixo relacionado:
NoME: Benedito ruy Santos cabral, Matrícula n°. 5946678/1; cargo/fun-
ção: Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas.
oBJETiVo: acompanhar o Excelentíssimo Senhor Governador no ato da 
assinatura da ordem de Serviço de Pavimentação asfáltica no Município de 
Santa izabel do Pará/Pa.
dESTiNo: Santa izabel do Pará/Pa.
diária: 0,5 (meia).
daTa: 28/03/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 776594
Portaria Nº. 0262/2022, de 23 de MarÇo de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela PorTaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo a lei Estadual nº. 7.087, de 16/01/2008/coNcidadES/
Pa e o regimento interno do coNcidadES/Pa; e ainda o que dispõe os 
arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 de Janeiro de 1994;
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/337950, de 22/03/2022 
– CONCI/SEDOP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias ao colaborador 
eventual relacionado:
NoME: Elizeth cristina Vieira costa, cPf: 258.257.042-72; cargo/função: 
colaborador Eventual.
oBJETiVo: realizar Visita técnica e participar de reuniões para a retomada e 
restauração do conselho Municipal das cidades, no Município de Bujaru/Pa.
dESTiNo: Bujaru/Pa.
diária: 3,5 (três e meia).
PEriodo: 29/03 a 01/04/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 776456
Portaria Nº. 0260/2022, de 23 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 2022/338080 de 22/03/2022 
– CONCI/SEDOP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: Janete do Socorro Batista de lima, Matrícula nº. 54180774/4; car-
go/função: diretor.
oBJETiVo: realizar Visita técnica e participar de reuniões para a retomada e 
restauração do conselho Municipal das cidades, no Município de Bujaru/Pa.
NoME: Sandro rooseveltt Manfredo lima, Matrícula nº. 57197483/1; car-
go/função: Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com a servidora, ao Município.
dESTiNo: Bujaru/Pa.
diária: 3,5 (três e meia).
PErÍodo: 29/03 a 01/04/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 776440
Portaria Nº. 0259/2022, 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
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coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/341408, 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: arnaldo dopazo antônio José, Matrícula nº 8090220/9; cargo/fun-
ção: Secretário adjunto de Gestão de obras Públicas.
oBJETiVo: realizar Vistoria técnica nas obras de Urbanização da orla (pracinha); 
orla do Maçarico e água e Esgoto do atalaia, no Município de Salinópolis/Pa.
dESTiNo: Salinópolis/Pa.
diáriaS: 0,5 (meia).
daTa: 23/03/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano

Protocolo: 776431
Portaria Nº. 0257/2022, 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 2022/289765, de 11/03/2022– 
difiS/SEdoP;
r E S o l V E:
TraNSfErir, para a data de 06/04/2022, o deslocamento dos servidores 
criSTiNa dE fariaS GUEdES ViEira, Matrícula nº 54197891/4, cargo/
função: diretor, oBErlaNdES JÚNior da SilVa coSTa, Matrícula nº 
5946508/1, cargo/função: coordenador, e JoNaTaS SoarES PErEira, 
Matrícula nº 57202050/2, cargo/função: Motorista, autorizados a 
viajar para concórdia do Pará/Pa, anteriormente concedida para a data 
de 17/03/2022, através da PorTaria nº 0215/2022, de 14/03/2022, 
publicada no doE nº 34.893, de 15/03/2022, em virtude de alteração na 
programação de viagem.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 776468
Portaria Nº. 0251/2022, 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 2022/330238, de 21/03/2022 
– COSG/SEDOP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias ao servidor 
abaixo relacionado:
NoME: antônio Pereira da costa, Matrícula nº 57190739/1; cargo/função: Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com técnico da SEdoP, ao distrito de Be-
lém- Mosqueiro, com fim de assessoramento técnico necessário referente 
às obras de pavimentação asfáltica.
dESTiNo: Mosqueiro (distrito de Belém/Pa).
diáriaS: 0,5 (meia).
daTa: 24/03/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 776492
Portaria Nº. 0252/2022, 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 2022/260370, de 04/03/2022– 
diSET/SEdoP;
r E S o l V E:
TraNSfErir, para o período de 22 a 23/03/2022, o deslocamento 
dos servidores alEXaNdrE JoSÉ alMEida dE alENcar, Matrícula nº 
5907413/3, cargo/função: diretor, lEÔNidaS daS NEVES MoNTEiro 
lEoPoldiNo, Matrícula nº 57196031/1, cargo/função: Motorista, 
autorizados a viajar para abaetetuba/Pa, anteriormente concedida para 
o período de 14 a 15/03/2022,  através da PorTaria nº 0199/2022, de 
10/03/2022, publicada no doE nº 34.893, de 15/03/2022, em virtude de 
alteração na programação de viagem.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 776485

.

oUtras MatÉrias
.

aViso de aBertUra das ProPostas coMerciais – coNcor-
reNcia PUBLica iNterNacioNaL cP 027/2021– cPL/sedoP
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria ESPEcialiZada 
Para EXEcUÇÃo doS SErViÇoS rEfErENTE a iMPlaNTaÇÃo dE NÚclE-
oS oPEracioNaiS NoS MUNicÍPioS do ESTado do Pará, No aMBiTo 
do ProJETo MUNicÍPioS SUSTENTaVEiS da caf.
a comissão Permanente de licitação coNVoca as empresas Habilitadas 
na concorrência Pública cP 027/2021, conforme lista abaixo relacionada 
para abertura das Propostas designada para o dia 28/03/2022 às 14:00 Hs.
EMPrESaS HaBiliTadaS:
loTE i - TorrES EM ESTrUTUra METálica:
1 - EVErEST ENGENHaria dE iNfraESTrUTUra lTda cNPJ: 
01.031.503/0001-97;
2 - o.l oliVEira TorrES dE coMUNicaÇÃo EirEli cNPJ: 
23.011.732/0001-82;
3 - adaXaTElEcoM iNdUSTrial lTda cNPJ: 12.988.511/0001-42;
4 - CONSÓRCIO CLEMAR/BRAMETAL – EMPRESAS: CLEMAR ENGENHARIA LTDA 
cNPJ: 83.932.418/0001-64 / BraMETal S/a cNPJ: 83.249.078/0001-71;
5 - SETEH ENGENHaria lTda cNPJ: 26.742.502/0001-81;
loTE ii - TorrES EM ESTrUTUra METálica
1 - EVErEST ENGENHaria dE iNfraESTrUTUra lTda cNPJ: 
01.031.503/0001-97;
2 - CONSÓRCIO CLEMAR/BRAMETAL – EMPRESAS: CLEMAR ENGENHARIA LTDA 
cNPJ: 83.932.418/0001-64 / BraMETal S/a cNPJ: 83.249.078/0001-71;
3 - SETEH ENGENHaria lTda cNPJ: 26.742.502/0001-81;
loTE iii - coNSTrUÇÃo dE aBriGoS
1 - A3 ENGENHARIA LTDA – EPP CNPJ; 04.656.777/0001-60;
loTE iV - coNSTrUÇÃo dE aBriGoS
1 - A3 ENGENHARIA LTDA – EPP CNPJ; 04.656.777/0001-60;
Belém-Pa, 24 de março de 2022.
leandro de aguiar alves.
Presidente da comissão Permanente de licitação.

Protocolo: 776527
decisÃo eM recUrso adMiNistratiVo Na coNcorrÊNcia PÚ-
BLica iNterNacioNaL cP 027/2021–cPL/sedoP
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria ESPEcialiZada 
Para EXEcUÇÃo doS SErViÇoS rEfErENTE a iMPlaNTaÇÃo dE NÚclE-
oS oPEracioNaiS NoS MUNicÍPioS do ESTado do Pará, No aMBiTo 
do ProJETo MUNicÍPioS SUSTENTaVEiS da caf.
o Secretário Estadual da Secretaria de desenvolvimento Urbano e obras 
Públicas, nos usos de suas atribuições legais dEcidE:
acaTar ao relatório emitido pela comissão Permanente de licitação sobre 
o Julgamento dos recursos relativo a Habilitação, mantendo a decisão an-
teriormente divulgada.
dê ciência as recorrentes, divulgando-se esta decisão junto aos diários 
Oficiais, conforme as formalidades de publicidade determinadas em Lei.
Belém-Pa, 24 de março de 2022.
Benedito ruy Santos cabral.
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas.

Protocolo: 776520

.

.

COMPANHIA DE HABITAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

coNtrato
.

Nº do coNtrato: 01/2022
objeto: contratação de empresa de engenharia para execução dos Servi-
ços remanescente e Serviços complementares indispensáveis de obras 
de Urbanização, Paisagismo, infraestrutura Urbana (Sistema Viário com 
Sinalização, Sistema de drenagem Pluvial, Sistema de abastecimento de 
água com reservatório Elevado e apoiado, rede de distribuição, rede de 
combate a incêndio, Sistema de Esgoto Sanitário com Estação Elevatória, 
abrigo do Gerador, rede de distribuição de Energia Elétrica e iluminação 
Pública), Execução de 01 (um) craS - centro de referência e assistência 
Social, Equipamentos Urbanos, nos conjuntos residenciais liberdade ii e 
iii, e Execução dos Serviços remanescente e Serviços complementares 
indispensáveis de obras da construção de 1.436 Unidades Habitacionais 
em Blocos Tipo G1, Tipo G3 e Tipo G7 no conjunto residencial liberdade 
ii, localizado no campus iii da Universidade federal do Pará-UfPa, entre a 
Marginal do igarapé do Taucunduba e a av. Perimetral, Belém/Pa.
Modalidade de licitação: rdc nº 05/2021
Valor do contrato original: r$ 98.446.195,39 (noventa e oito milhões, 
quatrocentos e quarenta e seis mil, cento e noventa e cinco reais e trinta 
e nove centavos)
Dotação Orçamentária: 16.482.1489.7642 – Fonte: Repasse: 0130002284, 
contrapartida: 410102284 e recursos ordinários do Tesouro do Estado: 
0101006176 - Natureza da despesa: 44.90.51.
Vigência: 22.03.2022 a 21.03.2024
Partes: companhia de Habitação do Estado do Pará x laJE construções ltda
data da assinatura: 22.03.2022
orlando reis Pantoja
diretor Presidente

Protocolo: 776479
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.

terMo aditiVo a coNtrato
.

Termo aditivo Nº 1º (primeiro)
Nº do contrato: 07/2021
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico nº 01/2021
Valor original do contrato: r$ 26.160,00 (vinte e seis mil, cento e sessenta 
reais)
Objeto e Justificativa do Aditamento: Prorrogação de Prazo – art. 71, da Lei 
13.303/16 e reajustamento no valor de r$ 2.772,95 (dois mil, setecentos 
e setenta e dois reais e noventa e cinco centavos) – art. 175, inciso I, do 
regulamento interno de licitações e contratos da coHaB/Pa.
Vigência: 25.03.2022 a 24.03.2023
Partes: companhia de Habitação do Estado do Pará x Seguros Sura S.a.
orlando reis Pantoja
diretor Presidente
data da assinatura: 24.03.2022

Protocolo: 776580

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de terMo aditiVo
terMo de eXecUÇÃo desceNtraLiZada Nº 01/2022
Nº do Termo aditivo: 1º (Primeiro)
Valor do instrumento original: r$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)
Objeto e Justificativa do aditamento: Acréscimo no valor de R$ 9.708,80 (nove 
mil, setecentos e oito reais e oitenta centavos), ao destaque orçamentário, con-
forme art. art. 116 e demais dispositivos da lei federal nº 8.666/93 e arts. 102, 
i, 103 e 104 do regulamento interno de licitações e contratos da coHaB/Pa.
Partes: companhia de Habitação do Estado do Pará x Secretaria de Estado 
de comunicação - SEcoM
Pela coHaB/Pa
orlando reis Pantoja - diretor Presidente
Érico Brandão Pimenta-diretor administrativo e financeiro
Pela SEcoM
Vera lúcia alves de oliveira
data da assinatura: 24.03.2022

Protocolo: 776620

.

.

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE 
TRANSPORTE METROPOLITANO

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 10
data de assinatura: 21/03/2022
Valor: 12.653.169,04
Vigência: 31/03/2022 a 28/06/2023
Classificação do Objeto: Obra/Serviço Engenharia
Justificativa: Parecer nº 000129/2022-PGE, datado de 07 de março de
2022, que trata da análise jurídica acerca da celebração do referido aditivo
contratual sob os pressupostos legais estabelecidos pelo TcU (decisão
nº 215/1999-Plenário) e art. 57, i da lei nº8.666/93.
contrato: 002
Exercício: 2014
orÇaMENTo
Programa de Trabalho:950101.26.451.1489.7647
Elemento de despesa:44903501
fonte:0131
contratado: coNSÓrcio TroNcal BElÉM
Endereço: rua Euclides da cunha, n.º 106, São cristóvão ,
rio de Janeiro/rJ
ordenador: Eduardo de castro ribeiro Junior

Protocolo: 776173

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

Processo Nº 1125887/2021
coNcorrÊNcia PÚBLica NacioNaL Nº 03/2021– NGtM
oBJETo: contratação de Empresa de Engenharia Especializada Para Exe-
cução dos Serviços de Gerenciamento, Supervisão, fiscalização E acom-
panhamento de obras de arte Especiais, Para implantação de dois Via-
dutos localizados Nas interseções da rodovia Br-316 com a avenida 
Independência E Com A Rodovia PA-483 – Alça Viária, No Estado Do Pará.
a comissão Permanente de licitação do NGTM informa que após fase re-
cursal, referente à Proposta Técnica, a sessão de abertura dos envelopes 
de “ProPoSTa dE PrEÇoS”, realizar-se-á, conforme descrito abaixo:
Local de Abertura: Sede NGTM – Av. Gentil Bittencourt, nº 1539, Nazaré 
– Auditório.
data de abertura: 29/03/2022
Hora de abertura: 09:00 h (nove horas)
comissão Permanente de licitação

Protocolo: 776379

..

AGÊNCIA DE TRANSPORTE 
METROPOLITANO

.

Portaria Nº 007/2022 - GaB/aGtraN-Pa
O DIRETOR GERAL DA AGÊNCIA DE TRANSPORTE METROPOLITANO – AG-
TraN/Pa, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 11 
da lei Estadual 9.049, de 29 de abril de 2020 e conforme decreto, de 
15/10/2020, publicado no doE nº 34.375 de 16/10/2020.
coNSidEraNdo o Processo n° 2022/117683 que se refere a vigilância Patrimo-
nial armada 24 horas na sede da aGTraN/Pa, pela Empresa BElÉM rio lTda.
coNSidEraNdo o que determina o inciso iii, art. 58, da lei nº 8.666/93, 
que trata da prerrogativa da administração como agente fiscalizador.
r E S o l V E:
dESiGNar
1 - o servidor WaldEr MarcElo TorrES GoNÇalVES, id funcional n° 
5825119, ocupante do cargo de Supervisor de Operação – AGTRAN/PA, 
para fiscalizar o Contrato n° 002/2022 – AGTRAN/PA, celebrado entre a 
aGTraN/Pa e a Empresa BElÉM rio lTda, cujo objeto é a vigilância Patri-
monial armada 24 horas na sede da aGTraN/Pa.
2 - o servidor ofir BEcKMaN alfaia, id funcional n° 57231996, ocupan-
te do cargo de Coordenador Técnico – AGTRAN/PA, como fiscal suplente 
para assumir a fiscalização do Contrato n° 002/2022-AGTRAN/PA, nas au-
sências e impedimentos do titular.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém, 24 de março de 2022.
EdUardo dE caSTro riBEiro JUNior
dirETor GEral

Protocolo: 776090
..

secretaria de estado de 
ciÊNcia, tecNoLoGia e edUcaÇÃo 
sUPerior, ProFissioNaL e 
tecNoLÓGica

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 175 de 23 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.
r E S o l V E:
dESiGNar a servidora Tarcia Kaori rodriGUES NaGaiSHi, identidade 
funcional nº 54190065/2, ocupante do cargo de Técnico em Gestão de 
Informática, lotada na Diretoria de Administração e Finanças – DAF, para 
responder pelo cargo de Secretário de diretoria, GEP-daS-011.1, no 
período de 21/03 a 19/04/2022, com todas as vantagens inerentes ao 
cargo, durante o impedimento do titular fErNaNdo QUiNTEla SMiTH, 
identidade funcional nº 57205845/1, lotado na diretoria de administração 
e Finanças – DAF, que se encontra respondendo pelo cargo de Coordenador, 
no período acima citado, conforme a PorTaria nº 168 de 21/03/2022, 
publicada no doE nº 34.901 de 22/03/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 23 de março de 2022.
carloS EdilSoN dE alMEida MaNEScHY
Secretário de Estado

Protocolo: 776046

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 184 de 23 de MarÇo de 2022
o SEcrETário dE ESTado dE ciÊNcia, TEcNoloGia E EdUcaÇÃo Pro-
fiSSioNal E TEcNolÓGica, coM BaSE No dEcrETo dE 01.01.2019, pu-
blicado no doE Nº 33.771, de 02.01.2019.
coNSidEraNdo o disposto no decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013;
coNSidEraNdo ainda, os termos do Processo nº 2022/327791.
r E S o l V E:
i - dESiGNar os servidores Maria aNGÉlica MilEo PaTErNoSTro cor-
rEa, identidade funcional nº 2051818/4, ocupante do cargo de Técnico 
em Gestão Pública – Administração, e ANDRÉ CASTRO CORDEIRO, Identi-
dade funcional nº 5892346/1, ocupante do cargo de auxiliar de Serviços 
Operacionais, lotados na Diretoria de Administração e Finanças – DAF, na 
qualidade de Titular e fiscal Substituto, respectivamente, para acompa-
nhar e fiscalizar instrumento substitutivo de Contrato Nota de Empenho nº 
2022NE00299, firmado entre a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia 
e Educação Superior, Profissional e Tecnológica – SECTET com a Empresa 
apolo comercial lTda. EPP, cNPJ nº 02.675.637/0001-90, que tem como 
objeto a aquisição de material de expediente, fita adesiva p/ empacota-
mento, crepe, adesiva, fita gomada e cola plástica.
II – Caberá aos servidores designados neste ato a obrigação de anotar em 
registro próprio todas as ocorrências e deficiências porventura existentes 
com a execução da Nota de Empenho supracitada, devendo tomar provi-
dências para a regularização das faltas ou defeitos observados.
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III – Esta PORTARIA entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Profissional e Tec-
nológica, em 23 de março de 2022.
carloS EdilSoN dE alMEida MaNEScHY
Secretário de Estado

Protocolo: 776048

Portaria Nº 182 de 23 de MarÇo de 2022
o SEcrETário dE ESTado dE ciÊNcia, TEcNoloGia E EdUcaÇÃo Pro-
fiSSioNal E TEcNolÓGica, coM BaSE No dEcrETo dE 01.01.2019, pu-
blicado no doE Nº 33.771, de 02.01.2019.
coNSidEraNdo o disposto no decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013;
coNSidEraNdo ainda, os termos do Processo nº 2022/327865.
r E S o l V E:
i - dESiGNar os servidores Maria aNGÉlica MilEo PaTErNoSTro cor-
rEa, identidade funcional nº 2051818/4, ocupante do cargo de Técnico 
em Gestão Pública – Administração, e ANDRÉ CASTRO CORDEIRO, Identi-
dade funcional nº 5892346/1, ocupante do cargo de auxiliar de Serviços 
Operacionais, lotados na Diretoria de Administração e Finanças – DAF, na 
qualidade de Titular e fiscal Substituto, respectivamente, para acompa-
nhar e fiscalizar instrumento substitutivo de Contrato Nota de Empenho nº 
2022NE00297, firmado entre a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia 
e Educação Superior, Profissional e Tecnológica – SECTET com a Empresa 
Novidades cabano arT de Papel EirEli, cNPJ nº 05.194.705/0001-00, 
que tem como objeto a aquisição de material de expediente, papel a3 e a4.
II – Caberá aos servidores designados neste ato a obrigação de anotar em 
registro próprio todas as ocorrências e deficiências porventura existentes 
com a execução da Nota de Empenho supracitada, devendo tomar provi-
dências para a regularização das faltas ou defeitos observados.
III – Esta PORTARIA entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Profissional e Tec-
nológica, em 23 de março de 2022.
carloS EdilSoN dE alMEida MaNEScHY
Secretário de Estado

Protocolo: 776128
Portaria Nº 178 de 23 de MarÇo de 2022
o SEcrETário dE ESTado dE ciÊNcia, TEcNoloGia E EdUcaÇÃo Pro-
fiSSioNal E TEcNolÓGica, coM BaSE No dEcrETo dE 01.01.2019, pu-
blicado no doE Nº 33.771, de 02.01.2019.
coNSidEraNdo o disposto no decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013;
coNSidEraNdo ainda, os termos do Processo nº 2022/328289.
r E S o l V E:
i - dESiGNar os servidores Maria aNGÉlica MilEo PaTErNoSTro cor-
rEa, identidade funcional nº 2051818/4, ocupante do cargo de Técnico 
em Gestão Pública – Administração, e ANDRÉ CASTRO CORDEIRO, Identi-
dade funcional nº 5892346/1, ocupante do cargo de auxiliar de Serviços 
Operacionais, lotados na Diretoria de Administração e Finanças – DAF, na 
qualidade de Titular e fiscal Substituto, respectivamente, para acompa-
nhar e fiscalizar instrumento substitutivo de Contrato Nota de Empenho nº 
2022NE00285, firmado entre a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia 
e Educação Superior, Profissional e Tecnológica – SECTET com a Empre-
sa VS dElGado comércio EirEli EPP, cNPJ nº 12.665.218/0001-44, que 
tem como objeto a aquisição de material de expediente, estilete, tesoura 
multiuso e liga em látex.
II – Caberá aos servidores designados neste ato a obrigação de anotar em 
registro próprio todas as ocorrências e deficiências porventura existentes 
com a execução da Nota de Empenho supracitada, devendo tomar provi-
dências para a regularização das faltas ou defeitos observados.
III – Esta PORTARIA entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Profissional e Tec-
nológica, em 23 de março de 2022.
carloS EdilSoN dE alMEida MaNEScHY
Secretário de Estado

Protocolo: 776118

.

.

errata
.

errata ao editaL startUP Pará N° Bônus tecnológico 012/2021
Processo:2021/1273416.
1. inclusão de informação referente ao resultado preliminar publicado na 
ioEPa nº 34.901, terça-feira, 22 de março de 2022 para a proposta: Pla-
taforma de Gestão Eletrônica de documentos contábeis.
Situação:Enquadrada
2. inclusão do título do Projeto referente ao coordenador vinculado à empresa
proponente MarcoS ViNÍciUS rEGo BarBoSa.
Proposta: GalEria VirTUal iNTEraTiVa PUPTi.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 24 de março de 2022.
carloS EdilSoN dE alMEida MaNEScHY
Secretário de Estado

Protocolo: 776360
.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

termo de reconhecimento de inexigibilidade de Licitação nº 001/2022
o Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, por inter-
médio da Secretaria de Estado de ciência, Tecnologia e Educação Supe-
rior, Profissional e Tecnológica – SECTET, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 
08.978.226/0001-73, rEcoNHEcE a inexigibilidade de licitação nº 03/2021 
para a contratação da iMPrENSa oficial do ESTado, autarquia Pública 
Estadual, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 04.835.476/0001-01.
objeto: o objeto do presente contrato é a prestação de serviços de publicação 
de atos administrativos e outros atos cuja publicidade decorra de exigência legal.
Fundamentação Legal e Justificativa de Inexigibilidade de Licitação: A pre-
sente contratação fundamenta-se no art. 25 da lei nº 8.666/93.
Valor Estimado: r$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).
recursos orçamentários: funcional Programática: 
48101.19.131.1508.8233; Elemento de despesa: 339139; ação: 254097; 
fonte: 0101; Pi: 412.000.8233c.
data de assinatura: 21/03/2022
diretor: adejard Gaia cruz

Protocolo: 776623
termo de reconhecimento de inexigibilidade de Licitação nº 002/2022
data: 24/03/2022
Valor: r$ 22.681,44 (vinte e dois mil, seiscentos e oitenta e um reais e 
quarenta e quatro centavos).
objeto: Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de ele-
vador instalado no prédio alugado pela SEcTET/conselheiro.
Data da ratificação: 24/03/2022.
orçamento:

ProG. de traBaLHo desPesa FoNte aÇÃo PL. 
iNterNo

48101.19.122.1297.8338 339039 01024008794 232891 4120008338c

contratado: ElEVadorES aTlaS ScHiNdlEr lTda (cNPJ: 00.028.986/001-03).
Endereço: rua antônio Barreto, nº 1260, bairro: Umarizal, cEP: 66.060-
020, Belém/Pa.
diretor: adEJard Gaia crUZ

Protocolo: 776636

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

Ratificação de Inexigibilidade de Licitação nº 002/2022
o Secretario de Estado de ciência, Tecnologia e Educação Superior, Pro-
fissional e Tecnológica resolve RATIFICAR o Termo de Inexigibilidade de 
licitação nº 002/2022 para contratação da Empresa ElEVadorES aTlaS 
ScHiNdlEr lTda (cNPJ: 00.028.986/001-03)
Valor: r$ 22.681,44 (vinte e dois mil, seiscentos e oitenta e um reais e 
quarenta e quatro centavos).
data de assinatura: 24/03/2022
ordenado: carlos Edilson de almeida Maneschy

Protocolo: 776638
Ratificação de Inexigibilidade de Licitação nº 001/2022
o Secretario de Estado de ciência, Tecnologia e Educação Superior, Pro-
fissional e Tecnológica resolve RATIFICAR o Termo de Inexigibilidade de 
licitação nº 001/2022 para contratação do iMPrENSa oficial do ESTado
Valor: r$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).
data de assinatura: 21/03/2022
ordenado: carlos Edilson de almeida Maneschy

Protocolo: 776625

.

.

coNVÊNio
.

eXtrato de coNVÊNio de cooPeraÇÃo tÉcNica Nº 010/2022 – 
sectet / PreFeitUra MUNiciPaL de MediciLÂNdia
convênio nº 010/2022
objeto do convênio: o presente convênio de cooperação Técnica tem como 
objetivo realizar ações conjuntas e o compartilhamento de espaços e equi-
pamentos necessários ao atendimento das demandas sociais e produtivas 
identificadas de Educação Superior, Profissional e Tecnológica que viabilizem 
a oferta de vagas em cursos, abrangendo, todos os níveis e modalidades de-
finidos em legislação federal, incluindo o ensino superior, ensino tecnológico, 
ensino médio técnico, os itinerários profissionais, certificação por competência 
profissional, formação inicial e continuada e qualificação profissional no âm-
bito do Programa Educação Profissional e Tecnológica – Intitulado Pará Profis-
sional e do Programa Educação Superior – Titulado Forma Pará no município 
de Medicilândia, região de integração do Xingu, no estado do Pará.
Valor: o presente convênio de cooperação Técnica não decorem repasses 
de recursos financeiros entre os partícipes, deve-se a SECTET e a Prefeitura 
Municipal de Medicilândia garantir em seus orçamentos anuais as obrigações 
estabelecidas neste instrumento e previstas no Plano de Trabalho aprovado, 
âmbito do Programa Educação Profissional e Tecnológica – Intitulado Pará 
Profissional e do Programa Educação Superior – Titulado Forma Pará.
data de assinatura: 24/03/2022
Período de vigência: 24/03/2022 a 24/03/2027
Partícipes:
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica – SECTET (CNPJ nº 08.978.226/0001-73)
Prefeitura Municipal de Medicilândia (cNPJ nº 34.593.525/0001-08)
ordenador: carloS EdilSoN dE alMEida MaNEScHY

Protocolo: 776396
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.

diÁria
.

Portaria 186 de 24 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, publica-
da 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 2022/342507.
r E S o l V E:
I – Autorizar o servidor EDSON DA SILVA RODRIGUES, Identidade Funcio-
nal nº 5900189/1, ocupante do cargo Técnico em Gestão de desenvolvi-
mento, ciência e Tecnologia - Engenharia de Pesca, lotado na diretoria de 
Educação Superior, Profissional e Tecnológica – DETEC, a viajar aos muni-
cípios de altamira-Pa, Medicilândia-Pa e Uruará-Pa, no período de 28/03 a 
31/03/2022, para participar como representante desta SEcTET na soleni-
dade de entrega de certificados dos Cursos FIC dos referidos municípios.
II – Conceder de acordo com as bases legais vigentes, 03 e 1/2 (três 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 24 de março de 2022.
adEJard Gaia crUZ
diretor de administração e finanças

Protocolo: 776376
Portaria Nº 188 de 24 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, publica-
da 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 2022/284127.
r E S o l V E:
I – Autorizar o servidor CHARLES SILVA DE SOUZA, Identidade Funcional 
nº 5569290/2, ocupante do cargo de Gerente, lotado na diretoria de ciên-
cia e Tecnologia – DCT, a viajar ao município de Santarém-PA, no período 
de 04.04 a 08.04.2022, a fim de realizar visita técnica ao município de Bel-
terra (projeto MUCA), e representar esta SECTET no evento de certificação 
no município de Santarém.
II – Conceder de acordo com as bases legais vigentes, 04 e 1/2 (quatro 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 24 de março de 2022. 
adEJard Gaia crUZ
diretor de administração e finanças

Protocolo: 776372
Portaria Nº 185 de 24 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, publica-
da 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 2022/313439.
r E S o l V E:
caNcElar a PorTaria nº 161, de 17/03/2022, publicada no doE nº 
34.897, de 18/03/2022, que concedeu 01 e 1/2 (uma e meia) diárias ao 
bolsista MarcEliNo da SilVa coElHo, cPf n° 587.862.282-34, lotado na 
Diretoria de Educação Superior, Profissional e Tecnológica - DETEC, para 
viagem a  Brasília-df, no período de 20/03 e 21/03/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 24 de março de 2022.
adEJard Gaia crUZ
diretor de administração e finanças

Protocolo: 776402
t.

torNar seM eFeito
.

tornar sem efeito a Publicação no doe Nº 34.903 de 23/03/2022 
– Pág. 81, por ocorrer duplicidade de publicação no extrato da 
errata do contrato 036/2021 – sectet/eMPresa LMG GrÁFica 
eireLi-ePP, Processo nº 2021/1316280 – Protocolo: 775074.

Protocolo: 776053
.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de distrato do terMo de coNcessÃo de BoLsa de 
iNceNtiVo do ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
DISTRATO de Bolsa de Incentivo – Edital nº 007/2021 - SECTET - Edital de 
credenciamento de profissionais especializados para prestação de serviços 
de coordenação acadêmica, instrutoria e apoio às atividades administra-

tivas para atendimento às demandas do programa Pará Profissional, sem 
geração de vínculo empregatício com o Estado do Pará.
ParTES: SEcTET e PaUlo diEGo aQUiNo da SilVa.
fUNÇÃo: BolSiSTa - aPoio aS aTiVidadES adMiNiSTraTiVaS.
iNÍcio da BolSa: 20/10/2021.
daTa do ENcErraMENTo da BolSa: 24/03/2022.
carloS EdilSoN dE alMEida MaNEScHY
Secretário de Estado

Protocolo: 776390
eXtrato de distrato do terMo de coNcessÃo de BoLsa de 
iNceNtiVo do ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
DISTRATO de Bolsa de Incentivo – Edital nº 007/2021 - SECTET - Edital de 
credenciamento de profissionais especializados para prestação de serviços 
de coordenação acadêmica, instrutoria e apoio às atividades administra-
tivas para atendimento às demandas do programa Pará Profissional, sem 
geração de vínculo empregatício com o Estado do Pará.
ParTES: SEcTET e EliaNE flEXa lEiTE.
fUNÇÃo: BolSiSTa - aPoio aS aTiVidadES adMiNiSTraTiVaS.
iNÍcio da BolSa: 20/10/2021.
daTa do ENcErraMENTo da BolSa: 24/03/2022.
carloS EdilSoN dE alMEida MaNEScHY
Secretário de Estado

Protocolo: 776384

.

