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eXecUtiVo
.

GaBiNete do GoVerNador

.

Lei N° 9.499, de 28 de MarÇo de 2022
dispõe sobre a revogação da lei Estadual n° 7.733, de 20 de setembro de 2013. 
a assEMBlEia lEGislativa do Estado do Pará, estatui e eu sancio-
no a seguinte lei:
art. 1° fica revogada a lei Estadual n° 7.733, de 20 de setembro de 2013, 
aplicável no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará.
art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GovErNo, 28 de março de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

Protocolo: 777875
decreto Nº 2.259, de 28 de MarÇo de 2022

altera dispositivos do regulamento do imposto sobre operações relativas 
à circulação de Mercadorias e sobre Prestação de serviços de transporte 
interestadual e intermunicipal e de comunicação - icMs, aprovado pelo 
decreto nº 4.676, de 18 de junho de 2001.
o GovErNador do Estado do Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, incisos iii e v, da constituição Estadual,
considerando o disposto no convênio icMs 85, de 10 de setembro de 
1993, relativamente à descrição das mercadorias alcançadas pelo regime 
da substituição tributária;
considerando o disposto no convênio icMs 102, de 29 de setembro de 2017;
considerando o disposto no convênio icMs 142, de 14 de dezembro de 2018;
considerando o disposto no ajuste siNiEf 31/20, de 14 de outubro de 2020,
dEcrEta:
art. 1º o regulamento do imposto sobre operações relativas à circulação 
de Mercadorias e sobre Prestação de serviços de transporte interestadual 
e intermunicipal e de comunicação - ricMs-Pa, aprovado pelo decreto nº 
4.676, de 18 de junho de 2001, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“art. 108. ...................................................
..................................................................
§ 5º ..........................................................
..................................................................
ii - não possuir débito do imposto, inscritos ou não na dívida ativa do Esta-
do, com exceção de crédito tributário com exigibilidade suspensa;
..................................................................
viii - possuir no mínimo, 3 (três) veículos automotores de carga próprios, 
conforme disposto no art. 575 deste regulamento;
iX - possuir registro Nacional de transporte rodoviário de cargas - rN-
trc, ativo na agência Nacional de transportes terrestres - aNtt, inclusive 
quanto à frota a ser utilizada, para o transporte remunerado de carga, pelo 
requerente do regime tributário diferenciado.
X - ter emitido conhecimento de transporte Eletrônico - ct-e, nos últimos 
seis meses imediatamente anteriores ao pedido de concessão ou prorroga-
ção do regime tributário diferenciado;
Xi - apresentar, nos últimos 12 (doze) meses, faturamento referente às 
prestações de serviço de transporte tributadas pelo icMs, no mínimo equi-
valente ao valor estabelecido como limite máximo de faturamento para o 
simples Nacional.
§ 6º ..........................................................
..................................................................
v - Para efeito de análise e deliberação do processo de regime tributário di-
ferenciado, com a finalidade de verificação do efetivo funcionamento ope-
racional da empresa, serão considerados os conhecimentos de transporte 
Eletrônico - ct-e emitidos pelo estabelecimento requerente e por outros 
estabelecimentos da empresa com inscrição no cadastro de contribuintes 
do icMs do Estado do Pará.
.................................................................” 
“art. 108-a. o regime tributário diferenciado de que trata o § 5º do art. 
108 será firmado pelo prazo:
i - inicial de 6 (seis) meses, no caso de primeira concessão para o requerente;
ii - de um ano, podendo ser prorrogado, sucessivamente, por igual perío-
do, nas demais hipóteses.
§ 2º a prorrogação de que trata o inciso ii do caput deste artigo será pre-
cedida de análise, realizada pela diretoria de fiscalização da secretaria de 
Estado da fazenda.” 
........................................................................
“art. 147. ........................................................
........................................................................
ii - às empresas que não atendem a quaisquer dos requisitos de que tra-
tam os arts. 137, 137-a e 141 deste regulamento;
........................................................................
§ 7º O contribuinte que possuir inscrição definitiva, vinculada às hipóteses 
de inscrição provisória, e realizar alteração de dados cadastrais em que 
seja necessária a apresentação de quaisquer outros documentos especiais, 
ou possuir autorizações vencidas, enquanto não cumpridas às exigências 
da legislação, terá sua inscrição alterada para provisória.” 

........................................................................
“art. 182-N. ....................................................
Parágrafo  único.  Em  casos  excepcionais,  nos  termos  definidos  em  ato  
do secretário  de  Estado  da  fazenda,  poderá  ser  recepcionado  o  pedido  
de  cancelamento extemporâneo da Nota fiscal avulsa Eletrônica -Nfa-e.” 
........................................................................
“art. 575. .......................................................
Parágrafo único. ............................................
........................................................................
iii - na hipótese de locação ou arrendamento, o veículo esteja cadastrado 
na agência Nacional de transportes terrestres - aNtt, em situação ativo e 
vinculado ao registro Nacional de transporte rodoviário de cargas - rN-
trc, conforme disposto na lei nº 11.442, de 5 de janeiro de 2007.” 
........................................................................
“livro sEGUNdo
........................................................................
tÍtUlo ii
........................................................................

caPÍtULo XViii
das oPeraÇÕes coM rocHas orNaMeNtais

art. 598-ZZc. Nas operações de saída realizadas por estabelecimentos in-
dustriais do segmento de rochas ornamentais, deverá ser emitida Nota fis-
cal Eletrônica - Nf-e, modelo 55, que, além dos demais requisitos, deverá 
conter (ajuste siNiEf 31/20):
i - quando se tratar de blocos:
a) no campo unidade comercial, a unidade “m3”;
b) no grupo “obsfisco”, no campo “xcampo”, o texto “nProtNfeorigem” e 
no campo “xtexto”, o número do protocolo de autorização da Nf-e referen-
te à origem do bloco;
c) no campo “informações adicionais de interesse do fisco” <infadfisco>, 
o número da Guia de Utilização ou da Portaria de lavra, concedido pelo 
órgão federal competente, preenchido nos seguintes termos: “Portaria de 
lavra Nº ................... de ...... / ......... / ........, doU ..... / ......... / ........ 
ou Guia de Utilização Nº ................... de ...... / ......... / ........ (Processo 
Nº .....................................)”;
ii - quando se tratar de chapas:
a) em “descrição dos Produtos”, sequencialmente, as seguintes indicações:
1. o tipo de material rochoso;
2. a cor predominante;
3. o nome atribuído à variedade;
4. a espessura expressa em centímetros;
b) no grupo “obsfisco”, no campo “xcampo”, o texto “nProtNfeorigem” e 
no campo “xtexto”, o número do protocolo de autorização da Nf-e referen-
te à origem do bloco;
c) no campo “informações adicionais de interesse do fisco” <infadfisco>, 
o número da Guia de Utilização ou da Portaria de lavra, concedido pelo 
órgão federal competente, preenchido nos seguintes termos: “Portaria de 
lavra Nº ................... de ...... / ......... / ........, doU ..... / ......... / ........ 
ou Guia de Utilização Nº ................... de ...... / ......... / ........ (Processo 
Nº .....................................)”.
§ 1º Este capítulo abrange os estabelecimentos em operações nos seg-
mentos de rochas ornamentais que estiverem classificados nas seguintes 
posições da Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE:
I - 0810-0/02 Extração de granito e beneficiamento associado;
II - 0810-0/03 Extração de mármore e beneficiamento associado; 
iii - 0810-0/04 Extração de calcário e dolomita e beneficiamento associado;
IV - 0899-1/99 Extração de outros minerais não metálicos não especifica-
dos anteriormente.
§ 2º considera-se rocha ornamental como material pétreo natural, subme-
tido a diferentes graus ou tipos de beneficiamento, utilizado para exercer 
uma função estética, utilizado em revestimentos internos e externos, es-
truturas, elementos de composição arquitetônica, decoração, mobiliário e 
arte funerária.” 
........................................................................

“caPÍtULo iii
das oPeraÇÕes coM PNeUMÁticos, cÂMaras-de-ar e 

Protetores de BorracHa
art. 701. Nas operações interestaduais com mercadorias e bens relacio-
nados no subtítulo Pneumáticos, câmaras de ar e Protetores de borracha 
do Anexo XIII deste Regulamento, fica atribuída ao remetente a respon-
sabilidade pela retenção e recolhimento do icMs, devido nas operações 
subsequentes. (convênio icMs 102/17)
Parágrafo único. o disposto no caput deste artigo aplica-se também ao 
imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna praticada no 
Estado do Pará e a alíquota interestadual incidente sobre a operação inte-
restadual da unidade federada de origem, relativamente aos bens e mer-
cadorias destinadas ao uso, consumo ou ativo imobilizado do destinatário.
art. 702. as disposições deste capítulo aplica-se também aos contribuin-
tes do ICMS, optantes pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de 
tributos e contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pe-
queno Porte - simples Nacional, nos termos da alínea “a” do inciso Xiii do 
§ 1º do art. 13 da lei complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.
art. 702-a. o regime de que trata este capítulo não se aplica, além do pre-
visto na cláusula nona do convênio icMs 142/18, às remessas em que as 
mercadorias devam retornar ao estabelecimento remetente.
art. 702-B. Na formação da base de cálculo para fins de substituição tribu-
tária deve ser observado o  disposto no art. 37 deste regulamento.
art. 702-c. a alíquota a ser aplicada sobre a base de cálculo de que trata o 
art. 702-B deste regulamento será a vigente para as operações internas, 
prevista na lei nº 5.530, de 13 de janeiro de 1989.
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art. 702-d. o imposto a ser recolhido por substituição tributária correspon-
derá à diferença entre o valor do imposto, calculado mediante aplicação da 
alíquota interna sobre a base de cálculo e o valor do imposto devido pela 
operação própria do remetente
art. 702-E. o imposto devido por substituição tributária deve ser recolhido até:
i - o dia 9 (nove) do mês subsequente ao da saída do bem e da mercadoria, 
em se tratando de sujeito passivo por substituição inscrito no cadastro de 
contribuinte do icMs deste Estado;
ii - a saída do bem e da mercadoria do estabelecimento remetente, em 
se tratando de sujeito passivo por substituição não inscrito no cadastro de 
contribuinte do icMs deste Estado;
iii - o dia 2 (dois) do segundo mês subsequente ao da saída do bem e 
da mercadoria, na hipótese de responsabilidade por substituição tributária 
atribuída a optante pelo simples Nacional inscrito no cadastro de contri-
buinte do icMs deste Estado.
§ 1º o disposto no inciso ii do caput deste artigo aplica-se também no 
período em que a inscrição do sujeito passivo por substituição encontrar-se 
suspensa no cadastro de contribuinte do icMs deste Estado.
§ 2º o imposto devido por substituição tributária em relação às operações 
interestaduais deverá ser recolhido por meio da Guia Nacional de recolhi-
mento de tributos Estaduais (GNrE) ou documento de arrecadação esta-
belecido neste Estado.
........................................................................
“aNeXo i
........................................................................
art. 30-a. o estabelecimento industrial, mediante regime tributário dife-
renciado, por período determinado, poderá ser autorizado a proceder ao re-
colhimento do imposto no prazo estabelecido no art. 108, inciso v, alínea “a”, 
deste regulamento, relativamente às saídas interestaduais das mercadorias 
previstas no caput do art. 30 deste anexo, condicionado ao atendimento, por 
parte da requerente, dos seguintes requisitos, cumulativamente:
...........................................................” 
“art. 113. .....................................................

..... ...... ....... .............................

25. 17.083.00
0210.20.00
0210.99.00

1502

carne de gado bovino, ovino e bufalino e produtos comestíveis resultantes da 
matança desse gado submetidos à salga, secagem ou desidratação, exceto os 

classificados no CEST 17.083.01

.... ...... ....... ..................

51. 20.034.00 3401.11.90 Sabões de toucador, em barras, pedaços ou figuras moldadas

52. 20.035.00 3401.20.10 sabões de toucador sob outras formas

53. 11.001.00

2828.90.11
2828.90.19
3206.41.00
3402.20.00
3808.94.19

água sanitária, branqueador, sanitizante e outros alvejantes

54. 17.083.01 0210.20.00 charque” 

....................................................................
“aPÊNdice i
....................................................................

“Materiais de LiMPeZa

1. 11.001.00

2828.90.11
2828.90.19
3206.41.00
3402.20.00
3808.94.19

água sanitária, branqueador e outros 
alvejantes 34,46% 27,23% 34,46% 27,23%

2. 11.002.00 3401.20.90
Sabões em pó, flocos, palhetas, grânu-
los ou outras formas semelhantes, para 

lavar roupas
34,46% 27,23% 34,46% 27,23%

4. 11.004.00 3402.20.00 Detergentes em pó, flocos, palhetas, 
grânulos ou outras formas semelhantes 34,46% 27,23% 34,46% 27,23%

5. 11.005.00 3402.20.00 detergentes líquidos, exceto para 
lavar roupa 34,46% 27,23% 34,46% 27,23%

6. 11.006.00 3402.20.00 detergente líquido para lavar roupa 34,46% 27,23% 34,46% 27,23%

7. 11.008.00 3809.91.90 amaciante/suavizante 34,46% 27,23% 34,46% 27,23%

8. 11.007.00 3402

outros agentes orgânicos de superfície 
(exceto sabões); preparações ten-

soativas, preparações para lavagem 
(incluídas as preparações auxiliares 

para lavagem) e preparações para lim-
peza (inclusive multiuso e limpadores), 
mesmo contendo sabão, exceto os pro-
dutos descritos nos cEst 11.001.00, 
11.004.00, 11.005.00 e 11.006.00; 

em embalagem de conteúdo inferior ou 
igual a 50 litros ou 50 kg

34,46% 27,23% 34,46% 27,23%

ProdUtos aLiMeNtÍcios

1. 17.006.00 1806.90.00 achocolatados em pó, em embalagens 
de conteúdo inferior ou igual a 1 kg 34,46% 27,23% 34,46% 27,23%

2. 17.009.00 1806.90.00
Bombons, balas, caramelos, confeitos, 
pastilhas e outros produtos de confeita-

ria, contendo cacau
34,46% 27,23% 34,46% 27,23%

3. 17.010.00 2009 sucos de frutas ou de produtos hortíco-
las; mistura de sucos 34,46% 27,23% 34,46% 27,23%

4. 17.012.00
0402.1
0402.2
0402.9

leite em pó, blocos ou grânulos, exceto 
creme de leite 34,46% 27,23% 34,46% 27,23%

5. 17.013.00 1901.10.20 farinha láctea 34,46% 27,23% 34,46% 27,23%

6. 17.014.00 1901.10.10 Leite modificado para alimentação 
de crianças 34,46% 27,23% 34,46% 27,23%

7. 17.015.00 1901.10.90
1901.10.30

Preparações para alimentação infantil à 
base de farinhas, grumos, sêmolas ou 

amidos e outros
34,46% 27,23% 34,46% 27,23%

8. 17.016.00 0401.10.10
0401.20.10

leite “longa vida” (UHt - “Ultra High 
temperature”), em recipiente de conte-

údo inferior ou igual a 2 litros
34,46% 27,23% 34,46% 27,23%

8.1 17.016.01 0401.10.10
0401.20.10

leite “longa vida” (UHt - “Ultra High 
temperature”), em recipiente de 

conteúdo superior a 2 litros e inferior 
ou igual a 5 litros

34,46% 27,23% 34,46% 27,23%

9. 17.019.00

0401.40.2
0402.21.30
0402.29.30

0402.9

creme de leite, em recipiente de conte-
údo inferior ou igual a 1 kg 34,46% 27,23% 34,46% 27,23%

9.1 17.019.01

0401.40.2
0402.21.30
0402.29.30

0402.9

creme de leite, em recipiente de 
conteúdo superior a 1 kg 34,46% 27,23% 34,46% 27,23%

9.2 17.019.02

0401.10
0401.20
0401.50
0402.10

0402.29.20

outros cremes de leite, em recipiente 
de conteúdo inferior ou igual a 1kg 34,46% 27,23% 34,46% 27,23%

10. 17.020.00 0402.9 leite condensado, em recipiente de 
conteúdo inferior ou igual a 1 kg 34,46% 27,23% 34,46% 27,23%

10.1 17.020.01 0402.9 leite condensado, em recipiente de 
conteúdo superior a 1 kg 34,46% 27,23% 34,46% 27,23%

11. 17.026.00 1517.10.00

Margarina e creme vegetal, em 
recipiente de conteúdo inferior ou 

igual a 500 g, exceto as embalagens 
individuais de conteúdo inferior ou 

igual a 10 g

34,46% 27,23% 34,46% 27,23%

12. 17.027.00 1517.10.00

Margarina e creme vegetal, em 
recipiente de conteúdo superior a 500 
g e inferior ou igual a 1 kg, exceto as 
embalagens individuais de conteúdo 

inferior ou igual a 10 g

34,46% 27,23% 34,46% 27,23%

12.1 17.027.01 1517.10.00 Margarina e creme vegetal, em reci-
piente de conteúdo superior a de 1 kg 34,46% 27,23% 34,46% 27,23%

12.2 17.027.02 1517.90

outras margarinas e cremes vegetais 
em recipiente de conteúdo inferior a 1 
kg, exceto as embalagens individuais 
de conteúdo inferior ou igual a 10 g

34,46% 27,23% 34,46% 27,23%

13. 17.034.00 2103.20.10

catchup em embalagens imediatas 
de conteúdo inferior ou igual a 650 
g, exceto as embalagens contendo 

envelopes individualizados (sachês) de 
conteúdo inferior ou igual a 10 g

34,46% 27,23% 34,46% 27,23%

14. 17.035.00 2103.90.21
2103.90.91

condimentos e temperos compostos, 
incluindo molho de pimenta e outros 
molhos, em embalagens imediatas de 

conteúdo inferior ou igual a 1 kg, exce-
to as embalagens contendo envelopes 
individualizados (sachês) de conteúdo 

inferior ou igual a 3 g

34,46% 27,23% 34,46% 27,23%

15. 17.039.00 2103.90.11

Maionese em embalagens imediatas 
de conteúdo inferior ou igual a 650 
g, exceto as embalagens contendo 

envelopes individualizados (sachês) de 
conteúdo inferior ou igual a 10 g

34,46% 27,23% 34,46% 27,23%

16. 17.041.00 2103.20.10
Molhos de tomate em embalagens 
imediatas de conteúdo inferior ou 

igual a 1 kg
34,46% 27,23% 34,46% 27,23%

..... ............ .............. ................................... .... .... .... ....