.

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO
A ESTUDOS E PESQUISAS

.

.

.

Portaria
.

Portaria coNJUNta Nº 061/2022 – GaBiNete, de 24 de 
Fevereiro de 2022.
a SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTTraÇÃo E a 
fUNdaÇÃo aMaZÔNia dE aMParo a ESTUdoS E PESQUiSaS, no âmbito 
de suas atribuições e de forma conjunta,
coNSidEraNdo que a fundação amazônia de aparo a Estudos e Pesqui-
sas – FAPESPA é o órgão responsável gestão de informações para elabora-
ção das políticas públicas do Estado do Pará;
coNSidEraNdo a PorTaria conjunta n. 096/2021-SEPlad/faPESPa, 
publicada no Diário oficial do Estado de 21/06/2021, que instituiu o Grupo 
de Trabalho interinstitucional de Gestão de informação e Pesquisa cujo 
objetivo é a realização de estudos, avaliações proposição de ações que 
visem o aprimoramento dos instrumentos de elaboração de políticas 
públicas do Poder Executivo do Estado, parte integrante do Processo 
administrativo Eletrônico n. 2021/118757.
rESolVEM:
ProrroGar por mais 180 (cento e oitenta) dias a vigência a PorTaria 
conjunta n. 096/2021, de 19 de Maio de 2021, publicada no doE nº 
34.616, de 21/06/2021.
HaNa SaMPaio GHaSSaN MarcEl do NaSciMENTo BoTElHo
Secretária de Estado de Planejamento diretor Presidente fundação ama-
zônia de   e administração amparo a Estudos e Pesquisas

Protocolo: 776327

.

.

errata
.

errata
Portaria N° 039/2022 – dirad, de 15 de Março de 2022.
Publicada no doE n° 34.894 de 16/03/2022, referente à diárias:
roSENilda fErrEira dE frEiTaS , matrícula 5900558/1.
onde lê-se: QUaNTidadE: 05 e ½ (cinco e Meia) diárias
Leia-se: QUaNTidadE: 06 e ½ (Seis e Meia) diárias

Protocolo: 776103
errata
Portaria N° 040/2022 – dirad, de 15 de Março de 2022.
Publicada no doE n° 34.894 de 16/03/2022, referente à diárias:
MaGda TorrES BalloUT, matrícula 54565764/4.
onde lê-se: QUaNTidadE: 05 e ½ (cinco e Meia) diárias
Leia-se: QUaNTidadE: 06 e ½ (Seis e Meia) diárias

Protocolo: 776101
errata
Portaria N° 041/2022 – dirad, de 15 de Março de 2022.
Publicada no doE n° 34.894 de 16/03/2022, referente à diárias:
JEaN ricardo rEiS da coSTa, matrícula 5916925/1.
onde lê-se: QUaNTidadE: 05 e ½ (cinco e Meia) diárias
Leia-se: QUaNTidadE: 06 e ½ (Seis e Meia) diárias

Protocolo: 776093
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FÉrias
.

Portaria N°091/2022 – GaBiNete, de 24 de Março de 2022.
o diretor-Presidente da fUNdaÇÃo aMaZÔNia dE aMParo a ESTUdoS 
E PESQUiSaS - faPESPa, no uso de suas atribuições legais, e com funda-
mento na seção ii, do art. 7º, da lei complementar Estadual n. 061, de 24 
de julho de 2007, e alterações posteriores.
conforme processo eletrônico: 2022/350860;
rESolVE:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, o gozo de férias da servidora rafaElla 
dE liMa aBrEU, id. funcional nº. 54189460/3, a contar de 04/04/2022, 
concedido por meio da PorTaria nº. 033/2022 - GaBiNETE, publicada no doE 
Nº. 34.869, de 18/02/2022, para gozo posterior com data a combinar.
Registre–se, Publique-se e Cumpra-se.
Gabinete do diretor-Presidente, em 24 de Março de 2022.
Marcel do Nascimento Botelho
diretor-Presidente

Protocolo: 776562

.

.

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 103, de 24 de MarÇo de 2022 -  
diária ao(à) colaborador(a) rafaEl foNTENElES daNTaS, analista 
Técnico, matrícula 73402, 14/03/2022 a 17/03/2022, à Belém-Pa/Santo 
antonio do Tauá/ Vigia/Belém-Pa, para Troca de rack e instalação de 
Banco de Baterias , na Estação(SEM PErNoiTE). ordenador: MarcoS 
aNToNio BraNdÃo da coSTa Presidente da Empresa de Tecnologia da 
informação e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 104, de 24 de MarÇo de 2022 -  
diária ao(à) colaborador(a) GiZEllE ariEl MoraES loBaTo, analista 
de rede e dados, matrícula 73424, 23/03/2022 a 23/03/2022, à Belém-
Pa/Vigia/Belém-Pa, para Manutenção na cosanpa de Vigia. região 
Guamá. ordenador: MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa Presidente da 
Empresa de Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 105, de 24 de MarÇo de 2022 -  
diária ao(à) colaborador(a) idaNEidE da SilVa corrEa, analista de 
Telecom, matrícula 73404, 24/03/2022 a 24/03/2022, à Belém-Pa/concórdia 
do Para/Belém-Pa, para Manutenção no TJE de concórdia do Para. região 
rio capim. ordenador: MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa Presidente 
da Empresa de Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 106, de 24 de MarÇo de 2022 -  
diária ao(à) colaborador(a) VaNia liMa SoarES, auxiliar de Produção, 
matrícula 70818, 24/03/2022 a 24/03/2022, à Belém-Pa/concórdia do 
Para/Belém-Pa, para Manutenção no TJE de concórdia do Para. região rio 
capim. ordenador: MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa Presidente da 
Empresa de Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 107, de 24 de MarÇo de 2022 -  
diária ao(à) colaborador(a) idaNEidE da SilVa corrEa, analista de Telecom, 
matrícula 73404, 23/03/2022 a 23/03/2022, à Belém-Pa/Vigia/Belém-Pa, 
para Manutenção na cosanpa de Vigia. região Guamá. ordenador: MarcoS 
aNToNio BraNdÃo da coSTa Presidente da Empresa de Tecnologia da 
informação e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 108, de 24 de MarÇo de 2022 -  
diária ao(à) colaborador(a) JorGE lUiZ da SilVa loPES, analista de 
redes e dados, matrícula 73420, 23/03/2022 a 23/03/2022, à Belém-
Pa/Vigia/Belém-Pa, para Manutenção na cosanpa de Vigia. região 
Guamá. ordenador: MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa Presidente da 
Empresa de Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 109, de 24 de MarÇo de 2022 -  
diária ao(à) colaborador(a) rodriGo raMoS SilVEira, analista de Suporte 
- rESPoNSáVEl NÚclEo ParaGoMiNaS, matrícula 8080020-8, 29/03/2022 
a 31/03/2022, à ParaGoMiNaS-Pa/SaNTa Maria do Pará/SÃo MiGUEl 
do GUaMá/iriTUia/MÃE do rio/ParaGoMiNaS-Pa., para HoMoloGaÇÃo 
PriMEira ETaPa SErViÇoS EXEcUTadoS Na iNfoVia Br-010, ESTaÇÕES 
SaNTa Maria, SÃo MiGUEl, iriTUia E MÃE do rio E SUPErViSÃo TÉcNica 
MUdaNÇa iNfraESTrUTUra coMUNicaÇÃo ESTaÇÃo iriUiTa Para 
aTENdiMENTo ProJETo coMUNicaÇÃo dWdM. ordenador: MarcoS 
aNToNio BraNdÃo da coSTa Presidente da Empresa de Tecnologia da 
informação e comunicação do Estado do Pará.

Protocolo: 776355

..

secretaria de estado
de tUrisMo

.

Portaria Nº 193/GePs/setUr de 24 de MarÇo de 2022
coNSidEraNdo os termos do Processo Nº 2022/337503;rESolVE: conce-
der 05 e ½ (cinco e meia) diárias à servidora: aNdrEZa MEirElES SilVa, 
Matrícula Nº 5960416/1, CPF: 808.587.672-87, Gerente de Qualificação Pro-
fissional.OBJ: Acompanhar e supervisionar a instrutória do Curso ”Condutores 
de Trilhas e caminhadas”, que será realizado pela SETUr através da GQPr, 
no município de Marapanim/Pa.dESTiNo: Marapanim-Pa. PErÍodo: 03 a 
08/04/2022. ordENador:aNdErSoN oliVEira caValcaNTE

Protocolo: 776368
Portaria 190/GePs/setUr de 24 de MarÇo de 2022
coNSidEraNdo os termos do processo 2022/313777;rESolVE:conce-
der 04 e ½ (quatro e meia) diárias à servidora alESSaNdra PaMPloNa 
dE aZEVEdo, matrícula funcional nº 54197305/3, cPf: 713.920.252-49, 
diretora de Produtos Turísticos.oBJ: Participar como expositor na feira 
WTM latin america em São Paulo. dESTiNo: São Paulo/SP.PErÍodo: 04 a 
08/04/2022.ordENador:aNdErSoN oliVEira caValcaNTE

Protocolo: 776208
Portaria Nº 192/GePs/setUr de 24 de MarÇo de 2022
coNSidEraNdo os termos do processo nº 2022/301660;rESolVE: conce-
der 04 e ½ (quatro e meia) diárias ao servidor JacHoNS Valdo da SilVa Ta-
VarES, Matrícula Nº 54188798/ 5, cPf: 171.823.102-44, Gerente de Turismo 
de Negócios, Eventos e incentivos. oBJ: Participar por determinação superior 
da WTM latin america em São Paulo. dESTiNo: São Paulo/SP.PErÍodo: 04 a 
08/04/2022.ordENador:aNdErSoN oliVEira caValcaNTE

Protocolo: 776264
Portaria 191/GePs/setUr de 24 de MarÇo de 2022
coNSidEraNdo os termos do processo 2022/320544;rESolVE: conceder 
04 e ½ (quatro e meia) diárias à servidora TUaNE ViToria coElHo fUr-
Tado, matrícula funcional nº 5960421/1, cPf: 967.382.602-10, Gerente 
de Promoção e captação de Eventos.oBJ: Participar como expositor na 
feira WTM latin america em São Paulo.dESTiNo: São Paulo/SP,PErÍodo: 
04 a 08/04/2022.ordENador:aNdErSoN oliVEira caValcaNTE

Protocolo: 776254
Portaria 189/GePs/setUr de 24 de MarÇo de 2022
coNSidEraNdo os termos do processo 2022/305689;rESolVE: conceder 
04 e ½ (quatro e meia) diárias à servidora aNa PaUla fariaS MacHado 
MaToS, Matrícula Nº 57198177/1, cPf: 750.514.002-72, Técnica de Pla-
nejamento e Gestão em Turismo. oBJ: Participação no evento WTM latin 
america, visando a promoção dos produtos turísticos do Estado para o 
mercado nacional e internacional.dESTiNo: São Paulo/SP.PErÍodo: 04 a 
08/04/2022.ordENador:aNdErSoN oliVEira caValcaNTE

Protocolo: 776194
Portaria Nº 196/GePs/setUr de 24 de MarÇo de 2022
coNSidEraNdo os termos do Processo Nº 2022/264975;rESolVE: con-
ceder 02 e ½ (duas e meia) diárias ao servidor: aNdrÉ orENGEl diaS, 
matrícula funcional nº. 5888072/4, cPf nº. 802.310.122-68, Secretário de 
Estado de Turismo.oBJ: 15ª reunião Extraordinária do fornatur e da pro-
gramação especial da Empresa Estadual de Turismo do amazonas - ama-
zonastur, na cidade de Manaus. dESTiNo: Manaus/aM,PErÍodo: 30/03 a 
01/04/2022.ordENador:aNdErSoN oliVEira caValcaNTE

Protocolo: 776546
Portaria 194/GePs/setUr de 24 de MarÇo de 2022
coNSidEraNdo os termos do processo 2022/309011. rESolVE: conce-
der 4 e 1/2 (quatro e meia) diárias à servidora: criSTiaNE dE SoUSa Pi-
NHo MENdoNÇa, matrícula funcional nº 54197949/1, cPf: 664.402.542-
00, Técnica de Planejamento e Gestão em Turismo. oBJ: Participação na 
WTM latin america, visando a promoção dos produtos turísticos do Estado 
junto ao mercado nacional e internacional. dESTiNo: São Paulo/SP,PErÍ-
odo: 04 a 08/04/2022.ordENador:aNdErSoN oliVEira caValcaNTE

Protocolo: 776483
Portaria 195/GePs/setUr de 24 de MarÇo de 2022
coNSidEraNdo os termos do processo 2022/337720;rESolVE: conceder 
05 e 1/2 (cinco e meia) diárias ao servidor: clEBEr GoMES da SilVa, 
matrícula funcional nº 54195605/2, cPf: 575.816.492-53, Técnico em 
Gestão cultural. oBJ: Ministrar o curso de condutores de Trilhas no âmbito 
turístico.dESTiNo: Marapanim/Pa,PErÍodo: 03/04 à 08/04/2022.ordE-
Nador:aNdErSoN oliVEira caValcaNTE

Protocolo: 776508
..

deFeNsoria PÚBLica
.

.

LiceNÇa MaterNidade
.

Portaria Nº 127/2022-GGP/dPG de 22/03/2022
considerando Processo nº 2022/254524- dEfPUB- dE 04/03/2022;rE-
SolVE:conceder 180 (cento e oitenta) dias de licença Maternidade à 
derfensora Pública roMiNa ariaNE rodriGUES aZEVEdo, matrícula nº 
80845908, conforme inciso Xii, art. 31 da constituição do Estado do Pará, 
no período de 12/02/2022 a 10/08/2022.MÔNica PalHETa fUrTado BE-
lÉM diaSSubdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 776321
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Portaria Nº 127/2022-GGP/dPG de 22/03/2022
considerando Processo nº 2022/254524- dEfPUB- dE 04/03/2022;rE-
SolVE:conceder 180 (cento e oitenta) dias de licença Maternidade à 
derfensora Pública roMiNa ariaNE rodriGUES aZEVEdo, matrícula nº 
80845908, conforme inciso Xii, art. 31 da constituição do Estado do Pará, 
no período de 12/02/2022 a 10/08/2022.MÔNica PalHETa fUrTado BE-
lÉM diaSSubdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 776640
Portaria Nº 139/2022-GGP/dPG de 22/03/2022
considerando Processo nº 2022/254524- dEfPUB- dE 04/03/2022; rE-
SolVE: conceder 180 (cento e oitenta) dias de licença Maternidade à 
Servidora Pública Maria iNEZ BarBoSa SErUffo, matrícula nº 5720838, 
conforme inciso Xii, art. 31 da constituição do Estado do Pará, no período 
de 28/02/2022 a 26/08/2022.MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS,-
Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 776644
Portaria Nº 142/2022-GGP/dPG de 22/03/2022
considerando Processo nº 2022/316615- dEfPUB- dE 17/03/2022;rESol-
VE:conceder 180 (cento e oitenta) dias de licença Maternidade à Servido-
ra Pública YaSMiM PaMPoNET Sa, matrícula nº 5941650, conforme inciso 
Xii, art. 31 da constituição do Estado do Pará, no período de 14/03/2022 
a 09/09/2022.MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS Subdefensora Pú-
blica-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 776645
.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 63/2022-GGP/dPG de 10/03/2022
considerando Processo nº 2022/34729- dEfPUB- dE 10/01/2022;confor-
me Atestado Médico da Servidora Luara da Costa Monteiro – (Regime Geral 
de Previdência Social),rESolVE:conceder conforme atestado Médico-r-
GPS, licença para tratamento de Saúde à Servidora Pública lUara da 
coSTa MoNTEiro, matrícula nº. 5915681, no período de 04/01/2022 a 
10/01/2022, de 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 de-
creto nº 3048, de 06/05/1999.MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS, 
Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 776320
.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo Nº 006/2021
coNtrato Nº: 001/2018
Processo Nº: 2017/456771 - dP/Pa
ParTES: defensoria Pública do Pará (cNPJ/Mf Nº 34.639.526/0001-
38) e a empresa TicKET SErViÇoS S/a, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº. 
47.866.934/0001-74. oBJETo: constituí objeto do presente instrumento a 
alteração quantitativa do contrato nº 001/2018, relativo ao Serviço de ad-
ministração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de do-
cumentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de 
similar tecnologia, equipado com microprocessador com chip eletrônico de 
segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores da Defensoria 
Pública do Estado do Pará para uso do benefício alimentação, para atender 
as demandas da defensoria Pública do Estado do Pará, com fundamento no 
art. 65, i, b, c/c o art. 58, i, da lei nº 8.666/93, para melhor adequação às 
finalidades de interesse público, em razão do acrescido em R$ 1.168.800,00 
(um milhão, cento e sessenta e oito mil, oitocentos reais) como previsto na 
cláusula décima Sétima do contrato original. o contrato ora aditado teve o 
valor acrescido em r$ 1.168.800,00 (um milhão, cento e sessenta e oito mil, 
oitocentos reais), dentro do limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
inicial atualizado do Contrato, na forma do §1º do art. 65, da Lei Nº 8.666/93. 
o acréscimo do objeto contratual resultará na alteração no valor global do 
contrato, passando para o valor global de r$ 5.844.000,00 (cinco milhões e 
oitocentos e quarenta e quatro mil reais). data de assinatura: 24/03/2022.
doTaÇÃo orÇaMENTária: Programa/Projeto/atividade: 03.122.1447.8458; 
03.331.1447.6005 Natureza de despesa: 339039 fonte: 0101 Plano interno 
(Pi): 1050008458c; 1050006005c Gp Pará: 273604; 273589foro: Justi-
ça Estadual do Pará – Comarca de Belém. RESPONSAVEL DA CONTRATADA: 
claUdia GUEdES NaSciMENTo ScalaBriN. cPf/Mf: 249.409.528-00. EN-
dErEÇo da EMPrESa: avenida doutora ruth cardoso, 7815, torre ii, 4º, 6º 
e 7º andares, CEP 05425-070 – São Paulo/SP. ORDENADOR: JOÃO PAULO 
CARNEIRO GONÇALVES LEDO – Defensor Público Geral.

Protocolo: 776463
terMo aditiVo 01/2022 ao coNtrato Nº 008/2021
Processo Nº 2021/219.196
ParTES: defensoria Pública do Pará (cNPJ/Mf Nº 34.639.526/0001-38) e 
o Sr. aNTÔNio aSSUNÇÃo SilVa, cPf/Mf n.º 379.449.592-68.
oBJETo: o objeto deste Termo aditivo é o reajustamento, a contar de 
10 de março de 2022, do valor mensal do contrato para r$ 3.984,22 
(três mil, novecentos e oitenta e quatro reais e vinte e dois centa-
vos), fixado consensualmente por meio da aplicação do índice iPca, 
conforme autoriza o art. 18, da lei nº 8.245/91, bem como a cláusula 
quinta, parágrafo quinto, do contrato aditivado.
daTa aSSiNaTUra: 24/03/2022.
Valor: mensal de r$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais).
doTaÇÃo orÇaMENTária.
Programa/Projeto/atividade: 03.122.1447.8458 Natureza da despesa: 
33936 fonte: 0101 Plano interno (Pi): 1050008458c Gp Pará: 273597. 
FORO: Justiça Estadual do Pará – Comarca de Belém.
locador: aNTÔNio aSSUNÇÃo SilVa. cPf/Mf: 379.449.592-68.
ORDENADOR: JOÃO PAULO CARNEIRO GONÇALVES LEDO – Defensor Público.

Protocolo: 776573

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 371/2022 - da, 24/03/2022.
Nome: Lizio Soriano de Mello Pereira, mat. 5632269, cargo Oficial de Gabinete.
recurso(s):
Programa de Trabalho: 03.122.1447.8458
fonte do recurso: 0101
Natureza da Despesa: 3339033 – R$  1.000,00
Prazo para aplicação: 60 dias
Prazo para prestação de contas: 15 dias
ordenadora: Mônica Palheta furtado Belém dias

Protocolo: 776629
Portaria Nº 372/2022 - da, 24/03/2022.
Nome: adalberto da Mota Souto, mat. 3083462, cargo defensor Público.
recurso(s):
Programa de Trabalho: 03.091.1492.8633
fonte do recurso: 0101
Natureza da Despesa: 3339030 – R$  700,00
Prazo para aplicação: 60 dias
Prazo para prestação de contas: 15 dias
ordenadora: Mônica Palheta furtado Belém dias

Protocolo: 776630

.

.

diÁria
.

Portaria 287/2022 - da,21/03/2022.  
conceder 4 + 1\2, diária(s) ao defensor SaMUEl oliVEira riBEiro, 
matrícula 5931564, objetivo rEaliZar iTiNErÂNcia. fundamento legal 
lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de TUcUrUÍ 
a BrEU BraNco, período 07/03/2022 a 11/03/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 776209
Portaria 288/2022 - da,21/03/2022.  
conceder 3 + 1\2, diária(s) ao defensor KElViN BrENo roWE rodriGUES, 
matrícula 5957724, objetivo cUrSo dE forMaÇÃo À carrEira dE dEfENSor 
PÚBlico. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para 
deslocar-se de BrEVES a BElEM, período 09/03/2022 a 12/03/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 776216
Portaria 292/2022 - da,21/03/2022.  
conceder 3 + 1\2, diária(s) à defensora BEaTriZ fErrEira doS rEiS, 
matrícula 80845729/4, objetivo rEaliZar iTiNErÂNcia. fundamento legal 
lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de TUcUrUÍ 
a GoiaNÉSia do Pará, período 14/02/2022 a 17/02/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 776251
Portaria 291/2022 - da,21/03/2022.  
conceder 1/2 (MEia), diária(s) aos Servidores MaUro roBErTo da 
cUNHa, matrícula 57201194-2, cargo aNaliSTa dE dEfENSoria 
PÚBlica a, SidNEY alMEida doS SaNToS, matrícula 57212384, cargo 
TÉcNico dE dEfENSoria PÚBlica a, MarcElo fraNÇa MENdES, 
matrícula 57234558/1, cargo MoToriSTa, objetivo rEliZaÇÃo dE 
ViSToria E lEVaNTaMENTo TEcNico NoS PrEdioS ciVil E criMiNal 
dE aNaNiNdEUa. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 
266/2021, para deslocar-se de BElEM a aNaNiNdEUa, período 20/01/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 776231
Portaria 289/2022 - da,21/03/2022.  
conceder 3 + 1\2, diária(s) à defensora Maria do carMo SoUZa Maia, 
matrícula 57175944, objetivo cUrSo dE forMaÇÃo À carrEira dE dEfENSora 
PÚBlica. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para 
deslocar-se de BrEVES a BElEM, período 09/03/2022 a 12/03/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 776224
Portaria 290/2022 - da,21/03/2022.  
conceder 1 + 1\2, 1 + 1\2, 1 + 1\2, 1 + 1\2, diária(s) ao defensor rENaN 
fraNÇa cHErMoNT rodriGUES, matrícula 5931566, objetivo ParTiciPar 
dE rEUNiÃo ordiNária do coNSElHo SUPErior. fundamento legal lei 
nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de aBaETETUBa 
a BElEM, período 07/02/2022 a 08/02/2022, 14/02/2022 a 15/02/2022, 
21/02/2022 a 22/02/2022, 24/01/2022 a 25/01/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 776227
Portaria 285/2022 - da,21/03/2022.  
conceder 1/2 (MEia), diária(s) aos Servidores carla laKiSS iGNacio, 
matrícula 54191154, cargo aNaliSTa dE dEfENSoria PÚBlica a, JoSE 
Maria doS SaNToS lEiTE, matrícula 57211801, cargo MoToriSTa, 
objetivo rEaliZar aTENdiMENTo TÉcNico aoS adolEScENTES 
cUSTodiadoS EM UNidadE SocioEdUcaTiVa - UaSE aNaNiNdEUa i - 
cJaM. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para 
deslocar-se de BElEM a aNaNiNdEUa, período 03/03/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 776202
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Portaria 286/2022 - da,21/03/2022.  
conceder 3 + 1\2, diária(s) ao defensor cEZar THiaGo BarrETo 
corrEia, matrícula 5957714, objetivo ParTiciPar do cUrSo dE 
forMaÇÃo. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, 
para deslocar-se de TailÂNdia a BElEM, período 09/03/2022 a 12/03/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 776205

.

.

NorMa
.

resoLUÇÃo csdP N° 304, de 21 de MarÇo de 2022.
altera dispositivos da resolução nº 147 do cSdP, de 11 de maio de 2015, 
para regulamentar a atividade de examinador no âmbito da defensoria 
Pública do Estado do Pará.
o coNSElHo SUPErior da dEfENSoria PÚBlica do ESTado do Pará, 
no uso de suas atribuições que lhe confere a lei complementar nº 054, de 
07 de fevereiro de 2006;
coNSidEraNdo o disposto no art. 10, caput, e art. 11, inciso i, da lei 
complementar nº 054, de 07 de fevereiro de 2006;
coNSidEraNdo o princípio constitucional de autonomia das defensorias 
Públicas previsto no artigo 134, §2º, da Constituição Federal de 1988, EC 
nº 80/2014 e lei 8096/2015;
coNSidEraNdo o artigo 23 da lei complementar Estadual nº 054/2006.
rESolVE:
art. 1º Esta resolução inclui e altera dispositivos da resolução cSdP Nº 
147 do cSdP, de 11 de maio de 2015.
art. 2º o art. 1º, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º Para fins de regulamentação da atividade de professores, instruto-
res, palestrantes e examinadores, assim se considera:
.........................................................................
IV – Examinador: profissional responsável por atuar em Processos Sele-
tivos organizados pela Escola Superior da defensoria Pública, elaborando 
questões objetivas, subjetivas e orais, procedendo a correção e avaliação 
das questões, bem como analisando eventuais recursos apresentados por 
candidatos inscritos em Processo Seletivo; corrigir trabalhos monográficos, 
projetos institucionais, artigos científicos, analisar currículos e realizar en-
trevistas profissionais e acadêmicas”.
...........................................................................” (Nr)
Art. 3º O Art. 1º, fica acrescido do inciso V com a seguinte redação:
“art. 1º............................................................................................
V – Público-Alvo: formado por defensores, servidores, estagiários da De-
fensoria Pública e público externo”. (Nr)
art. 4º o art. 2º, passa a vigorar com a seguinte redação:
“art. 2º o processo de habilitação de professores, instrutores, palestrantes 
e examinadores será realizado pela Escola Superior da defensoria Pública, 
a qual divulgará as disciplinas a serem ministradas, a admissão de inscri-
ções, de avaliação de candidatos e cadastramento dos selecionados, con-
forme os critérios de avaliação  que constam no anexo i”. (Nr)
art. 5º o art. 3º, passa a vigorar com a seguinte redação:
“art. 3º Podem inscrever-se como professores, instrutores, palestrantes e 
examinadores os defensores Públicos e Servidores em exercício na defen-
soria Pública, os requisitados, cedidos e os ocupantes de cargo em comis-
são, sem vínculo efetivo com a administração Pública, entre outros”. (Nr)
art. 6º o Título do capitulo ii, passa a vigorar com a seguinte redação:
“do cadaSTraMENTo E SElEÇÃo dE ProfESSorES, iNSTrUTorES, Pa-
lESTraNTES E EXaMiNadorES” (Nr)
art. 7º o art. 4º, passa a vigorar com a seguinte redação:
“art. 4º a Escola Superior da defensoria Pública realizará o cadastramento 
de professores, instrutores, palestrantes e examinadores, mediante publi-
cação de edital, assegurando ampla publicidade e utilizando os diversos 
meios de comunicação existentes de forma a atender o art. 79 da lei nº 
14.133, de 1º de abril de 2021”.
Art. 8º O Art. 4º, fica acrescido do Parágrafo Único com a seguinte redação:
“art. 4º..............................................
Parágrafo único – Os interessados deverão preencher a ficha de inscrição, 
acompanhada de curriculum vitae, para professores, instrutores, pales-
trantes e examinadores e encaminhá-la à Escola Superior da defensoria 
Pública”. (Nr)
art. 9º o art. 6º, passa a vigorar com a seguinte redação:
“art. 6º o candidato considerado cadastrado passará a integrar o cadastro de pro-
fessores, instrutores, palestrantes e examinadores da defensoria Pública”. (Nr)
art. 10. o Título do capitulo iii, passa a vigorar com a seguinte redação:
“daS aTriBUiÇÕES do ProfESSor, iNSTrUTor, PalESTraNTE E EXa-
MiNadorES”
Art. 11. O Art. 8º - A, fica acrescido com a seguinte redação:
“art. 8º a - compete ao Examinador atuar em Processos Seletivos or-
ganizados pela Escola Superior da defensoria Pública, elaborando ques-
tões objetivas, subjetivas e orais, procedendo a correção e avaliação das 
questões, bem como analisando eventuais recursos apresentados por can-
didatos inscritos em Processo Seletivo; corrigir trabalhos monográficos, 
projetos institucionais, artigos científicos, analisar currículos e realizar en-
trevistas profissionais e acadêmicas.
§ 1º Compete ao Examinador formular questões objetivas, subjetivas e 
orais nos Processos Seletivos realizados/organizados pela Escola Superior 

da defensoria Pública, obedecendo, impreterivelmente, o conteúdo progra-
mático que lhe fora entregue.
§ 2º O Examinador apresentará proposta à Escola Superior da Defensoria 
Pública, indicando qual quantidade de horas-atividade serão necessárias 
para confecção das questões, levando em consideração na formulação da 
proposta a complexidade do Processo Seletivo organizado.
§ 3º A proposta para a elaboração das questões objetivas e subjetivas para 
Processo Seletivo de que trata esse artigo deve ser elaborada sob orien-
tação da diretoria da Escola Superior da defensoria Pública para melhor 
adequação às necessidades específicas da instituição.
§ 4º Equipara-se à figura do Examinador, o profissional convidado para 
realizar avaliação de Premiações Institucionais ou atividades afins.” (NR)
art. 12. o art. 10, passa a vigorar com a seguinte redação:
“art. 10. Não pode exercer a atividade de professor, instrutor, palestrante 
e examinador o Servidor ou defensor que estiver com afastamento impe-
ditivo da atividade.” (Nr)
art. 13. os incisos i, ii e Xi do art. 12, passam a vigorar com a seguinte 
redação:
“art. 12.............................................
i - cadastrar os professores, instrutores, palestrantes e examinadores e 
atualizar as informações a eles referentes;
ii - selecionar os professores, instrutores, palestrantes e examinadores 
para atuar em eventos, observando os critérios estabelecidos;
.............................................................................
Xi - atestar a realização das horas-aula do professor, instrutor, palestrante 
e examinador para fins de pagamento.” (NR)
art. 14. o art. 13, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 13. A retribuição pecuniária devida aos profissionais que desempe-
nhem atividades de professor, instrutor, palestrante e examinador é cal-
culada de acordo com a Tabela de remuneração de instrutoria, constante 
no anexo ii.
...........................................................................
§ 3º O pagamento das horas-aula, após descontados os impostos sobre a 
renda e demais tributos devidos, será creditado na conta bancária do pro-
fessor, instrutor, palestrante e examinador em data posterior ao término 
do evento.
§ 4º A tabela de remuneração de professor, instrutor, palestrante e exami-
nador deverá ser reajustada anualmente, no primeiro dia útil de janeiro, 
pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, atendendo a dispo-
nibilidade orçamentária da instituição.” (Nr)
art. 15. o art. 13-a, caput, passa a vigorar com a seguinte redação:
“art. 13-a. o professor, instrutor, palestrante e examinador externo ao 
quadro da defensoria Pública do Estado do Pará, convidado na forma do 
art. 7º desta resolução, terá retribuição pecuniária decidida pelo defensor 
Público-Geral”. (Nr)
art. 16. o art. 14, passa a vigorar com a seguinte redação:
“art. 14. as atividades de professor, instrutor, palestrante e examinador 
não podem exceder limite mensal de 30 (trinta) horas, ressalvados os 
casos excepcionais, que deverão obter autorização expressa do defensor 
Público-Geral.” (Nr)
Art. 17. O Art. 14, fica acrescido dos parágrafos 1º e 2º com a seguinte redação:
art. 14...................................................
§ 1º O pagamento por hora-atividade de palestra pode ser executado até o 
limite máximo de 04 (quatro) horas para um mesmo evento.
§ 2º Caso o professor, instrutor, palestrante ou examinador seja de fora do 
Estado, poderá será acrescido 20% (vinte por cento) por hora-aula”. (Nr)
art. 18. o art. 15, passa a vigorar com a seguinte redação:
“art. 15. a retribuição por cada atividade não pode ser, em hipótese alguma, 
incorporada aos vencimentos e à remuneração do Servidor ou defensor, nos 
casos de professores, instrutores, palestrantes e examinadores”. (Nr)
art. 19. o art. 16, passa a vigorar com a seguinte redação:
“art. 16. o defensor Público-Geral poderá atuar em evento de capacitação 
como professor, instrutor, palestrante e examinador convidado, sendo-lhe 
devida a retribuição de que trata esta resolução”. (Nr)
art. 20. o art. 17, passa a vigorar com a seguinte redação:
“art. 17. os recursos para pagamento dos professores, instrutores, pales-
trantes e examinadores são os consignados à defensoria Pública no orça-
mento do Estado para capacitação de defensores Públicos e Servidores da 
defensoria Pública”. (Nr)
art. 21. os anexos i e ii, passam a vigorar com novo formato.
art. 22. fica acrescido com o anexo iii.
art. 23. os casos omissos serão resolvidos pelo conselho Superior da de-
fensoria Pública do Estado do Pará.
art. 24. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala de reuniões do conselho Superior da defensoria Pública do Estado, 
aos vinte e um dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral
Membro Nato
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública-Geral
Membra Nata
cÉSar aUGUSTo aSSad
corregedor-Geral
Membro Nato
aNTÔNio carloS dE aNdradE MoNTEiro
Membro Titular
BrUNo BraGa caValcaNTE
Membro Titular
alEXaNdrE MarTiNS BaSToS
Membro Titular
JUliaNa aNdrÉa oliVEira
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Membra Titular
doMiNGoS loPES PErEira
Membro Titular
rENaN fraNÇa cHErMoNT rodriGUES
Membro Titular
BEaTriZ fErrEira doS rEiS
Membra Titular
aNeXo i
critérios para avaliação dos Professores, instrutores, Palestrantes 
e examinadores. 

critÉrios PoNtUaÇÃo
I. Experiência de docência comprovada por certificados e/ou declarações:  

de 6 meses a 1 ano .......................................................................................... 0,5
de 1 ano e 1 dia a 3 anos ................................................................................. 1,0
de 3 anos e 1 dia a 5 anos ................................................................................ 1,5
acima de 5 anos ..............................................................................................

 2,0

II. Experiência profissional comprovada por meio de declaração, em atividades  relacionadas  
ao  conteúdo  programático  do  evento  de capacitação:

 

de 1 ano a 3 anos ............................................................................................. 1,00
de 3 anos e 1 dia a 5 anos ................................................................................ 2,00
acima de 5 anos ..............................................................................................

 3,00

III. Escolaridade comprovada por meio de certificados:  
Nível Superior................................................................................................ 0,5
Pós-graduação lato sensu em qualquer área ................................................... 1,0

Pós-graduação lato sensu em área relacionada ao evento de capacitação .. 1,5
Mestrado..................................................................................................... 2,0
doutorado...................................................................................................

 2,5

IV. Curso específico na área em que deseja atuar (carga horária mínima de 30h) 0,5
V. 0,1 a cada 3 PalESTraS liMiTada ao ToTal dE 0,5

observações:
 *No item iii será considerada a escolaridade comprovada de maior pontu-
ação. Em caso de comprovação de mais de um curso de graduação, de pós-
graduação, de mestrado ou de doutorado haverá acréscimo de 0,5 ponto.
*A pontuação referente a curso específico na área em que deseja atuar, item 
iV, é cumulativa, ou seja, cada curso comprovado correspondente a 0,5 ponto.
*os comprovantes dos critérios acima deverão ser entregues devidamente 
autenticados ou acompanhados dos originais.
aNeXo ii
tabela de remuneração de Professores, instrutores, Palestrantes 
e examinadores.

reQUisitos

VaLor Hora-atiVidade
ProFessor 

oU
iNstrUtor

PaLestraNte eXaMiNador

cUrso/
treiNaMeNto PaLestra

ParticiPaÇÃo 
eM

Processo 
seLetiVo

GrUPo i GrUPo ii GrUPo iii
Profissional com expe-

riência em docência e conhe-
cimentos na área.

r$ 86,90 r$ 111,73 r$ 86,90

Graduado em nível 
superior. r$ 111,73 r$ 148,98 r$ 111,73

Graduado em nível superior 
com especialização. r$ 136,56 r$ 273,13 r$ 136,56

Graduado em nível 
superior com mestrado e/ou 

doutorado.
r$ 161,39 r$ 496,60 r$ 161,39

GrUPo i: professor ou instrutor, pagamento por hora-atividade de curso.
GrUPo ii: Palestrante, pagamento por hora-atividade de palestra, até o 
limite máximo de 4 horas para um mesmo evento, sendo que o valor acima 
é atribuído a cada hora como estabelecido no projeto do evento;
GrUPo iii: Examinador, pagamento por hora-atividade,
observação: caso o professor, instrutor, palestrante ou examinador seja de fora 
do Estado, poderá ser acrescido 20% (vinte por cento) por hora- atividade.
aNeXo iii
rElaÇÃo doS docUMENToS NEcESSárioS Para iNSTrUÇÃo do Pro-
cESSo dE PaGaMENTo da iNSTrUToria iNTErNa: ProfESSor, iNS-
TrUTor, PalESTraNTE E EXaMiNador:
- diploma;

- Certificado de especialização; mestrado ou doutorado;
- cópia rG e cPf;
- currículo;
- comprovante de residência;
- Programa da palestra a ser ministrada;
- Dados bancários – conta corrente e agência.

Protocolo: 776632
resoLUÇÃo csdP Nº 305, de 21 de MarÇo de 2022.
designa comissão avaliadora dos trabalhos e aprova edital para a conces-
são do “Prêmio Benedicto Wilfredo Monteiro – Ano 2022”
 o coNSElHo SUPErior da dEfENSoria PÚBlica do ESTado do Pará, no 
uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 11, i e X da lei complemen-
tar n° 054, de 07 de fevereiro de 2006, publicada no d.o.E. em 09.02.2006;
coNSidEraNdo a necessidade de designar comissão e aprovar edital para 
a concessão do “Prêmio Benedicto Wilfredo Monteiro”;
coNSidEraNdo a necessidade de fomentar a valorização da produtivida-
de funcional e aprimoramento técnico-jurídico da atividade intelectual dos 
membros da defensoria Pública do Estado do Pará;
coNSidEraNdo a deliberação unânime do Egrégio conselho Superior da de-
fensoria Pública na 235ª sessão ordinária realizada no dia 21 de março de 2022;
rESolVE:
art. 1º a comissão avaliadora do “Prêmio Benedicto Wilfredo Monteiro”, 
instituído pela resolução cSdP Nº 061/2010, para o certame referente ao 
ano de 2022 é composta por três membros, profissionais de notável saber 
jurídico, abaixo listados:
- dra. lUciaNa NEVES GlUcK PaUl;
- dr. JEfErSoN aNTÔNio fErNaNdES BacElar;
- Ms. JoSÉ Maria EirÓ alVES
 Art. 2º Fica aprovado o Edital nº 02/2022 – ESDPA/DPE-PA, a ser publica-
do no sítio da defensoria Pública do Estado do Pará.
art. 3º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala de reuniões do conselho Superior da defensoria Pública do Estado, 
aos vinte e um dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
Presidente do conselho Superior
defensor Público-Geral
Membro Nato
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública-Geral
Membra Nata
cESar aUGUSTo aSSad
corregedor-Geral
Membro Nato
aNToNio carloS dE aNdradE MoNTEiro
Membro Titular
BrUNo BraGa caValcaNTE
Membro Titular
alEXaNdrE MarTiNS BaSToS
Membro Titular
JUliaNa aNdrEa oliVEira
Membra Titular
doMiNGoS loPES PErEira
Membro Titular
rENaN fraNÇa cHErMoNT rodriGUES
Membro Titular
BEaTriZ fErrEira doS rEiS
Membra Titular

Protocolo: 776633
resoLUÇÃo csdP Nº 306, de 21 de MarÇo de 2022.
declara a abertura do 1º Programa de aposentadoria incentivada para Mem-
bros e Servidores da defensoria Pública do Estado do Pará do ano de 2022.
o coNSElHo SUPErior da dEfENSoria PÚBlica do ESTado do Pará, 
no uso das atribuições conferidas pelo o art. 11 da lei complementar n° 
54, de 07 de fevereiro de 2006;
coNSidEraNdo o legítimo reconhecimento devido aos membros e servi-
dores que dedicaram suas vidas profissionais em prol dos assistidos e da 
defensoria Pública do Estado do Pará;
coNSidEraNdo que o Plenário do Supremo Tribunal federal, no exame do 
arE nº 721.001/rJ, concluiu pela existência de repercussão geral do tema 
nele debatido e reafirmou a jurisprudência da Corte quanto à possibilidade 
da conversão de férias não gozadas em indenização pecuniária, bem como 
de outros direitos de natureza remuneratória, tais como a licença-prêmio, 
quando os servidores não mais puderem deles usufruir, sob pena de carac-
terizar o enriquecimento sem causa da administração Pública;
coNSidEraNdo a necessidade de planejamento quanto à desoneração da 
folha de pagamento, movimentação da carreira e nomeação dos aprovados 
no V concurso Público de Provas e Títulos para ingresso na carreira de de-
fensor Público Substituto da defensoria Pública do Estado do Pará.
coNSidEraNdo a aprovação unânime do conselho Superior em sua 235ª 
Sessão ordinária, realizada em 21 de março de 2022.
rESolVE:
art. 1º declarar aberto o 1º ProGraMa dE aPoSENTadoria iNcENTiVa-
DA – PAIn do ano de 2022 para membros e servidores da ativa da Defen-
soria Pública do Estado do Pará.
art. 2º o Programa de aposentadoria incentivada destina-se exclusivamente 
aos membros e servidores da defensoria Pública do Estado do Pará da ativa 
que, no prazo de vigência do programa, preencham os requisitos para a ob-
tenção de aposentadoria voluntária, não estejam em processo de aposenta-
doria ou tenham desistido de processo de aposentadoria há menos de 2 (dois) 
anos e não venham a atingir a idade para a aposentadoria compulsória no 
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prazo de 1 (um) ano, contado da publicação deste ato Normativo.
§ 1º O prazo para adesão ao programa inicia com a publicação deste ato 
e termina no dia 31.05.2022, em requerimento de aposentadoria comple-
tamente instruído com os documentos necessários e dirigido ao defensor 
Público-Geral, com expressa referência ao Pain;
§ 2º Os requerimentos de aposentadoria vinculados ao PAIn serão anali-
sados em ordem cronológica, aferida a partir da data e hora do protocolo;
§ 3º Os pedidos de aposentadoria vinculados ao Pain serão deferidos até o 
limite da reserva orçamentária.
art. 3º ao Membro ou Servidor que aderir ao Pain serão oferecidos os 
seguintes incentivos:
I – Indenização de férias e licenças não gozadas, de modo prioritário e 
parcelado, nos termos desta resolução;
II – Pagamento de verbas decorrentes de direitos reconhecidos pela Administração;
§ 1º Os créditos oriundos do PAIn serão pagos de modo prioritário pela 
defensoria Pública do Estado do Pará, em parcelas cujo valor máximo não 
ultrapasse a última remuneração do requerente;
§ 2º O pagamento das indenizações previstas neste ato terá início no mês 
subsequente ao da publicação do ato de aposentação do membro ou servidor;
§ 3º Para os fins deste artigo, serão disponibilizados, aos membros e ser-
vidores que preencherem os requisitos, uma memória prévia de cálculos, 
com indicação do montante a ser pago, bem como o número de parcelas.
art. 4º a adesão ao Pain implica em:
I – permanência no exercício das funções do cargo até à data de publicação 
do ato da aposentadoria, respeitado o direito ao afastamento previsto no 
art. 112, &4º, da l. 5810/94;
II – irreversibilidade da aposentadoria;
III – impossibilidade de investidura em cargo de provimento em comissão 
na defensoria Pública pelo prazo de três anos da publicação do ato de 
aposentadoria.
art. 5º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala de reuniões do conselho Superior da defensoria Pública do Estado, 
aos vinte e um dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
Presidente do conselho Superior
defensor Público-Geral
Membro Nato
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública-Geral
Membra Nata
cÉSar aUGUSTo aSSad
corregedor-Geral
Membro Nato
aNTÔNio carloS dE aNdradE MoNTEiro
Membro Titular
BrUNo BraGa caValcaNTE
Membro Titular
alEXaNdrE MarTiNS BaSToS
Membro Titular
JUliaNa aNdrÉa oliVEira
Membra Titular
doMiNGoS loPES PErEira
Membro Titular
rENaN fraNÇa cHErMoNT rodriGUES
Membro Titular
BEaTriZ fErrEira doS rEiS
Membra Titular

Protocolo: 776634
t..

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito:
Portaria Nº 111/2022, de 14/03/2022. Por duplicação de Laudo 
Pericial e, nova formalização de processo.
da Servidor Publico dina raquel Monteiro da Silva, matricula: 57216845. 
Publicada no doE nº 34.903 de 23/03/2022.

Protocolo: 776627
..

oUtras MatÉrias
.

ato Nº 22, de 09 de MarÇo de 2022.
o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado do Pará, no uso das atribui-
ções conferidas pelo art. 8°, Viii e XXVii, da lei complementar n° 54, de 
7 de fevereiro de 2006; considerando o que consta no Processo adminis-
trativo Eletrônico nº 2022/163625; rESolVE:
Nomear JEaN BrUNo daNiEl dE VaScoNcEloS, oaB/Pa nº 32.338, para 
exercer o cargo em comissão de aSSESSor JUrÍdico dE dEfENSoria, 
código daS-dEf-PUB, junto ao Núcleo da Entrância Especial, a contar de 
10 de março de 2022.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 776622
resoLUÇÃo csdP Nº 307, de 21 de MarÇo de 2022.
institui o Prêmio Servidor Sangue Verde no âmbito da defensoria Pública 
do Estado do Pará
o coNSElHo SUPErior da dEfENSoria PÚBlica do ESTado do Pará, 
no uso de suas atribuições que lhe confere a lei complementar nº 054, de 
07 de fevereiro de 2006;
coNSidEraNdo a necessidade de promover a utilização das boas práticas 
de trabalho, com foco na produtividade, na eficiência, na economicidade e 

na melhoria da qualidade do serviço público.
coNSidEraNdo a necessidade de se implementar programas e ações de 
reconhecimento, individuais e/ou em equipes, que valorizem, deem visibi-
lidade e prestigiem os resultados alcançados por servidores da defensoria 
Pública do Pará
coNSidEraNdo a aprovação unânime do conselho Superior em sua 235ª 
Sessão ordinária, realizada em 21 de março de 2022.
rESolVE:
art. 1° fica instituído o prêmio servidor sangue verde, a ser concedido aos servi-
dores públicos da defensoria Pública do Estado do Pará, que, desenvolvam ações 
que promovam boas práticas de trabalho, com foco na produtividade, na eficiên-
cia, na economicidade e na melhoria da qualidade do serviço público.
§ 1° Entende-se como boas práticas de trabalho ações e procedimentos dife-
renciados que geram melhorias no seu ambiente de trabalho e na instituição.
§ 2° O Prêmio Servidor Sangue Verde será regido por edital, publicado 
anualmente, contendo o tema, formulários e regras específicas, conforme 
a temática escolhida.
caPÍtULo i
dos oBJetiVos
art. 2° o prêmio servidor sangue verde objetiva:
i- incentivar, valorizar e dar maior visibilidade a práticas que contribuam 
para uma organização motivada;
ii- desenvolver um banco de práticas bem-sucedidas e apresentar solu-
ções a desafios encontrados na instituição;
iii- reconhecer publicamente os esforços em favor da valorização do servi-
dor e da qualidade do serviço público.
caPÍtULo ii
dos ParticiPaNtes
art. 3° o Prêmio Servidor Sangue Verde será concedido a qualquer servi-
dor ativo da defensoria Pública do Estado do Pará, individualmente ou em 
equipe de no máximo 05(cinco) servidores.
§1° Não poderá o mesmo servidor se inscrever em mais de uma equipe ou 
individualmente e por equipe ao mesmo tempo.
§2° Para cada ação de boas práticas de trabalho no serviço público de ini-
ciativa grupal deverá ser designado um representante, e identificados os 
demais participantes.
caPÍtULo iii
das cateGorias
art. 4° o Prêmio Servidor Sangue Verde se divide nas seguintes categorias:
I- Atuação de apoio técnico à atividade finalística da Defensoria Pública. 
Estão incluídos nesta categoria serviços de apoio psicopedagogossocial, 
perícias e assessoramento jurídico;
ii- atuação de apoio administrativo. Estão inclusos nesta categoria servi-
ços de apoio nas áreas de pessoal, materiais, licitações, contratos, convê-
nios, planejamento, tecnologia da informação, transporte, serviços gerais 
e demais ligados à atuação administrativa.
III- Atuação de apoio administrativo à atividade finalística da Defensoria 
Pública. Estão inclusos nesta categoria serviços de atendimento ao assisti-
do, assim como manuseio e trâmite de processos ligados à área finalística.
caPÍtULo iV
da iNscriÇÃo
Art. 5° A inscrição será realizada, anualmente, mediante a entrega de ficha 
de inscrição e relato de boas práticas de trabalho, com texto descritivo.
§1° A inscrição no certame será aceita exclusivamente via PAE (Processo 
administrativo Eletrônico).
§2° A “Ficha de Inscrição”, o “Relato de Boas Práticas do Trabalho” e o 
“Texto descritivo” estarão disponibilizados na intranet no website www.
defensoria.pa.def.br, conforme modelo disponibilizado em edital.
§ 3º Os documentos de inscrição referidos no caput deste artigo deverão 
ser encaminhados, via PaE, à Escola Superior da defensoria Pública, que 
será a organizadora do certame.
§4° A Defensoria Pública não se responsabilizará por quaisquer problemas 
relacionados ao envio, extravio ou demora na entrega da documentação 
necessária à inscrição.
caPÍtULo V
da aPreseNtaÇÃo do reLato das aÇÕes de Boas PrÁticas de traBaLHo
art. 6° as ações desenvolvidas pelo servidor ou grupo de servidores deve-
rão ser relatadas de forma sucinta no formulário “relato de Boas Práticas 
de Trabalho” e de forma detalhada no formulário “Texto descritivo”.
§1° A descrição detalhada das Boas Práticas, no formulário “Texto Descri-
tivo” deverá conter no máximo 05 (cinco) laudas, podendo ser anexadas 
fotos, imagens, tabelas, demonstrativos e gráficos.
§2° O título do “Relato de Boas práticas de Trabalho” e do “Texto descriti-
vo” deverá ser o mesmo da “ficha de inscrição”.
caPÍtULo Vi
da seLeÇÃo e do JULGaMeNto dos caNdidatos aos PrÊMios
art. 7° a seleção e o julgamento dos candidatos inscritos serão realizados por 
uma comissão especial, designada pelo defensor Público Geral do Estado do Pará.
seÇÃo i
da coMissÃo esPeciaL
art. 8° a comissão Especial designada para seleção e julgamento será 
formada por 03 (três) membros titulares e 02 (dois) suplentes, e será 
composta de pessoas com notório saber e atuação na gestão pública em 
Órgãos federais, Estaduais ou Municipais de todo o Brasil.
§ 1° O Presidente da Comissão será designado pelo DPG, dentre os Mem-
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bros convocados, a quem caberá a convocação para reunião com antece-
dência mínima de 72 horas. 
§ 2° A escolha das melhores ações de Boas Práticas de Trabalho no serviço 
Público dar-se-á por maioria dos votos da comissão especial.
§ 3° Para o julgamento será exigido quórum mínimo de 03 (três) de seus 
membros, incluindo o presidente da comissão especial.
Art. 9° Os trabalhos da comissão Especial serão considerados honoríficos, 
não ensejando qualquer forma ou espécie de remuneração.
art. 10. as decisões da comissão Especial não serão recorríveis ou suscetíveis 
de recursos ou impugnações, em qualquer etapa do processo de premiação.
seÇÃo ii
da seLeÇÃo
Art. 11. Serão selecionados como finalistas 03(três) Ações de Boas Práticas 
de Trabalho no serviço público em cada categoria.
art. 12. o processo de seleção dos relatos pelos membros da comissão 
Especial será constituído das seguintes etapas:
i- seleção preliminar das ações inscritas;
ii- Visita, in loco, se a comissão entender necessário, para coleta de evi-
dências e avaliação das ações pré-selecionadas;
III- Divulgação dos finalistas e premiação das 03 (três) ações selecionadas.
Parágrafo único - a comissão Especial poderá solicitar, quando necessário, 
esclarecimentos e informações adicionais para subsidiar um melhor julga-
mento, bem como entrevistas com os responsáveis pelas ações de Boas 
Práticas de trabalho no serviço público.
seÇÃo iii
do JULGaMeNto
art.13. Para julgamento das ações inscritas serão observados os critérios de 
“abrangência”, “Sustentabilidade”, “realizações” e “resultados”, de acordo 
com a “Matriz para julgamento de ações”, constante no edital do prêmio.
caPÍtULo Vii
da PreMiaÇÃo
art. 14. os servidores ou equipes cujas ações forem selecionadas como 
finalistas do prêmio Servidor Sangue Verde, em cada categoria, receberão 
os seguintes prêmios:
i- Valor líquido em pecúnia, já descontados os impostos e taxas, conce-
didas às 03 (três) melhores ações de Boas Práticas, da seguinte forma:
a)1° lugar, prêmio no valor de r$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais);
b)2° lugar, prêmio no valor de r$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais.);
c) 3° lugar, prêmio no valor de r$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais).
Parágrafo único - os servidores premiados, cuja lotação seja no interior do 
Estado, deverão receber o valor da passagem de ida e volta do seu Muni-
cípio para a capital e diárias para suprir as despesas com o deslocamento 
para participar da solenidade de entrega/recebimento do prêmio.
caPÍtULo Viii
do direito À iMaGeM
art. 15. a inscrição para o prêmio implicará a aceitação tácita, por todos 
os participantes, de eventual publicação, divulgação e utilização dos seus 
trabalhos, assim como autorização do uso de imagens, textos, vozes e 
nomes, em qualquer meio de divulgação e promoção, sem ônus ou termo 
de retribuição por parte da defensoria Pública.
art. 16. a defensoria Pública se reserva o direito de exigir, debater e/ou di-
vulgar as ações inscritas, podendo adequá-las à realidade da administração.
caPÍtULo iX
das disPosiÇÕes FiNais
art. 17. a comissão Especial decidirá sobre situações não previstas no 
presente regulamento.
art. 18. caberá à Gerência de Gestão de Pessoas a elaboração de material 
de divulgação com conteúdo relacionado ao tema anual da premiação.
art. 19. caberá ao setor de comunicação da defensoria Pública fazer ampla 
divulgação das Boas Práticas de Trabalho no Serviço Público desenvolvidas 
pelo servidor ou grupo de servidores.
art. 20. caberá ao defensor Público Geral a expedição dos atos necessários à 
perfeita aplicação desta resolução, principalmente no que diz respeito ao edital 
com a temática da premiação a cada edição do Prêmio Servidor Sangue verde.
Sala de reuniões do conselho Superior da defensoria Pública do Estado, 
aos vinte e um dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
Presidente do conselho Superior
defensor Público-Geral
Membro Nato
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública-Geral
Membra Nata
cÉSar aUGUSTo aSSad
corregedor-Geral
Membro Nato
aNTÔNio carloS dE aNdradE MoNTEiro
Membro Titular
BrUNo BraGa caValcaNTE
Membro Titular
alEXaNdrE MarTiNS BaSToS
Membro Titular
JUliaNa aNdrÉa oliVEira
Membra Titular
doMiNGoS loPES PErEira
Membro Titular
rENaN fraNÇa cHErMoNT rodriGUES
Membro Titular
BEaTriZ fErrEira doS rEiS

Membra Titular
Protocolo: 776648

..

JUdiciÁrio
.

..

triBUNaL de JUstiÇa
do estado do ParÁ

.

.

errata
.

errata de eXtrato de terMo aditiVo ao coNtra-
to N° 019/2018/tJPa, PUBLicado No doe N° 34.905, de 
24/03/2022.
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Pará – TJPA, CNPJ 
04.567.897/0001-90.
CONTRATADA: ADIBENS – Administração e Incorporação de Bens Imóveis 
ltda., cNPJ 06.105.070/0001-90.
corrEÇÃo: onde se lê “1° TErMo adiTiVo ao coNTraTo N° 019/2018/
TJPa”, leia-se 6° TErMo adiTiVo ao coNTraTo N° 019/2018/TJPa.

Protocolo: 776570
.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato - 1º terMo aditiVo ao coNtrato Nº. 014/2021/tJPa.
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Pará – TJPA, CNPJ 
04.567.897/0001-90.
coNTraTada: Prime consultoria e assessoria Empresarial ltda., cNPJ 
05.340.639/0001-30.
oBJETo do coNTraTo: contratação de empresa especializada na presta-
ção de serviços de gerenciamento de frota de veículos do TJPa.
oriGEM: Pregão Eletrônico n° 002/TJPa/2021.
oBJETo do adiTiVo:  acréscimo de serviço no percentual de 10% (dez 
por cento) do valor do contrato.
Valor do acrÉSciMo: r$ 124.115,55 (cento e vinte e quatro mil, cento 
e quinze reais e cinquenta e cinco centavos).
NoVo Valor GloBal: r$ 1.365.271,09 (um milhão, trezentos e sessenta 
e cinco mil, duzentos e setenta e um reais e nove centavos).
doTaÇÃo orÇaMENTária: Programas de Trabalho 02.122.1421.8659, 
02.122.1421.8669, 01.122.1421.8670, 01.122.1421.8193, 
01.122.1421.8194 e 01.122.1421.8195; Elemento de despesa: 339039; 
fontes do recurso: 0101 e 0118.
daTa da aSSiNaTUra: 23/03/2022. foro: Belém/Pa.
RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA: Débora Moraes Gomes – Secretária de Administração.
ORDENADOR RESPONSÁVEL: Miguel Lucivaldo Alves Santos – Secretário 
de Planejamento e finanças.

Protocolo: 776500
.

aViso de LicitaÇÃo
.

triBUNaL de JUstiÇa do estado do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrôNico Nº 019/tJPa/2022
oBJETo: registro de Preço para contratação de Empresa Especializada na 
Prestação de Serviço de Vigilância e Segurança armada, nas dependências 
e instalações do Tribunal de Justiçado Estado do Pará – TJPA, localizadas 
na capital e no interior do Estado do Pará, conforme condições, quantida-
des e exigências estabelecidas no termo de referência, anexo i do edital. 
SESSÃo PÚBlica: 07/04/2022, às 10h00min, horário de Brasília, no ende-
reço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br. UaSG do TJ/Pa: 925942. Edital 
disponível em: www.gov.br/compras/pt-br e www.tjpa.jus.br. informações 
pelo telefone (91)3205-3206, (91) 3205-3257 ou e-mail licitacao@tjpa.
jus.br. Belém, 24 de março de 2022. Serviço de licitação do TJPa.

Protocolo: 776381
.

coNVÊNio
.

extrato do termo de cooperação técnica nº. 006/2022-tJPa// Partes: 
TriBUNal dE JUSTiÇa do ESTado do Pará e a PrEfEiTUra MUNiciPal 
dE PraiNHa //objeto: cooperação mútua entre os partícipes para a digita-
lização e virtualização do acervo físico da comarca de PraiNHa, visando a 
implantação do acervo 100% digital, conforme Plano de Trabalho elaborado 
pelas partes.// Vigência: 06 (seis) meses, início em 24/03/2022 e término em 
24/09/2022// recursos: não haverá repasse de recurso entre os partícipes.// 
foro: Belém/Pa// data da assinatura: 24/03/2022//. responsável pela assi-
natura: Célia Regina de Lima Pinheiro – Desembargadora Presidente do TJ/PA.

Protocolo: 776339
.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de terMo de rescisÃo aNteciPada do coNtrato de coN-
cessÃo adMiNistratiVa reMUNerada Nº. 002/2016/tJPa. // Par-
tes: Tribunal de Justiça do Estado do Pará e a empresa a. c. dE l. alVES, inscri-
ta no cNPJ/Mf sob o nº.06.288.425/0001-24. // objeto: rescisão do contrato nº. 
002/2016/TJPa, a contar de 22/03/2022. // fundamento: artigo 79, inciso ii, da lei 
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nº. 8.666/93. // data da assinatura: 22/03/2022. // foro: Belém/Pa. // responsável 
pela assinatura: Débora Moraes Gomes – Secretária de Administração do TJPA.

Protocolo: 776059
..

triBUNais de coNtas
.

..

triBUNaL de coNtas
do estado do ParÁ

.

.

adMissÃo de serVidor
.