34. 17.065.00 1507.90.11

Óleo de soja refinado, em recipientes 
com capacidade inferior ou igual a 5 

litros, exceto as embalagens individuais 
de conteúdo inferior ou igual a 15 

mililitros

34,46% 27,23% 34,46% 27,23%

35. 17.069.00 1512.19.11

Óleo de girassol refinado, em recipien-
tes com capacidade inferior ou igual a 5 
litros, exceto as embalagens individuais 

de conteúdo inferior ou igual a 15 
mililitros

34,46% 27,23% 34,46% 27,23%
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35.1 17.069.00 1512.29.10

Óleo de algodão refinado, em recipien-
tes com capacidade inferior ou igual a 5 
litros, exceto as embalagens individuais 

de conteúdo inferior ou igual a 15 
mililitros

34,46% 27,23% 34,46% 27,23%

35.2 17.070.00 1514.1

Óleo de canola, em recipientes com 
capacidade inferior ou igual a 5 litros, 
exceto as embalagens individuais de 

conteúdo inferior ou igual a 15 mililitros

34,46% 27,23% 34,46% 27,23%

35.3 17.071.00 1515.19.00

Óleo de linhaça refinado, em recipien-
tes com capacidade inferior ou igual a 5 
litros, exceto as embalagens individuais 

de conteúdo inferior ou igual a 15 
mililitros

34,46% 27,23% 34,46% 27,23%

35.4 17.073.00 1512.29.90

Outros óleos refinados, em recipientes 
com capacidade inferior ou igual a 5 

litros, exceto as embalagens individuais 
de conteúdo inferior ou igual a 15 

mililitros

34,46% 27,23% 34,46% 27,23%

35.5 17.074.00 1517.90.10

Misturas de óleos refinados, para 
consumo humano, em recipientes com 
capacidade inferior ou igual a 5 litros, 
exceto as embalagens individuais de 

conteúdo inferior ou igual a 15 mililitros

34,46% 27,23% 34,46% 27,23%

36. 17.072.00 1515.29.10

Óleo de milho refinado, em recipientes 
com capacidade inferior ou igual a 5 

litros, exceto as embalagens individuais 
de conteúdo inferior ou igual a 15 

mililitros

34,46% 27,23% 34,46% 27,23%

37. 17.075.00

1511
1513
1514
1515
1516
1518

outros óleos vegetais comestíveis não 
especificados anteriormente 34,46% 27,23% 34,46% 27,23%

38. 17.076.00 1601.00.00

Enchidos (embutidos) e produtos 
semelhantes, de carne, miudezas ou 
sangue; exceto salsicha, linguiça e 

mortadela

34,46% 27,23% 34,46% 27,23%

39. 17.077.00 1601.00.00 salsicha e linguiça 34,46% 27,23% 34,46% 27,23%

40. 17.078.00 1601.00.00 Mortadela 34,46% 27,23% 34,46% 27,23%

41. 17.079.00 1602

outras preparações e conservas de 
carne, miudezas ou de sangue, exceto 

as descritas nos cEst 17.079.01, 
17.079.02, 17.079.03 17.079.04, 

17.079.05, 17.079.06

34,46% 27,23% 34,46% 27,23%

42. 17.081.00 1604 sardinha em conserva 34,46% 27,23% 34,46% 27,23%

43. 17.083.00
0210.20.00 
0210.99.00 

1502

carne de gado bovino, ovino e bufalino 
e produtos comestíveis resultantes 

da matança desse gado submetidos à 
salga, secagem ou desidratação, exceto 

os classificados no CEST 17.083.01

34,46% 27,23% 34,46% 27,23%

43.1 17.083.01 0210.20.00 charque 34,46% 27,23% 34,46% 27,23%

44. 17.084.00

0201
0202
0204
0206

carne de gado bovino, ovino e bufalino 
e demais produtos comestíveis resul-

tantes da matança desse gado frescos, 
refrigerados ou congelados

34,46% 27,23% 34,46% 27,23%

45. 17.087.00

0207
0209

0210.99.00
1501

carnes e demais produtos comestíveis 
frescos, resfriados, congelados, 

salgados, em salmoura, simplesmente 
temperados, secos ou defumados, 

resultantes do abate de aves

34,46% 27,23% 34,46% 27,23%

45.1 17.087.01

0203
0206
0209

0210.1
0210.99.00

1501

carnes e demais produtos comestíveis 
frescos, resfriados, congelados, 

salgados, em salmoura, simplesmente 
temperados, secos ou defumados, 

resultantes do abate de suínos

34,46% 27,23% 34,46% 27,23%

46. 17.096.00 0901

café torrado e moído, em embalagens 
de conteúdo inferior ou igual a 2 kg, 

exceto os classificados nos CEST 
17.096.04 e 17.096.05

34,46% 27,23% 34,46% 27,23%

46.1 17.096.01 0901 café torrado e moído, em embalagens 
de conteúdo superior a 2 kg 34,46% 27,23% 34,46% 27,23%

46.2 17.096.04 0901 café torrado e moído, em cápsulas, 
exceto os descritos no cEst 17.096.05 34,46% 27,23% 34,46% 27,23%

46.3 17.096.05 0901 café descafeinado torrado e moído, 
em cápsulas 34,46% 27,23% 34,46% 27,23%

47. 17.099.00 1701.1
1701.99.00

Açúcar refinado, em embalagens de 
conteúdo inferior ou igual a 2 kg, exce-
to as embalagens contendo envelopes 
individualizados (sachês) de conteúdo 

inferior ou igual a 10 g

34,46% 27,23% 34,46% 27,23%

47.1 17.099.01 1701.1
1701.99.00

Açúcar refinado, em embalagens de 
conteúdo superior a 2 kg e inferior ou 

igual a 5 kg
34,46% 27,23% 34,46% 27,23%

47.2 17.099.02 1701.1
1701.99.00

Açúcar refinado, em embalagens de 
conteúdo superior a 5 kg 34,46% 27,23% 34,46% 27,23%

48. 17.100.00 1701.91.00

Açúcar refinado adicionado de aromati-
zante ou de corante em embalagens de 
conteúdo inferior ou igual a 2 kg, exce-
to as embalagens contendo envelopes 
individualizados (sachês) de conteúdo 

inferior ou igual a 10 g

34,46% 27,23% 34,46% 27,23%

48.1 17.100.01 1701.91.00

Açúcar refinado adicionado de aroma-
tizante ou de corante em embalagens 
de conteúdo superior a 2 kg e inferior 

ou igual a 5 kg

34,46% 27,23% 34,46% 27,23%

48.2 17.100.02 1701.91.00
Açúcar refinado adicionado de aromati-
zante ou de corante em embalagens de 

conteúdo superior a 5 kg
34,46% 27,23% 34,46% 27,23%

49. 17.101.00 1701.1
1701.99.00

açúcar cristal, em embalagens de con-
teúdo inferior ou igual a 2 kg, exceto 
as embalagens contendo envelopes 

individualizados (sachês) de conteúdo 
inferior ou igual a 10 g

34,46% 27,23% 34,46% 27,23%

49.1 17.101.01 1701.1
1701.99.00

açúcar cristal, em embalagens de 
conteúdo superior a 2 kg e inferior ou 

igual a 5 kg
34,46% 27,23% 34,46% 27,23%

49.2 17.101.02 1701.1
1701.99.00

açúcar cristal, em embalagens de 
conteúdo superior a 5 kg 34,46% 27,23% 34,46% 27,23%

50. 17.102.00 1701.91.00

açúcar cristal adicionado de aromati-
zante ou de corante, em embalagens 

de conteúdo inferior ou igual a 2 
kg, exceto as embalagens contendo 

envelopes individualizados (sachês) de 
conteúdo inferior ou igual a 10 g

34,46% 27,23% 34,46% 27,23%

50.1 17.102.01 1701.91.00

açúcar cristal adicionado de aromati-
zante ou de corante, em embalagens 
de conteúdo superior a 2 kg e inferior 

ou igual a 5 kg

34,46% 27,23% 34,46% 27,23%

50.2 17.102.02 1701.91
açúcar cristal adicionado de aromati-
zante ou de corante, em embalagens 

de conteúdo superior a 5 kg
34,46% 27,23% 34,46% 27,23%

51. 17.103.00 1701.1
1701.99.00

outros tipos de açúcar, em embalagens 
de conteúdo inferior ou igual a 2 

kg, exceto as embalagens contendo 
envelopes individualizados (sachês) de 

conteúdo inferior ou igual a 10 g

34,46% 27,23% 34,46% 27,23%

51.1 17.103.01 1701.1
1701.99.00

outros tipos de açúcar, em embalagens 
de conteúdo superior a 2 kg e inferior 

ou igual a 5 kg
34,46% 27,23% 34,46% 27,23%

51.2 17.103.02 1701.1
1701.99.00

outros tipos de açúcar, em embalagens 
de conteúdo superior a 5 kg 34,46% 27,23% 34,46% 27,23%

52. 17.104.00 1701.91.00

outros tipos de açúcar adicionado 
de aromatizante ou de corante, em em-
balagens de conteúdo inferior ou igual 
a 2 kg, exceto as embalagens contendo 
envelopes individualizados (sachês) de 

conteúdo inferior ou igual a 10 g

34,46% 27,23% 34,46% 27,23%

52.1 17.104.01 1701.91.00

outros tipos de açúcar adicionado 
de aromatizante ou de corante, em 

embalagens de conteúdo superior a 2 
kg e inferior ou igual a 5 kg

34,46% 27,23% 34,46% 27,23%

52.2 17.104.02 1701.91.00
outros tipos de açúcar adicionado de 

aromatizante ou de corante, em emba-
lagens de conteúdo superior a 5 kg

34,46% 27,23% 34,46% 27,23%

53. 17.105.00 1702

outros açúcares em embalagens de 
conteúdo inferior ou igual a 2 kg, exce-
to as embalagens contendo envelopes 
individualizados (sachês) de conteúdo 

inferior ou igual a 10 g

34,46% 27,23% 34,46% 27,23%

53.1 17.105.01 1702
outros açúcares, em embalagens de 
conteúdo superior a 2 kg e inferior ou 

igual a 5 kg
34,46% 27,23% 34,46% 27,23%

53.2 17.105.02 1702 outros açúcares, em embalagens de 
conteúdo superior a 5 kg 34,46% 27,23% 34,46% 27,23%

54. 17.107.00 2101.1

Extratos, essências e concentrados 
de café e preparações à base destes 
extratos, essências ou concentrados 

ou à base de café, em embalagens de 
conteúdo inferior ou igual a 500 g

34,46% 27,23% 34,46% 27,23%
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..... ............ .............. ................................... .... .... .... ....

58. 17.024.0 0406
Queijos, exceto os dos cEst 

17.024.01, 17.024.02, 17.024.03 e 
17.024.04

34,46% 27,23% 34,46% 27,23%

58.1 17.024.01 0406.10.10 Queijo muçarela 34,46% 27,23% 34,46% 27,23%

58.2 17.024.02 0406.10.90 Queijo minas frescal 34,46% 27,23% 34,46% 27,23%

58.3 17.024.03 0406.10.90 Queijo ricota 34,46% 27,23% 34,46% 27,23%

58.4 17.024.04 0406.10.90 Queijo petit suisse 34,46% 27,23% 34,46% 27,23%

59. 17.110.00 2202.10.00 refrescos e outras bebidas prontas 
para beber à base de chá e mate 34,46% 27,23% 34,46% 27,23%

60. 17.114.00 2202.99.00 Bebidas prontas à base de café 34,46% 27,23% 34,46% 27,23%

61. 17.113.00 2101.20
2202.99.00 Bebidas prontas à base de mate ou chá 34,46% 27,23% 34,46% 27,23%

62. 17.111.00 2202.10.00
refrescos e outras bebidas não 

alcoólicas, exceto os refrigerantes e as 
demais bebidas nos cEst

34,46% 27,23% 34,46% 27,23%

63. 17.115.00 2202.99.00
Bebidas alimentares prontas à base de 
soja, leite ou cacau, inclusive os produ-

tos denominados bebidas lácteas
34,46% 27,23% 34,46% 27,23%

64. 17.040.00 2002

tomates preparados ou conservados, 
exceto em vinagre ou em ácido acético, 

em embalagens de conteúdo inferior 
ou igual a 1 kg

34,46% 27,23% 34,46% 27,23%

65. 17.046.00 1901.20.00
1901.90.90

Misturas e preparações para bolos, em 
embalagem inferior a 5 kg 34,46% 27,23% 34,46% 27,23%

65.1 17.046.01 1901.20.00
1901.90.90

Misturas e preparações para bolos, em 
embalagem igual a 5 kg 34,46% 27,23% 34,46% 27,23%

66. 17.025.00 0405.10.00

Manteiga, em embalagem de conteúdo 
inferior ou igual a 1 kg, exceto as 

embalagens individuais de conteúdo 
inferior ou igual a 10 g

34,46% 27,23% 34,46% 27,23%

66.1 17.025.01 0405.10.00 Manteiga, em embalagem de conteúdo 
superior a 1 kg 34,46% 27,23% 34,46% 27,23%

ProdUtos de PerFUMaria e de HiGieNe PessoaL e cosMÉticos
1. 20.017.00 3305.10.00 Xampus para o cabelo 34,46% 27,23% 34,46% 27,23%
2. 20.021.00 3305.90.00 condicionadores 34,46% 27,23% 34,46% 27,23%

3. 20.027.00 3307.20.10 desodorantes (desodorizantes) corpo-
rais líquidos 34,46% 27,23% 34,46% 27,23%

4. 20.028.00 3307.20.10 antiperspirantes líquidos 34,46% 27,23% 34,46% 27,23%

5. 20.029.00 3307.20.90 outros desodorantes (desodorizantes) 
corporais 34,46% 27,23% 34,46% 27,23%

6. 20.030.00 3307.20.90 outros antiperspirantes 34,46% 27,23% 34,46% 27,23%

7. 20.034.00 3401.11.90 sabões de toucador em barras, peda-
ços ou figuras moldados 34,46% 27,23% 34,46% 27,23%

8. 20.035.00 3401.19.00
outros sabões, produtos e preparações, 
em barras, pedaços ou figuras molda-

dos, inclusive lenços umedecidos
34,46% 27,23% 34,46% 27,23%

9. 20.036.00 3401.20.10 sabões de toucador sob outras formas 34,46% 27,23% 34,46% 27,23%

..... ............ .............. ................................... .... .... .... ....

11. 20.037.00 3401.30.00

Produtos e preparações orgânicos 
tensoativos para lavagem da pele, na 
forma de líquido ou de creme, acondi-
cionados para venda a retalho, mesmo 

contendo sabão

34,46% 27,23% 34,46% 27,23%

12. 20.018.00 3305.20.00 Preparações para ondulação ou alisa-
mento, permanentes, dos cabelos. 34,46% 27,23% 34,46% 27,23%

13. 20.020.00 3305.90.00 outras preparações capilares, incluindo 
máscaras e finalizadores 34,46% 27,23% 34,46% 27,23%

14. 20.022.00 3305.90.00 tintura para o cabelo 34,46% 27,23% 34,46% 27,23%

.... ............ .............. ................................... .... .... .... ..”
........................................................................

“aNeXo iii
........................................................................
art. 6º .............................................................

25. 17.083.00
0210.20.00
0210.99.00

1502

carne de gado bovino, ovino e bufalino e produtos comestíveis resultantes da 
matança desse gado submetidos à salga, secagem ou desidratação, exceto os 

classificados no CEST 17.083.01

.... ...... ....... ..................
51. 20.034.00 3401.11.90 Sabões de toucador, em barras, pedaços ou figuras moldadas
52. 20.035.00 3401.20.10 sabões de toucador sob outras formas

53. 11.001.00

2828.90.11
2828.90.19
3206.41.00
3402.20.00
3808.94.19

água sanitária, branqueador, sanitizante e outros alvejantes

54. 17.083.01 0210.20.00 charque” 
........................................................................

“aNeXo Xiii
........................................................................
Mercadorias sUJeitas ao reGiMe de sUBstitUiÇÃo triBUtÁ-
ria Nas oPeraÇÕes iNterNas

PNeUMÁticos, cÂMaras de ar e Protetores de BorracHa

1. 16.001.00 4011.10.00
Pneus novos, dos tipos utilizados em automóveis 

de passageiros (incluídos os veículos de uso misto - 
camionetas e os automóveis de corrida)

42% 42%

2. 16.002.00 4011

Pneus novos, dos tipos utilizados em caminhões 
(inclusive para os fora-de-estrada), ônibus, aviões, 
máquinas de terraplenagem, de construção e con-

servação de estradas, máquinas e tratores agrícolas, 
pá-carregadeira

32% 32%

3. 16.003.00 4011.40.00 Pneus novos para motocicletas 60% 60%

4. 16.004.00 4011 Outros tipos de pneus novos, exceto os itens classifi-
cados no cEst 16.005.00 45% 45%

5. 16.007.00 4012.90 Protetores de borracha, exceto os itens classificados 
no cEst 16.007.01 45% 45%

6. 16.008.00 4013 Câmaras de ar de borracha, exceto os itens classifi-
cados no cEst 16.009.00 45% 45%

.... ............ .............. ................................... .... ...” 
........................................................................
“Mercadorias sUJeitas ao reGiMe de sUBstitUiÇÃo triBU-
tÁria Nas oPeraÇÕes iNterestadUais

PNeUMÁticos, cÂMaras de ar e Protetores de BorracHa (convênio icMs 102/17)

iteM cest NcM/sH descriÇÃo

1. 16.001.00 4011.10.00 Pneus novos, dos tipos utilizados em automóveis de passageiros (incluídos os 
veículos de uso misto - camionetas e os automóveis de corrida)

2. 16.002.00 4011
Pneus novos, dos tipos utilizados em caminhões (inclusive para os fora-de-estra-
da), ônibus, aviões, máquinas de terraplenagem, de construção e conservação de 

estradas, máquinas e tratores agrícolas, pá-carregadeira

3. 16.003.00 4011.40.00 Pneus novos para motocicletas

4. 16.004.00 4011 Outros tipos de pneus novos, exceto os itens classificados no CEST 16.005.00

5. 16.007.00 4012.90 Protetores de borracha, exceto os itens classificados no CEST 16.007.01

6. 16.008.00 4013 Câmaras de ar de borracha, exceto os itens classificados no CEST 
16.009.00

.... ............ .............. .............................” 

art. 2º a alteração de que trata este decreto, relativamente ao disposto 
nos arts. 701 ao 702-E e no anexo Xiii do regulamento do icMs, aplica-
se a partir da data de produção dos efeitos prevista na cláusula quarta do 
convênio icMs 102, de 29 de setembro de 2017.
art. 3º as operações com os produtos do subtítulo Pneumáticos, câmaras 
de ar e Protetores de borracha (convênio icMs 85/93) do anexo Xiii - 
Mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária nas operações 
interestaduais, descritos em conformidade com as normas do convênio 
icMs 85/93, sujeitam-se ao referido regime até 31 de dezembro de 2017.
art. 4º ficam revogados os dispositivos a seguir do regulamento do icMs, 
aprovado pelo decreto nº 4.676/2001:
i - o § 1º do art. 108-a;
ii - os itens 43, 44, 45 e 45.1 do subtítulo Produtos alimentícios do anexo 
Xiii - Mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária nas ope-
rações internas, a partir de 1º de abril de 2007.
art. 5º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos:
i - a partir de 1º de dezembro de 2021, em relação ao acréscimo do capí-
tulo Xviii do título ii do livro segundo ao regulamento do icMs;
ii - a partir de 26 de março de 2020, em relação à alteração dos itens 51, 52 
e 53 dos arts. 113 do anexo i e 6º do anexo iii do regulamento do icMs;
iii - a partir de 1º de janeiro de 2023, em relação à alteração do apêndice 
i do anexo i do regulamento do icMs.
Palácio do GovErNo, 28 de março de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

Protocolo: 777876

d e c r e t o  Nº 2256, de 28 de MarÇo de 2022
abre no orçamento fiscal e da seguridade social, em favor do(s) orgão(s) 
da administração Pública Estadual, crédito suplementar por sUPErávit, no 
valor de r$ 57.869.124,46 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no 
orçamento vigente.
o GovErNador do Estado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso v, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos 
da constituição Estadual, combinando com o art. 6º, inciso iii da lei nº 
9.496, de 11 de janeiro de 2022
dEcrEta:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da seguridade social, em favor 
do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual a seguir especificado(s), 
o crédito suplementar no valor de r$ 57.869.124,46 (cinquenta e sete 
Milhões, oitocentos e sessenta e Nove Mil, cento e vinte e Quatro reais e 
Quarenta e seis centavos), para atender à programação abaixo:
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r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

071011545114897645 - sEdoP 0301 449051 49.335,84

071011569514987658 - sEdoP 0301 444042 281.992,55

141012060814918705 - sEdaP 0301 449052 61.480,00

141012060814918715 - sEdaP 0301 449052 94.350,00

141012060814918715 - sEdaP 6301 449052 2.216,00

151011312212974668 - sEcUlt 0301 339030 187.650,00

171010412212978339 - sEfa 0301 319011 29.480.536,18

171010412212978339 - sEfa 0301 319016 21.215.000,00

171010412315088251 - sEfa 0301 339039 514.564,90

171010433112978311 - sEfa 0301 339046 1.200.000,00

281010460814918715 - NGPr 0301 449052 920.000,00

291012678214867505 - sEtraN 0324 444042 231.811,33

401010642215008804 - Polícia civil 0301 339030 500.000,00

462021339215038843 - fcP 0301 449092 114.072,00

682010812212978338 - fasEPa 0661 449052 145.855,00

682010812615088238 - fasEPa 0661 449052 1.939.143,00

682010824315058393 - fasEPa 0661 449052 695.193,00

901011030215078876 - fEs 0301 339033 235.924,66

total 57.869.124,46

art. 2º os recursos necessários à execução do presente decreto correrão 
por conta do superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do 
exercício anterior, conforme estabelecido no artigo 43, § 1º, inciso i, da lei 
federal n° 4.320, de 17 de março de 1964.
art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GovErNo, 28 de março de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

HaNa GHassaN tUMa
secretária de Estado de Planejamento e administração

d e c r e t o  Nº 2257, de 28 de MarÇo de 2022
abre no orçamento fiscal e da seguridade social, em favor do(s) orgão(s) 
da administração Pública Estadual, crédito suplementar por aNUlaÇÃo, no 
valor de r$ 6.000.000,00 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no 
orçamento vigente.
o GovErNador do Estado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso v, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos da 
constituição Estadual, combinando com o art. 6º, inciso v da lei nº 9.496, 
de 11 de janeiro de 2022
dEcrEta:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da seguridade social, em favor 
do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual a seguir especificado(s), 
o crédito suplementar no valor de r$ 6.000.000,00 (seis Milhões de reais), 
para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da desPesa VaLor

251022884600009043 - Enc. PGE 0101 319091 5.000.000,00

251022884600009068 - Enc. PGE 0101 339091 1.000.000,00

total 6.000.000,00

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

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da desPesa VaLor

251022884600009068 - Enc. PGE 0101 319091 5.000.000,00

251022884600009068 - Enc. PGE 0101 459093 1.000.000,00

total 6.000.000,00

art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GovErNo, 28 de março de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

HaNa GHassaN tUMa
secretária de Estado de Planejamento e administração

d e c r e t o  Nº 2258, de 28 de MarÇo de 2022
abre no orçamento fiscal e da seguridade social, em favor do(s) orgão(s) 
da administração Pública Estadual, crédito suplementar por EXcEsso dE 
arrEcadaÇÃo, no valor de r$ 83.788,08 para reforço de dotação(ões) 
consignada(s) no orçamento vigente.
o GovErNador do Estado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso v, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos da 
constituição Estadual, combinando com o art. 6º, inciso i da lei nº 9.496, 
de 11 de janeiro de 2022
dEcrEta:

art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da seguridade social, em favor 
do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual a seguir especificado(s), 
o crédito suplementar no valor de r$ 83.788,08 (oitenta e três Mil, 
setecentos e oitenta e oito reais e oito centavos), para atender à 
programação abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da desPesa VaLor

041030206114178726 - tJPa-frc 0112 339047 83.788,08

total 83.788,08

art. 2º os recursos necessários à execução do presente decreto correrão  
por conta do Excesso de arrecadação, conforme estabelecido no artigo 43, 
§ 1°, inciso ii, da lei federal n° 4.320, de 17 de março de 1964.
art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GovErNo, 28 de março de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

HaNa GHassaN tUMa
secretária de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 777871

CASA CIVIL DA GOVERNADORIA

.

Portaria Nº 348/2022-ccG, de 28 de MarÇo de 2022
o cHEfE da casa civil da GovErNadoria do Estado, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo decreto nº. 2.168, de 27 de maio de 1997, e 
coNsidEraNdo as informações constantes no Processo nº. 2022/358032,
r E s o l v E:
autorizar JoÃo cHaMoN NEto, secretário regional de Governo do sudes-
te do Pará, a viajar no trecho Marabá/Belém/Marabá, no dia 24 de março 
de 2022, a fim de cumprir agenda institucional, e conceder para tanto 1 
(uma) diária.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
casa civil da GovErNadoria do Estado, 28 dE MarÇo dE 2022.
iraN ataidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

Portaria Nº 349/2022-ccG, de 28 de MarÇo de 2022
o cHEfE da casa civil da GovErNadoria do Estado, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo decreto nº. 2.168, de 27 de maio de 1997, e 
coNsidEraNdo as informações constantes no Processo nº. 2022/358339,
r E s o l v E:
autorizar JoÃo cHaMoN NEto, secretário regional de Governo do sudes-
te do Pará, a viajar no trecho Marabá/ourilândia do Norte/Marabá, no dia 
25 de março de 2022, a fim de cumprir agenda institucional, e conceder 
para tanto ½ (meia) diária.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
casa civil da GovErNadoria do Estado, 28 dE MarÇo dE 2022.
iraN ataidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

Portaria Nº 350/2022-ccG, de 28 de MarÇo de 2022
o cHEfE da casa civil da GovErNadoria do Estado, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo decreto nº. 2.168, de 27 de maio de 1997, e 
coNsidEraNdo as informações constantes no Processo nº. 2022/367997,
r E s o l v E:
autorizar JoÃo cHaMoN NEto, secretário regional de Governo do sudes-
te do Pará, a viajar no trecho Marabá/Belém/Marabá, no período de 29 à 31 
de março de 2022, a fim de cumprir agenda institucional, e conceder para 
tanto 2,5 (duas e meia) diária.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
casa civil da GovErNadoria do Estado, 28 dE MarÇo dE 2022.
iraN ataidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

Portaria Nº 351/2022-ccG, de 28 de MarÇo de 2022
cHEfE da casa civil da GovErNadoria do Estado, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo decreto nº 13, de 7 de fevereiro de 2011, e
coNsidEraNdo os termos do Processo nº 2022/369160,
r E s o l v E:
i. exonerar vEra lÚcia castro GraNdE do cargo em comissão de assessor, 
código GEP-das-012.2, com lotação na secretaria de Estado de turismo.
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ii. nomear ciNtia dias cUPErtiNo para exercer o cargo em comissão de as-
sessor, código GEP-das-012.2, com lotação na secretaria de Estado de turismo.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
casa civil da GovErNadoria do Estado, 28 dE MarÇo dE 2022.
iraN ataidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 352/2022-ccG, de 28 de MarÇo de 2022
o cHEfE da casa civil da GovErNadoria do Estado, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro de 2011, e
coNsidEraNdo os termos do Processo nº. 2022/266734,
r E s o l v E:
nomear lUcilENo dos saNtos cardoso para exercer o cargo em 
comissão de chefe de operações de delegacia de Polícia, código GEP-
das-011.1, com lotação na Polícia civil, a contar de 7 de março de 2022.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
casa civil da GovErNadoria do Estado, 28 dE MarÇo dE 2022.
iraN ataidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 353/2022-ccG, de 28 de MarÇo de 2022
o cHEfE da casa civil da GovErNadoria do Estado, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo decreto nº 13, de 7 de fevereiro de 2011, e
coNsidEraNdo os termos do Processo nº. 2022/357666,
r E s o l v E:
i. exonerar GislENo aUGUsto costa da crUZ do cargo em comissão 
de Procurador-chefe, código GEP-das-011.5 com lotação na Procuradoria-
Geral do Estado, a contar de 4 de abril de 2022.
ii. nomear WENdEl NoBrE PiNtoN BarrEto para exercer o cargo em 
comissão de Procurador-chefe, código GEP-das-011.5 com lotação na 
Procuradoria-Geral do Estado, a contar de 4 de abril de 2022.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
casa civil da GovErNadoria do Estado, 28 dE MarÇo dE 2022.
iraN ataidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 354/2022-ccG, de 28 de MarÇo de 2022
o cHEfE da casa civil da GovErNadoria do Estado, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas pelo decreto nº 13, de 7 de fevereiro de 2011,
coNsidEraNdo os termos do processo nº. 2022/362904,
r E s o l v E:
exonerar alMir silva da cUNHa do cargo em comissão de diretor de 
Unidade Prisional, código GEP-das-011.4, com lotação na secretaria de 
Estado de administração Penitenciária, a contar de 18 de março de 2022. 
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
casa civil da GovErNadoria do Estado, 28 dE MarÇo dE 2022.
iraN ataidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

Portaria Nº 355/2022-ccG, de 28 de MarÇo de 2022
o cHEfE da casa civil da GovErNadoria do Estado, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo decreto nº 13, de 7 de fevereiro de 2011, e
coNsidEraNdo os termos do Processo nº. 2022/362904,
r E s o l v E:
nomear alMir silva da cUNHa para exercer o cargo em comissão de 
diretor de Unidade Prisional, código GEP-das-011.5, com lotação na se-
cretaria de Estado de administração Penitenciária, a contar de 18 de março 
de 2022.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
casa civil da GovErNadoria do Estado, 28 dE MarÇo dE 2022.
iraN ataidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 356/2022-ccG, de 28 de MarÇo de 2022
o cHEfE da casa civil da GovErNadoria do Estado, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas pelo decreto nº 13, de 7 de fevereiro de 2011,
coNsidEraNdo os termos do processo nº. 2022/364853,
r E s o l v E:
exonerar rodival saNtaNa da triNdadE loBato do cargo em comissão 
de Gerente de segurança de Unidade Prisional, código GEP-das-011.3, 
com lotação na secretaria de Estado de administração Penitenciária, a con-
tar de 28 de março de 2022.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
casa civil da GovErNadoria do Estado, 28 dE MarÇo dE 2022.
iraN ataidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

Portaria Nº 357/2022-ccG, de 28 de MarÇo de 2022
o cHEfE da casa civil da GovErNadoria do Estado, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas pelo decreto nº 13, de 7 de fevereiro de 2011,
coNsidEraNdo os termos do processo nº. 2022/364853,
r E s o l v E:
exonerar raiMUNdo HUGo dE MoraEs NEto do cargo em comissão de di-
retor de Unidade Prisional, código GEP-das-011.4, com lotação na secretaria 
de Estado de administração Penitenciária, a contar de 28 de março de 2022.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
casa civil da GovErNadoria do Estado, 28 dE MarÇo dE 2022.
iraN ataidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

Portaria Nº 358/2022-ccG, de 28 de MarÇo de 2022
o cHEfE da casa civil da GovErNadoria do Estado, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas pelo decreto nº 13, de 7 de fevereiro de 2011,
coNsidEraNdo os termos do Processo nº. 2022/369182,
r E s o l v E:
i. exonerar WillY XaviEr alvEs do cargo em comissão de Gerente, có-
digo GEP-das-012.3, com lotação na secretaria de Estado de assistência 
social, trabalho e renda, a contar de 1º de abril de 2022.
ii. nomear larissa PiNto PoNtE para exercer o cargo em comissão de 
Gerente, código GEP-das-012.3, com lotação na secretaria de Estado de 
assistência social, trabalho e renda, a contar de 1º de abril de 2022.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
casa civil da GovErNadoria do Estado, 28 dE MarÇo dE 2022.
iraN ataidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 359/2022-ccG, de 28 de MarÇo de 2022
o cHEfE da casa civil da GovErNadoria do Estado, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas pelo decreto nº 13, de 7 de fevereiro de 2011,
coNsidEraNdo os termos do Processo nº. 2022/369182,
r E s o l v E:
i. exonerar ricardo alvEs dos saNtos do cargo em comissão de chefe de 
Núcleo regional, código GEP-das-011.2, com lotação na secretaria de Estado 
de assistência social, trabalho e renda, a contar de 1º de abril de 2022.
ii. nomear GiZElia da silva GoNÇalvEs para exercer o cargo em comis-
são de chefe de Núcleo regional, código GEP-das-011.2, com lotação na 
secretaria de Estado de assistência social, trabalho e renda, a contar de 
1º de abril de 2022.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
casa civil da GovErNadoria do Estado, 28 dE MarÇo dE 2022.
iraN ataidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

errata do iteM ii da Portaria Nº 189/2022-ccG, de 10 de Fe-
Vereiro de 2022, rePUBLicada No diÁrio oFiciaL do estado 
Nº. 34.868, de 17 de FeVereiro de 2022.
onde se lê: “(...) a contar de 10 de fevereiro de 2022.”
Leia-se: “(...) a contar de 22 de março de 2022.” 
iraN ataidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

errata da Portaria Nº. 318/2022-ccG, datada de 14 de 
MarÇo de 2022, PUBLicada No diÁrio oFiciaL do estado 
Nº. 34.893, de 15 de MarÇo de 2022. 
onde se lê: “(...) código GEP-DAS-011.2 (...)”
Leia-se: “(...) código GEP-DAS-011.3 (...)”
iraN ataidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

Protocolo: 777877
Portaria Nº 471/2022-crG
a coordENadora dE rElaÇÕEs GovErNaMENtais, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas, pela Portaria nº 1.436/2020-ccG, de 
10/07/2020, publicado no doE nº 34.283, de 16/07/2020, e  
coNsidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNsidEraNdo o processo n° 2022/366036, de 28 de março de 2022;
rEsolvE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar no trecho saN-
tarÉM/ aNaPU/ BElÉM/ saNtarÉM/Pa, no período de 27 a 31/03/2022.

servidor objetivo

fraNcisco rodriGUEs dE olivEira, matrícula funcional nº 
5960723/1, cPf 304.050.922-53, assessor Especial i, lotado no centro 

regional de Governo do Baixo amazonas.

Participar de agenda institucional do centro 
regional de Governo do Baixo amazonas, nos 

referidos municípios. 

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 4.½ (quatro e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocou conforme item i. 
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
casa civil da GovErNadoria do Estado, 28 de março de 2022.
lUciaNa BitENcoUrt soarEs
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 777878
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errata
.

termo de errata
doe n° 34.669 – edição do dia 13/08/2021. Protocolo: 691520
onde se lê: viGÊNcia: 10/08/2021 a 09/08/2022.
Leia-se: viGÊNcia  11/08/2021 a 10/08/2022.

Protocolo: 777729
termo de errata
doe n° 34.653 – edição do dia 29/07/2021. Protocolo: 685973
onde se lê: viGÊNcia: 27/07/2021 a 26/07/2022.
Leia-se: viGÊNcia 26/07/2021 a 25/07/2022.

Protocolo: 777756
errata da Portaria N° 446/2022-crG, de 24/03/2022, PUBLi-
cada No doe Nº. 34.907, de 25/03/2022.
onde se lê: MaraBá/itUPiraNGa/MaraBá.
Leia-se: MaraBá/ oUrilÂNdia do NortE/MaraBá .
Belém-Pa, 28 de março de 2022.
lUciaNa BitENcoUrt soarEs
coordenadora de relações Governamentais

errata da Portaria N° 444/2022-crG, de 24/03/2022, PUBLi-
cada No doe Nº. 34.907, de 25/03/2022.
onde se lê: MaraBá/itUPiraNGa/MaraBá.
Leia-se: MaraBá/ oUrilÂNdia do NortE/MaraBá.
Belém-Pa, 28 de março de 2022.
lUciaNa BitENcoUrt soarEs
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 777594

aPostiLaMeNto
.

aPostiLa
a coordenadora de relações Governamentais, no uso de suas atribuições 
dadas pela Portaria nº 1.436/2020-ccG, de 10 de Julho de 2020, publicada 
no d.o.E. Nº. 34.283 de 16 de julho de 2020, considerando os autos do 
Processo n° 2021/1209945 e com fundamentação no art. 65, §8 da lei nº 
8.666/93 e suas alterações, em virtude de correção numerária da quan-
tidade estimada mensal de assinaturas que consta no quadro inserido na 
cláusula décima Primeira do contrato nº 01/2022-ccG, que passará de 88 
para 12, em virtude de erro de digitação, não interferindo no valor referido 
contrato. Registrando-se a APOSTILA para fins de direito.
Belém, 28 março de 2022.
lUciaNa BitENcoUrt soarEs
Chefia Administrativa
casa civil da Governadoria do Pará

Protocolo: 777783
aPostiLa
A Chefia Administrativa da Casa Civil da Governadoria, no uso de suas 
atribuições dadas pela Portaria nº 1.436/2020-ccG, de 10 de Julho de 
2020, publicada no d.o.E. Nº. 34.283 de 16 de julho de 2020, conside-
rando os autos do Processo n° 2022/305455 e com fundamento no art. 
65, §1º da lei nº 8.666/93 e suas alterações, rEsolvE pelo acréscimo 
contratual no percentual de 25% (vinte e cinco pontos percentuais) totali-
zando um acréscimo de r$ 40.249,95 (quarenta mil duzentos e quarenta 
e nove reais, e noventa e cinco centavos) ao valor global do contrato de nº 
17/2021 – ccG/Pa, cujo objeto é contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de engenharia mecânica (refrigeração/climatização) 
para eventos, para atender a Governadoria do Estado do Pará celebrado 
entre a casa civil da GovErNadoria e a empresa vr3 EirEli, passan-
do a viger com novo valor de r$ 201.249,75 (duzentos e um mil, duzentos e 
quarenta e nove reais e setenta e cinco centavos), contados da presente as-
sinatura, registrando-se a presente APOSTILA para os devidos fins de direito.
Belém/Pa, 25 de março de 2022.
lUciaNa BitENcoUrt soarEs
coordenadora de relações Governamentais
casa civil da Governadoria do Estado do Pará

Protocolo: 777260

diÁria
.