Portaria Nº 38.288, de 23 de MarÇo de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
coNSidEraNdo os termos da resolução nº 18.867, de 15-12-2016,
coNSidEraNdo o teor do Expediente nº 005335/2022;
r E S o l V E:
NoMEar em virtude de aprovação em concurso público, de acordo com o 
parágrafo 1º do artigo 34 da constituição do Estado do Pará, BroNdÍSio 
EVaNGEliSTa fErrEira, para exercer em caráter efetivo o cargo de auditor 
de Controle Externo - Fiscalização - TCE-CT- 603 – Direito, do Quadro de Pes-
soal do Tribunal de contas do Estado do Pará, a partir de 25-03-2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 776293
Portaria Nº 38.276, de 23 de MarÇo de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
coNSidEraNdo os termos da resolução nº 18.867, de 15-12-2016,
coNSidEraNdo o teor do Expediente nº 005244/2022;
r E S o l V E:
NoMEar em virtude de aprovação em concurso público, de acordo com o 
parágrafo 1º do artigo 34 da constituição do Estado do Pará, JaNE clEcia 
da SilVa, para exercer em caráter efetivo o cargo de auditor de contro-
le Externo - administrativo - TcE-cT- 607 - contabilidade, do Quadro de 
Pessoal do Tribunal de contas do Estado do Pará, a partir de 24-03-2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 776279

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 38.280, de 23 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 305/2022, de 21-
03-2022, protocolizado sob o Expediente nº 005176/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora oriaNa do ValE BiTar, auxiliar Técnico de 
controle Externo - administrativo, matrícula nº 0695491, 02 (dois) dias 
de licença para tratamento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 
5.810/94, no dia 21-03 a 22-03-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 776302
Portaria Nº 38.279, de 23 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 304/2022, de 21-
03-2022, protocolizado sob o Expediente nº 005175/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora oriaNa do ValE BiTar, auxiliar Técnico de 
controle Externo - administrativo, matrícula nº 0695491, 03 (três) dias 
de licença para tratamento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 
5.810/94, no dia 16-03 a 18-03-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 776300

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 38.291, de 24 de MarÇo de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
coNSidEraNdo o Memorando nº 015/2022 - SETiN, de 21 de março de 
2022, protocolizado sob o Expediente nº 005101/2022,
r E S o l V E:
I – DESIGNAR o servidor ANDERSON FELIPE CALANDRINI BRAGA, Auditor de 
controle Externo, matrícula nº 0101524, como pregoeiro, no processo licita-
tório modalidade Pregão Eletrônico, para contratação de empresa especializa-
da em serviço de manutenção corretiva, por intervenção, de acordo com as 
necessidades em equipamentos de informática, e com reposição de peças e 

componentes, visando atender as demandas desta corte de contas.
ii - dESiGNar, como membros da equipe de apoio, os servidores: JadE 
loBaTo NoBrE, assessor de conselheiro, matrícula nº 0101458, GiSElE 
MoUra dE QUEiroZ, auditor de controle Externo, matrícula nº 0100866, 
lariSSa BETHaNia liMa Mafra airES, auditor de controle Externo, ma-
trícula nº 0101579, rUY JorGE cEciM doS SaNToS, auxiliar Técnico de 
controle Externo - informática, matrícula nº 0101093, e lUiS carloS dE 
QUadroS doS rEiS, auxiliar Técnico de controle Externo - informática, 
matrícula nº 0101089.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 776295
Portaria Nº 38.278 de 23 de MarÇo de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
CONSIDERANDO o Memorando nº 018/2022 – Coordenadoria de Admi-
nistração Predial- caP, protocolizado sob o Expediente nº 005005/2022,
r E S o l V E:
dESiGNar o servidor EdiValdo coElHo lUcENa, agente auxiliar de 
Serviços Gerais, matrícula nº 0100151, para substituir MiGUEl raiMUN-
do carValHo coSTa, agente auxiliar de Serviços Gerais, matrícula nº 
0100459, no serviço de vigilância, no período de 11 a 19-03-2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 776288
Portaria Nº 38.128, de 04 de MarÇo de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
CONSIDERANDO os Memorando 001/2022 – Comissão/Contas de Gov. 
2021, protocolizado sob o Expediente nº 002221/2022,
r E S o l V E:
dESiGNar os servidores roNdSoN MaNoEl PiNHEiro dE SoUSa, auditor 
de controle Externo, matrícula nº 0101107; raQUEl SErrUYa ElMEScaNY, 
auditor de controle Externo, matrícula nº 0101173; rafaEl larEdo MEN-
doNÇa, auditor de controle Externo, matrícula nº 0101097; que compõem 
a comissão e equipe de apoio das contas do Governo/2021 do TcE-Pa, para 
realizarem capacitação e treinamento, nas cidades de Brasília - df e Belo Ho-
rizonte - MG, concedendo-lhes 06 (seis) diárias e ½ (meia), para o período de 
06 a 12-03-2022, e o servidor aNToNio carloS SalES fErrEira JUNior, 
auditor de controle Externo, matrícula nº 0101070, concedendo-lhe 05 (cin-
co) diárias e ½ (meia), para o período de 06 a 11-03-2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 776284
Portaria Nº 38.274, de 22 de MarÇo de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
CONSIDERANDO o Memorando nº 016/2022 – SEGER, protocolizado sob o 
Expediente nº 004905/2022;
r E S o l V E :
dESiGNar o servidor aNdrE MarTiNS, auxiliar Técnico de controle Externo, 
matrícula nº 0101671, para exercer em substituição a função gratificada de 
coordenador de atendimento ao Jurisdicionado, durante o impedimento da 
titular, MariNilcE rodriGUES fUrTado, no período de 02 a 16-05-2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 776272
Portaria Nº 38.130, de 03 de MarÇo de 2022.*
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
CONSIDERANDO o Memorando nº 006/2022 – 3 ª CCG, protocolizado sob 
o Expediente nº 003508/2022,
r E S o l V E:
dESiGNar a servidora adriaNE cUNHa GoNÇalVES, auditora de controle 
Externo, matrícula nº 0101510, para exercer em substituição a função gra-
tificada de Gerente de Fiscalização da 3ª CCG, durante o impedimento da 
titular, aNdrEa PiNHEiro XErfaN, nos períodos de 28-02 a 17-03-2022 
e de 30-03 a 13-04-2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente
*republicada por alteração na original, publicada no d.o.e. nº 
34.884, de 08/03/2022.

Protocolo: 776269
..

coNtrato
.

coNtrato Nº 05/2022
daTa da aSSiNaTUra: 23/03/2022.
oBJETo: contratação de produtos e serviços por meio de Pacote de Servi-
ços dos corrEioS
oriGEM: dispensa de licitação nº 03/2022.
coNTraTada: EMPrESa BraSilEira dE corrEioS E TElÉGrafoS 
(cNPJ/Mf nº: 34.028.316/0018-51).
ENDEREÇO: Av. Presidente Vargas nº. 498 – Campina, Belém, Pará, CEP: 
66017-900.
Valor ESTiMado: r$ 91.436,00.
ViGÊNcia: 23/03/2022 a 23/03/2023.
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Unidade Gestora:
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020101 - Tribunal de contas do Estado do Pará
Programa de Trabalho
01.032.1455 6.267 – Operacionalização das Ações Administrativas
fontes:
01 - recursos ordinários
12 - receita Patrimonial - outros Poderes
Natureza da despesa:
33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
contenção de crédito:
2022Nd00061
ordENador: Maria de lourdes lima de oliveira

Protocolo: 776292
t..

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 38.275, de 23 de MarÇo de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
coNSidEraNdo a solicitação da interessada protocolizado através do Ex-
pediente o nº 005244/2022;
r E S o l V E:
TorNar sem efeito a PorTaria nº 38.190, de 14-03-2022, publicada no 
doE de 15-03-2022, que nomeou em virtude de aprovação em concurso 
público, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 34 da constituição do 
Estado do Pará, MarY aMalia caSTro rocHa MarQUES, para exercer 
em caráter efetivo o cargo de auditor de controle Externo - administrativo 
- TcE-cT- 607 - contabilidade, do Quadro de Pessoal do Tribunal de contas 
do Estado do Pará, a partir de 15-03-2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 776276
Portaria Nº 38.287, de 23 de MarÇo de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
coNSidEraNdo a solicitação da interessada protocolizado através do Ex-
pediente o nº 005335/2022;
r E S o l V E:
TorNar sem efeito a PorTaria nº 38.197, de 14-03-2022, publicada no doE 
de 15-03-2022, que nomeou em virtude de aprovação em concurso público, 
de acordo com o parágrafo 1º do artigo 34 da constituição do Estado do Pará, 
dafNE fErNaNdEZ dE BaSToS, para exercer em caráter efetivo o cargo de 
Auditor de Controle Externo - Fiscalização - TCE-CT- 603 – Direito, do Quadro 
de Pessoal do Tribunal de contas do Estado do Pará, a partir de 15-03-2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 776291
..

MiNistÉrio PÚBLico
.

.

.

MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas do estado do ParÁ

.

.

.

adMissÃo de serVidor
.

eXtrato de terMo de Posse
TErMo dE afirMaÇÃo E PoSSE dEfErido a lUaN cHaVES SoBriNHo, 
NoMEado Para EXErcEr o carGo EfETiVo dE aNaliSTa MiNiSTErial 
– ESPECIALIDADE: CONTROLE EXTERNO DO QUADRO DE PESSOAL DO 
MiNiSTÉrio PÚBlico dE coNTaS do ESTado do Pará.
aos vinte e um dias do mês de março do corrente ano de dois mil e vinte e 
dois, o Senhor lUaN cHaVES SoBriNHo apresentou os documentos para 
tomar posse no cargo efetivo de ANALISTA MINISTERIAL – ESPECIALIDADE: 
coNTrolE EXTErNo do quadro de pessoal do Ministério Público de 
contas do Estado do Pará, para o qual foi nomeado através da PorTaria 
nº 104/2022/MPc/Pa, de onze de março do corrente ano, publicada no 
Diário Oficial do Estado de quatorze de março de dois mil e vinte e dois, 
em virtude de aprovação em concurso público de provas e títulos e com 
fundamento na lei complementar Estadual nº 09/1992, alterada pela lei 
complementar Estadual nº 106/2016 (lei orgânica do Ministério Público 
de contas do Estado do Pará) e na lei Estadual nº 8.100/2015. Estando 
todos os documentos conforme e tendo sido observado o cumprimento dos 
requisitos legais para a investidura no cargo, nos termos do art. 21 da lei 
Estadual nº 5.810/1994, o empossando presta, neste ato, o compromisso 
de servir e desempenhar fielmente os deveres do cargo para o qual foi 
nomeado, bem como de cumprir e de fazer cumprir a constituição federal, 
a constituição do Estado do Pará e as leis do país, pelo que o Procurador-
Geral de contas do Estado, Excelentíssimo Senhor doutor PaTricK 
BEZErra MESQUiTa, defere o compromisso e declara-o empossado, 
lavrando-se o presente termo que, lido e achado conforme, vai assinado 
pelo Procurador-Geral de contas e pelo servidor ora empossado.

lUaN cHaVES SoBriNHo
PaTricK BEZErra MESQUiTa

Protocolo: 776212
eXtrato de terMo de Posse
TErMo dE afirMaÇÃo E PoSSE dEfErido a JoÃo QUEMEl lira JUNior, 
NoMEado Para EXErcEr o carGo EfETiVo dE aNaliSTa MiNiSTErial 
– ESPECIALIDADE: CONTROLE EXTERNO DO QUADRO DE PESSOAL DO 
MiNiSTÉrio PÚBlico dE coNTaS do ESTado do Pará.
aos vinte e um dias do mês de março do corrente ano de dois mil e vinte e 
dois, o Senhor JoÃo QUEMEl lira JUNior apresentou os documentos para 
tomar posse no cargo efetivo de ANALISTA MINISTERIAL – ESPECIALIDADE: 
coNTrolE EXTErNo do quadro de pessoal do Ministério Público de 
contas do Estado do Pará, para o qual foi nomeado através da PorTaria 
nº 104/2022/MPc/Pa, de onze de março do corrente ano, publicada no 
Diário Oficial do Estado de quatorze de março de dois mil e vinte e dois, 
em virtude de aprovação em concurso público de provas e títulos, e com 
fundamento na lei complementar Estadual nº 09/1992, alterada pela lei 
complementar Estadual nº 106/2016 (lei orgânica do Ministério Público 
de contas do Estado do Pará) e na lei Estadual nº 8.100/2015. Estando 
todos os documentos conforme e tendo sido observado o cumprimento dos 
requisitos legais para a investidura no cargo, nos termos do art. 21 da lei 
Estadual nº 5.810/1994, o empossando presta, neste ato, o compromisso 
de servir e desempenhar fielmente os deveres do cargo para o qual foi 
nomeado, bem como de cumprir e de fazer cumprir a constituição federal, 
a constituição do Estado do Pará e as leis do país, pelo que o Procurador-
Geral de contas do Estado, Excelentíssimo Senhor doutor PaTricK 
BEZErra MESQUiTa, defere o compromisso e declara-o empossado, 
lavrando-se o presente termo que, lido e achado conforme, vai assinado 
pelo Procurador-Geral de contas e pelo servidor ora empossado.
JoÃo QUEMEl lira JUNior
PaTricK BEZErra MESQUiTa

Protocolo: 776215
eXtrato de terMo de Posse
TErMo dE afirMaÇÃo E PoSSE dEfErido a cláUdia rodriGUES da 
cUNHa, NoMEada Para EXErcEr o carGo EfETiVo dE aNaliSTa Mi-
NISTERIAL – ESPECIALIDADE: CONTROLE EXTERNO DO QUADRO DE PES-
Soal do MiNiSTÉrio PÚBlico dE coNTaS do ESTado do Pará.
aos vinte e um dias do mês de março do corrente ano de dois mil e 
vinte e dois, a Senhora cláUdia rodriGUES da cUNHa apresentou os 
documentos para tomar posse no cargo efetivo de aNaliSTa MiNiSTErial 
– ESPECIALIDADE: CONTROLE EXTERNO do quadro de pessoal do 
Ministério Público de contas do Estado do Pará, para o qual foi nomeada 
através da PorTaria nº 104/2022/MPc/Pa, de onze de março do corrente 
ano, publicada no Diário Oficial do Estado de quatorze de março de dois 
mil e vinte e dois, em virtude de aprovação em concurso público de 
provas e títulos, e com fundamento na lei complementar Estadual nº 
09/1992, alterada pela lei complementar Estadual nº 106/2016 (lei 
orgânica do Ministério Público de contas do Estado do Pará) e na lei 
Estadual nº 8.100/2015. Estando todos os documentos conforme e tendo 
sido observado o cumprimento dos requisitos legais para a investidura no 
cargo, nos termos do art. 21 da lei Estadual nº 5.810/1994, a empossanda 
presta, neste ato, o compromisso de servir e desempenhar fielmente os 
deveres do cargo para o qual foi nomeada, bem como de cumprir e de fazer 
cumprir a constituição federal, a constituição do Estado do Pará e as leis 
do país, pelo que o Procurador-Geral de contas do Estado, Excelentíssimo 
Senhor doutor PaTricK BEZErra MESQUiTa, defere o compromisso e 
declara-a empossada, lavrando-se o presente termo que, lido e achado 
conforme, vai assinado pelo Procurador-Geral de contas e pela servidora 
ora empossada.
cláUdia rodriGUES da cUNHa
PaTricK BEZErra MESQUiTa

Protocolo: 776217
eXtrato de terMo de Posse
TErMo dE afirMaÇÃo E PoSSE dEfErido a oSValdo VaNdErlEY dE 
SoUSa JUNior, NoMEado Para EXErcEr o carGo EfETiVo dE aNa-
LISTA MINISTERIAL – ESPECIALIDADE: CONTROLE EXTERNO DO QUADRO 
dE PESSoal do MiNiSTÉrio PÚBlico dE coNTaS do ESTado do Pará.
aos vinte e um dias do mês de março do corrente ano de dois mil e vinte 
e dois, o Senhor oSValdo VaNdErlEY dE SoUSa JUNior apresentou os 
documentos para tomar posse no cargo efetivo de aNaliSTa MiNiSTErial 
– ESPECIALIDADE: CONTROLE EXTERNO do quadro de pessoal do 
Ministério Público de contas do Estado do Pará, para o qual foi nomeado 
através da PorTaria nº 104/2022/MPc/Pa, de onze de março do corrente 
ano, publicada no Diário Oficial do Estado de quatorze de março de dois 
mil e vinte e dois, em virtude de aprovação em concurso público de provas 
e títulos e com fundamento na lei complementar Estadual nº 09/1992, 
alterada pela lei complementar Estadual nº 106/2016 (lei orgânica 
do Ministério Público de contas do Estado do Pará) e na lei Estadual 
nº 8.100/2015. Estando todos os documentos conforme e tendo sido 
observado o cumprimento dos requisitos legais para a investidura no 
cargo, nos termos do art. 21 da lei Estadual nº 5.810/1994, o empossando 
presta, neste ato, o compromisso de servir e desempenhar fielmente os 
deveres do cargo para o qual foi nomeado, bem como de cumprir e de fazer 
cumprir a constituição federal, a constituição do Estado do Pará e as leis 
do país, pelo que o Procurador-Geral de contas do Estado, Excelentíssimo 
Senhor doutor PaTricK BEZErra MESQUiTa, defere o compromisso e 
declara-o empossado, lavrando-se o presente termo que, lido e achado 
conforme, vai assinado pelo Procurador-Geral de contas e pelo servidor 
ora empossado.
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oSValdo VaNdErlEY dE SoUSa JUNior
PaTricK BEZErra MESQUiTa

Protocolo: 776221
eXtrato de terMo de Posse
TErMo dE afirMaÇÃo E PoSSE dEfErido a iSaBElE BaTiSTa dE lE-
MoS, NoMEada Para EXErcEr o carGo EfETiVo dE aNaliSTa MiNiS-
TERIAL – ESPECIALIDADE: DIREITO DO QUADRO DE PESSOAL DO MINIS-
TÉrio PÚBlico dE coNTaS do ESTado do Pará.
aos vinte e um dias do mês de março do corrente ano de dois mil e 
vinte e dois, a Senhora iSaBElE BaTiSTa dE lEMoS apresentou os 
documentos para tomar posse no cargo efetivo de aNaliSTa MiNiSTErial 
– ESPECIALIDADE: DIREITO do quadro de pessoal do Ministério Público de 
contas do Estado do Pará, para o qual foi nomeada através da PorTaria 
nº 104/2022/MPc/Pa, de onze de março do corrente ano, publicada no 
Diário Oficial do Estado de quatorze de março de dois mil e vinte e dois, 
em virtude de aprovação em concurso público de provas e títulos, e com 
fundamento na lei complementar Estadual nº 09/1992, alterada pela lei 
complementar Estadual nº 106/2016 (lei orgânica do Ministério Público 
de contas do Estado do Pará) e na lei Estadual nº 8.100/2015. Estando 
todos os documentos conforme e tendo sido observado o cumprimento dos 
requisitos legais para a investidura no cargo, nos termos do art. 21 da lei 
Estadual nº 5.810/1994, a empossanda presta, neste ato, o compromisso 
de servir e desempenhar fielmente os deveres do cargo para o qual foi 
nomeada, bem como de cumprir e de fazer cumprir a constituição federal, 
a constituição do Estado do Pará e as leis do país, pelo que o Procurador-
Geral de contas do Estado, Excelentíssimo Senhor doutor PaTricK 
BEZErra MESQUiTa, defere o compromisso e declara-a empossada, 
lavrando-se o presente termo que, lido e achado conforme, vai assinado 
pelo Procurador-Geral de contas e pela servidora ora empossada.
iSaBElE BaTiSTa dE lEMoS
PaTricK BEZErra MESQUiTa

Protocolo: 776223
terMo de eNtrada eM eXercÍcio 
aos vinte e um dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, na forma 
dos arts. 23 a 25 da lei Estadual nº 5.810/94 (regime Jurídico Único 
dos Servidores Públicos civis do Estado do Pará), entrou em exercício no 
cargo efetivo de ANALISTA MINISTERIAL – ESPECIALIDADE: CONTROLE 
EXTErNo do quadro de pessoal do Ministério Público de contas do 
Estado do Pará, o Sr. JoÃo QUEMEl lira JUNior, nomeado por meio da 
PORTARIA nº 104/2022/MPC/PA, publicada no Diário Oficial do Estado de 
14/03/2022, do que, para constar, foi lavrado o presente termo que segue 
assinado pelo servidor e pelo Procurador-Geral de contas.
JoÃo QUEMEl lira JUNior
PaTricK BEZErra MESQUiTa

Protocolo: 776558
terMo de eNtrada eM eXercÍcio 
aos vinte e um dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, na forma 
dos arts. 23 a 25 da lei Estadual nº 5.810/94 (regime Jurídico Único 
dos Servidores Públicos civis do Estado do Pará), entrou em exercício no 
cargo efetivo de ANALISTA MINISTERIAL – ESPECIALIDADE: DIREITO do 
quadro de pessoal do Ministério Público de contas do Estado do Pará, a 
Sra. iSaBElE BaTiSTa dE lEMoS, nomeada por meio da PorTaria nº 
104/2022/MPC/PA, publicada no Diário Oficial do Estado de 14/03/2022, 
do que, para constar, foi lavrado o presente termo que segue assinado pela 
servidora e pelo Procurador-Geral de contas.
iSaBElE BaTiSTa dE lEMoS
PaTricK BEZErra MESQUiTa

Protocolo: 776568
terMo de eNtrada eM eXercÍcio 
aos vinte e um dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, na forma 
dos arts. 23 a 25 da lei Estadual nº 5.810/94 (regime Jurídico Único 
dos Servidores Públicos civis do Estado do Pará), entrou em exercício no 
cargo efetivo de ANALISTA MINISTERIAL – ESPECIALIDADE: CONTROLE 
EXTErNo do quadro de pessoal do Ministério Público de contas do Estado 
do Pará, o Sr. oSValdo VaNdErlEY dE SoUSa JUNior, nomeado por 
meio da PORTARIA nº 104/2022/MPC/PA, publicada no Diário Oficial do 
Estado de 14/03/2022, do que, para constar, foi lavrado o presente termo 
que segue assinado pelo servidor e pelo Procurador-Geral de contas.
oSValdo VaNdErlEY dE SoUSa JUNior
PaTricK BEZErra MESQUiTa

Protocolo: 776565
terMo de eNtrada eM eXercÍcio 
aos vinte e um dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, na forma 
dos arts. 23 a 25 da lei Estadual nº 5.810/94 (regime Jurídico Único 
dos Servidores Públicos civis do Estado do Pará), entrou em exercício no 
cargo efetivo de ANALISTA MINISTERIAL – ESPECIALIDADE: CONTROLE 
EXTErNo do quadro de pessoal do Ministério Público de contas do Estado 
do Pará, o Sr. lUaN cHaVES SoBriNHo, nomeado por meio da PorTaria 
nº 104/2022/MPC/PA, publicada no Diário Oficial do Estado de 14/03/2022, 
do que, para constar, foi lavrado o presente termo que segue assinado pelo 
servidor e pelo Procurador-Geral de contas.
lUaN cHaVES SoBriNHo
PaTricK BEZErra MESQUiTa

Protocolo: 776555
terMo de eNtrada eM eXercÍcio 
aos vinte e um dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, na forma 

dos arts. 23 a 25 da lei Estadual nº 5.810/94 (regime Jurídico Único 
dos Servidores Públicos civis do Estado do Pará), entrou em exercício no 
cargo efetivo de ANALISTA MINISTERIAL – ESPECIALIDADE: CONTROLE 
EXTErNo do quadro de pessoal do Ministério Público de contas do Estado 
do Pará, a Sra. cláUdia rodriGUES da cUNHa, nomeada por meio da 
PORTARIA nº 104/2022/MPC/PA, publicada no Diário Oficial do Estado de 
14/03/2022, do que, para constar, foi lavrado o presente termo que segue 
assinado pela servidora e pelo Procurador-Geral de contas.
cláUdia rodriGUES da cUNHa
PaTricK BEZErra MESQUiTa

Protocolo: 776561

.

.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria N° 114/2022/MPc/Pa
o Procurador-Geral de contas, no uso de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo o requerimento de férias do servidor JoSUÉ coSTa cor-
rÊa, datado de 15/03/2022 (Protocolo PaE nº 2022/301239), e os termos 
da resolução nº 010/2020-MPc/Pa-colégio, de 21/08/2020;
rESolVE:
art. 1º alterar, de 18/07 a 01/08/2022 (15 dias) para 01 a 15/06/2022 (15 
dias), o gozo de férias do servidor JoSUÉ coSTa corrÊa, matrícula nº 
200121, ocupante do cargo efetivo de Analista Ministerial – Especialidade: 
ciências contábeis, relativo ao período aquisitivo 04/10/2020 a 03/10/2021, 
concedido pela PorTaria nº 205/2021/MPc/Pa, de 09/09/2021.
art. 2º Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 23 de março de 2022.
PaTricK BEZErra MESQUiTa
Procurador-Geral de contas

Protocolo: 776256

.

.

MiNistÉrio PÚBLico
do estado do ParÁ

.

.

.

coNtrato
.

Núm. do contrato: 051/2022-MP/Pa
Modalidade de Licitação: dispensa de Licitação n. 007/2022-MP/Pa.
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e a empresa 
coMPUSErVicE EMPrEENdiMENToS lTda.
objeto: Prestação de serviço de acesso à internet para a Promotoria de 
Justiça de Monte dourado/Pa.
data da assinatura: 23/03/2022.
Vigência: 25/03/2022 a 25/03/2023.
Valor global: r$ 11.850,00 (onze mil, oitocentos e cinquenta reais).
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.091.1494.8758; Elemento de 
despesa: 3390-40; fonte: 0101. fonte: 0301
foro: Justiça Estadual do Pará, comarca de Belém.
ordenador responsável: dr. cesar Bechara Nader Mattar Junior, Procura-
dor-Geral de Justiça.

Protocolo: 776050
.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato
Núm. do termo aditivo: 1º
Núm. do contrato: 098/2021-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa facE ENGENHa-
ria lTda-EPP.
objeto do contrato: execução de reforma em sede do MPPa no Município 
de São domingos do capim/Pa (lote i).
Justificativa do Aditamento: Prorrogação dos prazos de vigência e execução 
do Contrato por mais 90 (noventa) dias, nos termos do art. 57, §1º, incisos 
i e iV, da lei federal nº 8.666/1993 c/c cláusula Sétima, item 7.1.3.1 do 
contrato, bem como acréscimo e supressão de quantidades de serviços ao 
Contrato, conforme justificativa do Departamento de Obras e Manutenção, 
proposta orçamentária e Parecer nº 61/2022-aNaliSTa JUrÍdico, constan-
tes do Protocolo nº 1230/2022, nos termos do art. 65, I, “a”, “b” e §1º da 
lei nº 8.666/1993 c/c cláusula décima Terceira, subitem 13.1. do contrato
data de assinatura: 23/03/2022.
Vigência do aditamento: 30/06/2022 a 27/09/2022.
Valor Suprimido: r$ 23.517,04 (vinte e três mil, quinhentos e dezessete 
reais e quatro centavos).
Valor acrescido: r$ 74.080,93 (setenta e quatro mil, oitenta reais e no-
venta e três centavos).
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.091.1494.8758. Elemento de 
despesa: 4490-39. fonte: 0101. fonte: 0301.
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ordenador responsável: dr. cesar Bechara Nader Mattar Junior, Procura-
dor Geral de Justiça.

Protocolo: 776096
.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

coNVite Nº 004/2022 (rePetiÇÃo do coNVite Nº 002/2022-M/Pa)
o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, por meio da comissão 
Permanente de Licitação, comunica aos interessados o resultado final do 
coNViTE Nº 004/2022 (rEPETiÇÃo do coNViTE Nº 002/2022-M/Pa), do 
Processo administrativo nº 137999/2021 (GEdoc), que tem como objeto 
a Execução de serviços complementares para o imóvel sede do MPPa no 
município de altamira/Pa:
1) a empresa PlaNa coNSTrUÇÕES coMÉrcio E rEPrESENTaÇÕES 
LTDA – EPP foi HABILITADA no certame em razão de atender todas as 
exigências do item 8 do ato convocatório.
1) Restou classificada em primeiro lugar a empresa PLANA CONSTRUÇÕES 
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA – EPP com proposta no valor global 
de r$188.185,98 (cento e oitenta e oito mil, cento e oitenta e cinco reais 
e noventa e oito centavos), umaz vez que não foram verificadas inconsis-
tências que ensejassem a desclassificação da licitante.
Belém, 24 de março de 2022.
comissão Permanente de licitação

Protocolo: 776199

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

coNViTE Nº 004/2022 (rEPETiÇÃo do coNViTE Nº 002/2022-M/Pa)
oBJETo: Execução de serviços complementares para o imóvel sede do 
MPPa no município de altamira/Pa.
HoMoLoGaÇÃo
Tendo em vista o que consta do Processo nº 137999/2021 (GEdoc), o 
qual ensejou o convite nº. 004/2022-MP/Pa (repetição do convite nº 
002/2022-MP/Pa) e, diante do julgamento da comissão Permanente de 
licitação, designada pela PorTaria nº 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 serviços complementares 
para o imóvel sede do MPPa no município 

de altamira/Pa

PlaNa coNSTrUÇÕES coMÉrcio E 
REPRESENTAÇÕES LTDA – EPP r$188.185,98

Encaminhe-se os autos à atividade de licitações para as providências per-
tinentes.
Belém, 24 de março de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JÚNior
Procurador Geral de Justiça

Protocolo: 776597

.

.

oUtras MatÉrias
.

extrato da Promoção de arquivamento
ref.: inquérito civil 000265-940/2021
o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da Promotoria de 
Justiça da defesa da Probidade administrativa e Tutela das fundações e 
Entidades de interesse Social de Marabá, em cumprimento ao que deter-
mina o § 1º do artigo 10, da resolução 023/20047-CNMP, torna pública a 
Promoção de arquivamento do iNQUÉriTo ciVil 000265-940/2021, cuja 
cópia integral do respectivo despacho se encontra à disposição na Promo-
toria de Justiça de Marabá, situada na rua das flores, s/nº, Esq. c/ rod. 
Transamazônica – Agrópolis do INCRA, CEP. 68.502-290 – Marabá – Pará 
– Fone/Fax: (94) 3312-9900.
PORTARIA n˚ 061/2021-11PJMAB
objeto: aPUrar ocorrÊNcia dE aTo dE iMProBidadE adMiNiSTraTi-
Va, rElaTiVa a ofENSa aoS PriNcÍPioS da adMiNiSTraÇÃo, Na SU-
PoSTa EXoNEraÇÃo dE SErVidorES MUNiciPaiS dE MaraBá MoTiVa-
daS Por PErSEGUiÇÃo PolÍTica
Envolvidos:
raNYEllE da SilVa SEPTiMio carValHo
adEMir MarTiNS doS rEiS
JoÃo SalaME NETo
Motivação do arquivamento: ausência de fundamento para propositura de 
ação civil Pública (art. 10 da resolução 023/2007-cNMP)
alaN PiErrE cHaVES rocHa
Promotor de Justiça Titular da 11ª Promotoria de Justiça de defesa da 
Probidade administrativa e Tutela das fundações e Entidades de interesse 
Social de Marabá

Protocolo: 776263
resUMo da Portaria N.º 07/2022/13ª PJ cível de Marabá
a 13ª ProMoToria dE JUSTiÇa da coMarca dE MaraBá torna pública a 
instauração do presente Procedimento administrativo, o qual se encontra à 
disposição na sede da Promotoria de Justiça, situada na rua das flores, s/
nº, Bairro agrópole do incra, Marabá-Pa.