Portaria Nº 464/2022-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° 2022/363637, de 27 de março de 2022;
rEsolvE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de saNta iZaBEl/Pa, no dia 28/03/2022.

servidor objetivo

JosENir GoNÇalvEs NasciMENto, matrícula funcional nº5190800/1, 
cPf 282.130.502-82, coordenador do Núcleo, lotado no NUrMEc.

acompanhar agenda de Governo, 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, 28 de março de 2022.
lUciaNa BitENcoUrt soarEs
coordenadora de relações Governamentais

Portaria Nº 465/2022-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° 2022/358020, de 25 de março de 2022;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rEsolvE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para os municípios 
de saNta iZaBEl/MaritUBa/Pa, no dia 25/03/2022.

servidor objetivo

silvio JosE PaNtoJa fErNaNdEs, cPf 319.678.092-91, matrí-
cula funcional nº 5275768/4, ocupante do cargo de assessor do 

cerimonial, lotado na diretoria de cerimonial.

assessorar agenda pública do Governo do Estado, nos 
referidos municípios.

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, 28 de março de 2022.
lUciaNa BitENcoUrt soarEs
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 466/2022-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° 2022/358034, de 25 de março de 2022;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rEsolvE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para os municípios 
de saNta iZaBEl/ MaritUBa/Pa, no dia 25/03/2022.

servidor objetivo

flavio BraNdÃo da silva, cPf 393.820.012-04, matrícula funcional 
nº 5945655/ 1, ocupante do cargo de assistente operacional ii, lotado 

na diretoria de Gestão de logística.

dar apoio logístico ao servidor do cerimonial, 
nos referidos municípios.

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, 28 de março de 2022.
lUciaNa BitENcoUrt soarEs
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 467/2022-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° 2022/359791, de 25 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 
BUJarU/Pa, no dia 25/03/2022.

servidor objetivo

saMUEl carvalHo vEloso, cPf 512.560.372-49, matrícula 
funcional nº 5947235/1, assistente operacional ii, lotado na 

diretoria de Gestão de logística.

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

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes ½ (meia) diária ao 
servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
casa civil da GovErNadoria do Estado, 28 de março de 2022.
lUciaNa BitENcoUrt soarEs
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 468/2022-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° 2022/359069, de 25 de março de 2022;
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rEsolvE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de MaraBá/Pa, no período de 28/03 a 01/04/2022.

servidor objetivo
daNiEl PErEira dE sá, matrícula funcional nº 6312799/ 3, cPf 

374.807.662-20, assistente técnico ii, lotado na secretária Extraordi-
nária de Produção.

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

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 4.½ (quatro e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
casa civil da GovErNadoria do Estado, 28 de março de 2022.
lUciaNa BitENcoUrt soarEs
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 777774
Portaria Nº 461/2022-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° 2022/359769, de 25 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 BUJarU/Pa, no dia 25/03/2022.

servidor objetivo
Patriccia HEitMaNN ElErEs, cPf 646.668.242-00, matrícula 

funcional nº 5958137/ 1, diretora do cerimonial, lotada na 
diretoria do cerimonial.

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

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes ½ (meia) diária a 
servidora acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
casa civil da GovErNadoria do Estado, 28 de março de 2022.
lUciaNa BitENcoUrt soarEs
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 462/2022-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° 2022/358877, de 25 de março de 2022;
rEsolvE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de tUcUMÃ/Pa, no período de 28/03 a 01/04/2022.

servidor objetivo
dÉcio da costa Matos, matrícula funcional nº 54196647/ 1, cPf 

298.193.932-72, assistente técnico ii, lotado na secretária Extraordi-
nária de Produção.

cumprimento de agenda Pública da secre-
taria Extraordinária de Produção, no referido 

município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 4.½ (quatro e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
casa civil da GovErNadoria do Estado, 28 de março de 2022.
lUciaNa BitENcoUrt soarEs
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 463/2022-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° 2022/359171, de 25 de março de 2022;
rEsolvE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para os municípios 
de oUrilÂNdia do NortE / XiNGUara/Pa, no período de 25 a 26/03/2022.

servidor objetivo

JosENir GoNÇalvEs NasciMENto, matrícula funcional nº5190800/1, 
cPf 282.130.502-82, coordenador do Núcleo, lotado no NUrMEc.

acompanhar agenda Governamental, 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, 28 de março de 2022.
lUciaNa BitENcoUrt soarEs
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 777587
Portaria Nº 469/2022-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° 2022/358925, de 25 de março de 2022;
rEsolvE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de rEdENÇÃo/Pa, no período de 28/03 a 01/04/2022.

servidor objetivo
aNtoNio JosÉ da silva saNtos, matrícula funcional nº 57189479/2, 
cPf 467.658.752-04, chefe de Gabinete, lotado na secretária Extraor-

dinária de Produção.

Visita Técnica, a fim de cumprir Agenda Pública 
da secretaria Extraordinária de Produção, no 

referido município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 4.½ (quatro e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
casa civil da GovErNadoria do Estado, 28 de março de 2022.
lUciaNa BitENcoUrt soarEs
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 470/2022-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° 2022/363636, de 27 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 saNta iZaBEl/Pa, no dia 28/03/2022.

servidor objetivo
adolfo lola dE soUZa, cPf 121.926.432-68, matrícula funcio-
nal nº 5960440/1, ocupante do cargo de assessor de Gabinete, 

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

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes ½ (meia) diária ao 
servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
casa civil da GovErNadoria do Estado, 28 de março de 2022.
lUciaNa BitENcoUrt soarEs
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 777830

FÉrias
.

Portaria N°. 460/2022 - crG, de 28 de Março de 2022.
a coordENadora dE rElaÇÕEs GovErNaMENtais, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pela Portaria nº. 1.436/2020-ccG, publicado 
no doE nº. 34.283, de 16/07/2020 e,
coNsidEraNdo o que dispõe  os  arts. 74 a 76 da lei nº 5.810 de 24 de 
janeiro de 1994 e,
coNsidEraNdo ainda, o Processo Nº. 2022/105021, de 27/01/2022.
rEsolvE:
coNcEdEr 15 (QUiNZE) dias de férias regulamentares, ao servidor abaixo 
relacionado. 

id. FUNcioNaL serVidor PerÍodo aQUisitiVo PerÍodo GoZo

5799007/3 roBErta carMoNa valÉrio aBoUl HosN 01/08/2020 a 31/07/2021 04/04/2022 a 
18/04/2022 

dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
casa civil da GovErNadoria do Estado, 28 de Março de 2022.
lUciaNa BitENcoUrt soarEs
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 777545

oUtras MatÉrias
.

Portaria N° 459/2022 – 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° 2022/356220, de 24 de março de 2022;
rEsolvE:
caNcElar as Portarias nº 428 e 439/2022, de 23/03/2022, publicadas no 
doE nº 34.905, de 24/03/2022, que autorizou os deslocamentos e diárias 
aos servidores dEivid tEiXEira dos saNtos, matrícula 57222716/2, 
cargo chefe de Gabinete, lotado na secretaria Extraordinária de Produção 
e GErsoN aNtoNio dE aNdradE raiol, matrícula funcional5946828/1, 
cargo secretário de diretoria, lotado na diretoria de gestão de logística.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
casa civil da GovErNadoria do Estado, 28 de março de 2022.
lUciaNa BitENcoUrt soarEs
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 777598

CASA MILITAR DA GOVERNADORIA

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

 eXtrato de Portaria Nº 023/2022 – sF/cMG, 
de 28 de MarÇo de 2022

suprido: silvaNa dE soUZa castro, Mf nº 5675030/4; Prazo p/ 
aplicação: 60 (sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quin-
ze) dias; valor: r$ 8.800,00; Elemento de despesa: 33.90.30 (Material 
de consumo) – r$ 4.400,00; Elemento de despesa: 33.90.39 (outros 
serviços de terceiros – Pessoa Jurídica) – r$ 4.400,00; fonte de recurso: 
0101/0301; ordenador de despesa: osmar vieira da costa Junior, cEl QoPM.

Protocolo: 777856
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 eXtrato de Portaria Nº 022/2022 – sF/cMG, 
de 28 de MarÇo de 2022

suprido: Maria JosÉ dos saNtos fErNaNdEs, Mf nº 5630070/2; Prazo 
p/ aplicação: 60 (sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quin-
ze) dias; valor: r$ 4.000,00; Elemento de despesa: 33.90.30 (Material de 
consumo); fonte de recurso: 0101/0301; ordenador de despesa: osmar 
vieira da costa Júnior, cEl QoPM.
 

Protocolo: 777412

.

.

diÁria
.

eXtrato de Portaria Nº 236/2022 – di/cMG, 
de 28 de MarÇo de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destino: capanema/Pa; Período: 19/02/2022; Quantidade de diárias: 
1,0 (alimentação); servidores: 2° sGt BM Pedro Nazareno dos santos 
Modesto, Mf nº 5602289/2, 3º sGt PM Marcos Paulo silva do Nascimen-
to, Mf nº 54193024/2, cB PM Max andresson teixeira Gouveia, Mf nº 
57222517/2; ordenador: cEl QoPM osmar vieira da costa Júnior;

Protocolo: 777793
 eXtrato de Portaria Nº 237/2022 – di/cMG, 

de 28 de MarÇo de 2022
objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destino: santo antonio do tauá/Pa; Período: 17 a 18/03/2022; Quan-
tidade de diárias: 2,0 (alimentação) e 1,0 (pousada); servidores: 1° tEN 
QoPM Marcio da cunha cardoso, Mf nº 4220585/2, 3º sGt PM Marcos 
alexandre Martins Pires, Mf nº 54194761/2, cB PM antonivaldo rodri-
gues alcantara, Mf nº 57222607/2, cB PM danylo christian Gonçalves 
da conceição, Mf nº 4218905/2 e sd PM Kenny souza carvalho, Mf nº 
06402259/2; ordenador: cEl QoPM osmar vieira da costa Júnior;

Protocolo: 777849

.

.

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 142/2022-PGe.G., 25 de Março de 2022.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais …
rEsolvE:
iNtErroMPEr, por necessidade de serviço, o gozo de férias dos servidores 
abaixo relacionados:

Nome id. Fun-
cional Portaria de concessão data de interrupção

anaclan alves 80845044/2 Nº 607/2021-PGE.G., de 29.12.2021 03.03.2022

andréa de fátima Pinheiro Marques 54189145/2 Nº 037/2022-PGE.G., de 28.01.2022 14.03.2022

anna claudia souza de Miranda 5049873/2 Nº 037/2022-PGE.G., de 28.01.2022 21.03.2022

Edicleia diniz de souza amorim 5007372/1 Nº 531/2021-PGE.G., de 08.11.2021 31.01.2022

Helena Miucha Palhano da rosa 57175321/2 Nº 037/2022-PGE.G., de 28.01.2022 22.03.2022

Hélcio Mauro da costa carvalho 3082806/1 Nº 607/2021-PGE.G., de 29.12.2021 01.03.2022

José Maurício vieira Barata Júnior 5888375/5 Nº 037/2022-PGE.G., de 28.01.2022 14.03.2022

Matheus Monteiro Gonçalves da rosa 5955842/3 Nº 037/2022-PGE.G., de 28.01.2022 25.03.2022

rosilene Gomes Mallet 55589369/4 Nº 368/2021-PGE.G., de 29.07.2021 01.09.2021

vivian cunha trindade 5953579/1 Nº 607/2021-PGE.G., de 29.12.2021 25.02.2022

Zilma rosa trindade de carvalho 2011166/1 Nº 037/2022-PGE.G., de 28.01.2022 11.03.2022

dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGEs GoUvEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 777661

diÁria
.

Portaria Nº 146/2022-PGe.G.Belém, 25 de março de 2022.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições legais...
coNsidEraNdo o Processo administrativo Eletrônico 2022/313264;
rEsolvE:
coNcEdEr, de acordo com o decreto 2.819 de 06.09.94, 01 diária aos 
servidores Erotides Martins reis Neto, Procurador do Estado, identidade 
funcional nº 5930949/1 e israel da silva Paixão, Motorista, identidade funcional 
nº 5905704/1, à título de complementação de diária, concedida através da 
Portaria Nº 133/2022-PGE.G. de 17.03.2022, no período de 22 a 23.03.2022.
local de origem: Marabá/Pa
local de destino: Parauapebas/Pa
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGEs GoUvEia

Protocolo: 777645

Portaria Nº 147/2022-PGe.G.Belém, 25 de março de 2022.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições legais...
coNsidEraNdo o Processo administrativo Eletrônico 2022/351703;
rEsolvE:
coNcEdEr, de acordo com o decreto 2.819 de 06.09.94, 1/2 diária ao 
Procurador-Geral do Estado, ricardo Nasser sefer, identidade funcional 
nº 5896477/1, para tratar de assuntos de interesse do Estado, no dia 
12.04.2022.
local de origem: Belém/Pa
local de destino: Brasília/df
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGEs GoUvEia

Protocolo: 777725
Portaria Nº 148/2022-PGe.G.Belém, 25 de março de 2022.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições legais...
coNsidEraNdo o Processo administrativo Eletrônico 2022/352238;
rEsolvE:
coNcEdEr, de acordo com o decreto 2.819 de 06.09.94, 1 ½ diária à 
Procuradora-Geral adjunta do contencioso, ana carolina lobo Gluck Paul, 
identidade funcional nº 57234659/2, para tratar de assuntos de interesse 
do Estado, no período de 11.04 a 12.04.2022.
local de origem: Belém/Pa
local de destino: Brasília/df
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGEs GoUvEia

Protocolo: 777800
Portaria Nº 145/2022-PGe.G.Belém, 25 de março de 2022.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições legais...
coNsidEraNdo o Processo administrativo Eletrônico 2022/332385;
rEsolvE:
coNcEdEr, de acordo com o decreto 2.819 de 06.09.94, 01 ½ diárias à 
Procuradora do Estado Viviane Ruffeil Teixeira Pereira, identidade funcional 
nº 54188337/1, para participar da reunião do colégio Nacional de Procu-
radorias-Gerais dos Estados e do distrito federal - coNPEG, no período de 
23.03 a 24.03.2022.
local de origem: Brasília/df
local de destino: rio de Janeiro/rJ
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGEs GoUvEia

Protocolo: 777577
Portaria Nº 144/2022-PGe.G.Belém, 25 de março de 2022.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições legais...
coNsidEraNdo o Processo administrativo Eletrônico 2022/332217;
rEsolvE:
coNcEdEr, de acordo com o decreto 2.819 de 06.09.94, 3 ½ diárias à 
Procuradora do Estado christianne sherring ribeiro, identidade funcional 
nº 5819156/1, para participar do iX Encontro Nacional das Procuradorias 
fiscais - ENPf, no período de 29.03 a 01.04.2022.
local de origem: Belém/Pa
local de destino: recife/PE
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGEs GoUvEia

Protocolo: 777258

SECRETARIA ESTRATÉGICA DE
ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA

.

.

.

errata
.

Na publicação do Diário Oficial Nº 34.848 do dia 31 de janeiro 2022,
Protocolo: 2022/1006663
onde se lê:
coNsidEraNdo o Processo nº 2022/106721
Leia se:
coNsidEraNdo o Processo nº 2022/100663

Protocolo: 777662
Na publicação do Diário Oficial Nº 34.855 do dia 04 de fevereiro de 2022,
Protocolo: 2022/124236
onde se lê:
tendo em vista “o curso de capacitação na Nova lei de licitações e
contratos e o curso de Elaboração de termo de referência e Projeto Básico”
Leia se:
tendo em vista “o curso de Nova lei de licitações e contratos”

Protocolo: 777675

diÁria
.

Portaria 062/2022-GaB/seac
Belém Pa, 28 de março de 2022
o sEcrEtário adJUNto da sEcrEtaria EstratÉGica dE Estado dE
articUlaÇÃo da cidadaNia – sEac, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas pelo decreto Governamental de 08 de maio de 2020 e publicado 
no doE 34.211 de 08 de maio de 2020;
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coNsidEraNdo a Portaria Nº 001/2020 – GaB/sEac, de 22/06/2020, 
publicada no doE 34.263 de 25/06/2020;
coNsidEraNdo o que dispõe os art. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994 e,
coNsidEraNdo o Processo nº 2022/333206
rEsolvE:
coNcEdEr aos servidores abaixo, 4,5 (quatro e meia) diárias, no período 
de 28/03/2022 a 01/04/2022, com destino a cidade de Belém, no Estado 
do Pará, tendo em vista visitar as Usinas da Paz ,para conhecer as meto-
dologias de funcionamento dos complexos, para que tenha conhecimen-
to de exemplos acerca dos acabamentos de obras ideais para adotar no 
complexo de canaã dos carajás e receber orientações sobre o Programa 
territórios pela Paz,”

MatrÍcULa NoMe do serVidor cPF
5965167-1 alais loPEs GoMEs 004.209.411-93

dÊ-sE ciENcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
Gabinete do secretário, 28 de março de 2022
raiMUNdo JosÉ PiNHEiro dos saNtos JÚNior
sEcrEtário adJUNto

Protocolo: 777465
.

FUNDAÇÃO PARÁPAZ

.

Portaria Nº 063 de 28 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 luiz de souza castro 5949112/1
deiziane andrade de oliveira 5953811/1

luana Natasha da silva 5960402/1

rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
alBErto HENriQUE tEiXEira dE Barros
Presidente
fundação ParáPaZ

Protocolo: 777677

secretaria de estado
de PLaNeJaMeNto
e adMiNistraÇÃo

.

Portaria
.

Portaria Nº.061 /2022-Gs/sePLad 24 de MarÇo de 2022
a sEcrEtária dE Estado dE PlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo, no uso 
das atribuições que lhe foram delegadas pelo decreto Governamental de 
04 de dezembro de 2019, publicado no Diário Oficial nº 34.051 de 05 de 
dezembro de 2019 e,
coNsidEraNdo o decreto Estadual nº. 795/2020, de 29/05/2020, publi-
cado no doE 34.240 de 01/06/2020;
coNsidEraNdo, ainda, os termos do Processo nº. 2022/291053;
r E s o l v E:
cEdEr o servidor vicENtE ricartE dE alMEida, matrícula 7006730/1, 
ocupante do cargo de vigilante, para o instituto de assistência dos ser-
vidores do Estado do Pará, pelo período de 04 (quatro) anos, com ônus 
para o órgão cessionário, nos termos do o art. 3º, inciso i, §2º, do decreto 
Estadual nº 795/2020.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
sEcrEtaria dE Estado dE PlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo, 24 dE 
MarÇo dE 2022
HaNa GHassaN tUMa
secretária de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 777242
Portaria Nº 0062/Gs, de 25 de MarÇo de 2022.
a sEcrEtária dE Estado dE PlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo, no uso 
da competência delegada através do decreto nº. 0593 de 15.02.80.
considerando os termos do Processo Eletrônico nº. 2021/1041749.
rEsolvE:
Redistribuir, “ex-officio”, da Secretaria de Estado de Administração Peniten-
ciária - sEaP, para a secretaria de Estado de Planejamento e administração 
- sEPlad, a servidora alicE lUZ MEYEr, matrícula nº 57194622/3, cargo 
de técnico em Gestão Pública, a contar da data da publicação.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
sEcrEtaria dE Estado dE PlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo, 25 de 
Março de 2.022.
HaNa GHassaN tUMa.
secretária de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 777224

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

Portaria coLetiVa N° 0056-Gs/sePLad, de 16 de MarÇo de 2.022.
a sEcrEtária dE Estado dE PlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo, no uso 
da competência delegada através do decreto Governamental nº. 2.163 de 
06 de abril de 2006, publicado no Diário Oficial n° 30.660 de 11/04/2006;
rEsolvE:
Exonerar a pedido, de acordo com o art. 59 da lei n° 5810 de 24/01/94, 
os servidores abaixo discriminados:

Nome Mat. cargo Lotação a contar Processo
Elenild de Góes costa 54188887/1 farmacêutico sEsPa 24/01/2022 2022/90882

suseli alves Neves 5755786/1 Especialista em Educa-
ção classe ii sEdUc 08/03/2022 2022/277010

Gesiel souza silva fernandes 5954418/1 Policial Penal sEaP 31/03/2022 2022/289342
luiz alberto da rocha Percu 54183143/2 Motorista sEaP 15/03/2022 2022/302180

adriana Elisa de alencar Macedo 54195996/1 Psicólogo fasEPa 25/02/2022 2022/251040

rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
sEcrEtaria dE Estado dE PlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo, 16 de 
março de 2.022.
HaNa GHassaN tUMa
secretária de Estado de Planejamento e administração.