PorTaria N.º 07/2022/13ª PJ cível de Marabá
oriGEM: NoTÍcia dE faTo n°. 000549-920/2021
instauração de Procedimento administrativo para apurar suposta situação 
de vulnerabilidade vivenciada pela idosa a. S. B. c
Marabá/Pa, 24 de março de 2022
lÍliaN ViaNa frEirE
Promotora de Justiça Titular- 13ª PJ de Marabá

Protocolo: 776229
extrato da Portaria nº 16/2022-MPe-PJ-castaNHaL
a 7ª Promotora de Justiça da infância e Juventude, dos idosos, das Pesso-
as com Deficiência e dos Órfãos e Interditos de Castanhal, com fundamen-
to no art. 54, VI e § 3º da Lei Complementar nº 057/06 e no Art. 4º, inc. 
Vi da rESoLUÇÃO Nº 23 – CNMP, de 17/09/07, torna pública a Instauração 
de ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo SiMP Nº 005095-040/2021 que en-
contra-se a disposição na 7ª Promotoria de Justiça de castanhal, situada 
na avenida Presidente Vargas, nº 2638, Bairro centro, Bairro centro, cas-
tanhal – Pará, Fone (91) 3412-6100.
PorTaria nº 16/2022-MPE-PJ-caSTaNHal
Polo ativo: SiGiloSo
Polo Passivo: SiGiloSo
assunto: acompanhamento da possível situação de risco que o adolescente 
possa estar inserido, bem como inserção desta em programas socioassis-
tenciais e de políticas públicas setoriais
SaBriNa MaMEdE NaPolEÃo KalUME – Promotora de Justiça

Protocolo: 776222
extrato da Portaria nº 15/2022-MPe-PJ-castaNHaL
a 7ª Promotora de Justiça da infância e Juventude, dos idosos, das Pesso-
as com Deficiência e dos Órfãos e Interditos de Castanhal, com fundamen-
to no art. 54, VI e § 3º da Lei Complementar nº 057/06 e no Art. 4º, inc. 
VI da RESOLUÇÃO Nº 23 – CNMP, de 17/09/07, torna pública a instauração 
de ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo SiMP Nº 000314-040/2022 que en-
contra-se a disposição na 7ª Promotoria de Justiça de castanhal, situada 
na avenida Presidente Vargas, nº 2638, Bairro centro, Bairro centro, cas-
tanhal – Pará, Fone (91) 3412-6100.
PorTaria nº 15/2022-MPE-PJ-caSTaNHal
Polo ativo: SiGiloSo
Polo Passivo: SiGiloSo
assunto: acompanhamento da possível situação de risco que a criança 
possa estar inserido, bem como inserção desta em programas socioassis-
tenciais e de políticas públicas setoriais
SABRINA MAMEDE NAPOLEÃO KALUME – Promotora de Justiça

Protocolo: 776214
resUMo da Portaria N.º 008/2022/13ª PJ cível de Marabá
a 13ª ProMoToria dE JUSTiÇa da coMarca dE MaraBá torna pública a 
instauração do presente Procedimento administrativo, o qual se encontra à 
disposição na sede da Promotoria de Justiça, situada na rua das flores, s/
nº, Bairro agrópole do incra, Marabá-Pa.
oBJETiVo- fiscalizar de forma continuada, no período de março de 2022 
a dezembro de 2023, as políticas públicas voltadas à saúde das pessoas 
idosas no sistema prisional de Marabá, conforme plano de atuação da 13ª 
Promotoria de Justiça referente ao citado biênio
Marabá/Pa, 17 de março de 2022.
lÍliaN ViaNa frEirE
Promotora de Justiça Titular- 13ª PJ de Marabá

Protocolo: 776233
resUMo da Portaria N.º 10/2022/13ª PJ cível de Marabá
a 13ª ProMoToria dE JUSTiÇa da coMarca dE MaraBá torna pública a 
instauração do presente Procedimento administrativo, o qual se encontra à 
disposição na sede da Promotoria de Justiça, situada na rua das flores, s/
nº, Bairro agrópole do incra, Marabá-Pa.
PorTaria N.º 09/2022/13ª PJ cível de Marabá
oriGEM: NoTÍcia dE faTo n°. 000499-940/2021
instauração de Procedimento administrativo para acompanhar o projeto de 
lei que tem por objetivo viabilizar a alteração na norma no sentido de que 
o profissional mediador exerça as atribuições pedagógicas
Marabá/Pa, 24 de março de 2022
lÍliaN ViaNa frEirE
Promotora de Justiça Titular- 13ª PJ de Marabá

Protocolo: 776239
resUMo da Portaria N.º 09/2022/13ª PJ cível de Marabá
a 13ª ProMoToria dE JUSTiÇa da coMarca dE MaraBá torna pública a 
instauração do presente Procedimento administrativo, o qual se encontra à 
disposição na sede da Promotoria de Justiça, situada na rua das flores, s/
nº, Bairro agrópole do incra, Marabá-Pa.
PorTaria N.º 09/2022/13ª PJ cível de Marabá
oriGEM: NoTÍcia dE faTo n°. 000459-940/2021
instauração de Procedimento administrativo para garantir o direito à saúde 
do Sr. J. A. C., o qual é pessoa com deficiência
Marabá/Pa, 24 de março de 2022
lÍliaN ViaNa frEirE
Promotora de Justiça Titular- 13ª PJ de Marabá

Protocolo: 776236
resUMo da Portaria N.º 11/2022/13ª PJ cível de Marabá
a 13ª ProMoToria dE JUSTiÇa da coMarca dE MaraBá torna pública a 
instauração do presente Procedimento administrativo, o qual se encontra à 
disposição na sede da Promotoria de Justiça, situada na rua das flores, s/
nº, Bairro agrópole do incra, Marabá-Pa.
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PorTaria N.º 011/2022/13ª PJ cível de Marabá
oriGEM: NoTÍcia dE faTo n°. 000465-940/2021
instauração de Procedimento administrativo para apurar suposta situação 
de vulnerabilidade vivenciada adolescente M. M. de S, de 13 (treze) anos 
de idade, a qual é pessoa com deficiência
Marabá/Pa, 24 de março de 2022
lÍliaN ViaNa frEirE
Promotora de Justiça Titular- 13ª PJ de Marabá

Protocolo: 776246
Portaria Nº 0150/2022-MP/sUB-ta
Preâmbulo
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa Para a árEa TÉcNico 
adMiNiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 820/2021-MP/PGJ de 12 de abril de 2021,
coNSidEraNdo o disposto no Parágrafo único, do art. 2º, da resolução 
nº 006/2019-CPJ, de 25 de maio de 2019, publicada no Diário Oficial do 
Estado, de 08/5/2019;
coNSidEraNdo a Escala de Plantão para o mês de março de 2022, elabora-
da pela coordenadoria das Procuradorias de Justiça cíveis, datadas de 09 de 
março de 2022, publicadas no site do Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo a Escala de Plantão para o mês de março de 2022, elabora-
da pela coordenadoria das Procuradorias de Justiça criminais, datada de 04 
de março de 2022, publicadas no site do Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo o disposto no artigo 2º da PorTaria nº 0057/2022-MP/
PGJ, de 18/01/20221;
coNSidEraNdo a necessidade de disponibilizar equipe de apoio aos se-
nhores membros do Parquet escalados para o plantão institucional do se-
gundo grau.
r E S o l V E:Texto * 
art. 1º - coNVocar os servidores relacionados no anexo Único desta 
PorTaria para realizarem em regime presencial o plantão institucional 
junto aos Órgãos de Execução de Segundo Grau do Ministério Público do 
Estado do Pará, no período de 26 e 27/03/2022.
Art. 2º - O não atendimento injustificado da convocação para os plantões 
sujeitará o convocado à aplicação das penalidades previstas na lei Esta-
dual nº 5.810/94.
aNeXo ÚNico
escaLa de PLaNtÃo de serVidores
ProcUradoria de JUstiÇa cÍVeL e ProcUradoria de JUstiÇa criMiNaL
PerÍodo: 26 e 27/03/2022
Em observância a resolução nº 006/2019-cPJ, de 25 de abril de 2019, 
publicadas no Diário Oficial do Estado, de 08/5/2019, Escalas de Plantão 
para o mês março de 2022, elaborada pela coordenadoria das Procuradorias 
de Justiça cíveis, datada de 09 de março de 2022 e coordenadoria das 
Procuradorias de Justiça criminais, datada de 04 de março de 2022, ambas 
publicada no site do Ministério Público do Estado do Pará e PorTaria nº 
0157/2022-MP/PGJ, de 18/01/2022.
dia 26/03/2022 (sábado)
rEPrESENTaNTE do QUadro TÉcNico-JUrÍdico
alyne azevedo Marchiori (assessora da Procuradoria cível)
adrianne da costa Guimarães (assessora da Procuradoria criminal) - (de-
signação em caráter excepcional, conforme decisão exarada no Protocolo 
SiP nº 4442/2022, de 23/03/2022).
dia 27/03/2022 (domingo)
rEPrESENTaNTE do QUadro TÉcNico-JUrÍdico
Stéphane cristina caetano cabral (assessora técnica especializada da Pro-
curadoria cível)
adrianne da costa Guimarães (assessora da Procuradoria criminal)
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMiNiSTraTiVa.
Belém, 24 de março de 2022.
lEila Maria MarQUES dE MoraES
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa, em 
exercício

Protocolo: 776242
Portaria Nº 1403/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa do MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTa-
do do Pará, usando das atribuições legais e com fundamento no art. 18, 
XXV, da lei complementar nº 57/2006;
coNSidEraNdo a imprescindibilidade do uso do e-mail institucional para acesso 
aos sistemas de informação adotados pelo Ministério Público do Estado do Pará 
como ferramentas de eficiência administrativa, visando à eliminação do uso de 
papel e a consequente redução dos custos operacionais da atividade-meio, e
coNSidEraNdo a segurança do tráfego de dados através do servidor de 
correio eletrônico do Ministério Público do Estado do Pará,
r E S o l V E:
art. 1º autorizar a utilização do serviço de correio eletrônico (e-mail) ins-
titucional com domínio @mppa.mp.br pelos membros aposentados do Mi-
nistério Público do Estado do Pará, de forma pessoal e intransferível, com 
a preservação dos mesmos dados de acesso (usuário e senha) utilizados 
na atividade.
art. 2º a utilização do serviço de correio eletrônico (e-mail) institucional 
nos termos descritos no caput é facultativa, devendo o interessado reque-
rê-la via sistema GEdoc, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados 
da publicação do ato de aposentadoria.
§1º A autorização de que trata o art. 1º se estende aos membros 

aposentados antes da vigência desta PorTaria, os quais deverão requerer 
a utilização do serviço de correio eletrônico (e-mail) institucional via 
requerimento junto à divisão de Protocolo, em meio físico ou via e-mail 
protocolo@mppa.mp.br, endereçado ao Procurador-Geral de Justiça, no 
prazo máximo de 90 (noventa) dias da publicação deste ato.
§2º Decorrido o prazo sem que haja requerimento do membro aposentado, 
a conta de correio eletrônico (e-mail) institucional será desativada.
§3º O acesso ao correio eletrônico institucional será imediatamente inter-
rompido no caso de aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria, 
nos termos do inciso Vii do artigo 167 da lei complementar Estadual nº. 
57, de 6 de julho de 2006.
§4º No caso de membros aposentados há mais de 02 (dois) anos, fica 
ressalvada a possibilidade de ser criada caixa de correio eletrônico (e-mail) 
institucional com novos dados de acesso (usuário e senha), por questões 
de indisponibilidade técnica.
art. 3º o uso do correio eletrônico pelo membro aposentado sujeita-se às 
mesmas condições impostas aos demais usuários do serviço, fixadas em 
ato da Procuradoria-Geral de Justiça.
art. 4º os casos omissos serão resolvidos pelo Procurador-Geral de Justi-
ça, facultando-se prévia consulta ao comitê Estratégico de Tecnologia de 
informação, caso necessário.
art. 5º Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
fortaleza, 24 de março de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 776299
Portaria N° 02/2022-MP/3ªPJsiP
extrato da Portaria de instauração do Procedimento administrativo
Nº 01/2022-MP/3ªPJSiP
a 3ª Promotoria de Justiça de Santa izabel do Pará torna público a instau-
ração do Procedimento administrativo nº 01/2022-MP/3ªPJSiP, que en-
contra-se à disposição na rua Valentim José ferreira,1325, bairro Nova 
Brasília, Santa isabel do Pará.
Procedimento administrativo: Nº 01/2022-MP/3ªPJSiP
data da instauração: 17 de março de 2022.
instaurante: 3° cargo da Promotoria de Justiça de Santa izabel do Pará
Membro do MPPa: lilian Nunes e Nunes - 3ª Promotora de Justiça Titular
objeto: visa o acompanhamento a entrega da 2ª via da certidão de nas-
cimento do Sr. luiz carlos Serra dos Santos, registrada no cartório de 
registros Públicos do Município de Bujaru/Pa.
referência: SiMP 001173-094/2021
Santa izabel do Pará(Pa), 23 de março de 2022.

Protocolo: 776317
Portaria N° 03/2022-MP/3ªPJsiP
extrato da Portaria de instauração do Procedimento administrativo
Nº 02/2022-MP/3ªPJSiP
a 3ª Promotoria de Justiça de Santa izabel do Pará torna público a instau-
ração do Procedimento administrativo nº 02/2022-MP/3ªPJSiP, que en-
contra-se à disposição na rua Valentim José ferreira,1325, bairro Nova 
Brasília, Santa isabel do Pará.
Procedimento administrativo: Nº 02/2022-MP/3ªPJSiP
data da instauração: 18 de março de 2022.
instaurante: 3° cargo da Promotoria de Justiça de Santa izabel do Pará
Membro do MPPa: lilian Nunes e Nunes - 3ª Promotora de Justiça Titular
objeto: visa o acompanhamento da oferta de serviços educacionais no 
âmbito da Escola Municipal de Ensino infantil e fundamental irmã Marlene, 
Município de Sta. izabel do Pará.
referência: SiMP 001604-094/2021
Santa izabel do Pará(Pa), 23 de março de 2022.

Protocolo: 776325
extrato da Portaria n° _010/2022_-11PJMaB
o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da Promotoria de Justi-
ça da defesa da Probidade administrativa e Tutela das fundações e Entidades 
de interesse Social de Marabá, com fundamento nos artigos 1º, incisos iV e 
VIII, 2º e 8º, § 4º, da Lei 7.437/1985 – LACP, artigos 1º, 25, incisos IV, a, b e 
VIII, 26, incisos I, a, b e c, II, III, IV, V e VI, e 27 da Lei 8.625/1993 – LONMP, 
artigo 54, inciso I, a, b, c e d, da Lei Complementar nº 057/06 – LOMPPA, 
rESolUÇÃo Nº 23/2007 e resolução nº 007/2019- cPJ, torna pública a ins-
tauração do _ProcEdiMENTo PrEParaTÓrio_ _000160-940/2022_ que se 
encontra à disposição na Promotoria de Justiça de Marabá, situada na rua das 
Flores, s/nº, Esq. c/ Rod. Transamazônica – Agrópolis do INCRA, CEP. 68.502-
290 – Marabá – Pará – Fone/Fax: (94) 3312-9900.
PORTARIA n˚ _010/2022_-11PJMAB
objeto:
_aPUrar SUPoSTaS irrEGUlaridadES Na rEaliZaÇÃo do ao ProcESSo 
liciTaTÓrio Nº 147/2021-cPl/PMM, PErTENcENTE ao forNEciMENTo dE 
MarMiTaS aliMENTÍciaS Para a PrEfEiTUra MUNiciPal dE MaraBá
Envolvidos:
_r. a. MacHado rESTaUraNTE
roNildo alVES MacHado (ProPriETário da EMPrESa r. a. MacHado 
rESTaUraNTE)
daliaNE froZ NETa (PrESidENTE da coMiSSÃo dE liciTaÇÃo)
ValMir SilVa MoUra (SEcrETário MUNiciPal dE SaÚdE)_
alaN PiErrE cHaVES rocHa
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Promotor de Justiça Titular da 11ª Promotoria de Justiça de defesa da 
Probidade administrativa e Tutela das fundações e Entidades de interesse 
Social de Marabá

Protocolo: 776132
 aViso de iNstaUraÇÃo de Processo de PeNaLidade
coNSidEraNdo a instauração de processo de aplicação de penalidade à Em-
presa NorTEBEl coNSTrUÇÕES E SErViÇoS lTda-EPP, em virtude do des-
cumprimento, em tese, das obrigações fixadas no Contrato nº 054/2020-MP/
Pa, cujo objeto é a obra de engenharia destinada a execução de reforma em 
sede do Ministério Público do Estado do Pará no Município de oriximiná;
coNSidEraNdo que a Empresa não desenvolveu os serviços de forma a 
cumprir o prazo ajustado (obra paralisada), tendo o fiscal do Contrato a 
notificado, duas vezes, sobre o descumprimento da obrigação (fls. 24-29 
e 30-32), requerendo a adoção de providências, visando a aplicação de 
penalidade administrativa previstas na Cláusula Décima Terceira – Das Pe-
nalidades e Multas do contrato nº 054/2020;
CONSIDERANDO que, diante das notificações do fiscal, a Empresa informou 
que surgiram entraves que atrasaram o andamento do serviço, enumeran-
do: a pandemia do vírus SarS-coV-2, que suspendeu inúmeras atividades 
econômicas e ensejou a retirada de equipes de trabalho; a dificuldade de 
conseguir mão de obra local e em município distante; e o não acolhimento 
pelo MPPA, do pedido de reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato, em 
razão da elevação de preços. Requereu a consideração das justificativas 
que apresentou e não aplicação da penalidade;
CONSIDERANDO que a chefia da Divisão de Engenharia manifestou que em-
preendeu junto a Empresa, tentativa de retomada da execução do serviço, 
visando a entrega do objeto contratado, sem êxito, requerendo o prossegui-
mento do trâmite do processo, visando a aplicação de penalidade;
CONSIDERANDO que a conduta da Empresa configurou o descumprimento, 
em tese, da obrigação prevista na cláusula Terceira do 1º Termo aditivo ao 
contrato nº 054/2020-MP/Pa, pelo inadimplemento do prazo para entrega 
do objeto licitado;
coNSidEraNdo que foram feitas várias tentativas de contato com a 
Empresa, via correios e via e-mail, para comunicação da instauração do 
processo de penalidade e para assegurar direito à ampla defesa, todavia, 
todas as tentativas foram infrutíferas;
coNSidEraNdo que não houve retorno algum da Empresa em relação às 
tentativas de contato;
Torna-se pública a instauração do processo de penalidade, Processo nº 
141/2021-SGJ-Ta (Protocolo nº 14993/2021), referente aos fatos em tela, 
para apuração da conduta da Empresa NorTEBEl coNSTrUÇÕES E SEr-
VIÇOS LTDA-EPP e verificação do cabimento da penalidade:
I – de MULTA prevista na subcláusula 13.3.1. do Contrato nº 054/2020-MP/PA
A partir da publicação oficial deste aviso, abre-se prazo de 05 (cinco) dias 
úteis à Empresa, para defesa prévia, conforme art. 87, §2º, Lei Federal nº 
8.666/1993, com vista franqueada dos autos, na atividade de licitações e 
contratos do Ministério Público do Estado do Pará, sito à rua João diogo, nº 
100, Ed. Sede, 4º andar, Bairro: cidade Velha, cEP: 66023-090, Belém/Pa.
Belém, 22 de março 2022.
cÉSar BEcHara NadEr MaTTar JÚNior
Procurador-Geral de Justiça.

Protocolo: 776187
eXtrato da Portaria Nº 16/2022-7ª PJid
a 7ª Promotoria de Justiça de castanhal, com fundamento nos arts. 8°, inci-
sos ii, iii e iV, da resolução 174 do conselho Nacional do Ministério Público 
e art. 31, ii, da resolução nº 007/2019-cPJ, torna pública a instauração do 
ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo SiMP Nº 004987-040/2021 que encon-
tra-se a disposição na 7ª Promotoria de castanhal, situada na av. Maximino 
Porpino 1204, Bairro Centro, Castanhal – Pará, Fone (91) 3412-6100.
PorTaria Nº 16/2022-7ª PJ id
Polo ativo: 7ª Promotoria de Justiça
Polo Passivo: antonio Quirino de oliveira
assunto: acompanhamento da possível situação de risco e vulnerabilidade 
que o idoso antonio Quirino de oliveira, possa estar inserido, bem como in-
serção deste em programas socioassistenciais e de politicas públicas setoriais.
SaBriNa MaMEdE NaPolEÃo KalUME, Promotora de Justiça

Protocolo: 776152
extrato da Portaria nº 13/2022-MPe-PJ-castaNHaL
a 7ª Promotora de Justiça da infância e Juventude, dos idosos, das Pesso-
as com Deficiência e dos Órfãos e Interditos de Castanhal, com fundamen-
to no art. 54, VI e § 3º da Lei Complementar nº 057/06 e no Art. 4º, inc. 
VI da RESOLUÇÃO Nº 23 – CNMP, de 17/09/07, torna pública a Instauração 
de ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo SiMP Nº 005430-040/2021 que en-
contra-se a disposição na 7ª Promotoria de Justiça de castanhal, situada 
na avenida Presidente Vargas, nº 2638, Bairro centro, Bairro centro, cas-
tanhal – Pará, Fone (91) 3412-6100.
PorTaria nº 13/2022-MPE-PJ-caSTaNHal
Polo ativo: SiGiloSo
Polo Passivo: SiGiloSo
assunto: acompanhamento da possível situação de risco que a criança 
possa estar inserida, bem como inserção desta em programas socioassis-
tenciais e de políticas públicas setoriais
SABRINA MAMEDE NAPOLEÃO KALUME – Promotora de Justiça

Protocolo: 776166
eXtrato de Portaria
Portaria N.º 07/2022–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 001192-
033/2019), 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: PÉrola do aTlÂNTico EMPrEENdiMENToS iMoBiliárioS lTda.
aSSUNTo: instaurar o presente ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo, visando 
a apuração de possíveis irregularidades/danos ambientais devido a constru-
ção do empreendimento imobiliário denominado “Pérola do atlântico”.
GUSTaVo rodolfo raMoS dE aNdradE
Promotor de Justiça Titular da 2ª PJ de Salinópolis

Protocolo: 776162
republicada por incorreção no d.o.e. de 16 de fevereiro de 2022
Portaria Nº 0035/2022-MP/sUB-Ji
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, em exercício, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos serviços 
ministeriais no âmbito do 2º cargo da promotoria de justiça de Parauapebas;
coNSidEraNdo os termos dos expedientes protocolizados sob nº 13936 
e 18717/2021;
r E S o l V E:
dESiGNar o promotor de justiça daNYllo PoMPEU colarES para, sem pre-
juízo das demais atribuições e em atuação conjunta, oficiar em audiências re-
motas e em processos judiciais eletrônicos (PJe), de atribuição do 2º cargo da 
promotoria de justiça de Parauapebas, no período de 6/10/2021 a 31/1/2022.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal.
Belém, 04 de fevereiro de 2022.
lEila Maria MarQUES dE MoraES
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional, em exercício
Portaria Nº 0089/2022-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;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo a vacância do cargo da promotoria de justiça de Juruti;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos ser-
viços ministeriais no âmbito do cargo da promotoria de justiça de Juruti;
coNSidEraNdo os termos dos expedientes protocolizados sob nº 1176 e 
2373/2022;
r E S o l V E:
dESiGNar o promotor de justiça NadilSoN PorTilHo GoMES para exer-
cer as atribuições do cargo da promotoria de justiça de Juruti, no período 
de 9/2 a 31/3/2022, sem prejuízo das demais atribuições.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal.
Belém, 08 de março de 2022.
lEila Maria MarQUES dE MoraES
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional, em exercício
Portaria Nº 0101/2022-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;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos serviços 
ministeriais no âmbito do 2º cargo da promotoria de justiça de rondon do Pará;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 3715/2022;
r E S o l V E:
DESIGNAR a promotora de justiça ALINE NEIVA ALVES DA SILVA para ofi-
ciar na sessão do tribunal do júri, pautada para o dia 31/3/2022, referente 
aos autos do processo nº 0800056-60.2021.8.14.0046, de atribuição do 2º 
cargo da promotoria de justiça de rondon do Pará, podendo adotar medidas 
pertinentes, inclusive interpor recursos, sem prejuízo das demais atribuições.
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 0102/2022-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;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos serviços 
ministeriais no âmbito do cargo da promotoria de justiça de Goianésia do Pará;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 3338/2022;
r E S o l V E:
DESIGNAR o promotor de justiça MÁRCIO DE ALMEIDA FARIAS para oficiar 
na sessão do tribunal do júri, pautada para o dia 28/3/2022, referente aos 
autos do processo nº 0001501-85.2020.8.14.0110, de atribuição do cargo 
da promotoria de justiça de Goianésia do Pará, podendo adotar medidas per-
tinentes, inclusive interpor recursos, sem prejuízo das demais atribuições.
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 0103/2022-MP/sUB-Ji
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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;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos serviços 
ministeriais no âmbito do 9º cargo da promotoria de justiça de Santarém;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 3737/2022;
r E S o l V E:
dESiGNar a promotora de justiça Maria raiMUNda da SilVa TaVa-
RES para oficiar em conjunto com o promotor de justiça DIEGO BEL-
cHior fErrEira SaNTaNa na audiência de conciliação, pautada para 
o dia 23/3/2022, referente aos autos da ação civil pública nº 0812767-
82.2021.8.14.0051, de atribuição do 9º cargo da promotoria de justiça de 
Santarém, sem prejuízo das demais atribuições.
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 0105/2022-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;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos serviços 
ministeriais no âmbito do 1º cargo da promotoria de justiça de Parauapebas;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 3959/2022;
r E S o l V E:
dESiGNar o promotor de justiça SaMir TadEU MoraES daHaS Jor-
GE para oficiar em conjunto com a promotora de justiça MAGDALE-
Na TorrES TEiXEira na sessão do tribunal do júri, pautada para os 
dias 31/3 e 1º/4/2022, referente aos autos do processo nº 0005503-
51.2019.8.14.0040, de atribuição do 1º cargo da promotoria de justiça de 
Parauapebas, sem prejuízo das demais atribuições.
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 0106/2022-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;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de assegurar a eficaz continuidade dos serviços 
ministeriais no âmbito do 1º cargo da promotoria de justiça de Parauapebas;
coNSidEraNdo os termos dos expedientes protocolizados sob nº 2388 e 
3146/2022;
r E S o l V E:
dESiGNar o promotor de justiça DANIEL MENEZES BARROS para oficiar em 
conjunto com a promotora de justiça MaGdalENa TorrES TEiXEira na ses-
são do tribunal do júri, pautada para o dia 11/3/2022, referente aos autos 
do processo nº 0005503-51.2019.8.14.0040, de atribuição do 1º cargo da 
promotoria de justiça de Parauapebas, sem prejuízo das demais atribuições.
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 0107/2022-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;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos serviços 
ministeriais no âmbito do 1º cargo da promotoria de justiça de Bragança;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 3081/2022;
r E S o l V E:
DESIGNAR o promotor de justiça ANDRÉ CAVALCANTI DE OLIVEIRA para ofi-
ciar em audiência judicial, pautada para o dia 16/3/2022, referente aos autos 
do processo nº 0800569-42.2021.8.14.0009, de atribuição do 1º cargo da 
promotoria de justiça de Bragança, sem prejuízo das demais atribuições.
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 0108/2022-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;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos serviços 
ministeriais no âmbito do 1º e 2º cargos da promotoria de justiça de altamira;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 2376/2022;
r E S o l V E:
dESiGNar os promotores de justiça abaixo nominados para, sem preju-

ízo das demais atribuições, oficiarem nas sessões do tribunal do júri, de 
atribuição dos seguintes cargos da promotoria de justiça de altamira, re-
ferentes aos autos de processos e dias indicados, podendo adotar medidas 
pertinentes, inclusive interpor recursos:

carGo dia Processo Nº ProMotor de JUstiÇa
1º 7/3/2022 0002471-32.2008.8.14.0005 NaYara SaNToS NEGrÃo
1º 9/3/2022 0002474-32.2002.8.14.0005 NaYara SaNToS NEGrÃo
1º 16/3/2022 0005940-03.2019.8.14.0005 lUciaNo aUGUSTo araÚJo da coSTa
1º 23/3/2022 0002594-35.2005.8.14.0005 lUciaNo aUGUSTo araÚJo da coSTa
2º 13/4/2022 0000041-97.2014.8.14.0005 lUciaNo aUGUSTo araÚJo da coSTa
2º 18/4/2022 0001307-90.2012.8.14.0005 NaYara SaNToS NEGrÃo
2º 20/4/2022 0001405-80.2009.8.14.0005 lUciaNo aUGUSTo araÚJo da coSTa

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: 776572
a V i s o N.º 01/2022-cGMP
o Procurador de Justiça MaNoEl SaNTiNo NaSciMENTo JUNior, correge-
dor-Geral do Ministério Público do Estado do Pará, no uso de suas atribuições, 
aViSa a todos os candidatos que os rElaTÓrioS abaixo estão disponíveis 
para consulta na corregedoria-Geral, pelo prazo de cinco dias úteis.
 a cópia será encaminhada mediante requerimento do interessado, opcio-
nalmente, por e-mail: correg_movimentacao@mppa.mp.br, nos termos do 
art. 9.º §§ 1.º e 2.º, da Resolução n.º 03/2014/MP/CSMP: 

Gedoc edital (doe) entrân-
cia

con-
curso critério cargo

 

129.440/2021 55/2021(17/09/2021) 1.ª remoção
 

ant.  PJ capitão Poço

129.437/2021 56/2021(17/09/2021) 1.ª remoção
 

ant. PJ de Melgaço

129.436/2021 57/2021(17/09/2021) 1.ª remoção
 

ant. PJ de Pacajá

133.495/2021 63/2021(26/10/2021) 2.ª remoção
 

ant. 2.º PJ de Novo 
Progresso

133.500/2021 64/2021(26/10/2021) 2.ª remoção
 

ant. 1.º PJ criminal de 
altamira

133.499/2021 65/2021(26/10/2021) 2.ª remoção
 

ant. 1.º PJ criminal de 
redenção

133.501/2021 66/2021(26/10/2021) 2.ª remoção
 

ant. 2.º PJ de canaã dos 
carajás

133.504/2021 68/2021(26/10/2021) 2.ª remoção
 

ant. 2.º PJ de Xinguara

Belém, 24 de março de 2022.
MaNoEl SaNTiNo NaSciMENTo JUNior
Procurador de Justiça
corregedor-Geral do Ministério Público do Estado do Pará.

Protocolo: 776404
..

MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas dos MUNicÍPios
do estado do ParÁ

.

.

aPostiLaMeNto
.

eXtrato de aPostiLaMeNto
Nº do Processo: 4669/2022
contrato nº 06/2019
data da assinatura: 22/03/2022
Espécie: Termo de apostilamento nº 02/2022, que entre si celebram o 
MiNiSTÉrio PÚBlico dE coNTaS doS MUNicÍPioS do ESTado do 
Pará e a empresa EliTE SErViÇoS dE SEGUraNÇa EirEli - cNPJ nº 
00.865.761/0001-06.
objeto: Promover a repactuação do preço do contrato, em virtude do dissídio cole-
tivo da categoria, ocorrido através da convenção coletiva de Trabalho 2022/2023- 
SiNdiViPa/Pa X SiNdESP/Pa, registrada sob o número Pa00017/2022, em 
20.01.2022 (MTE), com base no art.65,§ 8º da Lei nº 8.666/93, alterando-se o 
valor mensal a ser pago à coNTraTada de r$45.099,75(quarenta e cinco mil, 
noventa e nove reais e setenta e cinco centavos) para r$49.314,15 (quarenta 
e nove mil, trezentos e quatorze reais e quinze centavos) e do valor global de 
r$541.197,00 (quinhentos e quarenta e um mil, cento e noventa e sete reais) 
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MUNicÍPios
.