Protocolo: 777237
Portaria N° 0059-Gs/sePLad, de 17 de MarÇo de 2.022.
a sEcrEtária dE Estado dE PlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo, no uso 
da competência delegada através do decreto Governamental nº. 2.163 de 
06 de abril de 2006, publicado no Diário Oficial n° 30.660 de 11/04/2006;
considerando o Processo nº. 2022/261720;
rEsolvE:
Exonerar a pedido, o servidor carlos KElsoN NEvEs da silva, matrí-
cula nº 57213313/1, do cargo de técnico em Gestão Pública, lotado na 
secretaria de Estado de Educação – sEdUc, a contar de 07/03/2.022 de 
acordo com o art. 59 da lei n° 5810 de 24/01/94, resguardando o direito 
à recondução nas hipóteses do art. 57, inciso i, do citado diploma legal.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
sEcrEtaria dE Estado dEPlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo, 17 de 
março de 2.022.
HaNa GHassaN tUMa
secretária de Estado de Planejamento e administração.

Protocolo: 777239

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 0273/2022-daF/sePLad, de 28 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° 2022/345343,
rEsolvE:
coNcEdEr à servidora HElEN tatiaNa saldaNHa da silva riBEiro, 
id. funcional nº 57208366/1, ocupante do cargo de técnico em Gestão de 
desenvolvimento, ciência, tecnologia e inovação, lo tada na coordenadoria 
de compras Governamentais, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no perío-
do de 01 de abril a 30 de abril de 2022, referente ao triênio 11.12.2011 a 
10.12.2014 (1ª etapa).
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
sEcrEtaria dE Estado dE PlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo, 28 dE 
MarÇo dE 2022.
iris alvEs MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 777573

.

.

errata
.

errata da Portaria Nº 060/2022-Gs/sead 
de 22 de MarÇo de 2022

onde se lê: com ônus para o cedente
leia-se: com ônus para o cessionário
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
sEcrEtaria dE Estado dE PlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo, 24 dE 
MarÇo dE 2022
HaNa GHassaN tUMa
secretária de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 777245

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 271/2022-daF/sePLad, de 25 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,
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coNsidEraNdo o que dispõe os arts. 74 a 76 da lei n° 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994,
coNsidEraNdo, ainda, os termos do Processo: 2022/347398 de 23/03/2022.
rEsolvE:
EXclUir da Portaria nº.132/2022-daf/sEPlad de 15/02/2022, publica-
da no doE nº.34.868 de 17/02/2022, referente à concessão de férias do 
servidor Edvaldo da silva JaiME JUNior id. funcional nº 57216362/1, 
ocupante do cargo de técnico de contador.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
sEcrEtaria dE Estado dE PlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo, 25 dE 
MarÇo dE 2022.
Íris alvEs MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças
Portaria Nº 272/2022-daF/sePLad, de 25 de MarÇo de 2022.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela Portaria Nº 1.667/2021 – ccG, de 10 de 
novembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 2021 
e as delegadas pela Portaria Nº 002/2019-Gs/sEPlad, de 02 de dezembro 
de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
coNsidEraNdo, o que dispõe os arts. 74 a 76 da lei n° 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994,
coNsidEraNdo, ainda, os termos do Processo: 2022/347398 de 23/03/2022.
rEsolvE:
coNcEdEr 35 (trinta e cinco) dias de férias regulamentares ao servidor 
Edvaldo da silva JaiME JUNior id. funcional nº 57216362/1, ocupante 
do cargo de contador, lo tado na coordenadoria de Gestão e auditagem – cGEa/
dsP/sEPlad, no período de 14 de março de 2022 a 17 de abril de 2022, referen-
te ao período aquisitivo de 04 de maio de 2020 a 03 de maio de 2021.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
sEcrEtaria dE Estado dE PlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo, 25 dE 
MarÇo dE 2022.
Íris alvEs MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 777484

Portaria Nº 81, de 28 de MarÇo de 2022 - dPo
a sEcrEtária dE Estado dE PlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo, usan-
do das atribuições legais que lhes confere o artigo 3º, do(s) decreto(s) nº 
2115, de 13 de janeiro de 2022, que aprova a Programação orçamentária 
e o cronograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da segu-
ridade social, para o primeiro quadrimestre do exercício de 2022 e, consi-
derando o(s) decreto(s) n° 2256, de 28/03/2022 e 2258, de 28/03/2022.
rEsolvE:
i - alterar o montante aprovado na Programação orçamentária e no cro-
nograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da seguridade 
social, do primeiro quadrimestre do exercício de 2022, de acordo com o(s) 
anexo(s) constante(s) desta Portaria.
ii - a presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
HaNa GHassaN tUMa
secretária de Estado de Planejamento e administração

aNeXo a Portaria Nº 81, de 28 de MarÇo de 2022

Área/UNidade 
orÇaMeNtÁria/

GrUPo de desPesa/
sUBGrUPo de 

desPesa

FoNte

1º QUadriMestre - 2022

JaNeiro FeVereiro MarÇo aBriL totaL

dEfEsa social
Polícia civil

outras despesas 
correntes 0,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00

despesas ordinárias
 0301 0,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00

dEsENvolviMENto 
sÓcio-EcoNÔMico

NGPr
investimentos 0,00 0,00 920.000,00 0,00 920.000,00

Equipamentos e Mate-
rial Permanente

 0301 0,00 0,00 920.000,00 0,00 920.000,00
sEdaP

investimentos 0,00 0,00 158.046,00 0,00 158.046,00
Equipamentos e Mate-

rial Permanente
 0301 0,00 0,00 155.830,00 0,00 155.830,00
 6301 0,00 0,00 2.216,00 0,00 2.216,00

GEstÃo
iGEPrEv

investimentos 0,00 0,00 1.000.000,00 600.000,00 1.600.000,00
obras e instalações

 0261 0,00 0,00 1.000.000,00 600.000,00 1.600.000,00
sEfa

outras despesas 
correntes 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00

despesas ordinárias
 0301 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00

Pessoal e Encargos 
sociais 0,00 0,00 0,00 50.695.536,18 50.695.536,18

folha de Pessoal
 0301 0,00 0,00 0,00 50.695.536,18 50.695.536,18

iNfra-EstrUtUra E 
traNsPortE

sEdoP
investimentos 0,00 0,00 331.328,39 0,00 331.328,39

obras e instalações
 0301 0,00 0,00 331.328,39 0,00 331.328,39

sEtraN
investimentos 0,00 0,00 231.811,33 0,00 231.811,33

obras e instalações
 0324 0,00 0,00 231.811,33 0,00 231.811,33

PolÍtica social
fasEPa

investimentos 0,00 0,00 841.048,00 1.939.143,00 2.780.191,00
Equipamentos e Mate-

rial Permanente
 0661 0,00 0,00 841.048,00 1.939.143,00 2.780.191,00

sEsPa
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 514.564,90 0,00 514.564,90

contrato Estimativo
dEstaQUE rEcEBido 

do(a) sEfa
 0301 0,00 0,00 514.564,90 0,00 514.564,90

PolÍtica sÓcio-
cUltUral

fcP
investimentos 0,00 0,00 114.072,00 0,00 114.072,00

dEa
 0301 0,00 0,00 114.072,00 0,00 114.072,00

sEcUlt
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 87.650,00 100.000,00 187.650,00

contrato Estimativo
 0301 0,00 0,00 87.650,00 100.000,00 187.650,00

UEPa
investimentos 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

Equipamentos e Mate-
rial Permanente

 0102 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
sUBordiNados ao 

GovErNo do Estado
Enc. PGE

outras despesas 
correntes 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

despesas ordinárias
 0101 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

ProGraMa/
orGÃo FoNte

1º QUadriMestre - 2022

JaNeiro FeVereiro MarÇo aBriL totaL

agricultura, 
Pecuária, Pesca e 

aquicultura
0,00 0,00 1.078.046,00 0,00 1.078.046,00

NGPr
 0301 0,00 0,00 920.000,00 0,00 920.000,00

sEdaP
 0301 0,00 0,00 155.830,00 0,00 155.830,00
 6301 0,00 0,00 2.216,00 0,00 2.216,00

cidadania, 
Justiça e direitos 

Humanos
0,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00

Polícia civil
 0301 0,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00

cultura 0,00 0,00 114.072,00 0,00 114.072,00

fcP

 0301 0,00 0,00 114.072,00 0,00 114.072,00
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desenvolvimento 
Urbano - Habita-
ção, saneamento  

e Mobilidade 

0,00 0,00 49.335,84 0,00 49.335,84

sEdoP
 0301 0,00 0,00 49.335,84 0,00 49.335,84

direitos socioas-
sistenciais 0,00 0,00 695.193,00 0,00 695.193,00

fasEPa
 0661 0,00 0,00 695.193,00 0,00 695.193,00

Educação superior 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
UEPa

 0102 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
Encargos Especiais 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

Enc. PGE
 0101 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

Governança 
Pública 0,00 0,00 1.514.564,90 2.539.143,00 4.053.707,90

fasEPa
 0661 0,00 0,00 0,00 1.939.143,00 1.939.143,00

iGEPrEv
 0261 0,00 0,00 1.000.000,00 600.000,00 1.600.000,00

sEsPa
dEstaQUE rEcE-
Bido do(a) sEfa

 0301 0,00 0,00 514.564,90 0,00 514.564,90
indústria, comér-

cio, serviços e 
turismo

0,00 0,00 281.992,55 0,00 281.992,55

sEdoP
 0301 0,00 0,00 281.992,55 0,00 281.992,55

infraestrutura e 
logística 0,00 0,00 231.811,33 0,00 231.811,33

sEtraN
 0324 0,00 0,00 231.811,33 0,00 231.811,33

Manutenção da 
Gestão 0,00 0,00 233.505,00 51.995.536,18 52.229.041,18

fasEPa
 0661 0,00 0,00 145.855,00 0,00 145.855,00

sEcUlt
 0301 0,00 0,00 87.650,00 100.000,00 187.650,00

sEfa
 0301 0,00 0,00 0,00 51.895.536,18 51.895.536,18

FoNte
1º QUadriMestre - 2022

JaNeiro FeVereiro MarÇo aBriL totaL
0101 - rEcUrsos ordi-

Narios                                         0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

0102 - EdUcaÇÃo - rEcUr-
sos ordiNários 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

0261 - rEc.ProP.dirEta-
MENtE arrEc.PElo orG.

adM.iNdir               
0,00 0,00 1.000.000,00 600.000,00 1.600.000,00

0301 - recursos ordinários 0,00 0,00 2.623.445,29 51.995.536,18 54.618.981,47
0324 - royaltie Mineral 0,00 0,00 231.811,33 0,00 231.811,33

0661 - recursos Próprios 
diretamente arrecadado pela 

administração indireta
0,00 0,00 841.048,00 1.939.143,00 2.780.191,00

6301 - recursos de contra-
partida de convênios 0,00 0,00 2.216,00 0,00 2.216,00

total 0,00 0,00 6.698.520,62 54.534.679,18 61.233.199,80

Portaria Nº 82, de 28/03/2022 - dPo
a sEcrEtária dE Estado dE PlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo, usan-
do de suas atribuições que lhe confere a lei nº 9.496, de 11 de janeiro de 
2022, lei orçamentária anual - loa 2022.
rEsolvE:
i - alterar a(s) Modalidade(s) de aplicação e o(s) elemento(s) de despesa 
no valor de r$ 1.700.000,00 (Hum Milhão, setecentos Mil reais), na(s) 
dotação(ões) da(s) natureza(s) da(s) despesa(s) da(s) Unidade(s) orça-
mentária(s), conforme o artigo 5º, § 2º da lei nº 9.292, de 19 de julho de 
2021 - ldo 2022, da forma abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

141012060814918705 - sEdaP 0135 449052 1.700.000,00

total 1.700.000,00

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

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

141012060814918705 - sEdaP 0135 444042 1.700.000,00
total 1.700.000,00

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

Protocolo: 777872

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

.

Portaria
.

Portaria N.º 053, de 25 de março de 2022.
o Presidente da iMPrENsa oficial do Estado-ioE, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pela lei Estadual n.º 4.438, de 12 de dezembro 
de 1972 e pelo decreto Estadual n.º 1.636, de 08 de junho de 2005; consi-
derando o que dispõe o art. 67, da lei federal n.º 8.666/1993 e o decreto 
Estadual Nº 870, de 04/10/2013;
RESOLVE: Designar as servidoras para acompanhamento e fiscalização do 
coNvÊNio conforme abaixo pormenorizado:

coNVeNiado coNVÊNio oBJeto VaLor ProcediMeNto Fiscais

associaÇÃo 
BrasilEira dE iM-
PrENsas oficiais 
– aBio (cNPJ Nº 

24.025.223/0001-
71)

001/2022/ioE
 

aPoio fiNaNcEiro 
Para orGaNiZaÇÃo 

da 69ª rEUNiÃo 
aNUal da associa-
ÇÃo BrasilEira dE 
iMPrENsas oficiais 
– aBio EM BElÉM/Pa

r$ 83.460,00 
(oitenta 

e três mil 
Quatrocentos 
e sessenta 

reais)

Processo N° 
2022/332960 e 

2022/79228

titular: Maira 
silva NoGUEira 
(MatrÍcUla N° 
87190081/3)

suplente:
ZENEidE aParEcida 
silva dE alMEida 

(MatrÍcUla N° 
5831598/6)

revogam-se anteriores, registre-se, publique-se e cumpra-se.
JorGE lUiZ GUiMarÃEs PaNZEra
PrEsidENtE da ioE

Protocolo: 777300

.

.

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS 
SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 037 de 25 de março de 2022
coNcEdEr, 03 e 1/2(três e meia)diárias aos servidores, tHiaGo GoMEs 
dE olivEira, matrícula nº 5945712/1,Gerente, e, sEBastiÃo olivEira 
liMa, matricula nº 57216875/1, ocupante do cargo de Motorista,  com base 
na lei Nº 5.810 de 24/01/1994, art. 127 inciso iii, face as despesas com 
alimentação e, hospedagem nos municípios Marabá, redenção e conceição 
do Araguaia/PA, no período de 29/03/2022 a 01/04/2022, a fim de, averiguar 
as condições físicas dos prédios deste instituto que irão passar por reformas.
a presente Portaria entra em vigor a partir do dia 29 de março de 2022.
Bernardo albuquerque de almeida.
Presidente.

Protocolo: 777724

.

.

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 181 de 28 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;
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coNsidEraNdo que Paula Erse oliveira foi nomeada, na condição sub 
judice, através da Portaria Nº 303/2019, de 24/10/2019, publicada no 
doE nº 34.020, de 25/10/2019, para o cargo de técnico Previdenciário a;
coNsidEraNdo a certidão de trânsito em Julgado do tribunal de Jus-
tiça do Estado do Pará, de 25/05/2021, do Processo nº 0844160-
22.2019.8.14.0301.
rEsolvE:
i – torNar dEfiNitiva a nomeação de Paula Erse oliveira, de acordo com 
o art. 34, § 1º, da constituição Estadual, combinado com o art. 6º, inciso 
i, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, para o exercício do cargo de 
técnico Previdenciário a, em virtude de aprovação no concurso Público, 
com lotação no instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – iGE-
PrEv, sendo retirado o aspecto de nomeação sub judice.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 28 de março de 2022.
iltoN GiUssEPP stival MENdEs da rocHa loPEs da silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 777490
Portaria Nº 180 de 28 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 as práticas ambientais sociais e de governança, denomi-
nadas “EsG” (Environmental, social and corporate Governance), as quais 
buscam assegurar os direitos humanos, reduzir a pobreza, lutar contra a 
desigualdade e a injustiça, alcançar a igualdade de gênero e o empodera-
mento feminino, agir contra as mudanças climáticas, racionalizar a utiliza-
ção dos recursos naturais, bem como enfrentar outros grandes desafios de 
nossos tempos;
coNsidEraNdo que o setor público deve a todo tempo agregar valor aos 
serviços prestados aos seus beneficiários e à sociedade e jamais se omitir 
diante da necessidade de contribuir com a sustentabilidade do planeta e 
com temas sociais relevantes;
coNsidEraNdo a premente necessidade de implantar o Projeto de EsG, 
no âmbito do instituto, visando garantir o fortalecimento de sua missão 
institucional, fomentando ações que ampliem o conceito de Governança e 
de responsabilidade socioambiental;
CONSIDERANDO, por fim, os autos do Processo Administrativo Eletrônico 
nº 2022/342460 (PaE), de, 22/03/2022, o qual designa os servidores para 
compor o comitê de EsG do instituto de Gestão Previdenciária do Estado 
do Pará – iGEPrEv.
rEsolvE:
i – iNstitUir o comitê de EsG (Environmental, social and corporate Go-
vernance), a fim de atuar e garantir o fortalecimento da missão institu-
cional, fomentando ações que ampliem o conceito de Governança e de 
responsabilidade socioambiental, no âmbito do instituto de Gestão Previ-
denciária do Estado do Pará – iGEPrEv;
ii – dEsiGNar os servidores listados abaixo, para compor o supracitado comitê:
1. Membros do Gabinete da Presidência (GaPrE):
- titUlar: alessandra Miranda de Macêdo Martins, matrícula nº 
57175740/1, ocupante do cargo de técnico de administração e finança/
chefe de Gabinete;
- sUPlENtE: Nádia Patrícia da silva rocha, matrícula nº 5923224/4, ocu-
pante do cargo em comissão de Gerente;
2. Membros da assessoria da Presidência (assPrE):
- titUlar: luanna Yukari Kubota tavares, matrícula n° 5961953/2, ocu-
pante da função de técnico Previdenciário a;
- sUPlENtE: silvia danielly do Espírito santo cabral, matrícula n° 
5957194/1, ocupante do cargo de técnico Previdenciário a;
3. Membros da assessoria de comunicação (ascoM):
- titUlar: Nicácia Wanescka Medeiros de araújo, matrícula n° 5945904/2, 
ocupante do cargo em comissão de Gerente;
- sUPlENtE: José augusto rodrigues da silva costa, matrícula n° 
57207736/3, ocupante da função de técnico em comunicação social;
4. Membros do Núcleo de Planejamento (NUPlaN):
- titUlar: renata alves faciola de souza, matrícula n° 54193931/1, ocu-
pante do cargo de técnico Previdenciário a;
- sUPlENtE: silvienne Matilde Baía da silva, matrícula n° 5908062/2, ocu-
pante da função de técnico Previdenciário a;
5. Membros do Núcleo de controle interno (Nci):
- titUlar: Gleidson dos santos rodrigues, matrícula n° 5946181/3, ocu-
pante do cargo em comissão de coordenador;
- sUPlENtE: sandro carepa dias, matrícula n° 5935782/2, ocupante do 
cargo de técnico Previdenciário a;
6. Membros da diretoria de administração e finanças (dafiN):
- titUlar: Juliane vieira azancot Moura sauma, matrícula nº 5935995/2, 
ocupante da função de técnico Previdenciário a;
 - sUPlENtE: Beatriz Nayana rocha freire, matrícula nº 5945320/3, ocu-
pante da função de técnico Previdenciário a;
7. Membros da coordenadoria de administração e serviços (coas):
- titUlar: alessandro de Moraes Barros, matrícula n° 5890933/1, ocu-
pante do cargo de Motorista/Gerente;
- sUPlENtE: thanyele de Mesquita faria, matrícula n° 5962960/1, ocu-
pante do cargo em comissão de coordenador;
8. Membros da diretoria de Previdência (diPrE):
- titUlar: Paula Erse oliveira, matrícula n° 5918198/3, ocupante do car-
go de técnico Previdenciário a;
- sUPlENtE: Marina andrade da Gama Malcher Gato, matrícula n° 
57188701/3, ocupante do cargo de técnico Previdenciário a;
iii - a instauração do comitê de EsG (Environmental, social and corporate 
Governance), tem por objetivo:

1. Potencializar a atuação do instituto como agente de mudanças positivas por 
meio da conexão de suas atividades com as pessoas e a tecnologia, incluindo a 
sustentabilidade como valor essencial a ser agregado na missão institucional;
2. fortalecer a integração dos aspectos econômicos, ambientais, sociais e 
de governança (EsG) na estratégia e no modelo de gestão, nas decisões 
de investimento, nos serviços prestados, nos processos de inovação e de 
desenvolvimento tecnológico do instituto; e
3. fomentar o desenvolvimento da cultura de sustentabilidade no âmbito 
do iGEPrEv, ampliando a sua capacidade de incorporar as demandas de 
seus públicos estratégicos e de gerar valor compartilhado em todo o seu 
ecossistema de relacionamento.
iv - a competência do comitê de EsG (Environmental, social and corpora-
te Governance) será, dentre outras responsabilidades:
1. a) ser referência em sustentabilidade dentro do instituto e no âmbito Estadual;
2. b) colaborar com o desenvolvimento da cultura de sustentabilidade no 
instituto, contribuindo com a comunicação e com a educação para o tema;
3. c) atuar como agente multiplicador da cultura de sustentabilidade em 
suas áreas e engajar os colaboradores no tema;
4. d) contribuir com o desenvolvimento da estratégia de sustentabilidade 
por meio do levantamento do diagnóstico situacional, seguida da elabora-
ção do planejamento das iniciativas e implementação de planos de ação 
para o alcance de objetivos de curto, médio e longo prazo;
5. e) Identificar oportunidades de inovação, seja em produtos ou serviços, 
assim como em processos e modelo de gestão, relacionadas ao tema, e 
trabalhar para sua incorporação no âmbito institucional;
6. f) Propor soluções para os desafios de sustentabilidade diagnosticados 
no instituto;
7. g) aprimorar continuamente os processos e sistemas de gestão e con-
trole de indicadores das práticas EsG reportados no relatório anual de 
Governança corporativa;
8. h) Elaborar e, após aprovação superior, revisar periodicamente a Política 
socioambiental do instituto;
9. i) supervisionar continuamente a observância pelas diversas áreas do 
instituto das diretrizes contidas na Política socioambiental;
10. j) coletar periodicamente os indicadores relacionados à sua área de atua-
ção no que se refere aos aspectos ambientais, sociais e de governança (EsG).
v – 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, 28 de março de 2022.
iltoN GiUssEPP stival MENdEs da rocHa loPEs da silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 777493
citaÇÃo Por editaL

Processo: 2016/301954. Pelo presente edital citaMos o senhor aNtoNio 
roBlEdo dE olivEira, cPf nº 237.762.851-68, para que compareça a 
este instituto, pessoalmente ou por mandatário com outorga de poderes 
de representação mediante procuração expressa e escrita, emitida confor-
me art. 16 do regulamento Geral do regime Próprio de Previdência social 
do Estado do Pará, no prazo de 30 dias, para preenchimento correto de 
requerimento padrão constando período (DD/MM/AAAA) e especificando a 
destinação  e finalidade da CTC, tendo em vista a emissão de carta a qual 
não obtivemos resposta. informamos que o não comparecimento no prazo 
acarretará o arquivamento do processo por falta de manifestação.
Belém, 23 de março de 2022.
ordenador: ilton Giussepp stival Mendes da rocha lopes da silva
ilton Giussepp stival Mendes da rocha lopes da silva
Presidente - iGEPrEv

Protocolo: 777497
citaÇÃo Por editaL

Processo: 2017/144371. Pelo presente edital citaMos o senhor arliNdo 
stiEvEN, cPf nº 190.324.982-15, para que compareça a este instituto, 
pessoalmente ou por mandatário com outorga de poderes de representa-
ção mediante procuração expressa e escrita, emitida conforme art. 16 do 
regulamento Geral do regime Próprio de Previdência social do Estado do 
Pará, no prazo de 30 dias, para apresentar comprovante de residência atu-
alizado, tendo em vista a emissão de carta a qual não obtivemos resposta. 
informamos que o não comparecimento no prazo acarretará o arquiva-
mento do processo por falta de manifestação.
Belém, 23 de março de 2022.
ordenador: ilton Giussepp stival Mendes da rocha lopes da silva
ilton Giussepp stival Mendes da rocha lopes da silva
Presidente - iGEPrEv

Protocolo: 777499
citaÇÃo Por editaL

Processo: 2015/415057. Pelo presente edital citaMos o senhor dElcio 
lUiZ riBEiro dE soUZa, cPf nº 047.879.352-91, para que compareça a 
este instituto, pessoalmente ou por mandatário com outorga de poderes 
de representação mediante procuração expressa e escrita, emitida confor-
me art. 16 do regulamento Geral do regime Próprio de Previdência social 
do Estado do Pará, no prazo de 30 dias, para preenchimento correto de 
requerimento padrão constando período (DD/MM/AAAA) e especificando a 
destinação da ctc; certidão de Nascimento ou casamento, com averbação 
de separação judicial ou divórcio se houver; título de Eleitor; e compro-
vante de residência atualizado, tendo em vista a emissão de carta a qual 
não obtivemos resposta. informamos que o não comparecimento no prazo 
acarretará o arquivamento do processo por falta de manifestação.
Belém, 23 de março de 2022.
ordenador: ilton Giussepp stival Mendes da rocha lopes da silva
ilton Giussepp stival Mendes da rocha lopes da silva
Presidente - iGEPrEv

Protocolo: 777501
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citaÇÃo Por editaL
Processo: 2017/315233. Pelo presente edital citaMos a senhora diaNa 
rEGiNa NoBrE dos saNtos, cPf nº 167.397.012-53, para que compa-
reça a este instituto, pessoalmente ou por mandatário com outorga de 
poderes de representação mediante procuração expressa e escrita, emitida 
conforme art. 16 do regulamento Geral do regime Próprio de Previdência 
social do Estado do Pará, no prazo de 30 dias, para apresentar compro-
vante de residência atualizado, tendo em vista a emissão de carta a qual 
não obtivemos resposta. informamos que o não comparecimento no prazo 
acarretará o arquivamento do processo por falta de manifestação.
Belém, 23 de março de 2022.
ordenador: ilton Giussepp stival Mendes da rocha lopes da silva
ilton Giussepp stival Mendes da rocha lopes da silva
Presidente - iGEPrEv

Protocolo: 777502
citaÇÃo Por editaL

Processo: 2014/295051. Pelo presente edital citaMos o senhor HUM-
BErto lUiZ silva, cPf nº 110.687.102-25, para que compareça a este 
instituto, pessoalmente ou por mandatário com outorga de poderes de 
representação mediante procuração expressa e escrita, emitida conforme 
art. 16 do regulamento Geral do regime Próprio de Previdência social do 
Estado do Pará, no prazo de 30 dias, para apresentação de comprovante de 
residência atualizado, tendo em vista a emissão de carta a qual não obtive-
mos resposta. informamos que o não comparecimento no prazo acarretará 
o arquivamento do processo por falta de manifestação.
Belém, 23 de março de 2022.
ordenador: ilton Giussepp stival Mendes da rocha lopes da silva
ilton Giussepp stival Mendes da rocha lopes da silva
Presidente - iGEPrEv

Protocolo: 777503
citaÇÃo Por editaL

Processo: 2020/58139. Pelo presente edital citaMos o senhor JoÃo dias 
vaZ, cPf nº 190.324.982-15, para que compareça a este instituto, pesso-
almente ou por mandatário com outorga de poderes de representação me-
diante procuração expressa e escrita, emitida conforme art. 16 do regula-
mento Geral do regime Próprio de Previdência social do Estado do Pará, no 
prazo de 30 dias, para apresentar comprovante de residência atualizado, 
tendo em vista a emissão de carta a qual não obtivemos resposta. infor-
mamos que o não comparecimento no prazo acarretará o arquivamento do 
processo por falta de manifestação.
Belém, 23 de março de 2022.
ordenador: ilton Giussepp stival Mendes da rocha lopes da silva
ilton Giussepp stival Mendes da rocha lopes da silva
Presidente - iGEPrEv

Protocolo: 777504
citaÇÃo Por editaL

Processo: 2016/486212. Pelo presente edital citaMos o senhor lUcio 
PaUlo fErNaNdEs soarEs, cPf nº 742.816.823-68, para que compareça 
a este instituto, pessoalmente ou por mandatário com outorga de poderes 
de representação mediante procuração expressa e escrita, emitida confor-
me art. 16 do regulamento Geral do regime Próprio de Previdência social 
do Estado do Pará, no prazo de 30 dias, para preenchimento correto de 
requerimento padrão constando período (DD/MM/AAAA) e especificando 
a destinação da ctc, tendo em vista a emissão de carta a qual retornou 
sob a justificativa de Mudou-se. Informamos que o não comparecimento 
no prazo acarretará o arquivamento do processo por falta de manifestação.
Belém, 23 de março de 2022.
ordenador: ilton Giussepp stival Mendes da rocha lopes da silva
ilton Giussepp stival Mendes da rocha lopes da silva
Presidente - iGEPrEv

Protocolo: 777506
citaÇÃo Por editaL

Processo: 2016/273151. Pelo presente edital citaMos a senhora Maria 
aNGElita silva da lUZ, cPf nº 299.592.172-72, para que compareça a 
este instituto, pessoalmente ou por mandatário com outorga de poderes 
de representação mediante procuração expressa e escrita, emitida confor-
me art. 16 do regulamento Geral do regime Próprio de Previdência social 
do Estado do Pará, no prazo de 30 dias, para preenchimento correto de 
requerimento padrão constando período (DD/MM/AAAA) e especificando a 
destinação da ctc; declaração de tempo de serviço atualizada e via ori-
ginal; e comprovante de residência atualizado, tendo em vista a emissão 
de carta a qual não obtivemos resposta. informamos que o não compa-
recimento no prazo acarretará o arquivamento do processo por falta de 
manifestação.
Belém, 23 de março de 2022.
ordenador: ilton Giussepp stival Mendes da rocha lopes da silva
ilton Giussepp stival Mendes da rocha lopes da silva
Presidente - iGEPrEv

Protocolo: 777507
citaÇÃo Por editaL

Processo: 2014/281214. Pelo presente edital citaMos a senhora Maria 
do socorro Morais da silva, cPf nº 299.592.172-72, para que com-
pareça a este instituto, pessoalmente ou por mandatário com outorga de 
poderes de representação mediante procuração expressa e escrita, emitida 
conforme art. 16 do regulamento Geral do regime Próprio de Previdência 
social do Estado do Pará, no prazo de 30 dias, para preenchimento correto 
de requerimento padrão constando período (DD/MM/AAAA) e especifican-
do a destinação da ctc; declaração de tempo de serviço atualizada e 
via original; e comprovante de residência atualizado, tendo em vista a 
emissão de carta a qual não obtivemos resposta. informamos que o não 
comparecimento no prazo acarretará o arquivamento do processo por falta 
de manifestação.
Belém, 23 de março de 2022.
ordenador: ilton Giussepp stival Mendes da rocha lopes da silva
ilton Giussepp stival Mendes da rocha lopes da silva
Presidente - iGEPrEv

Protocolo: 777508

citaÇÃo Por editaL
Processo: 2013/188031. Pelo presente edital citaMos a senhora raiMUN-
da GoMEs castro, cPf nº 455.546.682-91, para que compareça a este 
instituto, pessoalmente ou por mandatário com outorga de poderes de 
representação mediante procuração expressa e escrita, emitida conforme 
art. 16 do regulamento Geral do regime Próprio de Previdência social do 
Estado do Pará, no prazo de 30 dias, para declaração expressa informando 
se houve o recebimento ou não de ctc emitida por este iGEPrEv, tendo 
em vista a emissão de carta a qual não obtivemos resposta. informamos 
que o não comparecimento no prazo acarretará o arquivamento do proces-
so por falta de manifestação.
Belém, 23 de março de 2022.
ordenador: ilton Giussepp stival Mendes da rocha lopes da silva
ilton Giussepp stival Mendes da rocha lopes da silva
Presidente - iGEPrEv

Protocolo: 777509
citaÇÃo Por editaL

Processo: 2020/100996. Pelo presente edital citaMos a senhora tErE-
ZiNHa dE JEsUs dias PacHEco, cPf nº 083.461.602-59, para que com-
pareça a este instituto, pessoalmente ou por mandatário com outorga de 
poderes de representação mediante procuração expressa e escrita, emitida 
conforme art. 16 do regulamento Geral do regime Próprio de Previdência 
social do Estado do Pará, no prazo de 30 dias, para preenchimento correto 
de requerimento padrão constando período (DD/MM/AAAA) e especificando 
a destinação e a finalidade da CTC, além de se fazer necessário maiores 
esclarecimentos a respeito do período incialmente desejado, tendo em vis-
ta a emissão de carta a qual não obtivemos resposta. informamos que o 
não comparecimento no prazo acarretará o arquivamento do processo por 
falta de manifestação.
Belém, 23 de março de 2022.
ordenador: ilton Giussepp stival Mendes da rocha lopes da silva
ilton Giussepp stival Mendes da rocha lopes da silva
Presidente - iGEPrEv

Protocolo: 777511
citaÇÃo Por editaL

Gdil/diPrE Nº 022/2022
Considerando que as comunicações de citação e notificação do Instituto de 
Gestão Previdenciária do Estado do Pará, far-se-ão conforme o caso, por 
via postal mediante carta com aviso de recebimento e por edital, conforme 
dispõem os artigos 128, 130 c/c 131 do regulamento Geral do regime 
Próprio de Previdência social do Estado do Pará;
considerando deferimento do tribunal de contas do Estado do Pará – tcE, 
para fins de registro, nos autos dos processos deste Instituto de Gestão 
Previdenciária do Estado do Pará, determinando o registro dos atos de 
concessões de aposentadorias, reformas e pensões em conformidade com 
a norma legal ou regulamentar;
Pelo presente Edital citaMos/NotificaMos os(as) interessados(as), seus 
representantes legais ou mandatários, nos autos dos processos adminis-
trativos, abaixo arrolados, com fulcro no art. 154, caput, do regulamento 
Geral do Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Pará, a fim de 
comparecer neste iGEPrEv, para retirada da via original de sua Portaria 
com o carimbo da corte de contas, mediante apresentação de documento 
de identificação com foto e/ou apresentação da procuração em via original 
ou cópia, se for o caso.

N° Processo
 iGePreV

Processo
tce iNteressado(a)

1 2005/363331 516808/2008 Maria MEssias dE soUZa PErEira
2 2006/322614 537513/2008 dircio dias as silva
3 2006/247364 537750/2008 Maria aNtoNia riBEiro do NasciMENto da silva
4 2006/12648 504451/2009 Maria JosÉ da silva soUsa
5 2006/251168 504633/2009 Maria ElZa soarEs dos rEis
6 2007/404014 508350/2009 lEoNor Maria loBato saNtos
7 2006/296437 508383/2009 alBErtiNa caMPos BarrEto
8 2005/81805 510137/2009 Maria PiNHEiro dE sENa
9 2004/273213 510308/2009 NorMa iracEMa loPEs

10 2005/246990 542019/2007

MaUro araÚJo sarraf
 Marcos alcidEs ataÍdE sarraf
 BrENa MaYara ataidE sarraf
 MoNiK sUElEN ataidE sarraf

11 2003/023421 526801/2008 JUracY carvalHo dE farias
12 2002/159487 521439/2009 BENicia Brito rEBElo
13 2006/83493 531684/2006 aldENora NasciMENto das NEvEs
14 2006/109823 544466/2007 aNa Maria dos saNtos BEstEiro
15 2003/204352 518891/2008 aGENor laMEira da silva
16 2003/111821 519486/2008 PiEdadE da silva MElo

17 2002/50987 523042/2008 JoÃo NEris da silva
KaMilla raBElo da silva

18 2003/56469 536033/2008
lEidY JaNE araÚJo da silva
doUGlas araÚJo dE soUsa

19 2005/159278 508332/2006 rita dE JEsUs da costa NasciMENto
20 2010/289474 530398/2008 lUZENilda soUsa lEal
21 2010/117750 523166/2008 Maria da silva MiraNda
22 2010/192655 504498/2009 lUcidEa MorEira ilivEira da costa
23   2010/192655 505501/2009 Maria adElaidE araÚJo MoNNtEiro
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24   2010/192655 505818/2009 Maria dE loUrdEs da silva liMa
25   2010/192655 506388/2009 loUrdEs MoNtEiro fErrEira
26   2010/192655 506683/2009 valdErEs dias costa
27 2010/192655 507937/2009 Maria do rosário silva dE MElo
28 2010/246101 521326/2009 dEUZElitE olivEira da costa
29 2010/246080 507788/2009 fEliZalviNa da silva Batista
30 2010/248585 534344/2008 fraNcisco vitoriaNo da rocHa
31 2010/248585 535201/2008 raiMUMUNdo rodriGUEs PErEira
32 2010/193026 535669/2007 florENÇa rocHa da silva
33 2010/121830 510293/2007 tErEZiNHa riBEiro da silva
34 2010/258784 515099/2008 Maria da GraÇa HErriQUEs MartiNs
35 2010/258784 521829/2006 otilia PErEira BErtolo
36 2010/254098 537910/2008 Maria dE BElÉM liMa fErrEira
37 2010/254098 537386/2008 WillaMiNE dE JEsUs BarBosa MacÊdo
38 2010/300321 502897/2009 Maria das GraÇas MoNtEiro da silva
 39 2010/300321 503710/2009 JoÃo loPEs das cHaGas
40 2012/223911 501114/2009 MarÍlia do socorro soUZa rEis
 41 2012/223911 502150/2009 Maria das GraÇas saNtos olivEira
42 2010/289908 504881/2009 Maria das GraÇas loBo fErrEira
 43 2010/231642 506162/2009 Maria dE NasarÉ BUlcÃo do NasciMENto
45 2010/231642 506399/2009 lUiZ otavio NasciMENto MartiNs
 46 2010/265929 544091/2007 MarY NasciMENto da silva
47 2010/265929 542530/2007 JoaNa viNaGrE da costa