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE AFUÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aFUÁ
resULtado FiNaL cHaMada PÚBLica N.º 001/2022

a comissão Permanente de Licitação, informa aos interessados o resulta-
do final do chamada Pública n.º 001/2022. fornecedores Vencedores: EliSa 
cardoSo diaS, Valor r$ 35.959,00 (Trinta e cinco mil, novecentos e cin-
quenta e nove reais), raiMUNdo do ESPÍriTo SaNTo fErNaNdES rodri-
GUES r$ 35.959,00 (Trinta e cinco mil, novecentos e cinquenta e nove reais), 
cooPEraTiVa aGroEXTraTiViSTa do rio araraMÃ E rEGiÕES ViZiNHaS 
- cooPEraTiVa oUro VErdE, Valor r$ 287.402,00 (duzentos e oitenta e 
sete mil e quatrocentos e dois reais), cooPEraTiVa MiSTa aGroPEcUária 
aMaPaENSE - coMaGro, Valor r$ 445.300,00 (Quatrocentos e quarenta e 
cinco mil e trezentos reais).

afuá-Pa, 16 de março de 2022.
rosiley canela de Melo

Presidente da comissão Permanente de licitação

aViso de LicitaÇÃo
toMada de PreÇos 004/2022

objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para aMPliaÇÃo da EScola MUNici-
Pal dr° JarBaS caValcaNTE, Vila EMaPa, afUá/Pa. abertura: 12/04/2022, 
às 09:00 horas.

afuá/Pa, 22 de março de 2022
rosiLeY caNeLa de MeLo

Presidente da comissão Permanente de licitação

coNtrato N° 1.224/2022
cHaMada PÚBLica N.º 001/2022

Parte: o MUNiciPio dE afUá fUNdo MUNiciPal dE EdUcaÇÃo e a EliZa 
cardoSo diaS. objeto: GÊNEroS aliMENTÍcioS da aGricUlTUra faMi-
liar Para aliMENTaÇÃo EScolar. Valor: r$ 35.959,00 (Trinta e cinco mil, 
novecentos e cinquenta e nove reais).
Vigência: 22/03/2022 à 31/12/2022.
ordenadora de despesa: KeLLY cristiNa dos saNtos saLoMÃo

coNtrato N° 1.225/2022
cHaMada PÚBLica N.º 001/2022

Parte: o MUNiciPio dE afUá fUNdo MUNiciPal dE EdUcaÇÃo e a raiMUN-
do do ESPÍriTo SaNTo fErNaNdES rodriGUES. objeto: GÊNEroS aliMEN-
TÍcioS da aGricUlTUra faMiliar Para aliMENTaÇÃo EScolar. Valor: r$ 
r$ 35.959,00 (Trinta e cinco mil, novecentos e cinquenta e nove reais).
Vigência: 22/03/2022 à 31/12/2022.
ordenadora de despesa: KeLLY cristiNa dos saNtos saLoMÃo

coNtrato N° 1.226/2022
cHaMada PÚBLica N.º 001/2022

Parte: o MUNiciPio dE afUá fUNdo MUNiciPal dE EdUcaÇÃo e a cooPE-
raTiVa aGroEXTraTiViSTa do rio araraMÃ E rEGiÕES ViZiNHaS - coo-
PEraTiVa oUro VErdE. objeto: GÊNEroS aliMENTÍcioS da aGricUlTUra 
faMiliar Para aliMENTaÇÃo EScolar. Valor: r$ r$ 287.402,00 (duzentos 
e oitenta e sete mil e quatrocentos e dois reais)
Vigência: 22/03/2022 à 31/12/2022.
ordenadora de despesa: KeLLY cristiNa dos saNtos saLoMÃo

coNtrato N° 1.227/2022
cHaMada PÚBLica N.º 001/2022

Parte: o MUNiciPio dE afUá fUNdo MUNiciPal dE EdUcaÇÃo e a cooPE-
raTiVa MiSTa aGroPEcUária aMaPaENSE - coMaGro. objeto: GÊNEroS 
aliMENTÍcioS da aGricUlTUra faMiliar Para aliMENTaÇÃo EScolar. 
Valor: r$ 445.300,00 (Quatrocentos e quarenta e cinco mil e trezentos reais)
Vigência: 23/03/2022 à 31/12/2022.
ordenadora de despesa: KeLLY cristiNa dos saNtos saLoMÃo

PreFeitUra MUNiciPaL de aFUÁ-Pa
coMissÃo de Processo adMiNistratiVo disciPLiNar

traV: QUiNtiNo BocaiÚVa, s/n
editaL de coNVocaÇÃo Nº 010/2022- cPad/PMa

Na qualidade de Presidente do Processo administrativo disciplinar, desig-
nado pela Portaria nº 034/2022 SEMEd - PMa de 22 de fevereiro de 2022, 
publicado no mural da Secretaria Municipal de infraestrutura, bem como no 
mural da Prefeitura de afuá - Pa, datado de 22 de março de 2022, coNVoco 
o Servidor a seguir mencionado arlindo da Silva alves (aux. serviços gerais) 
Processo administrativo disciplinar nº 009/2022. Que se acha em local incerto 
e não sabido, conforme preceitua o art. 181 da lei nº 076/91, Estatuto do 
Servidor Público civil do Município de afuá - Pa, para apresentar-se perante 
esta comissão Processante, sediada na sala de audiências da Secretaria Mu-
nicipal de Educação de afUá-Pa, localizada na travessa Quintino Bocaiúva 
s/n, centro de afuá - Pa. considere o servidor acima mencionado NoTifica-
do, em razão da imputação constante no respectivo Processo administrativo 
disciplinar. obedecendo aos princípios constitucionais de ampla defesa e do 
contraditório, conforme dispõe o art. 171, da lei nº 076/91- ESTaTUTo do 
SErVidor PÚBlico dE afUá - Pa. considere o servidor acima menciona-

do NoTificado da instalação do Processo Pad. Em razão da imputação no 
Processo retro mencionado, pelo cometimento em tese de falta funcional de 
abandono conforme o disposto no art. 150 incisos ii, iii da lei nº 076/91. 
Sendo lhes garantido o direito de ampla defesa e do contraditório fica assim 
o servidor mencionado, convocado pelo presente EdiTal, para num prazo de 
15 dias contados da presente publicação comparecer perante está comissão 
Processante no endereço supracitado. Este EdiTal encontra-se divulgado na 
integra no site: www.afua.pa.gov.br.

afuá - Pa, 22 de março de 2022
Valério de castro Moura

Presidente da comissão de Processo administrativo disciplinar
Prefeitura Municipal de afuá-Pa

Protocolo: 776406

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ALTAMIRA

.

MUNicÍPio de aLtaMira
PreGÃo eLetrôNico srP N 025/2022

oBJeto: registro de preços para futura e eventual contratação de Pessoa 
Jurídica para Aquisição de Caminhões Coletores de Lixo, afim de suprir as 
necessidades da Prefeitura Municipal do Município de altamira/Pa.
data de abertura: 11/04/2022 as 10h00min (horário de Brasília). local de 
abertura: https://licitanet.com.br/ Editais disponíveis: Site de Prefeitura de 
altamira - https://altamira.pa.gov.br/ Mural de licitações - TcM/Pa, Platafor-
ma do licitanet e no setor de licitações - Setor de Suprimentos e Serviços: av. 
acesso dois, 530 Bairro Premem. claudomiro Gomes da silva, Prefeito 
Municipal.

PreGÃo eLetrôNico Nº 026/2022
oBJeto: contratação de Pessoa Jurídica para aquisição de óleo diesel S-10 
para serem utilizados no abastecimento de Patrulha Mecanizada no restabe-
lecimento de Trafegabilidade com a recuperação de Pontos críticos das Estra-
das Vicinais em áreas atingidas por desastre Naturais no Município de alta-
mira/Pa. data de abertura: 12/04/2022 as 10h00min (horário de Brasília).
local de abertura: https://licitanet.com.br/. Editais disponíveis: Site de Pre-
feitura de altamira - https://altamira.pa.gov.br/ Mural de licitações - TcM/
Pa, Plataforma do licitanet e no setor de licitações - Setor de Suprimentos e 
Serviços: av. acesso dois, 530 Bairro Premem - altamira, Pará. claudomiro 
Gomes da silva, Prefeito Municipal.

Protocolo: 776408

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE AURORA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aUrora do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrôNico Nº 034/2022/PMaP
objeto: contratação de empresa especializada no fornecimento de gêneros 
alimentícios para atender as necessidades do programa nacional de alimen-
tação escolar - PNaE, no município de aurora do Pará/Pa. a sessão pública 
de Pregão Eletrônico terá início com a divulgação das propostas de preços e 
etapa de lances no dia 07/04/2022, às 08:30 horas. o edital estará disponível 
nos sites: o edital estará disponível nos sites: https://auroradopara.pa.gov.
br/licitacao.php e www.comprasnet.gov.br e e-mail: licitacaoaurorapara@
gmail.com, a partir da data da publicação. antonia tassila Farias de araú-
jo - Pregoeira/PMaP.

retiFicaÇÃo
o Município de aurora do Para/Pa, por meio da Pregoeira, retifica a data 
de abertura do processo de licitação na modalidade Pregão Eletrônico SrP n° 
030/2021. objeto: contratação de empresa especializada no fornecimento de 
material de expediente e didático para atender as necessidades da prefeitura 
municipal de aurora do Pará e demais secretarias que compõem a esfera mu-
nicipal. Publicada no d.o.U, seção 3, n° 53 pág. 382, data 18/03/2022, doE/
Pa n° 34.897 pág. 140, data: 18/03/2022 e diário do Pará caderno econo-
mia B13 data: 108/03/2022. oNde se LÊ: 30 de abril de 2022 às 08:30hs. 
Leia-se: 01 de abril de 20212 às 08:40hs. Permanecendo inalterada as de-
mais informações contidas na publicação anterior. antonia tassila Farias 
de araújo - Pregoeira.

Protocolo: 776410

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BENEVIDES

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BeNeVides
eXtrato de coNVÊNio

convênio para realização do trabalho social, rESidENcial Murinin ii - 
0410.676-41, entre a caixa Econômica federal - cNPJ n.º 00.360.305/0001-
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04 e o Município de Benevides/Pa - cNPJ n.º 05.058.466/0001-61, recursos 
r$ 492.769,56 (quatrocentos e noventa e dois mil e setecentos e sessenta e 
nove reais e cinquenta e seis centavos), a serem liberados na conta corrente 
n.º 2132.006.71019-1, com vigência de 16/03/2022 a 15/03/2024, firmado em 
09/03/2022, assinado por PEdro VicTor da coSTa rocHa, EM NoME do far, 
e por lUZiaNE dE liMa SoloN oliVEira, EM NoME da coNVENiada.

Protocolo: 776411
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BRAGANÇA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BraGaNÇa
aViso de LicitaÇÃo

toMada de PreÇo2/2022-006. tipo Menor Preço 
objeto: contratação de empresa especializada para execução dos serviços de 
Revitalização do Teatro Museu da Marujada, a fim de atender as necessidades 
da Secretaria Municipal de cultura desporto e Turismo, do município de Bra-
gança/Pa. abertura: 13/04/2022 às 10:00. Edital e informações no site: www.
tcm.pa.gov.br e site www.braganca.pa.gov.br. Marianne souza da silva - 
Presidente da comissão Permanente de Licitação.

Protocolo: 776414

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMETÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caMetÁ
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrôNico srP Nº 018/2022-PMc 
objeto: registro de Preço Para futura E Eventual contratação de Empresa Para 
aquisição de Materiais Elétricos Para Uso Na Manutenção da iluminação Pública 
Do Município De Cametá/Pa, conforme especificações e definições mínimas cons-
tantes no Termo de referência, anexo i. o edital completo está à disposição dos 
interessados nos sites www.prefeituradecameta.pa.gov.br;www.portaldecom-
praspublicas.com.br; mural de licitações do site do TcM/Pa: www.tcm.pa.gov.
br. abertura: 07de abril de 2022 às 15h00min (horário de Brasília). informações: 
pregaoeletronicopmc@gmail.com. Victor correa cassiano - Prefeito.

PreGÃo eLetrôNico srP Nº 016/2022-PMc
objeto: registro de Preço Para futura E Eventual aquisição de conjuntos Mo-
tobombas Submersas Para o Serviço autônomo de água E Esgoto de cametá 
- SAAE, conforme especificações e definições mínimas constantes no Termo de 
referência, anexo i. o edital completo está à disposição dos interessados nos si-
tes www.prefeituradecameta.pa.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br; 
mural de licitações do site do TcM/Pa: www.tcm.pa.gov.br. abertura: 08de abril 
de 2022 às 09h00min (horário de Brasília). informações: pregaoeletronicopmc@
gmail.com. Victor correa cassiano - Prefeito Municipal.

PreGÃo eLetrôNico srP Nº 017/2022-PMc
objeto: registro de Preço Para futura E Eventual aquisição de Material de 
construção Em Geral, ferramentas E Equipamento de Proteção individual, para 
atender as necessidades da Prefeitura de cametá e suas Secretarias vinculadas, 
conforme especificações e definições mínimas constantes no Termo de Referên-
cia, anexo i. o edital completo está à disposição dos interessados nos sites www.
prefeituradecameta.pa.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br; mural de 
licitações do site do TcM/Pa: www.tcm.pa.gov.br. abertura: 06de abril de 2022 
às 09h00min (horário de Brasília). informações: pregaoeletronicopmc@gmail.
com. Victor correa cassiano - Prefeito Municipal.

aVisos de disPeNsa de LicitaÇÃo
disPeNsa Nº 017/2022 - PMc 

a Prefeitura Municipal de cametá, cNPJ nº 05.105.283/0001-50, com base 
no art. 75, inciso ida lei federal 14.133/2021, aUToriZa E raTifica a diS-
PENSa de licitação cujo objeto: coNTraTaÇÃo dE Empresa Para Prestação 
de Serviços de Manutenção corretiva Em Motocicletas, Para atender a Pre-
feitura Municipal de cametá, em favor da empresa: J. cruz do rosário Eireli - 
CNPJ nº 10.784.375/0001-43, Valor Total: R$ 86.349,40. Data da Ratificação: 
22/03/2022. Victor correa cassiano, ordenador de despesas.

disPeNsa Nº 01/2022/dMUtt
o departamento Municipal de trânsito e transporte de cametá, 
cNPJ nº 08.467.673/0001-68, com base no art. 75, inciso ii da lei fe-
deral 14.133/2021, aUToriZa E raTifica a diSPENSa de licitação cujo ob-
jeto: aquisição de rádios de comunicação E repetidora do Tipo UHf/VHf 
(Móvel E Portátil), Para atender as Necessidades do departamento Municipal 
de Trânsito E Transporte - dMUTT, em favor da empresa: Martins radiocom - 
CNPJ nº 30.319.608/0001-44, Valor Total: R$ 37.400,00. Data da Ratificação: 
24/03/2022. João Batista Novaes ribeiro, ordenador de despesas.

eXtratos de coNtratos
disPeNsa Nº 017/2022 - PMc 

objeto: contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Manuten-
ção corretiva Em Motocicletas, Para atender a Prefeitura Municipal de ca-
metá. contrato nº 01.dl17/2022 - PMc. contratante: Prefeitura Municipal 
de cametá, cNPJ nº 05.105.283/0001-50. contratado: J. cruz do rosário Eireli 
cNPJ nº 10.784.375/0001-43. Valor Total: r$ 86.349,40. Vigência: 22/03/2022 
à 22/03/2023. 
ordenador: Victor correa cassiano, Prefeito Municipal de cametá.

disPeNsa Nº 01/2022/dMUtt 
objeto: aquisição de rádios de comunicação E repetidora do Tipo UHf/VHf 
(Móvel E Portátil), Para atender as Necessidades do departamento Municipal de 
Trânsito E Transporte - dMUTT. coNTraTo Nº 01.dl01/2022/dMUTT. contratan-
te: departamento Municipal de Trânsito E Transporte, cNPJ Nº 08.467.673/0001-
68. contratado: Martins radiocom - cNPJ nº 30.319.608/0001-44, Valor Total: 
r$ 37.400,00. Vigência: 24/03/2022 à 23/09/2022. ordenador: João Batis-
ta Novaes ribeiro, diretor do departamento Municipal de trânsito e 
transporte de cametá.

eXtrato de terMo de coModato 
espécie: Termo de Comodato Nº 01/2022, firmado entre a Prefeitura Mu-
nicipal de cametá e a empresa fácil Soluções Tecnológicas em informática 
S/a. objeto: licenciamento de uso do programa de computador consigfácil 
- Sistema Eletrônico, via internet, de reserva de margem e controle de consig-
nações, com desconto em folha de pagamento, e outras avenças, de proprie-
dade do coModaNTE para uso no âmbito da Prefeitura Municipal de cametá. 
Vigência: Sessenta Meses, a contar de23 de Março de 2022. 
comodatário: Victor correa cassiano, Prefeito Municipal de cametá.
comodante: otávio abrantes de sá Ney, sócio administrador da Fácil 
soluções tecnológicas em informática s/a.

retiFicaÇÃo 
Na publicação do aviso de Licitação do Pregão eletrônico srP nº 012/2022-
PMc; publicado no dia 07/03/2022, no d.o.U seção 3, pág. 254, nº 44, doE/
Pa nº 34.882, pág. 86 e no diário do Pará, cadernos Economia, página B6: 
oNde se LÊ: abertura: 18 de março de 2022 às 09h00min (horário de Bra-
sília). Leia-se:“abertura: 07 de abril de 2022 às 09h00min (horário de Bra-
sília).”. demais informações permanecem inalteradas.

Protocolo: 776415

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPITÃO POÇO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caPitÃo PoÇo
eXtratos de coNtratos

PreGÃo eLetrôNico Nº 034/2022 - PMcP - Pe 
objeto dos contratos: aquisição de Moveis Para o uso Escolar, destinados 
ao atendimento da Secretaria de Educação, Por registro de Preço; contra-
to nº 2022220301. contratante: fundo Municipal de Educaçao. contratado: 
aguia industria e comercio de Moveis Eireli, cNPJ nº 04.515.180/0001-03. 
Valor total registrado: r$ 4.000.750,00 (quatro milhões, setecentos e cin-
quenta reais).

PreGÃo Nº 043/2021 - PMcP - Pr - srP 
conforme saldo da ata de registro de Preço nº 220301/2022. objeto dos 
contratos: contratação de Empresa Para aquisição de Medicamentos far-
mácia Básica, Similares Psicotrópicos, Para Manutençao No atendimento da 
Secretária Municipal de Saúde de capitão Poço. contrato nº 2022230304. 
contratante: fundo Municipal de Saúde contratado: distriben distribuidora 
de Produtos farmacêuticos e Hospitalares ltda, cNPJ 04.234.179/0001-00. 
Valor global r$915.372,50 (novecentos e quinze mil e trezentos e setenta e 
dois reais e cinquenta centavos). Vigência 23/03/2022 a 23/03/2023. con-
trato nº 2022230305. contratante: fundo Municipal de Saúde. contratado: 
fundo Municipal de Saúde. contratado: J E S fonseca comercio - Me, cnpj 
04.707.391/0001-30. Valor global r$701.600,00 (setecentos e um mil e seis-
centos reais). Vigência 23/03/2022 a 23/03/2023. contrato nº 2022230306. 
contratante: fundo Municipal de Saúde. contratado: altamed distribui-
dora de Medicamentos ltda - Me, cNPJ 21.581.445/0001-82. Valor global 
r$1.240.851,50 (um milhão e duzentos e quarenta mil e oitocentos e cin-
quenta e um reais e cinquenta centavos). Vigência 23/03/2022 a 23/03/2023. 
contrato nº 2022230307. contratante: fundo Municipal de Saúde. contrata-
do: a.Unidos distribuidora Eireli cnpj 36.442.253/0001-62. Valor global r$ 
1.396.863,50 (um milhão e trezentos e noventa e seis mil e oitocentos e ses-
senta e três reais e cinquenta centavos). Vigência 23/03/2022 a 23/03/2023

PreGÃo Nº 046/2021 - PMcP - Pr - srp 
conforme saldo da ata de registro de Preço Nº 030301/2022. objeto dos 
contratos: contratação de Empresa Para aquisição de Materiais de uso labo-
ratoriais Para Manutençao no atendimento da Secretária Municipal de Saúde 
de capitão Poço. contrato nº 2022230301. contratante: fundo Municipal de 
Saúde. contratado: casmed com. de art. Medicos E Medicamentos Hosp ltda 
Me, cNPJ 07.332.016/0001-40. Valor global r$220.786,35 (duzentos e vinte 
e sete mil e setecentos e oitenta e seis reais e trinta e cinco centavos). Vigên-
cia 23/03/2022 a 23/03/2023. contrato nº 2022230302. contratante: fundo 
Municipal de Saúde contratado: fundo Municipal de Saúde. contratado: al-
tamed distribuidora de Medicamentos ltda - Me, cNPJ 21.581.445/0001-82. 
Valor global r$162.788,28 (cento e sessenta e dois mil e setecentos e oitenta 
e oito reais e vinte e oito centavos). Vigência 23/03/2022 a 23/03/2023. 
contrato nº 2022230303. contratante: fundo Municipal de Saúde contrata-
do: laboratório de Patologia clinica Kos ltda Me, cNPJ 22.205.947/0001-71. 
Valor global r$31.367,85 (trinta e um mil e trezentos e sessenta e sete reais 
e oitenta e cinco centavos). Vigência 23/03/2022 a 23/03/2023

eXtrato de reGistro de PreÇo
registrador: Fundo Municipal de educação; espécie: ata de registro 
de Preço nº 160301/2022; objeto: aquisição de Moveis para o uso Escolar, 
destinados ao atendimento da Secretaria de Educação, Por registro de Preço; 
Pregão Eletrônico nº 034/2022; Prazo de Vigência da ata: de 16/03/2022 a 
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16/03/2023; registrados: aguia industria e comercio de Moveis Eireli, cNPJ 
nº 04.515.180/0001-03. Valor total registrado: r$ 8.053,500,00 (oito mi-
lhões e cinquenta e três mil e quinhentos reais). Francisco amadeu alves 
torres - secretario Municipal de educaçao.

reGistro de PreÇo Nº 030301/2022 
registrador: Fundo Municipal de saúde; espécie: ata de registro de 
Preço nº 030301/2022; objeto: contratação de Empresa Para aquisição 
de Materiais de Uso laboratoriais Para Manutençao No atendimento da Secre-
tária Municipal de Saúde de capitão Poço Pregão Eletrônico nº 9/2021-046; 
Prazo de Vigência da ata: de 03/03/2022 a 03/03/2023; registrados: alta-
med distribuidora de Medicamentos ltda - Me, cNPJ 21.581.445/0001-82. 
Valor global r$323.112,64 (trezentos e vinte e três mil e cento e doze reais e 
sessenta e quatro centavos). casmed com. de art. Medicos e Medicamentos 
Hosp ltda Me, cNPJ 07.332.016/0001-40. Valor global r$438.716,10 (qua-
trocentos e trinta e oito mil e setecentos e dezesseis reais e dez centavo). 
laboratório de Patologia clinica Kos ltda Me, cNPJ 22.205.947/0001-71. Va-
lor global r$62.225,71 (sessenta e dois mil e duzentos e vinte e cinco reais 
e setenta e um centavos). Valor total registrado: r$824.054,45(oitocentos e 
vinte e quatro mil e cinquenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos). 
arthur da silva Medeiros de Farias - secretário Municipal de saúde.

reGistro de PreÇo Nº 220301/2022 
registrador: Fundo Municipal de saúde; espécie: ata de registro de 
Preço nº 220301/2022; objeto: contratação de Empresa Para aquisição de 
Medicamentos farmácia Básica, Similares Psicotrópicos, Para Manutençao No 
atendimento da Secretária Municipal de Saúde de capitão Poço Pregão Eletrô-
nico nº 9/2021-043; Prazo de Vigência da ata: de 22/03/2022 a 22/03/2023; 
registrados: altamed distribuidora de Medicamentos ltda - Me, cNPJ 
21.581.445/0001-82. Valor global r$2.481,703,00 (dois milhões e quatro-
centos e oitenta e um mil e setecentos e três reais). distriben distribuidora de 
Produtos farmacêuticos E Hospitalares ltda, cNPJ 04.234.179/0001-00. Valor 
global r$1.830.565,00 (um milhão e oitocentos e trinta mil e quinhentos e 
sessenta e cinco reais). J E S fonseca comercio - Me, cNPJ 04.707.391/0001-
30. Valor global r$1.523.200,00 (um milhão e quinhentos e vinte e três mil e 
duzentos reais) a.Unidos distribuidora Eireli cNPJ 36.442.253/0001-62. Valor 
global r$2.793.727,00(dois milhões e setecentos e noventa e três mil e sete-
centos e vinte e sete reais). Valor total registrado: r$8.629.195,00(oito mi-
lhões e seiscentos e vinte e nove mil e cento e noventa e cinco reais). arthur 
da silva Medeiros de Farias - secretário Municipal de saúde.

Protocolo: 776417

.
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE CASTANHAL

.

PreFeitUra MUNiciPaL de castaNHaL
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrôNico srP Nº 030/2022/FMs 
objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 
manutenção corretiva e preventiva na rede canalizada de distribuição, postos 
e painéis de gás medicinal e vácuo, além dos acessórios de gasoterapia (regu-
ladores de pressão, válvulas estabilizadoras de pressão, aspiradores, vacuô-
metros, fluxômetros, postos de utilização, painel de alarme, tubulações, cone-
xões e equipamentos/material complementares a esses sistemas). inclui-se 
também a reposição total de peças dos sistemas, com a finalidade de atender 
as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de castanhal/Pa. a sessão 
pública de Pregão Eletrônico terá início com a divulgação das propostas de 
preços e etapa de lances no dia 07/04/2022, às 09:00 horas. o edital es-
tará disponível nos sites: www.castanhal.pa.gov.br/portal-da-transparencia/
licitacoes-contratos-e-convenios; www.comprasnet.gov.br e no e-mail: pre-
gaoeletronico@castanhal.pa.gov.br, a partir da data da publicação. cleonice 
da costa trindade - Pregoeira/FMs.

aViso de LicitaÇÃo 
toMada de PreÇos N° 006/2022/PMc 

a Prefeitura Municipal de castanhal, através da Secretaria Municipal de 
Suprimento e licitação - comissão Permanente de licitação/cPl, nomeada 
pela Portaria n° 1.386/21 de 07/05/2021, com sede à av. Barão do rio Bran-
co, n° 2232, Bairro: centro, neste Município de castanhal/Pará, torna público 
a abertura e julgamento da licitação na modalidade tomada de preços sob o 
critério de julgamento “menor preço global” para  contratação de empresa 
especializada para reforma do centro Municipal de Educação infantil Menino 
Jesus no Bairro Bom Jesus, neste Município de castanhal/Pará. Participantes: 
firmas cadastradas ou que comprovem qualificação para tal até três dias an-
tes do recebimento e abertura das propostas. data do recebimento e abertura 
dos documentos de habilitação e propostas: 08/04/2022, às 09:00 horas no 
auditório da Secretaria Municipal de indústria e comércio/SEMicS localizado 
na av. altamira, n.° 850, Bairro: Nova olinda, neste Município de castanhal/
Pará.  Edital: Poderá ser obtido no prédio da PMc, Secretaria Municipal de Su-
primento e licitação, localizado na av. Barão do rio Branco, n.° 2232, Bairro: 
centro, neste Município de castanhal/Pará, através do e-mail:  licitacao.su-
pri@castanhal.pa.gov.br  ou através do site: http://castanhal.cr2transparen-
cia.com.br/categoria/licitacoes/. Esta publicação deixou de circular na edição 
do dia 24/03/2022, por problemas técnicos. sílvio roberto Monteiro dos 
santos - Presidente da cPL.

Protocolo: 776419

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE GOIANÉSIA DO PARÁ

.

retiFicaÇÃo
Na publicação do dia 23/03/2022, circulada no ioEPa nº 34.903, pag. 
101 referente ao aviso de publicação do PrEGÃo ElETroNico Nº PE 11/2022-
PMGP, onde se lê: 05/03/2022. Leia-se: 05/04/2022, e ainda, referente ao 
PrEGÃo ElETroNico Nº PE 12/2022-PMGP, onde se lê: 06/03/2022. Leia-
se: 06/04/2022. Francisco david Leite rocha. Prefeito Municipal.

Protocolo: 776425

eXtrato de rescisÃo de coNtrato
termo de rescisão do contrato nº 2020001-dL e seus aditivos, firmado en-
tre a Secretaria Municipal de assistência Social, cNPJ nº 18.367.597/0001-72 
e  a Pessoa física Gerluzia aparecida lima Santos, cPf: 576.876.502-63, com 
base no art. 78, inciso Xi da lei federal nº 8.666/93 e cláusula 17º, item 17.1 
do contrato originário. Francisco david Leite rocha. Prefeito Municipal.
termo de rescisão do contrato nº 20210344, firmado entre a Prefeitura 
Municipal de Goianésia do Pará, cNPJ nº 83.211.433/0001-13 e  a Pessoa fí-
sica: Noeme castro da Silva oliveira, cPf: 363.677.532-49, com base no art. 
78, inciso Xii da lei federal nº 8.666/93 e cláusula 6º, item 6.1 do contrato 
originário. Francisco david Leite rocha. Prefeito Municipal.

Protocolo: 776422

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade-credeNciaMeNto
a secretaria Municipal de saúde de Goianésia do Pará, resolve publi-
car ratiFicaÇÃo do dia 24/03/2022, à inexigibilidade nº 6/2022-001-
SMS, na forma de credenciamento. objeto: Prestação de serviços especializados 
de laboratório para confecção de próteses dentárias (serviços contínuos), confor-
me portaria nº 2.485 de 14 de agosto de 2018, do Ministério da Saúde, suprindo 
as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Goianésia do Pará. contra-
tante: Secretaria Municipal de Saúde, cNPJ:  12.884.091/0001-54, contratada: 
V.l. PiNdoVa SErViÇoS, cNPJ: 31.687.652/0001-70, contrato nº 20220039, 
Valor r$ 54.397,39; criSToVao JoSE doS SaNToS BarBoSa 76912574300, 
cNPJ 44.223.449/0001-94, contrato nº 20220041, valor r$ 54.338,72; d P 
doS SaNToS SilVa lTda, cNPJ 45.179.378/0001-32, contrato nº 20210040, 
valor r$ 54.397,39. data de assinatura: 24/03/2022. Joaquim Jaciber-
gues Garcias Urbano, secretário Municipal de saúde.