48 2010/265929 536060/2007

Gracilda silva costa
aNtoNio viNiciUs silva dE araÚJo

 aNtoNio HENriQUE saNtos dE araÚJo JEffErsoN saNtos dE 
araÚJo

 aGEU aNtoNio PErEira dias
49 2010/287953 534592/2008   Maria JosÉ PErEira da silva
 50 2010/287953 519985/2008 Maria dE loUrdEs rodriGUEs cÂMara

Belém, 28 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: 777550
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 que o disposto no art. 100,§3º da cf/88;
considerando que a requisição de Pequeno valor – rPv trata-se daquela 
relativa a crédito cujo montante atualizado e individualizado, no momento 
de sua expedição, seja igual ou inferior aos parâmetros estabelecidos no 
art. 87, incisos i e ii, da adct, art. 1º da lei Estadual nº 6.624/2004;
considerando que cabe à administração Pública garantir a transparência e 
efetiva publicidade de seus atos, em respeito ao art. 37 da cf/88, sendo ex-
ceção apenas àqueles dispostos no art. 5º, lX da constituição da república;
rEsolvE:
• Tornar público a íntegra da relação de Requisições de Pequeno 
Valor – rPV pagas reFereNte ao MÊs de deZeMBro/2021

BeNeFiciario Processo JUdiciaL oFicio
lEoNicE Batista BarrEto 0828464-43.2019.8.14.0301 2021-779/2JEfP/rPv

Maria liNdalva PalHEta olivEira 0834779-87.2019.8.14.0301 2021-880/2JEfP/rPv
sElMa JUlia dE frEitas BENtEs 0811272-63.2020.8.14.0301 2021-1725/1JEfP/rPv

Maria dE dEUs soUsa dos saNtos 0811268-26.2020.8.14.0301 2021-1732/1JEfP/rPv
Maria das Gracas costa dE castro 0815870-60.2020.8.14.0301 2021-1731/1JEfP/rPv

cElia Maria dias da coNcEicao 0827793-83.2020.8.14.0301 2021-1734/1JEfP/rPv
fraNcisca fraNcilENE da silva E silva 0829061-75.2020.8.14.0301 2021-1728/1JEfP/rPv
soNia Maria da Gracas tEiXEira silva 0863386-47.2018.8.14.0301 2021-1035/2JEfP/rPv

tErEZiNHa dE JEsUs PErEira dE alMEida 0825651-43.2019.8.14.0301 2021-1075/2JEfP/rPv
rEUliNa tavarEs riBEiro 0821719-13.2020.8.14.0301 2021-1072/2JEfP/rPv

lUcia HElENa daNtas dE alMEida 0806481-51.2020.8.14.0301 2021-1117/2JEfP/rPv
MariaNo farias 0043563-62.2014.8.14.0301 2021-153/vfP

Maria das Gracas PaNtoJa BaliEiro 0826762-62.2019.8.14.0301 2021-887/1JEfP/rPv
fraNcisca PaNtoJa saNta rosa 0821678-80.2019.8.14.0301 2021-413/2JEfP/rPv

JosE Haroldo riBEiro NErY 0862099-49.2018.8.14.0301 2021-1151/1JEfP/rPv
EdNa Maria foNsEca da crUZ 0864092-59.2020.8.14.0301 2021-1151/1JEfP/rPv

Maria do socorro Pardal da silva 0864335-37.2019.8.14.0301 2021-737/2JEfP/rPv
Maria BENEdita afoNso MoraEs 0868451-86.2019.8.14.0301 2021-1119/2JEfP/rPv

Maria dE loUrdEs silva dos saNtos 0830732-70.2019.8.14.0301 2021-1391/1JEfP/rPv
Maria do carMo PoNtEs GUiMaraEs 0820897-58.2019.8.14.0301 2021-1392/1JEfP/rPv

fErNaNdo sEiXas dE MiraNda 0838630-03.2020.8.14.0301 2021-1 /1JEfP/rPv
Maria sUElY tEiXEira dE olivEira 0834943-52.2019.8.14.0301 2021-870/1JEfP/rPv

doMiNGas farias dUartE 0806946-26.2021.8.14.0301 2021-1177/1JEfP/rPv

rosa Maria corrEa GoMEs 0839219-29.2019.8.14.0301 2021-1266/1JEfP/rPv

Maria do carMo MoNtEiro 0865240-76.2018.8.14.0301 2021-1151/1JEfP/rPv
soNia Maria da silva saNtos 0809633-44.2019.8.14.0301 2021-1367/1JEfP/rPv

Evaldo lUis alvEs dos saNtos 0823928-23.2018.8.14.0301 2021-1339 a 1348/1JEfP/rPv
aNtoNio NUNEs BENtEs 0823928-23.2018.8.14.0301 2021-1339 a 1348/1JEfP/rPv

aNtoNio raiMUNdo lEitE da costa 0823928-23.2018.8.14.0301 2021-1339 a 1348/1JEfP/rPv
Haroldo GoMEs corrEia 0823928-23.2018.8.14.0301 2021-1339 a 1348/1JEfP/rPv

JosE airtoN liMa dE soUZa 0823928-23.2018.8.14.0301 2021-1339 a 1348/1JEfP/rPv
JUarEs saraiiva da crUZ 0823928-23.2018.8.14.0301 2021-1339 a 1348/1JEfP/rPv

PaUlo cEsar NEvEs do aMaral 0823928-23.2018.8.14.0301 2021-1339 a 1348/1JEfP/rPv
raiMUNdo NaZarENo coElHo alMEida 0823928-23.2018.8.14.0301 2021-1339 a 1348/1JEfP/rPv
raiMUNdo NoNato saNtos da silva 0823928-23.2018.8.14.0301 2021-1339 a 1348/1JEfP/rPv

Maria do rosario fUrtado assUNÇao 0846752-73.2018.8.14.0301 2020-720-2JEfP/rPv
aNa tErEZa Batista soBral 0876624-36.2018.8.14.0301 2021-260/2JEfP/rPv
aNGElita tavarEs da silva 0832937-72.2019.8.14.0301 2020-266/1JEfP/rPv

Maria HElENa alvEs da silva PiNa 0847070-56.2018.8.14.0301 2020/1808/1JEfP/rPv
Maria dE NaZarE soarEs dos saNtos alvEs 0827955-15.2019.8.14.0301 2021-979/1JEfP/rPv

aNa claUdia MaUEs olivEira 0802988-03.2019.8.14.0301 2021-1013/1JEfP/rPv
Maria do socorro s da silva 0864148-29.2019.8.14.0301 2021-931/1JEfP/rPv

ENilda Maria lEMos dE olivEira 0864179-49.2019.8.14.0301 2021-1004/1JEfP/rPv
EliaNa foNsEca dE liMa 0859931-06.2020.8.14.0301 2021-416/2JEfP/rPv

Maria das Gracas GoMEs BarBosa 0863466-40.2020.8.14.0301 2021-402/2JEfP/rPv
vitoria rEGia GUiMaraEs MartiNs 0858963-73.2020.8.14.0301 2021-405/2JEfP/rPv

oracilda fErrEira da cUNHa 0866814-66.2020.8.14.0301 2021-396/2JEfP/rPv
BErGMaN do socorro PiNHEiro BraGa 0804948-57.2020.8.14.0301 2021-513/2JEfP/rPv

HosaNa PErEira da silva 0834549-11.2020.8.14.0301 2021-1196/1JEfP/rPv
JosiNEi silva sociEdadE adv 0860226-77.2019.8.14.0301 2021-1191/1JEfP/rPv

Maria dE NaZarE alvEs GoMEs 0825570-60.2020.8.14.0301 2021-587/2JEfP/rPv
lUciMar MENEZEs dE olivEira 0821624-17.2019.8.14.0301 2021-1439/1JEfP/rPv

EdilEUsa Maria BorGEs GUiMaraEs 0865409-63.2018.8.14.0301 2021-1747/1JEfP/rPv
odEtE BarBosa BraGa 0826034-21.2019.8.14.0301 2021-1396/1JEfP/rPv

EvaNilda soarEs caMariNHa 0825832-44.2019.8.14.0301 2021-1163/2JEfP/rPv
Maria JosE soarEs saNtaNa 0832987-98.2019.8.14.0301 2020-456/1JEfP/rPv
aNtoNio cEsar vascoNcElos 0817289-86.2018.8.14.0301 2021-1418/2JEfP/rPv

raiMUNda alMErita QUEiroZ lEal 0830652-09.2019.8.14.0301 2020-767/2JEfP/rPv
Maria do cEU raiol soarEs 0878288-05.2018.8.14.0301 2021-731/1JEfP/rPv
raiMUNda Malato dos aNJos 0809607-46.2019.8.14.0301 2021-837/1JEfP/rPv
iNEZ lUcas da silva costa 0866449-46.2019.8.14.0301 2021-932/1JEfP/rPv

lUcia HElENa fErrEira da silva 0855134-55.2018.8.14.0301 2021-937/1JEfP/rPv
Maria lUcia florENZaNo dE olivEira 0861960-63.2019.8.14.0301 2021-980/1JEfP/rPv

cElia Maria fiGUEira viaNa 0861921-66.2019.8.14.0301 2021-1001/1JEfP/rPv
liNdalva carvalHo caNcio 0847524-65.2020.8.14.0301 2021-997/1JEfP/rPv

Maria faBiUla WaNdErlEY liMa 0867666-27.2019.8.14.0301 2021-874/1JEfP/rPv
doralicE ModEsto GoNcalvEs 0868532-98.2020.8.14.0301 2021-1133/1JEfP/rPv
vaNUZa rosa corrEa riBEiro 0800669-48.2016.8.14.0954 2021-1216/1JEfP/rPv

coNstaNtiNo da costa PaEs JUNior 0811865-92.2020.8.14.0301 2021-574/2JEfP/rPv
NEUZa carvalHo dos saNtos 0839542-05.2017.8.14.0301 2021-594/2JEfP/rPv

EPifaNio BotElHo corrEa 0866540-05.2020.8.14.0301 2021-1151/1JEfP/rPv
Maria lUcEliNa da costa NoBrE 0828483-49.2019.8.14.0301 2021-643/2JEfP/rPv
Maria carMElita saNtos costa 0825655-80.2019.8.14.0301 2021-647/2JEfP/rPv

Maria do socorro dE JEsUs NasciMENto 0865497-67.2019.8.14.0301 2021-1480/1JEfP/rPv
divaldiNa NissE lEoNcio dE JEsUs 0804274-79.2020.8.14.0301 2021-718/2JEfP/rPv
Maria dE NaZarE Porto PiNHEiro 0806314-34.2020.8.14.0301 2021-1529/1JEfP/rPv

Maria Hortilia riBEiro vaZ 0811729-32.2019.8.14.0301 2021-1024/2JEfP/rPv
clEoNicE corrEa fortEs 0821553-15.2019.8.14.0301 2021-1118/2JEfP/rPv

ailZoN silva E soUZa 0839402-68.2017.8.14.0301 2021-1102/2JEfP/rPv
aNa do socorro aNdradE PEssoa 0820950-39.2019.8.14.0301 2021-1371/1JEfP/rPv

cEcE PErEira da silva 0803884-46.2019.8.14.0301 2021-1122/2JEfP/rPv
MarGarida PiNto da costa 0876672-92.2018.8.14.0301 2021-1397/1JEfP/rPv
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MaUricio NasciMENto MoNtEiro 0847573-09.2020.8.14.0301 2021-1139/2JEfP/rPv
Maria lEoNcio olivEira dos saNtos 0836043-08.2020.8.14.0301 2021-1 /1JEfP/rPv

lia MascarENHas d olivEira 0868803-10.2020.8.14.0301 2021-1401/2JEfP/rPv
Maria do carMo rodriGUEs NEvEs 0832910-55.2020.8.14.0301 2020-2208/1JEfP/rPv
Maria lUciMar da coNcEicao silva 0837869-06.2019.8.14.0301 2021-85/1JEfP/rPv
Maria das Gracas fUrtado da silva 0801450-50.2020.8.14.0301 2021-934/1JEfP/rPv

MarilZa dE liMa lisBoa 0853167-04.2020.8.14.0301 2021-414/2JEfP/rPv
crEUZa Maria GaMa da silva 0807578-86.2020.8.14.0301 2021-1156/1JEfP/rPv
lEoPoldiNa Barros MENdEs 0803427-77.2020.8.14.0301 2021-1357/1JEfP/rPv

vilMa dos saNtos rodriGUEs 0822270-27.2019.8.14.0301 2021-1459/1JEfP/rPv
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riltoN da silva alvEs 0810924-50.2017.8.14.0301 2021-1413/1JEfP/rPv
Maria do carMo fErrEira da silva 0871295-72.2020.8.14.0301 2021-793/2JEfP/rPv

carMEM lUcia alBUQUErQUE da cUNHa 0806943-71.2021.8.14.0301 2021-993/2JEfP/rPv
Maria EstEla dE castro MoraEs 0841199-74.2020.8.14.0301 2021-1030/2JEfP/rPv

alBErto rUaN riBEiro 0833926-15.2018.8.14.0301 2021-1124/2JEfP/rPv
BENEdita dos saNtos costa PErEira 0807807-80.2019.8.14.0301 2021-1404/1JEfP/rPv

Maria EliaNa dE carvalHo caMPos NaZarE 0814030-49.2019.8.14.0301 2021-1866/1JEfP/rPv
Maria ElY alvEs 0817793-58.2019.8.14.0301 2021-1845/1JEfP/rPv

solaNGE caBral Portal 0803895-41.2020.8.14.0301 2021-1158/2JEfP/rPv
MarGarEtE calaNdriNE dE olivEira 0020947-74.2006.8.14.0301 2019/672-01

oNofrE dos saNtos silva 0816132-44.2019.8.14.0301 2021-289/2JEfP/rPv
Maria lUcilENE da silva caBral 0840429-81.2020.8.14.0301 2021-301/2JEfP/rPv
Maria dE NaZarE silva BENtEs 0829603-93.2020.8.14.0301 2021-944/1JEfP/rPv

sofia saNtos dos aNJos 0826767-84.2019.8.14.0301 2021-488/2JEfP/rPv

MalaQUias alMEida saNtos 0804185-61.2017.8.14.0301 2021-712 a 2021-713/2JEfP/
rPv

ElEidE MENEZEs riBEiro 0844871-61.2018.8.14.0301 2021-901/2JEfP/rPv
dEUsElia Maia MartiNs 0807825-04.2019.8.14.0301 2021-954/2JEfP/rPv

dEUsaliNa da silva cascaEs 0826677-42.2020.8.14.0301 2021-1108/2JEfP/rPv
UBiraci ortiZ dE Matos 0841522-79.2020.8.14.0301 2021-1780/1JEfP/rPv

JafE dos saNtos GUiMaraEs 0807974-63.2020.8.14.0301 2021-1123/2JEfP/rPv
fraNcisca das cHaGas loPEs vidal 0835420-41.2020.8.14.0301 2021-1372/1JEfP/rPv

Maria lUcia dE soUZa caXias 0802764-94.2021.8.14.0301 2021-1338/1JEfP/rPv
arlEto vilHENa da silva 0802801-92.2019.8.14.0301 2021-1865/1JEfP/rPv

Maria NaZarE dE BElEM Brasil BiNi 0812135-53.2019.8.14.0301 2021-1420/1JEfP/rPv
rosE MarY dE NaZarE saNtos 0810937-10.2021.8.14.0301 263 rPv/2021

EUda raiMUNda saNtos da costa 0839057-68.2018.8.14.0301 2021-48/1JEfP/rPv
JosEtE liMa dE carvalHo 0834446-04.2020.8.14.0301 2021-286/2JEfP/rPv

roZilda risEttE dE Barros 0864817-82.2019.8.14.0301 2021-957/1JEfP/rPv
rita soUZa olivEira 0839927-79.2019.8.14.0301 2021-1262/1JEfP/rPv
ElY aMaNcio PastaNa 0861054-73.2019.8.14.0301 2021-1260/1JEfP/rPv

aNtoNiEta daMascENo cUNHa da silva 0839330-47.2018.8.14.0301 2021-1151/1JEfP/rPv
loUrENco foNsEca da silva 0808388-61.2020.8.14.0301 2021-1343/1JEfP/rPv

Maria rEGiNa saNta BriGida dos saNtos 0839383-28.2018.8.14.0301 2021-1730/1JEfP/rPv
Maria cEcilia tEiXEira dE Matos 0827413-94.2019.8.14.0301 2021-1733/1JEfP/rPv

Maria aUGUsta avElar dE olivEira 0830939-69.2019.8.14.0301 2021-1708/1JEfP/rPv
tErEZiNHa dE JEsUs olivEira da silva 0863419-37.2018.8.14.0301 2021-1832/1JEfP/rPv

Maria saNtaNa Elias 0818377-28.2019.8.14.0301 2021-1405/1JEfP/rPv
Maria da coNcEicao corrEa dE aMoriM 0871608-33.2020.8.14.0301 2021-1/1JEfP/rPv

Maria da PaZ dE MiraNda 0853310-90.2020.8.14.0301 2021-512/1JEfP/rPv
Marcio alEXaNdrE liMa do NasciMENto 0814598-02.2018.8.14.0301 2021-596/2JEfP/rPv

Maria da coNcEicao dE aBrEU costa 0869251-80.2020.8.14.0301 2021-1151/1JEfP/rPv
daisE dos saNtos aMErico castro 0821715-10.2019.8.14.0301 2021-688/2JEfP/rPv

clarissE fErrEira alvEs 0826055-94.2019.8.14.0301 2021-646/2JEfP/rPv
JUliaNa raiol da costa 0830514-42.2019.8.14.0301 2021-640/2JEfP/rPv

fraNcisca fErrEira liMa rocHa 0865183-24.2019.8.14.0301 2021-677/2JEfP/rPv
aNa lUcia silva rEPolHo 0806813-18.2020.8.14.0301 2021-701/2JEfP/rPv

darialva NUNEs das NEvEs 0835750-38.2020.8.14.0301 2021-689/2JEfP/rPv
Maria JosE MacEdo dE NaZarE 0855538-09.2018.8.14.0301 2021-1475/1JEfP/rPv

aGostiNHo alvEs 0805195-38.2020.8.14.0301 2021-1709/1JEfP/rPv
aNa cEliNa tavarEs aNdradE 0861848-94.2019.8.14.0301 2021-1101/2JEfP/rPv

diracY costa EsQUErdo 0868028-63.2018.8.14.0301 2021-1415/1JEfP/rPv
aNilda aNa Basso 0872947-27.2020.8.14.0301 2021-1/1JEfP/rPv
Nair MElo MartiNs 0879151-87.2020.8.14.0301 2021-1 /1JEfP/rPv
ZEriNa Bia da silva 0837685-50.2019.8.14.0301 2020-979/2JEfP
cElisia cElis soUZa 0824124-56.2019.8.14.0301 2020-1440/2JEfP/rPv

iracEMa viEira MaGNo 0822456-50.2019.8.14.0301 2020-1525/2JEfP/rPv
rita dE soUZa liMa 0865951-47.2019.8.14.0301 2021-703/2JEfP/rPv

darcY BEcKMaN PErEira lEal 0806008-65.2020.8.14.0301 2021-1355/1JEfP/rPv
BENta Maria cavalcaNtE olivEira 0808409-37.2020.8.14.0301 2021-1151/1JEfP/rPv