Protocolo: 776423
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.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE IPIXUNA DO PARÁ

.

aViso de LicitaÇÃo  
PreGÃo eLetrôNico Nº 021/2022-Pe/srP

a PreFeitUra MUNiciPaL de iPiXUNa do ParÁ, TorNa PÚBlico a 
TodoS oS iNTErESSadoS ao ProcESSo liciTaTÓrio QUE TEM coMo oB-
JETo: rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal coNTraTaÇÃo dE 
EMPrESa Para forNEciMENTo dE iTENS Para coMPor o KiT MaTErNi-
dadE, ViSaNdo aTENdEr aS NEcESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal 
dE aSSiSTÊNcia Social do MUNiciPio dE iPiXUNa do Pará. a abertura 
será no dia 08/04/2022, às 08:30 horas www.portaldecompraspublicas.com.
br, informações e-mail: licitacao@ipixunadopara.pa.gov.br.

arteMes siLVa de oLiVeira-PrEfEiTo MUNiciPal
Protocolo: 776428

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE JACAREACANGA

.

aViso de LicitaÇÃo: 
PreGao PreseNciaL Nº 011/2022/PMJ/srP/PP

a Prefeitura Municipal de Jacareacanga-Pa, comunica aos interessados 
que realizará no dia 08/04/2022, às 08:30h (horário de Brasília), licitação sob 
modalidade pregão presencial nº 011/2022/PMJ/SrP/PP, tipo menor preço por 
item, objeto: registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa 
especializada no fornecimento de equipamentos de proteção individual - EPi’s 
diversos, para atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal e demais 
Secretarias. o edital estará disponível nos sites do município, https://jacareacan-
ga.pa.gov.br/categoria/licitacoes/, Mural de licitações do TcM-Pa e pelo e-mail 
jacareacangacpl21@gmail.com.

aViso de LicitaÇÃo: 
PreGÃo eLetrôNico Nº 007/2022/PMJ/srP/Pe

a Prefeitura Municipal de Jacareacanga-Pa, comunica aos interessados 
que realizará no dia 08/04/2022, às 08:35h (horário de Brasília), licitação sob 
modalidade Pregão Eletrônico nº 007/2022/PMJ/SrP/PE, tipo menor preço 
por item, objeto: registro de preço para futura e eventual contratação de em-
presa especializada em fornecimento de materiais de expedientes diversos, 
para atender as necessidades da Prefeitura, fundos e Secretarias Municipais 
de Jacareacanga-Pa. o edital estará disponível nos sites do Município, https://
jacareacanga.pa.gov.br/categoria/licitacoes/, https://www.portaldecompras-
publicas.com.br, Mural de licitações do TcM-Pa e pelo e-mail jacareacanga-
cpl21@gmail.com.
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aViso de LicitaÇÃo: 
PreGÃo eLetrôNico Nº 008/2022/PMJ/srP/Pe

a Prefeitura Municipal de Jacareacanga-Pa, comunica aos interessados 
que realizará no dia 08/04/2022, às 08:36h (horário de Brasília), licitação sob 
modalidade Pregão Eletrônico nº 008/2022/PMJ/SrP/PE, tipo menor preço 
por item, objeto: registro de Preços para futura e eventual contratação de 
empresa especializada em fornecimento de grupo geradores com potências 
variadas, roçadeiras e diversos insumos e materiais, para atender as necessi-
dades da Prefeitura, fundos e Secretarias Municipais de Jacareacanga-Pa. o 
edital estará disponível nos sites do Município, https://jacareacanga.pa.gov.
br/categoria/licitacoes/, https://www.portaldecompraspublicas.com.br, Mural 
de licitações do TcM-Pa e pelo e-mail jacareacangacpl21@gmail.com.

aViso de LicitaÇÃo: 
PreGÃo eLetrôNico Nº 009/2022/PMJ/srP/Pe

a Prefeitura Municipal de Jacareacanga-Pa, comunica aos interessados 
que realizará no dia 08/04/2022, às 08:37h (horário de Brasília), licitação sob 
modalidade Pregão Eletrônico nº 009/2022/PMJ/SrP/PE, tipo menor preço 
por item, objeto: registro de Preços para futura e eventual contratação de em-
presa especializada em fornecimento de passagens terrestres para suprir as ne-
cessidades das secretarias municipais, fundos e prefeitura de Jacareacanga-Pa. 
o edital estará disponível nos sites do Município, https://jacareacanga.pa.gov.
br/categoria/licitacoes/, https://www.portaldecompraspublicas.com.br, Mural de 
licitações do TcM-Pa e pelo e-mail jacareacangacpl21@gmail.com.

aViso de LicitaÇÃo: 
PreGÃo eLetrôNico Nº 010/2022/PMJ/srP/Pe

a Prefeitura Municipal de Jacareacanga-Pa, comunica aos interessados 
que realizará no dia 08/04/2022, às 08:38h (horário de Brasília), licitação sob 
modalidade pregão eletrônico nº 010/2022/PMJ/SrP/PE, tipo menor preço 
por item, objeto: registro de Preço para futura e eventual contratação de em-
presa especializada no fornecimento de pneus e câmaras, para atendimento 
das necessidades da Prefeitura Municipal e demais Secretarias. o edital estará 
disponível nos sites do município, https://jacareacanga.pa.gov.br/categoria/
licitacoes/, https://www.portaldecompraspublicas.com.br, Mural de licitações 
do TcM-Pa e pelo e-mail jacareacangacpl21@gmail.com

aViso de LicitaÇÃo: 
PreGÃo eLetrôNico Nº 011/2022/PMJ/srP/Pe

a Prefeitura Municipal de Jacareacanga-Pa, comunica aos interessados 
que realizará no dia 08/04/2022, às 08:45h (horário de Brasília), licitação sob 
modalidade pregão eletrônico nº 011/2022/PMJ/SrP/PE, tipo menor preço 
por item, objeto: registro de preço para futura e eventual contratação de em-
presa especializada para o fornecimento de peças para veículos leves e pesa-
dos para suprir as necessidades das secretarias e prefeitura de Jacareacanga-Pa. 
o edital estará disponível nos sites do município, https://jacareacanga.pa.gov.
br/categoria/licitacoes/, https://www.portaldecompraspublicas.com.br, Mural de 
licitações do TcM-Pa e pelo e-mail jacareacangacpl21@gmail.com.

athos célio o. souza-Pregoeiro

aViso de LicitaÇÃo: 
disPeNsa de cHaMada PÚBLica Nº 001/2022/PMJ/disP

a Prefeitura Municipal de Jacareacanga-Pa, por meio da Secretaria Mu-
nicipal de Educação torna público o Edital de chamada Pública da agricultura 
familiar n° 001/2022/PMJ/diSP, para credenciamento de Grupos formais de 
agricultores familiares e Empreendedores familiares rurais ou suas organi-
zações interessados em fornecer gêneros alimentícios destinados ao atendi-
mento da clientela beneficiária do Programa Nacional de Alimentação Escolar/
PNaE, com fundamento no caput do art. 24 da lei federal 8.666/93, no art. 
14 da lei n° 11.947/2009, na resolução/cd/fNdE n° 26/2013, e demais 
normas que regem a matéria. a data para entrega dos envelopes será no dia 
15 de abril de 2022 as 09hs (horário de Brasilia). o edital estará disponível 
nos sites do Município, https://jacareacanga.pa.gov.br/categoria/licitacoes/, 
Mural de licitações do TcM-Pa e pelo e-mail jacareacangacpl21@gmail.com.

aViso de LicitaÇÃo: 
iNeXiGiBiLidade de cHaMada PÚBLica Nº 001/2022/PMJ/cred/iNeX
a Prefeitura Municipal de Jacareacanga-Pa, por meio da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde torna público o Edital de chamada Pública para credencia-
mento de empresa prestadora de serviço continuado de médicos plantonistas, 
consultas médicas, exames de diagnóstico e procedimentos cirúrgicos para 
atender as necessidades do Hospital Municipal de Jacareacanga/Pa conforme 
especificações e quantitativos estabelecidos no Edital. A data para o creden-
ciamento será à partir do dia 28 de março de 2022 até o dia 15 de abril de 
2022. o edital estará disponível nos sites do Município, https://jacareacanga.
pa.gov.br/categoria/licitacoes/, Mural de licitações do TcM-Pa e pelo e-mail 
jacareacangacpl21@gmail.com.

athos célio o. souza-Presidente
Protocolo: 776430

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
serViÇo de saNeaMeNto aMBieNtaL de MaraBÁ - ssaM

eXtrato do coNtrato Nº 037/2022-ssaM
extrato do contrato Nº 037/2022-ssaM. Processo administrativo 
Nº 28.407/2021-ceL/seVoP/PMM. Pregão Presencial (SrP) Nº 082/2021-
cEl/PMM, ata de registro de Preços Nº 028/2022-cEl/SSaM/PMM. referente 
à rEGiSTro dE PrEÇo Para aQUiSiÇÃo dE PEÇaS Para caMiNHÕES E 

coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE Troca dE 
MolaS E loNaS dE frEioS, dESTiNadoS a aTENdEr aS NEcESSidadES do 
SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE MARABÁ - SSAM, firmado entre o 
SErViÇo dE SaNEaMENTo aMBiENTal dE MaraBá - SSaM e a empresa VP8 
PEÇaS E SErViÇoS lTda, cNPJ sob o Nº 08.828.452/0001-78, Valor Global: 
r$ 62.131,48 (sessenta e dois mil cento e trinta e um reais e quarenta e oito cen-
tavos). Período de Vigência: o presente contrato terá sua duração diretamente 
vinculada à vigência dos respectivos créditos orçamentários. dotação orçamen-
tária: 15.452.0020.2.126 - operacionalização dos Serviços Urbanos. Elemento 
de despesa: 3.3.90.39.00 - outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas.

Marabá Pa, 16 de março de 2022.
Múcio eder andalécio-diretor Presidente

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
serViÇo de saNeaMeNto aMBieNtaL de MaraBÁ - ssaM

eXtrato do coNtrato Nº 038/2022-ssaM
extrato do contrato Nº 038/2022-ssaM. Processo administrativo Nº 
29.826/2021-PMM. Pregão Presencial (SrP) Nº 001/2022-cEl/SEVoP/
PMM, ata de registro de Preços Nº 033/2022-cEl/SSaM/PMM. referente à 
rEGiSTro dE PrEÇo Para aQUiSiÇÃo dE ÓlEoS lUBrificaNTES: ÓlEoS 
Para MoTor, GraXa E flUidoS dE fEiroS, dESTiNadoS a aTENdEr aS 
NEcESSidadES do SErViÇo dE SaNEaMENTo aMBiENTal dE MaraBá - 
SSAM, firmado entre o SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE MARABÁ 
- SSaM e a empresa PaUliSTÃo coMÉrcio dE lUBrificaNTES lTda, cNPJ 
sob o Nº 29.222.752/0001-89, Valor Global: r$ 127.299,50 (cento e vinte 
e sete mil duzentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos). Perío-
do de Vigência: o presente contrato terá sua duração diretamente vinculada 
à vigência dos respectivos créditos orçamentários. dotação orçamentária: 
15.452.0020.2.126 - operacionalização dos Serviços Urbanos. Elemento de 
despesa: 3.3.90.30.00 - Material de consumo.

Marabá Pa, 18 de março de 2022.
Múcio eder andalécio-diretor Presidente

Protocolo: 776434

eXtrato coNtrato Nº 031/2022/ceL/FccM, 
Processo nº Nº 24.819/2021-PMM, PP - srP n° 017/2021/ceL/FccM 
- objeto: registro de Preço para impressões de livros e revistas e produções 
de vídeos. Vencedora: BrENo SaNToS PoMPEU dE MiraNda sob o cNPJ nº 
28.238.083/0001-70, totalizando o valor de r$ 177.660,00 (cento e setenta e 
sete mil seiscentos e sessenta reais), Vigência: 31/12/2021. ass 24/03/2022, 
a serem pagos com o contrato fccM e ValE. Vanda régia américo Gomes. 
Presidente da Fundação casa da cultura de Marabá.
extrato do 5° aditivo  de valor ao contrato n° 5900074692 entre a 
FccM e a empresa VaLe, apoio e execução de estudos espeleológicos nas 
áreas de atuação da gerencia de espeleologia e tecnologia de ferrosos, valor 
para serviços de r$ 617.595,92 (seiscentos e dezessete mil quinhentos e no-
venta e cinco reais e noventa e dois centavos) e para despesas reembolsáveis 
de r$ 1.047.917,50 (um milhão quarenta e sete mil novecentos e dezessete 
reais e cinquenta centavos), perfazendo o valor total de r$ 6.779.316,32 (seis 
milhões setecentos e setenta e nove mil trezentos e dezesseis reais e trinta e 
dois centavos) assinado em 23/02/2022.

Protocolo: 776441

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
serViÇo de saNeaMeNto aMBieNtaL de MaraBÁ - ssaM

eXtrato de terMo de aNUÊNcia
terMo de aNUÊNcia Para eXteNsÃo do PraZo de eXecUÇÃo coN-
tratUaL. Declaramos para os devidos fins, que estamos de acordo com a 
solicitação de extensão de prazo de execução do contrato nº054/2021-SSaM, 
por mais 90 (noventa) dias, protocolado pela empresa airES arQUiETETU-
ra E ENGENHaria ElÉTrica lTda, cNPJ Nº 03.272.575/0001-51, esten-
dendo-se até o dia 10 de julho de 2022, alterando, com isso, o cronograma 
físico financeiro do Processo Administrativo Nº 13.269/2021-PMM, realizado 
na modalidade Tomada de Preços nº 027/2021-cEl/SEVoP/PMM cujo objeto 
é a coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para EXEcUÇÃo doS SErViÇoS dE EN-
GENHaria Para iNSTalaÇÃo dE TraNSforMadorES E ilUMiNaÇÃo do 
caMPo dE fUTEBol do rodEirÃo, localiZado No Bairro SÃo fÉliX, 
ZoNa UrBaNa do MUNicÍPio dE MaraBá-Pa.

Marabá-Pa, 10 de março de 2022.
Múcio eder andalécio-diretor Presidente

Protocolo: 776436
  

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
eXtrato de ata de reGistro de PreÇo

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 068-2022/CPL, Beneficiário - T. S. 
FraNco JUNior coMercio, inscrita no cNPJ sob no 02.219.339/0001-
09, vencedora do item: 18 perfazendo o valor total de: r$ 52.182,00 (cin-
quenta e dois mil, cento e oitenta e dois reais), aTa dE rEGiSTro dE PrE-
ÇO Nº 069/2022/CPL, Beneficiário - LOTUS iNdUSTria E coMErcio lTda, 
inscrita no cNPJ sob no 02.799.882/0001-22 vencedora do item: 05 per-
fazendo o valor total de: r$ 112.000,00 (cento e doze mil reais), aTa dE 
REGISTRO DE PREÇO Nº 070/2022/CPL, Beneficiário - ORION COMERCIO 
dE arTiGoS MEdicoS lTda, inscrita no cNPJ sob no 04.956.527/0001-45, 
vencedora do item: 19 perfazendo o valor total de: r$ 20.296,80 (Vinte mil, 
duzentos e noventa e seis reais e oitenta centavos), aTa dE rEGiSTro dE 
PREÇO Nº 071/2022/CPL, Beneficiário - CONKaST EQUiPaMENToS TEcNo-
loGicoS lTda, inscrita no cNPJ sob no 06.127.890/0001-83 vencedora dos 
itens: 48 e 64 perfazendo o valor total de: r$ 10.140,00 (dez mil, cento e 
quarenta reais), ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 072/2022/CPL, Beneficiá-
rio - aSSUM PrETo ProdUcoES cUlTUraiS E coMErcio dE MaTEriaiS, 
inscrita no cNPJ sob no 10.462.477/0001-42 vencedora dos itens: 04, 33 
e 34 perfazendo o valor total de: r$ 26.600,00 (Vinte e seis mil, seiscen-
tos reais), ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 073/2022/CPL, Beneficiário - W. 
r. dE oliVEira SErVicoS, iNdUSTria E coMErcio, inscrita no cNPJ sob 
no 16.550.802/0001-05 vencedora do item: 47 perfazendo o valor total de: 
r$ 34.500,00 (Trinta e quatro mil, quinhentos reais), aTa dE rEGiSTro dE 
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PREÇO Nº 074/2022/CPL, Beneficiário - W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI, 
inscrita no cNPJ sob no 20.121.311/0001-16, vencedora do item: 26 perfa-
zendo o valor total de: r$ 10.840,00 (dez mil, oitocentos e quarenta reais), 
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 075/2022/CPL, Beneficiário - INSTRUMED 
iNSTrUMENToS MEdicoS HoSPiTalarES EirEli, inscrita no cNPJ sob no 
24.626.549/0001-54, vencedora do item: 56 perfazendo o valor total de: 
r$ 3.000,00 (Três mil reais), aTa dE rEGiSTro dE PrEÇo Nº 076/2022/
CPL, Beneficiário - TH COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, inscrita no CNPJ sob no 
30.317.183/0001-34 vencedora dos itens: 09, 10, 15, 22, 32, 44, 49, 50, 57, 
58, 59 e 60 perfazendo o valor total de: r$ 251.535,00 (duzentos e cinquenta 
e um mil, quinhentos e trinta e cinco reais), aTa dE rEGiSTro dE PrEÇo Nº 
077/2022/CPL, Beneficiário - G.P. VEZONO EIRELI, inscrita no CNPJ sob no 
30.778.749/0001-25, vencedora do item: 12 perfazendo o valor total de: r$ 
41.850,00 (Quarenta e um mil, oitocentos e cinquenta reais), aTa dE rEGiS-
TRO DE PREÇO Nº 078/2022/CPL, Beneficiário - M.K.R. COMERCIO DE EQUI-
PaMENToS EirEli, inscrita no cNPJ sob no 31.499.939/0001-76 vencedora 
do item: 11 perfazendo o valor total de: r$ 9.900,00 (Nove mil e novecentos 
reais), ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 079/2022/CPL, Beneficiário - JR COM. 
E rEPrES. coMErciaiS lTda, inscrita no cNPJ sob no 31.552.803/0001-82 
vencedora dos itens: 06, 31, 37, 38, 62 e 66 perfazendo o valor total de: r$ 
43.101,00 (Quarenta e três mil, cento e um reais), aTa dE rEGiSTro dE 
PREÇO Nº 080/2022/CPL, Beneficiário - HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR 
E MEdicaMENToS lTda, inscrita no cNPJ sob no 36.028.477/0001-22 ven-
cedora dos itens: 01, 02, 08, 13, 21, 23, 28, 30, 35, 41, 42, 43, 53, 55 e 63 
perfazendo o valor total de: r$ 335.510,80 (Trezentos e trinta e cinco mil, 
quinhentos e dez reais e oitenta centavos), aTa dE rEGiSTro dE PrEÇo Nº 
081/2022/CPL, Beneficiário - KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMEN-
ToS MEdico lTda, inscrita no cNPJ sob no 79.805.263/0001-28, vencedo-
ra do item: 46 perfazendo o valor total de: r$ 135.800,00 (cento e trinta 
e cinco mil, oitocentos reais), aTa dE rEGiSTro dE PrEÇo Nº 082/2022/
CPL, Beneficiário EQUIPAL - COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORT.
lTda, inscrita no cNPJ sob no 87.997.698/0001-40, vencedora do item: 51 
perfazendo o valor total de: r$ 6.060,00 (Seis mil e sessenta reais),  Vigên-
cia da ata:12 meses a partir da assinatura. oriunda do Pregão Eletrônico nº 
127-2021-cPl/PMM. Processo licitatório nº 23.638/2021-PMM. objeto: rE-
GiSTro dE PrEÇoS Para EVENTUal aQUiSiÇÃo dE MaTEriaiS PErMaNEN-
TES E HoSPiTalarES Para aTENdEr aS NEcESSidadES doS HoPiTaiS dE 
MaraBá (HMM/HMi) E UNidadES ViNcUladaS ao fUNdo MUNiciPal dE 
SaÚdE. Marabá 23/03/2022 - Luciano Lopes dias - secretário Municipal 
de saúde - sMs - Portaria nº 307/2022-GP.

Protocolo: 776444

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo PreseNciaL (srP) Nº 033/2022-cPL/PMM 

Processo Nº 2.760/2022-PMM, tipo: Menor preço por item. data 
do certame: 07/04/2022. Horário: 09:00 (horário local do município de 
Marabá/Pa). objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para EVENTUal aQUiSiÇÃo dE 
iNSTrUMENToS MUSicaiS E acESSÓrioS dE PErcUSSÃo Para o ProJETo 
Sala dE MÚSica da EMEf criSTo rEi E colÉGio MiliTar rio TocaNTiNS 
- cMrio. Íntegra do Edital no site do Portal da Transparência da Prefeitura 
de Marabá https://www.governotransparente.com.br/44669490, mural de li-
citações no site do TcM/Pa https://www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/ e 
na sala da comissão Permanente de licitação cPl/PMM, localizada no edifício 
Ernesto frota, avenida VP 08, folha 26, Quadra 07, lote 04, Bairro Nova Ma-
rabá, cEP: 68.509-060, Marabá, Pará, subsolo da agência do Banco do Brasil, 
no horário das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min, ou pelo 
e-mail: licitacao@maraba.pa.gov.br. Telefone da cPl/PMM: (94) 3322-1646. 
Marabá (Pa), 24/03/2022.

FLediNaLdo oLiVeira LiMa
Pregoeiro cPL/PMM-Portaria nº 1.883/2021-GP

Protocolo: 776445

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
secretaria MUNiciPaL de assisteNcia sociaL

eXtrato do 2° terMo aditiVo de retiFicaÇÃo do coNtrato Nº 
020/2021 - seasP, Processo nº 19.346/2020/PMM, objeto contrato: 
locação de imóvel, destinado ao funcionamento do anexo ii do centro de aco-
lhimento Provisório para as pessoas adultas em situação de rua - cENTro PoPo, 
Objeto do aditivo: Retificar o período do referido contrato que onde se lê: 3 
(três) meses de 01/01/2022 a 01/03/2022 Leia-se: 3 (três) meses 01/01/2022 
- 31/03/2022, contratante: Sra. aNa KaTia corTÊS SaNTiS, inscrita no cPf: 
365.889.463-68. data da assinatura: 23/03/2022; Vigência: 31/03/2022, Nad-
jalucia oliveira Lima, secretária Municipal de assistência social.

Protocolo: 776455

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
sUPeriNteNdÊNcia de deseNVoLViMeNto UrBaNo

eXtrato ao coNtrato Nº 186/2022/seVoP, Processo adminis-
trativo nº 1.828/2022/PMM, autuado na ModalidadE adesão a ata de 
registro de Preço nº 012/2022/cEl/SEVoP/PMM, objeto: aQUiSiÇÃo dE Ma-
TEriaiS dE coNSUMo (Gênero alimentícios, materiais descartáveis, uten-
sílios para cozinha e material de limpeza), para atender as necessidades da 
Superintendência de desenvolvimento urbano e demais unidades vinculadas 
a esta Secretaria. Empresa GaMElEira coM. E SErViÇoS lTda, cNPJ sob 
o nº 03.687.304/0001-67; valor r$ 15.230,50 (quinze mil, duzentos e trinta 
reais e cinquenta centavos), assinatura 24/03/2022 Vigência: 31/12/2022 
Mancipor oliveira Lopes, superintendente.

Protocolo: 776452

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
secretaria MUNiciPaL de ViaÇÃo e oBras PÚBLicas

eXtrato ao coNtrato Nº 185/2022/seVoP 
Processo administrativo nº 25.213/2021-ceL/seVoP/PMM, autua-
do na modalidade PrEGÃo PrESENcial (SrP) Nº 064/2021-cEl/PMM, que 
gerou a ata de registro de Preços Nº 013/2022-cEl/SEVoP/PMM, objeto: 

Aquisição de Óleos Lubrificantes, para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de obras e Viação Publica - SEVoP. Empresa: aMa filTroS & lUBrifi-
caNTES lTda cNPJ 02.234.616/0001-52; valor em r$ 404.994,00 (quatrocen-
tos e quatro mil e novecentos e noventa e quatro reais), assinatura 24/03/2022 
Vigência: 31/12/2022. Fábio cardoso Moreira, secretário de obras.

Protocolo: 776453

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
secretaria MUNiciPaL de ViaÇÃo e oBras PÚBLicas

eXtrato ao coNtrato Nº 184/2022/seVoP 
Processo administrativo nº 22.568/2021-ceL/seVoP/PMM, autuado na 
modalidade PrEGÃo PrESENcial (SrP) Nº 058/2021-cEl/PMM, que gerou a 
ata de registro de Preços Nº 004/2022-cEl/SEVoP/PMM, objeto: aquisição de 
Material Hidráulico para construção, para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de obras e Viação Publica - SEVoP. Empresa: NoSSa TErra MaTE-
riaiS dE coNSTrUÇÃo lTda cNPJ 83.927.574/0001-37; valor r$ 502.200,00 
(quinhentos s dois mil e duzentos reais), assinatura 23/03/2022 Vigência: 
31/12/2022. Fábio cardoso Moreira, secretário de obras.

Protocolo: 776448

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MOJUÍ DOS CAMPOS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de MoJUÍ dos caMPos
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrôNico 004/2022-FMs
Processo adMiNistratiVo Nº 020/2022-seMGa

oBJeto: aQUiSiÇÃo dE EQUiPaMENToS E MaTEriaiS PErMaNENTES E 
03 (TrÊS) VEÍcUloS TiPo PaSSEio, ViSaNdo a MElHoria da QUalida-
dE doS SErViÇoS dESENVolVidoS PEla EQUiPE dE aTENÇÃo BáSica 
ViNcUlada a UNidadE BáSica dE SaÚdE, coNforME ProPoSTa dE aQUi-
SiÇÃo dE EQUiPaMENTo/MaTErial PErMaNENTE Nº 17738.256000/1190-
01, 17738.256000/1210-04, 17738.256000/1170-06. disponibilidade do Edital 
25/03/2022 no endereço www.mojuidoscampos.pa.gov.br ou www.portaldecom-
praspublicas.com.br. início da entrega de propostas: 25/03/2022. abertura das 
propostas: 07/04/2022 as 9h30min no site www.portaldecompraspublicas.com.br.

rosani Patrícia castro oliveira
Pregoeira Municipal-decreto 04/2022

Protocolo: 776459

PreFeitUra MUNiciPaL de MoJUÍ dos caMPos
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrôNico 001/2022-seMiNF
oBJeto: aQUiSiÇÃo dE MaTEriaiS dE ilUMiNaÇÃo PÚBlica E MaTEriaiS 
ElÉTricoS GEraiS Para aTENdEr aS dEMaNdaS do SETor dE ilUMiNa-
ÇÃo PÚBlica, GErENciado PEla SEcrETaria dE iNfraESTrUTUra. dis-
ponibilidade do Edital 25/03/2022 no endereço www.mojuidoscampos.pa.gov.
br ou www.portaldecompraspublicas.com.br. início da entrega de propostas: 
25/03/2022. abertura das propostas: 06/04/2022as 9h30min no site www.
portaldecompraspublicas.com.br.

Brian Lima dos santos
Pregoeiro Municipal-decreto 004/2022

Protocolo: 776461

PreFeitUra MUNiciPaL de MoJUÍ dos caMPos
secretaria MUNiciPaL de edUcaÇÃo - seMed

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrôNico Nº 005/2022-seMed

objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para forNEciMENTo dE diViSÓriaS 
coM iNSTalaÇÕES Para  a NoVa SEdE da SEcrETaria MUNiciPal dE 
EdUcaÇÃo-SEMEd E oUTroS UNidadES da rEdE MUNiciPal dE ENSiNo 
do MUNicÍPio dE MoJUÍ doS caMPoS/Pa. Edital: 25/03/2022 no endereço 
eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br ou www.mojuidoscampos.
pa.gov.br. início de entrega das propostas: 25/03/2022 a partir das 09 ho-
ras no site www.portaldecompraspublicas.com.br. abertura das propostas: 
07/04/2022 às 9h30min no site www.portaldecompraspublicas.com.br

Brian Lima dos santos-Pregoeiro Municipal
Protocolo: 776464

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PARAGOMINAS

.

aViso de sUsPeNsÃo  
Para adeQUaÇÃo do editaL, Fica sUsPeNso o Processo 

LicitatÓrio PreGÃo eLetrôNico N° 9/2022-00013 
objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 
manutenção do verde e paisagismo no Município de Paragominas/Pa, para 
a Secretaria Municipal de Urbanismo (SEMUr). Tendo a sua Nova abertura 
marcada para o dia 07/04/2022 as 09:00 hs. a retirada do Edital deverá ser 
efetuada via internet, no site: www.portaldecompraspublicas.com.br ou de 
segunda a sexta-feira, de 8h as 12h e das 14h as 18h, na sede da PMP, sito 
na rua do contorno, 1212 - centro. Pgm: 25/03/2022. diego Guimarães 
Vieira - Pregoeiro. Portaria n° 04/2022-GPP.
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aViso de LicitaÇÃo 
PreGÃo eLetrôNico n° 9/2022-00025  
Para sisteMa de reGistro de PreÇos 

objeto: contratação de empresa para serviços de hospedagem, objetivando 
atender as Secretarias Municipais de: Saúde, Educação, assistência Social, 
Urbanismo, Verde e do Meio ambiente, infraestrutura, Trânsito e cidadania, 
cultura, assuntos Jurídicos e Planejamento. data de abertura: 11/04/2022 as 
09:00 hs. a retirada do Edital deverá ser efetuada via internet, no site: www.
portaldecompraspublicas.com.br ou de segunda a sexta-feira, de 8h as 12h 
e das 14h as 18h, na sede da PMP, sito na rua do contorno, 1212 - centro. 
Pgm: 25/03/2022. simone rodrigues deziderio - Pregoeira. Portaria n° 
04/2022-GPP.

Protocolo: 776471

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PAU D’ARCO

.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrôNico Nº 009/2022 - PMPd - srP

a Prefeitura Municipal de Pau d’arco - Pa, por intermédio do Setor de 
licitação, torna público que, fará realizar licitação na modalidade Pregão Ele-
trônico tipo menor preço por item, objeto: registro de preço visando futura e 
eventual aquisição de Máquinas e Equipamentos para implantação da fábrica 
de Bloquetes e outros para serem utilizados na realização de Serviços da 
Secretaria Municipal de obras e Serviços Públicos do Município de Pau d´ar-
co - Pa. data e horário do recebimento das propostas: até às 09:00 horas 
do dia 12/04/2022. data e horário do início da disputa: 09:10 horas do dia 
12/04/2022. de acordo com o que determina a legislação vigente, a reali-
zar-se no Portal de compras Pública https://www.portaldecompraspublicas.
com.br. o procedimento licitatório obedecerá ao disposto na lei federal nº 
10.520, de 17 de julho de 2002, do decreto nº 10.024, dE 20 de setembro 
de 2019, lei nº 8.666/93 e demais legislação e suas alterações posteriores 
que lhe foram introduzidas. o Edital e seus anexos encontram-se à disposição 
dos interessados no Portal de compras Públicas https://www.portaldecom-
praspublicas.com.br, Portal da Prefeitura na Url https://paudarco.pa.gov.br/
licitacoes-e-contratos/ e no Mural das licitações do TcM/Pa, https://www.
tcm.pa.gov.br a partir da publicação deste aviso.

Pau d´arco - Pa, 25 de março de 2022.
edicarLos JesUiNo FiLHo

Pregoeiro
decreto nº 014/2021

Protocolo: 776474

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRAINHA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PraiNHa
aViso de LicitaÇÃo

a Prefeitura Municipal de Prainha/Pá, torna público que se fará realizar o 
Pregão Presencial SrP n°9/2021-271003, tipo menor preço por item, aber-
tura dia 05/04/2022, às 10:00h, horário local. objeto: Segunda chamada 
deregistro de Preço Para Eventual contratação de Empresa Especializada em 
Serviços de reconstituição de Mangueiras Hidráulicas, atendendo as Neces-
sidades da Secretaria Municipal de administração e Planejamento/Sec. Mun. 
de obras,  Viação, Urbanismo e Saneamento, retirada do edital na Sala de 
licitação da Prefeitura Municipal de Prainha, situado na Pa 419, Prainha / Ja-
tuarana, km 01 - Bairro Jardim Planalto - Prainha/Pará, das 08:00 as 12:00h e 
pelo e-mail:  licitaprh@gmail.com e https://www.prainha.pa.gov.br e https://
www.tcm.pa.gov.br/. davi Xavier de Moraes - Prefeito Municipal.

Protocolo: 776476

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE QUATIPURU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de QUatiPUrU
aViso de LicitaÇÃo 

a Prefeitura Municipal de Quatipuru, torna público que realizará a reabertu-
ra da licitação na modalidade ToMada dE PrEÇoS Nº 2/2022-001. Tem como 
objeto: construção de uma Quadra Poliesportiva com arquibancada e sem co-
bertura no distrito de Boa Vista e conclusão da construção do Ginásio Polies-
portivo com uma arquibarcanda e Vestiário no Bairro Vitalândia, no Municipio 
de Quatipuru/Pa. data da reabertura: 30 de Março de 2022. Hora da abertura: 
10h00mm. local da reabertura da Sessão Pública: Sala de reunião ranulfo Tei-
xeira cavalcante localizada no prédio da Prefeitura Municipal de Quatipuru - rua 
cônego Siqueira Mendes, s/n. Bairro centro - cidade Quatipuru - Pará, cEP - 
68.709-000. Maria ruth c. Pereira - Presidente cPL/PMQ.

Protocolo: 776478

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE RONDON DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de roNdoN do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrôNico Nº 9/2022-024 PMrP
objeto: aquisição de combustível (diesel S10) para recuperação de estradas 
vicinais através do convênio nº 012/2022-SETraN. abertura: 07/04/2022 às 
09:00 horas (horário de Brasília-df). local: https://www.portaldecompraspubli-
cas.com.br recebimento das propostas até às 08:59 horas do dia 07/04/2022.

rondon do Pará, 24 de Março de 2022
Joana darc P s alencar - Pregoeira

FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrôNico Nº 9/2022-023 FMe
objeto: contratação de empresa para locação de veículos e fornecimento 
de combustível visando atender ao Programa Estadual de Transporte Escolar 
no Estado (PETE/Pa) através do fundo Municipal de Educação de rondon do 
Pará. abertura: 08/04/2022 às 09:00 horas (horário de Brasília-df). local: 
https://www.portaldecompraspublicas.com.br recebimento das propostas até 
às 08:59 horas do dia 08/04/2022

rondon do Pará, 24 de Março de 2022
Joana darc P s alencar - Pregoeira

os editais e anexos encontram-se a disposição na Sala da cPl no horário das 
08:00 às 14:00, nos sítios www.rondondopara.pa.gov.br / www.portaldecom-
praspublicas.com.br e https://www.tcm.pa.gov.br informações: 94-99205-
6538 ou cplrondondopara@gmail.com ou cplrondondopara@yahoo.com.br

Protocolo: 776482

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
secretaria MUNiciPaL de edUcaÇÃo
eXtrato de Portaria de PreGoeira

Portaria Nº 545/2022-seMed
a secretária Municipal de educação, sra. Maria JosÉ Maia da siL-
Va, conforme decreto nº005/2021, conferidas pela lei orgânica Munici-
pal e em cumprimento ao disposto no art. 51 da lei nº 8.666/93 e alterações 
posteriores. art. 1º. designar as servidoras: laiNE coNcEiÇÃo TEiXEira 
dE alMEida, aldoÊMia rEGiS corrÊa e MariElE roSa rodriGUES dE 
SoUSa, como pregoeiras da Secretaria Municipal e Educação de Santarém. 
art. 2º - designados também para atuar como auxiliar ou equipe de apoio da 
pregoeira nas licitações da Secretaria Municipal de Educação de Santarém, re-
alizadas na modalidade Pregão. felipe Galvão Pereira. Vanderlei Silva aguiar. 
Art. 3º - As Pregoeiras designadas pela Portaria ficam autorizadas a requisitar 
junto aos setores da SEMEd, técnicos que auxiliem nos processos licitatórios, 
quando o objeto demandar conhecimentos específicos. Art. 4º - Esta Porta-
ria entra em vigor em 01 de abril de 2022, revogando-se as disposições em 
contrário. Publique-se, registre-se, dê-se ciência e cumpra-se. Gabinete da 
Secretaria Municipal de Educação, 24 de março de 2022.

Protocolo: 776484

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM - seMsa
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrôNico Nº 015/2022 - seMsa
objeto: aquisição de Gêneros alimentícios Para os Setores caps-i, divisa, 
cMS, cta/Sae, cerest, atenção Básica e Engenharia da Secretaria Municipal 
de Saúde, conforme especificações constantes no Edital, no endereço ele-
trônico: www.portaldecompraspublicas.com.br ou www.santarem.pa.gov.br. 
início de entrega das propostas: 25/03/2022 a partir das 09h no site www.
portaldecompraspublicas.com.br. abertura das propostas: 07/04/2022 às 9h 
no site www.portaldecompraspublicas.com.br. Gledson esmilly sousa Ben-
tes - Pregoeiro da PMs

Protocolo: 776486

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo caetaNo de odiVeLas
aViso de LicitaÇÃo Fracassada. eMe Prefeitura Municipal. a Pre-
feitura Municipal, através do fundo Municipal de Educação do Município de 
São caetano de odivelas/Pa torna público aos interessados que o PrEGÃo 
ElETrÔNico Nº 002/2022. objeto: contratação de empresa especializada 
para fornecimento parcelado de gêneros alimentícios (merenda escolar) em 
atendimento à demanda da Secretaria Municipal de Educação de São caetano 
de odivelas/Pa. fracaSSoU. informações: E-mail: cplsaocaetano21@gmail.
com. Flavia cristina da silva - Pregoeira Municipal.

Protocolo: 776489
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..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO FÉLIX DO XINGU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
eXtrato de coNtrato

contrato n° 20220161 - iNEXiGiBilidadE Nº iN003/2022 - contratante: 
PrEfEiTUra MUNiciPal dE SÃo fÉliX do XiNGU - contratado criaTiVa 
MarKETiNG E aSSESSoria lTda ME objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa 
Para rEaliZaÇÃo dE SHoW arTÍSTico coM o caNTor cEiaN MUNiZ, 
60º SEXaGÉSiMo aNiVErSário da cidadE dE SÃo fÉliX do XiNGU/Pa, 
aTraVÉS dE EMPrESário EXclUSiVo, aTENdENdo a SEcrETaria MUNi-
ciPal dE cUlTUra - SEMcUlT. Vigência: 21/03/2022 a 31/12/2022 - Valor 
Global: 72.700,00 (setenta e dois mil, setecentos reais) - data da assinatura: 
21/03/2022.

Joao cLeBer de soUsa torres
Prefeito Municipal de São félix do Xingu

Protocolo: 776492

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaLde sÃo MiGUeL do GUaMÁ/Pa
aViso de LicitaÇÃo

a secretaria Municipal de saúde de são Miguel do Guamá, torna público 
abertura de Processo licitatório, do tipo menor preço por item, na modalidade 
Pregão Eletrônico SrP nº 016/2022, cujo objeto é registro de preço para 
futura e eventual contratação de empresa para aquisição de teste rápido para 
detecção de Sars cov 2 (covid - 19) antígeno iGM tipo Suab, no intuito de 
atender as necessidades decorrentes do novo coronavírus, em atendimento 
as necessidades da Secretaria municipal de Saúde de São Miguel do Gua-
má/Pa. a sessão de recebimento de propostas, análise e julgamento será 
em 12/04/2022 às 08:00 horas, por meio do endereço eletrônico www.com-
prasgovernamentais.gov.br, UaSG:.980551, Edital e anexos: https://www.
saomigueldoguama.pa.gov.br, Portal TcM/Pa, Email cPl: smg.pregao@gmail.
com, diretoria de licitação, sito Praça licurgo Peixoto, 130, centro, horário de 
08:00 Às 12:00hs.

edUardo saMPaio GoMes Leite
Prefeito Municipal

Protocolo: 776495

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo seBastiÃo da Boa Vista/Pa
resULtado de cHaMada PÚBLica Nº 001/2022 

a comissão Permanente de Licitação em cumprimento à Ratificação procedi-
da pelo Secretário Municipal de Educação, Sr. Jefferson Patrick da Silva Ferreira, 
faz publicar o extrato resumido do processo de cHaMada PÚBlica a seguir: 
objeto: aquisição de Gêneros alimentícios da agricultura familiar e Empreen-
dedor rural, destinados ao atendimento do Programa Nacional de alimentação 
Escolar (PNAE), em conformidade com §1º do art.14 da Lei nº 11.947/2009 e 
resoluções do fNdE relativas ao PNaE. contratada: cooperativa agroextrativis-
ta da Veneza do Marajó - coPaVEM, cNPJ; 07.888.062/0001-20 no valor de 
r$604.434,00 (seiscentos e quatro mil quatrocentos e trinta e quatro reais); 
fundamentação legal: lei 8.666/93 art. 14, Seção 1 (lei. n. 11.947/2009) e 
suas alterações posteriores. declaração de dispensa de licitação emitida pela 
Comissão de Licitação e Ratificada pelo Sr. Jefferson Patrick da Silva Ferreira, 
secretário Municipal de educação. suely Maria do socorro oliveira Montei-
ro - Presidente da comissão Permanente de Licitação.

Protocolo: 776496

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TOMÉ-AÇU

.

No extrato de contrato, publicado no diÁrio oFiciaL do estado do 
ParÁ em 19/11/2021, Edição nº 34.770, página nº 162, foram digitados 
alguns dados incorretos, onde se lê: “ViGÊNcia: 18 de outubro de 2021 a 
31 de dezembro de 2021”, leia-se “ ViGÊNcia: 18 de outubro de 2021 a 18 
de outubro de 2022”.

Protocolo: 776498

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE VIGIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de ViGia de NaZarÉ
aViso de PreGÃo eLetrôNico

o Município de Vigia de Nazaré, por intermédio da comissão de licitação, 
torna público que às  10:00 horas do dia 08 de abril de 2022, fará realizar lici-
tação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 9/2022-010-SrP - PE - PMVN, tipo 
menor preço por item, coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para 
fUTUra E EVENTUal aQUiSiÇÃo dE EQUiPaMENToS dE rEfriGEraÇÃo 
Para aTENdEr aS PrEfEiTUra MUNiciPal dE ViGia dE NaZarÉ - Pa E SE-
crETariaS ViNcUladaS E fUNdo MUNiciPal dE aSSiSTÊNcia Social. o 
edital estará disponível no site www.portaldecompraspublicas.com.br, e-mail: 
vigia.pa.gov.com.br e Mural de licitações do TcM-Pa. Pregoeiro - Paulo 
Henrique do N. Pinheiro.

Protocolo: 776499

.

.

ParticULares
.

PaLMYra do BrasiL iNdÚstria e coMÉrcio de 
siLÍcio MetÁLico e recUrsos NatUrais Ltda. 

cNPJ 04.872.297/0023-41 
Torna público que recebeu da SEMaS/Pa a licença de atividade rural 
n°13783/2022, processo n° 2010/11457, com validade até 03/03/2026 para 
atividade de reflorestamento em área alterada, localizada no imóvel Reflores-
tamento água azul ii, município de Breu Branco Pa.

Protocolo: 776501

”esPoLio de JoseLio de Barros de carNeiro 
inscrito no cPF nº 519.564.622-87 

Torna público que recebeu da Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sus-
tentabilidade - SEMaS-Pa, a aUMP nº 52138/2022, com vencimento até 
21/02/2023, para a utilização dos resíduos florestais oriundo da AUTEF nº 
273418/2019”.

Protocolo: 776502

a pessoa física aMariLdo BarBosa MarQUes 
Portadora do rG nº 63460729 e cPF nº 878.871.101-87

Torna público que requereu junto à SEMMa/Bragança-Pa, a licença ambiental 
rural-lar, para a atividade de criação de bovinos em uma propriedade loca-
lizada no ramal do Malhado, nº 715, Vila Tauarí, zona rural de Bragança-Pa, 
através do processo nº 021/2022, em 18/02/2022.

Protocolo: 776503

cooPeratiVa dos GariMPeiros e 
MiNeradores do BrasiL - cooGaMiBra

cNPJ 18.336.502/0001-53 
Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente - SEM-
MA/NP, a Licença de Operação (LO) nº 009//2022 para extração e benefi-
ciamento de minerais garimpáveis para o processo dNPM - 850.074//2022.

Protocolo: 776504

.

.

eMPresariaL
.

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: 776514

a araGUaia NÍQUeL Metais Ltda 
cNPJ nº 97.515.035/0007-90 

do GrUPo HoriZoNte MiNeraLs 
Torna público que requereu à Secretaria Estadual de Meio ambiente e Sus-
tentabilidade - SEMaS/Pa, autorização para Supressão de Vegetação na área 
do Projeto araguaia.

Protocolo: 776515

a araGUaia NÍQUeL Metais Ltda
cNPJ Nº 97.515.035/0007-90 

do GrUPo HoriZoNte MiNeraLs 
Torna público que requereu à Secretaria Estadual de Meio ambiente e Sus-
tentabilidade - SEMaS/Pa, renovação da licença de operação nº 10771/2017 
para a realização de Pesquisa Mineral na área do Projeto araguaia.

Protocolo: 776516
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coMBUstoL coMÉrcio de PetrÓLeo Ltda
cNPJ N°. 31.673.939/0001-40

Torna público que recebeu a licença de operação N° 13311/2022 da SEMaS/
Pa, para atividade de Terminais de distribuição de combustível, Terminal re-
vendedor retalhista (Trr), Terminal Transportador retalhista e Bases de dis-
tribuição de Combustíveis e Lubrificantes, em Santarém/PA.

Protocolo: 776521

a araGUaia NÍQUeL Metais Ltda
cNPJ Nº 97.515.035/0007-90 

do GrUPo HoriZoNte MiNeraLs 
Torna público que requereu à Secretaria Estadual de Meio ambiente e Sus-
tentabilidade - SEMaS/Pa, licença de instalação e operação para um Posto 
de abastecimento e Tanque de Estocagem de Óleo Hfo, na área do Projeto 
araguaia.

Protocolo: 776519

a empresa cBaa asFaLto Ltda 
com cNPJ: 05.099.585/0001-62 

Torna público que requereu da Secretaria de Meio ambiente de ananindeua, 
o pedido de renovação da licença ambiental de operação sob o prot. nº 
r032722, para exercer a atividade de drenagem em cursos d´água, situado 
no Setor c Qd 08 lT 3 a 6 distrito industrial, Bairro: distrito industrial, ana-
nindeua - Pa.

Protocolo: 776524

terraPLeNa Ltda 
cNPJ nº 14.698.658/0001-23 

Torna público que recebeu junto a SEcrETaria MUNiciPal dE MEio aMBiEN-
TE - SEMMa - ToMÉ-aÇÚ/Pa, a licença de operação nº 00007/2022, com va-
lidade até 11.03.2024, para a atividade relativa à caNTEiro dE oBraS coM 
iNSTalaÇÕES adMiNiSTraTiVaS E oUTraS aTiVidadES dE aPoio (oficiNa, 
TaNcaGEM, USiNa dE aSfalTo, ENTrE oUTraS) localizado na rodovia Pa-256 
- igarapé água azul - lote 63 s/nº, Zona rural - Tomé-açú-Pa.

Protocolo: 776526

tarcÍsio FraNco do aMaraL
cPF: 498.026.156-68 

TorNa PÚBlico QUE rEQUErEU a SEMMa - SEcrETarÍa MUNiciPal dE 
MEio aMBiENTE dE iGaraPÉ-aÇU/Pa, licENciaMNETo aMBiENTal Para 
fáBrica dE raÇÕES - NoVo HoriZoNTE No MUNicÍPio dE iGaraPÉ-aÇU.

Protocolo: 776528

iNaMarÚ aLiMeNtos Ltda 
cNPJ nº. 02.344.859/0001-43 

Torna público que recebeu da SEMMa/Muaná, a licença de operação - lo nº 
032/2021, validade 14/08/2022, para produção de palmito em conserva de 
sua unidade fabril, localizada na margem esquerda do rio Patauateua, s/n, 
Boa Vista, cEP 68.825-000, cidade de Muaná, Estado do Pará.

iNaMarÚ aLiMeNtos Ltda 
cNPJ nº. 02.344.859/0001-43 

Torna público que requereu da SEMMa/Muaná, a renovação da licença de 
operação - lo nº 032/2021, validade 14/08/2022, para produção de palmito 
em conserva de sua unidade fabril, localizada na margem esquerda do rio Pa-
tauateua, s/n, Boa Vista, cEP 68.825-000, cidade de Muaná, Estado do Pará;

Protocolo: 776530

PaVideZ eNGeNHaria Ltda 
inscrita no cNPJ 01.744.153/0009-63 

Torna público, que requereu, da Secretaria Municipal do Verde e do Meio am-
biente - SEMMa, a licença de instalação, para as atividades de Produção de 
concreto e argamassa e fabricação de peças, artefatos, ornatos e estruturas 
de cimento e concreto no município de Paragominas-Pa.

Protocolo: 776535

oLiVeira & soares Ltda 
cNPJ nº 08.742.012/0001-01 

Torna público que através do protocolo n°41491/2021 requereu da SEMaS/Pa 
a renovação da lo N°10371/2016 para atividade de transporte de produtos 
perigosos, localizada no Município de Viseu, Estado do Pará.

Protocolo: 776532

J a Lara Madeiras eireLi
Empresa localizada rodoVia TraNSaMaZoNcia, S/N, :TraV. 240 SUl KM 03;
loTE 03, diSTriTo iNdUSTrial, PlacaS, Pa, cEP 68.138-000, inscrita no cNPJ 
37.943.421/0001-66 e inscrição Estadual 15.708.190-7, VEM TorNar PUBlico 
QUE rEcEBEU SUa l.o - lENcENcia dE oPEraÇÃo Nº 004/2020 coM Valida-
dE 14-09-2023, EXPEdida PEla SEMMa dE PlacaS-Pa.

Protocolo: 776533

cÂMara MUNiciPaL de JUrUti
eXtratos de coNtratos 

coNtrato adMiNistratiVo 
Nº 001/2022-iNeXiGiBiLidade 

contratante: câmara Municipal de Juruti. contratado: izabel cristina 
da cunha sociedade individual de advocacia- representante- izabel 
cristina da cunha costa. objeto: contratação de Empresa Especializada 
em Prestação de Serviços de consultoria Técnica Jurídica em licitações, con-
tratos e assessoria Jurídica administrativa À câmara Municipal de Juruti. fun-
damento: inexigibilidade de licitação nº 6/2022 - 280201. Valor Mensal: r$ 
7.000,00 (sete mil reais) ao mês ou fração de mês. Valor anual: r$ 70.000,00 
(setenta mil reais), 10 (dez) messes. Prazo: vigência deste contrato será de 
10 (dez) messes, contados a partir da data de assinatura do contrato até 31 
de dezembro de 2022. ordenador de despesa: Francinei sousa de an-
drade. silvia Lima teixeira - Presidente da cPL.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 001/2022 
dispensa de Licitação. contratante: câmara Municipal de Juruti. con-
tratada: claudiane de andrade costa. objeto: locação de Um imóvel 
Urbano residencial, Para Uso como casa de apoio Para os Vereadores que 
residem na Zona rural do Municipio de Juruti durante os dias de Sessão. 
fundamento: dispensa de licitação nº 7/2022-140201-cMJ. Valor mensal: 
r$ 3.800,00 (três mil, oitocentos reais). Valor Total: r$.38000,00 (trinta e 
oito mil reais). Prazo: de 18 de fevereiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022. 
ordenador de despesa: Francinei sousa de andrade. silvia Lima tei-
xeira - Presidente da cPL.

Protocolo: 776566

cÂMara MUNiciPaL de NoVo rePartiMeNto
aViso de resULtado de Processo 004/2022

a câmara Municipal de Novo repartimento - Pa, torna público o resulta-
do do julgamento do processo licitatório tipo convite n° 001/2022 realizado 
no dia 18/03/2022. Sendo vencedora a Empresa rEParTiMENTo NoTÍciaS 
lTda - ME, cujo resultado foi homologado pela câmara Municipal de Novo 
repartimento dia 21/03/2022.

Wagner alves carvalho
Presidente da câmara

cÂMara MUNiciPaL de NoVo rePartiMeNto
aViso de eXtrato de coNtrato
PreGÃo PreseNciaL N° 002/2022

Partes: câmara Municipal de Novo repartimento e rEParTiMENTo NoTÍciaS 
lTda - ME. objeto: comunicação institucional. data da assinatura do contra-
to: 24/03/2022. contrato nº. 005-2022. Valor Total: r$-51.500,00. Vigência 
de 24/03/2022 a 31/12/2022. Novo repartimento - Pa, 24 de março de 2022.

Wagner alves carvalho
Presidente da câmara

Protocolo: 776559

aUto Posto UNiÃo
cNPJ: 11.760.711/0001-80

Torna público que requereu junto a SEMMa/Goianésia do Pará renovação de 
l.o 014/2021 pra Posto revendedor de combustível através do processo ad-
ministrativo 255/2021 em 23/12/2021.

Protocolo: 776560

cÂMara MUNiciPaL de BreVes
aViso de LicitaÇÃo deserta e reaBertUra 

a câmara Municipal de Breves/Pa, torna público para conhecimento dos 
interessados, que foi declarado dESErTo o Pregão referente ao Edital do Pre-
gão Eletrônico de nº  001/2022- PE-cMB, para todos os itens. Neste mesmo 
ato, marca-se a rEaBErTUra para o dia 07/04/2022, às 08h, no endere-
ço eletrônico www.portaldecompraspúblicas.com.br. objeto: contratação de 
Pessoa Jurídica para o fornecimento parcelado de combustíveis, GlP e outros 
derivados de petróleo, conforme especificações contidas no termo de referên-
cia, visando atender às necessidades da câmara Municipal de Breves/Pa. a 
licitação será regida pela lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, decreto nº 
10.024, de 20 de setembro de 2019 e lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 
os interessados poderão obter o texto integral do Edital e todas as informa-
ções sobre a licitação através do acesso à página do Tribunal de contas do 
Município/Pa, www.portaldecompraspúblicas.com.br ou na sala da comissão 
Permanente de licitação - cPl junto à câmara Municipal de Breves, situada 
na rua duque de caxias n°1910, bairro centro, Município de Breves/Pa. 
Ordenador: Luiz Carlos Serafim do Nascimento.

Protocolo: 776564

cÂMara MUNiciPaL de PiÇarra
eXtrato de coNtrato

PreGÃo PreseNciaL Nº. 9/2022-001
PraZo de ViGÊNcia 17.03.2022 a 31.12.2022

oBJeto: aquisição de combustível (gasolina comum). dotação orçamenta-
ria: 2.001. contratante: câmara Mul de Piçarra, cNPJ: 01.620.190/0001-02, 
contratada: N cândida Queiroz Silva comércio Eireli, cNPJ: 26.953.545/0001-
06. cT N. 20220002, valor: 356.000,00 Piçarra - Pa, 17 de março de 2022. 
ordenador (a) de despesas, antônio carlos alves da silva.
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cÂMara MUNiciPaL de PiÇarra
eXtrato de coNtrato

PreGÃo PreseNciaL Nº. 9/2022-002 
PraZo de ViGÊNcia 17.03.2022 a 31.12.2022

oBJeto: aquisição de gêneros alimentícios, materiais de limpeza, produtos 
de higienização, copa e cozinha, cama, mesa e banho, expediente e outros 
materiais de consumos. dotação orçamentaria: 2.001. contratante: câmara 
Mul de Piçarra, cNPJ: 01.620.190/0001-02, contratada: M aparecida Pereira 
ltda - Me, cNPJ: 12.483.576/0001-36. cT N. 20220003, valor: 50.151,67 
Piçarra - Pa, 17 de março de 2022. ordenador (a) de despesas, antônio 
carlos alves da silva.

cÂMara MUNiciPaL de PiÇarra
terMo aditiVo N. 001

ct N. 20210010. Processo: PreGÃo PreseNciaL N. 9/2021-002 
objeto: locação de um veículo leve. contratada: W. G. f. de Miranda - Me. 
contratante: câmara Mul de Piçarra. Vigência: 11.03.2021 a 11.03.2022. 
Prazo aditado: 10 (dez meses). Prazo final: 31.12.2022. fundamento legal: 
Art. 57, II, § 2º e posteriores alterações. Permanecem inalteradas as demais 
condições contratuais. Piçarra (Pa), 10 de março de 2022, ordenador de 
despesas antônio carlos alves da silva.

Protocolo: 776556

aLUNos coNcLUiNtes do eNsiNo MÉdio eJa 
No sistema Ead na instituição cEQP PoTENcia MaSTEr sob o  ParEcEr 
303/2016 cEE/Pa - aUT. E crEdENc. 344 dE 13 dE oUTUBro dE 2016 iNS-
criÇÃo do inep N° 15168735. 

aLUNos coNcLUiNtes
1. HENdaWY aTEf HENdaWY BaSYoUNi 2. adEVaNir roBErTo dE GoU-
VEia 3.aNdErSoN KUNZENdorff JUNior 4.allaN MarTiNS NaSciMENTo 
da SilVa 5.BrENo carValHo SaNToS 6.ilSoN da SilVa TEcHio NETTo 
7.lENa da coNcEiÇÃo SilVa PErEira 8.MarcoS SoUZa da SilVa.

Protocolo: 776557

aLUNos coNcLUiNtes do eNsiNo MÉdio eJa 
No sistema Ead na instituição cEQP PoTENcia MaSTEr sob o  ParEcEr 
303/2016 cEE/Pa - aUT. E crEdENc. 344 dE 13 dE oUTUBro dE 2016 iNS-
criÇÃo do inep N° 15168735. 

aLUNos coNcLUiNtes. aLessaNdro dUarte
1.aNa caroliNa Garcia dE SoUSa PaiVa 2.daiaNa dE SoUZa 3.GaBriEl 
loPES carralEro 4.GUilHErME caValHEiro lEiTE 5.JacQUEliNE NaSci-
MENTo doS SaNToS 6.JoÃo doS SaNToS SilVa 7.JoSÉ carloS lEoNEl 
JÚNior 8.lEVi GoNÇalVES PErEira 9.MarcElo fraNÇa dE SoUZa 10.ra-
faEl PacHEco ViaNa 11.SaBriNa caPoral cESario 12.Sara BarBoSa 
alVES 13.SUEllEM daNTaS loPES GUErra 14.TaMirES SoarES da SilVa 
15.BrUNo coSTa 16.lUcaS liMa rocHa 17.NaTacHa coNdE rUSSo PEli-
Zari 18.STHEfaNY carolYNE BadaN dE SoUZa 19.iGor EdUardo car-
daMoNi 20.WilSoN MElENdEZ ParaiSo VaZ 21.SaNdro PESSoa PErEira 
22.WalESKa SaNToS da SilVa 23.roSEli NUNES cordEiro Salla 24.MU-
rilo SaN GrEGorio 25.MilENa liNS oSTaMBErG doS SaNToS 26.MaU-
rilio MENdES lacErda 27.GUSTaVo HENriQUE da crUZ lUcarElli 
PaSSoS 28.GilVaNicE dEocrEcia MarQUES SaN GrEGorio 29.daNila 
raMoS BoMfiM BlaNco 30.roSElENE fErNaNdES dE SoUZa 31.Marcio 
BorGES NEVES da SilVa 32.alVaro ViEira raMoS 33.Maria fraNciElE 
SilVa riBEiro 34.PEdro SoUZa BiZErra 35.ElEoZaM raiMUNdo doS 
SaNToS 36.lUiZ MarTiNS BEZErra 37.oJEfErSoN cacao BraGa 38.Pa-
loMa MarÇÃo rodriGUES 39.VEra lUcia da SilVa 40.Moacir JÚNior 
daNTaS PErEira.

Protocolo: 776545

reNoVaÇÃo de LiceNÇa aMBieNtaL de oPeraÇÃo
iNstitUto FraNcisco PereZ - 

HosPitaL diViNa ProVidÊNcia
cNPJ Nº 07.277.622/0004-53

Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente - SEMMa, do 
município de Marituba/Pa, a licença ambiental de operação (lo nº 0017/2022), 
com validade até 11/03/2023, para atividade de atendimento hospitalar, na av. 
João Paulo ii, 71, Bairro dom aristides, Marituba/Pa, cep. 67205-025.

Protocolo: 776552

cÂMara MUNiciPaL de iGaraPÉ-Miri
eXtratos de terMos aditiVos de PraZo e reaJUste de VaLor
Primeiro termo aditivo de Prorrogação contratual ao contrato 
nº 09/2021, Pregão eletrônico srP nº 06/2021. coNTraTaNTE: 
cÂMara MUNiciPal dE iGaraPÉ-Miri. coNTraTada: MaUES carValHo 
coMErcio lTda filial V, cNPJ: 02.756.655/0006-24. Vigência. 01/01/2022 
a 31/12/2022. assinatura 28/12/2021.
segundo termo aditivo de Valor ao contrato nº. 09/2021 - Pregão 
eletrônico srP nº 06/2021. coNTraTaNTE: cÂMara MUNiciPal dE iGa-
raPÉ-Miri.  coNTraTado: MaUES carValHo coMErcio lTda filial V, 
cNPJ: 02.756.655/0006-24. oBJETo: coNSTiTUi oBJETo do PrESENTE 
TErMo adiTiVo o EQUilÍBrio EcoNÔMico-fiNaNcEiro doS iTENS 01 E 
02 (GaSoliNa coMUM E ÓlEo diESEl S10). fica atualizado o Valor anterior 
do item 01 r$ 6,73 para r$ 7,98; e o Valor anterior do item 02 r$ 5,32 para 
r$ 7,50. data: 24/03/2022.

Protocolo: 776554

N LiNco siMoes torNa PÚBLico QUe receBeU da secretaria 
MUNiciPaL de Meio aMBieNte e MiNeraÇÃo - seMMa 

a LiceNÇa de oPeraÇÃo 
com validade de 1095 dias para exercer a atividade de clínica médica com 
recursos para realização de procedimentos cirúrgicos - clínica odontológica, 
Trav. Magalhaes Barata 185, centro, oriximiná- Pará.

Protocolo: 776547

aViso de iNeXiGiBiLidade 
de LicitaÇÃo 02/2022

o serviço Nacional de aprendizagem industrial - seNai - departamento 
regional do Pará - cNPJ 03.785.762/0001-39, através da comissão cen-
tral de licitação do sesi e do seNai - coceL, comunica aos interessados que 
está efetuando contratação da empresa, Nilo & almeida advogados associa-
dos - CNPJ: 22.964.948/0001-08, para prestação de serviço técnico profissio-
nal especializado de advocacia,  com fundamento no art. 10 do regulamento 
de licitações e contratos do SENai, no valor estimado de r$ 6.870.269,00.

Belém (Pa), 25 de março de 2022.
Neilton carneiro do Nascimento

coordenador e Pregoeiro
comissão central de licitação do SESi e SENai

E-Mail: licitacao@sesipa.org.br
Protocolo: 776548

aViso de iNeXiGiBiLidade 
de LicitaÇÃo 01/2022

o serviço social da indústria - sesi - departamento regional do Pará 
- cNPJ 03.768.023/0001-39, através da comissão central de licitação 
do sesi e do seNai - coceL, comunica aos interessados que está efetuan-
do contratação da empresa, Nilo & almeida advogados associados - cNPJ: 
22.964.948/0001-08, para prestação de serviço técnico profissional especiali-
zado de advocacia, com fundamento no art. 10 do regulamento de licitações 
e contratos do SESi, no valor estimado de r$ 6.661.286,00.

Belém (Pa), 25 de março de 2022.
Neilton carneiro do Nascimento

coordenador e Pregoeiro
comissão central de licitação do SESi e SENai

E-Mail: licitacao@sesipa.org.br

Protocolo: 776549

dM eMPreeNdiMeNtos iMoBiLiarios 
e ParticiPaÇÕes Ltda

Torna público que requereu junto a SEMaS/Pa, a renovação da licença de 
instalação - li nº 2694/2017, sob protocolo nº 2021/0000030233, para ativi-
dade de Terminal logístico de cargas Gerais, em Marituba/Pa.

Protocolo: 776550

eBata ProdUtos FLorestais Ltda
cNPJ: 15.294.432/0006-34

lote 15 c, Travessa VS 02, Quadra 04, Belém/Pa, torna público que solici-
tou junto à SEMaS/Pa, a renovação da licença de operação portuária n° 
10755/2017. Processo n° 9426/2022.

Protocolo: 776541

LiMa aGUiar coMÉrcio  Ltda 
cNPJ 04.552.469/0001-94 

Na Tv. duque de caxias, 3819, centro, igarapé-açú, Pa, cEP 68.725-000, tor-
na público que recebeu da SEMaS/Pa a licença de operação 13327/2022 para 
transporte de combustíveis para veículos automotores (Processo 25824/21)

Protocolo: 776543

Posto FÊNiX coMercio de coMBUstÍVeis Ltda 
cNPJ: 43.939.666/0001-12 

localizado na rodovia Pa 263, Bairro industrial, torna público que recebeu a 
concessão junto a SEMaSa / Breu Branco - Pa, as licenças Previa e instala-
ção N°009/2022 com validade até 04/01/2024 para a atividade de comercio 
atacadista de produtos inflamáveis/ químicos e postos de serviços/ abasteci-
mento. Posto revendedor/ posto de abastecimento.

Protocolo: 776539

a cooPeratiVa de MiNeradores 
e GariMPeiros do rio XiNGU

cNPJ 26.124.999/0001-74
Torna público que requereu junto à Secretaria Municipal de Meio e Produção 
de itaituba-Pa, pedido de licença de instalação/operação para atividade de 
lavra Garimpeira nos processos aNM 850787/2020 e 850226/2019.

Protocolo: 776540
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