Maria ElZa da silva olivEira 0822250-36.2019.8.14.0301 2021-1349/1JEfP/rPv
isaBEl Barata 0837894-19.2019.8.14.0301 2021-1092/2JEfP/rPv

daisE sUEli Portal silva 0808852-85.2020.8.14.0301 2021-1140/2JEfP/rPv
Maria assUNÇÃo rodriGUEs da silva 0862008-22.2019.8.14.0301 2020-1917/1JEfP

Maria MadalENa dE JEsUs da silva alMEida 0807124-43.2019.8.14.0301 2021-123/2JEfP/rPv
alfrEdo BENtEs frEirE 0800788-23.2019.8.14.0301 2021-998/1JEfP/rPv

NElsoN da silva fErNaNdEs 0819489-32.2019.8.14.0301 2021-1705/1JEfP/rPv
oliNda Maria da rocHa rodriGUEs 0829253-42.2019.8.14.0301 074 rPv/2021

dEUZa fErrEira E fErrEira 0810197-23.2019.8.14.0301 2021-1190/2JEfP/rPv
 Maria do rosario costa BEZErra 0862774-75.2019.8.14.0301 2021-059/1JEfP/rPv

Maria dE NaZarE BUlcao do NasciMENto 0867658-50.2019.8.14.0301 2021-977/1JEfP/rPv
lUiZa cHavEs da silva 0863541-79.2020.8.14.0301 2021-401/2JEfP/rPv
isaUra corrEa costa 0858942-97.2020.8.14.0301 2021-406/2JEfP/rPv

Maria rosiNEidE dE olivEira 0829380-77.2019.8.14.0301 2021-781/2JEfP/rPv
Maria das Gracas MartiNs MoNtEiro 0857615-20.2020.8.14.0301 2021-1524/1JEfP/rPv
NilZa HElENa fErrEira dos saNtos 0818929-56.2020.8.14.0301 2021-1044/2JEfP/rPv

Maria EdNa da silva saNcHEs 0832053-09.2020.8.14.0301 2021-1053/2JEfP/rPv
Maria Elita MorEira MENdEs 0863053-95.2018.8.14.0301 028 rPv/2021

Joao carlEsoM saBiNo 0814696-84.2018.8.14.0301 2021-445/1JEfP/rPv
vicENtE loPEs da silva 0833091-56.2020.8.14.0301 2020-1970/2JEfP/rPv

BENEdita laGoia valENtE 0825038-23.2019.8.14.0301 2021-671/2JEfP/rPv
Maria JosE rodriGUEs dE caMPos 0825268-65.2019.8.14.0301 2021-1081/2JEfP/rPv

aNa cElia riBEiro caNcEla 0870369-91.2020.8.14.0301 2021-1 0870369-
91.2020.8.14.0301

JaNEtE fErrEira dE carvalHo 0803209-20.2018.8.14.0301 2021-601/2JEfP/rPv
lUcivalda da silva PiNHEiro 0825071-13.2019.8.14.0301 2021-668/2JEfP/rPv

aNtoNio JaiME BarBosa costa 0832774-29.2018.8.14.0301 2021-1000/1JEfP/rPv
Maria JaNiEr BraGa soUZa 0836154-26.2019.8.14.0301 2021-792/1JEfP/rPv

iltoN GiUssEPP stival MENdEs da rocHa loPEs da silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 776357
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 que o disposto no art. 100,§3º da cf/88;
considerando que a requisição de Pequeno valor – rPv trata-se daquela 
relativa a crédito cujo montante atualizado e individualizado, no momento 
de sua expedição, seja igual ou inferior aos parâmetros estabelecidos no art. 
87, incisos i e ii, da adct, art. 1º da lei Estadual nº 6.624/2004;
considerando que cabe à administração Pública garantir a transparência e 
efetiva publicidade de seus atos, em respeito ao art. 37 da cf/88, sendo ex-
ceção apenas àqueles dispostos no art. 5º, lX da constituição da república;
rEsolvE:
• Tornar público a íntegra da relação de Requisições de Pequeno 
Valor – rPV pagas reFereNte ao MÊs de FeVereiro/2022

Processo JUdiciaL NÚMero do rPV BeNeFiciario
0852816-31.2020.8.14.0301 2021-976/1JEfP Maria da Graca Barros soUZa
0808070-15.2019.8.14.0301 2021-719/1JEfP/rPv Maria da coNcEicao PErEira
0833069-95.2020.8.14.0301 2021-952/1JEfP/rPv carlos alBErto PoMPEU costa
0815833-33.2020.8.14.0301 2021-865-1JEfP/rPv raiMUNda Barata soarEs
0866015-57.2019.8.14.0301 2021-899/1JEfP/rPv cEli dE soUZa BrUcE
0818226-28.2020.8.14.0301 2021-945/1JEfP/rPv raiMUNda Maia lEal
0840303-31.2020.8.14.0301 2021-963/2JEfP/rPv Maria do carMo araUJo dos saNtos
0803969-61.2021.8.14.0301 2021-395/2JEfP/rPv sElMa costa MacEdo
0833057-81.2020.8.14.0301 2021-983/1JEfP/rPv NEidE BarBosa BraBo
0866548-79.2020.8.14.0301 2021- 399/2JEfP/rPv rUtH fErNaNdEs dE soUsa
0806948-30.2020.8.14.0301 2021-1 0806948-30/1JEfP/rPv sEBastiaNa olivEira da silva
0835812-49.2018.8.14.0301 2021-1846/1JEfP/rPv clEoNildE rodriGUEs dE olivEira
0838130-68.2019.8.14.0301 2021-324-1JEfP EliaNa das Gracas da silva Prado
0839721-65.2019.8.14.0301 2021-1263/1JEfP/rPv rosiNEtE PatrociNio dE soUsa
0829043-88.2019.8.14.0301 2021-1133/2JEfP Maria lUiZa dE soUZa

0837180-59.2019.8.14.0301 2021-10837180-
59.2019.8.14.0301-1JEfP Maria MadalENa dos saNtos

0857903-65.2020.8.14.0301 2021-1351/2JEfP JosEfa dE soUZa favacHo

0834326-58.2020.8.14.0301 2021-965/1JEfP/rPv Maria MoNtEiro JordÃo
0864203-77.2019.8.14.0301 2021-1591/1JEfP/rPv Maria do socorro BarBosa dE olivEira
0818383-35.2019.8.14.0301 2021-1533/1JEfP/rPv Nilda MoraEs araÚJo
0859894-76.2020.8.14.0301 2021-556-2JEfP Maria dE fatiMa olivEira da silva
0831521-69.2019.8.14.0301 2021-1126/2JEfP lEticia Maria dE soUZa silva
0853688-46.2020.8.14.0301 2021-1015/2JEfP valNEi Maria soarEs saMPaio
0839719-95.2019.8.14.0301 2021-1265-1JEfP Maria Zilda olivEira dos saNtos
0862118-21.2019.8.14.0301 2021-1455/JEfP Maria MarlENE silva araNtE
0827090-89.2019.8.14.0301 2021-813-2JEfP HElENa da silva rodriGUEs
0866454-68.2019.8.14.0301 2021-924-1/JEfP raiMUNda NoNata aGUiar dE MElo
0866222-56.2019.8.14.0301 2021-1015-1JEfP Maria dE saUdE soUZa silva
0829354-45.2020.8.14.0301 2021-498-1JEfP rEGiNa BalGa rodriGUEs
0826688-71.2020.8.14.0301 2021-947-1JEfP Maria da coNcEiÇÃo Barroso silva
0813142-80.2019.8.14.0301 2021-854/1JEfP MarilUcE da crUZ BENassUli
0838834-18.2018.8.14.0301 2021-552/2JEfP Maria JosE do rosario PalHEta 
0833688-59.2019.8.14.0301 2021-559/2JEfP sUZaNa fErrEira MorEira
0830743-02.2019.8.14.0301 2021-928/1JEfP risalva MoUra da silva soEiro
0853174-93.2020.8.14.0301 2021-470/2JEfP Maria aMElia da cUNHa GoMEs

0860040-54.2019.8.14.0301 2021-936/1JEfP cicEra alciNa dE aGUiar QUEiroZ
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0804561-42.2020.8.14.0301 2021-943/1JEfP tErEZa dE JEsUs GaviNo loPEs
0802791-14.2020.8.14.0301 2021-872/1JEfP Maria HElENa loBato coElHo
0837596-90.2020.8.14.0301 2021-380/2JEfP MariNaldo carvalHo loBato
0843806-60.2020.8.14.0301 2021-1501/1JEfP JosEfa BarBosa da silva
0856808-97.2020.8.14.0301 2021-1194/1JEfP Maria saNtaNa dE soUZa
0837514-59.2020.8.14.0301 2021-882/1JEfP/rPv ElMa alBUQUErQUE Batista
0809086-67.2020.8.14.0301 2021-935/1JEfP/rPv rita do EsPirito saNto dE soUZa
0838379-19.2019.8.14.0301 2021- 378 /2JEfP/rPv EvaNildE EMidia da cUNHa MacHado
0870367-92.2018.8.14.0301 2021-628-2JEfP odiNElia raiMUNda Brasil da costa
0866238-44.2018.8.14.0301 2021-946/1JEfP/rPv raiMUNda dE Brito BraGa
0847285-32.2018.8.14.0301 2021-1435/1JEfP/rPv BENEdita siQUEira da silva
0832368-37.2020.8.14.0301 2021-918/1JEfP/rPv Zilda clElia fErrEira dE MoraEs
0859608-35.2019.8.14.0301 2021-889/1JEfP/rPv Maria das Gracas dos saNtos olivEira
0809594-47.2019.8.14.0301 2021-915/1JEfP/rPv Maria Nadir NEvEs dos saNtos
0856116-98.2020.8.14.0301 2021-01-1JEfP/ ElcY GaYoso da costa

0856848-79.2020.8.14.0301 0856848-
79.2020.8.14.0301/1JEfP/rPv Maria dE loUrdEs MartiNs da silva

0856159- 35.2020.8.14.0301 2021-1411/1JEfP/rPv Maria BENEdita PUrEZa GoMEs
0868626-46.2020.8.14.0301 2021- 533 /2JEfP/rPv orlaNdiNa PiNto alBUQUErQUE
0867512- 43.2018.8.14.0301 2021-1413/1JEfP/rPv claricE soUZa BarBosa
0832975- 84.2019.8.14.0301 2021-1134/2JEfP/rPv Maria das GraÇas da silva MENEZEs
0861647- 05.2019.8.14.0301 2021-1138/2JEfP/rPv EliZaBEtH dE fiGUEirEdo MoUsiNHo
0832046-17.2020.8.14.0301 2021-1694/1JEfP/rPv WaNilda MartiNs dE soUZa
0833951-57.2020.8.14.0301 2021-943/2JEfP/rPv sEBastiaNa dos saNtos Porto
0832070-45.2020.8.14.0301 2021-952/2JEfP/rPv raiMUNda PErEira NUNEs
0863336-84.2019.8.14.0301 2021-928/2JEfP/rPv vEra lÚcia dE PiNHo Gaia
0863792-34.2019.8.14.0301 2021-1381/1JEfP/rPv Maria solaNGE costa dE soUZa
0821197-20.2019.8.14.0301 2021-966/2JEfP/rPv lidUiNa Maria salEs da costa
0825640-14.2019.8.14.0301 2021-918/2JEfP/rPv Maria dE olivEira frEirE
0825642-81.2019.8.14.0301 2021-917/2JEfP/rPv MatildE dE frEitas soUZa
0828202-93.2019.8.14.0301 2021-932/2JEfP/rPv Maria dE olivEira cairEs
 0864422-90.2019.8.14.0301 2021-920/2JEfP/rPv roMaNa rosário cativo
0865982-67.2019.8.14.0301 2021-951/2JEfP/rPv aNa Evilasia cHavEs MENdEs
0865485-53.2019.8.14.0301 2021-980/2JEfP/rPv aNGEla Maria BorGEs loPEs
0865135-65.2019.8.14.0301 2021-935/2JEfP/rPv JosEfa alvEs saNtos
0866058-91.2019.8.14.0301 2021-957/2JEfP/rPv darialva rodriGUEs liNHarEs
0800029-25.2020.8.14.0301 2021-937/2JEfP/rPv MarlENE falcUNiEr MartiNs
0835978-47.2019.8.14.0301 2021-997/2JEfP/rPv tErEZa coElHo dE fiGUEirEdo
0873082-10.2018.8.14.0301 2021-768/2JEfP/rPv Maria ZENaidE fErrEira dE olivEira
0863671-06.2019.8.14.0301 2021-894/2JEfP/rPv isaBEl Barroso vascoNcElos
0825319-76.2019.8.14.0301 2021-877/2JEfP/rPv MariNEZ da coNcEiÇÃo saNtaNa rEis
0806477-14.2020.8.14.0301 2021-843/2JEfP/rPv Elita dE soUZa fErNaNdEs
0825077-20.2019.8.14.0301 2021-886/2JEfP/rPv Maria iZaBEl loPEs dos saNtos
0874438-40.2018.8.14.0301 2021-878/2JEfP/rPv Maria dE NaZarÉ dias Maia
0808643-53.2019.8.14.0301 2021-842/2JEfP/rPv Maria BENEdita dias tEiXEira
0801712-34.2019.8.14.0301 2021-897/2JEfP/rPv aNtoNia tEiXEira riBEiro
0812377-12.2019.8.14.0301 2021-834/2JEfP/rPv Maria cEcÍlia PoMPEU dE Barros
0807089-83.2019.8.14.0301 2021-1121/2JEfP/rPv Maria EMiliaNa olivEira soarEs tEiXEira
0832400-42.2020.8.14.0301 2021-885/2JEfP/rPv Maria do socorro vascoNcElos coNcEiÇÃo
0819148-06.2019.8.14.0301 2021-1388/1JEfP/rPv MariZE dE fatiMa aZEvEdo alMEida
0815121-77.2019.8.14.0301 2021-1390/1JEfP/rPv saNdra Maria dE alMEida NasciMENto
0806485-88.2020.8.14.0301 2021-1041/2JEfP/rPv Walda MacHado MoUra
0822132-60.2019.8.14.0301 2021-1748/1JEfP/rPv diNalva farias GoMEs
0819888-61.2019.8.14.0301 2021-1682/1JEfP/rPv lUcia fariNHa dos saNtos
0832080-89.2020.8.14.0301 2021-953/2JEfP/rPv raiMUNda cassiaNo dE aBrEU
0830747-05.2020.8.14.0301 2021-934/2JEfP/rPv sidiNEi NUNEs cardoso
0808836-34.2020.8.14.0301 2021-1453/1JEfP/rPv rEMilda Maria rodriGUEs Bordo dE frEitas
0866233-22.2018.8.14.0301 2021-942/2JEfP/rPv Maria rUtH cUNHa castaNHo
0822125-68.2019.8.14.0301 2021-919/2JEfP/rPv Maria dE NaZarÉ fErrEira dE soUsa
0862862-16.2019.8.14.0301 2021-1032/2JEfP/rPv MaNiUra alvEs
0837661-22.2019.8.14.0301 2021-1067/2JEfP/rPv rosa dE soUsa dias
0863684-05.2019.8.14.0301 2021-1038/2JEfP/rPv Maria ZEliNa silva MoNtEiro

0808607-74.2020.8.14.0301 0808607-74.2020.8.14.0301 
/1JEfP/rPv EUNicE aNdradE da rocHa

0811472-70.2020.8.14.0301 2021-1 0811472-
70.2020.8.14.0301 /1JEfP/rPv tEodoro tavarEs coElHo

0827551-27.2020.8.14.0301 2021-1 0827551-
27.2020.814.0301/1JEfP/rPv clEidE dos saNtos olivEira Barros

0851512-94.2020.8.14.0301
2021-1 0851512-

94.2020.8.14.0301 / 1JEfP/
rPv

rEGiNaldo da silva alvEs

0865524-50.2019.8.14.0301 050 rPv/ 2021 Maria irENE dE soUsa PiNHEiro

0828620-94.2020.8.14.0301 2021-1 0828620-
94.2020.8.14.0301/1JEfP/rPv Maria HElENa araUJo siMoEs

0837654-30.2019.8.14.0301 2021-1822/1JEfP/rPv Maria dE NaZarE da silva liMa

0876633-95.2018.8.14.0301 0876633-
95.2018.8.14.0301/1JEfP/rPv EMilia BarBosa MoUrao

0830959-60.2019.8.14.0301 2021- 0830959-
60.2019.8.14.0301 /1JEfP/rPv ZEliNda silva E silva

0822261-65.2019.8.14.0301 117 rPv/ 2021/1ªJEfP/rPv iZolda alvEs araNHa

0840508-31.2018.8.14.0301 2021- 0840508-
31.2018.8.14.0301/1JEfP/rPv Maria BENEdita rodriGUEs Brito

0812378-94.2019.8.14.0301
0812378 

-94.2019.814.0301/1ª JEfP 
/ rPv

EsMEraldiNa riBEiro dE soUZa

0800114-45.2019.8.14.0301 2021-1856/1JEfP/rPv daMiaNa soUZa MoNtEiro
0876670-25.2018.8.14.0301 2021-1821/1JEfP/rPv lUcia dE fatiMa dE olivEira MartiNs
0859998-39.2018.8.14.0301 2021-1348/1JEfP/rPv tiBUrcia alMEida rodriGUEs
0877461-91.2018.8.14.0301 2021-778/2 JEfP/rPv Maria das GraÇas GoNÇalvEs da rosa
0835406-57.2020.8.14.0301 2021-1504/1JEfP/rPv raiMUNda NoNata silva aBrEU
0859612-72.2019.8.14.0301 2021-1438/1JEfP/rPv Maria da GraÇa fraGa viNHoltE
0831145-83.2019.8.14.0301 2021-1612/1JEfP/rPv fErNaNda lUcia dE alMEida
0843353-36.2018.8.14.0301 2021- 550 /2JEfP/rPv JoaNa NUNEs dE JEsUs 
0805028-21.2020.8.14.0301 2021-58 1 /2JEfP/rPv GEraciNa MENdEs PiNHEiro
0824279-59.2019.8.14.0301 2021-1370/1JEfP/rPv aNtoNia saNtos silva
0877460-09.2018.8.14.0301 2021-1498/1JEfP/rPv iracY BorGEs da silva
0820840-40.2019.8.14.0301 2021-773/2JEfP/rPv Maria dE NaZarÉ PErEira dE soUZa
0837890-79.2019.8.14.0301 2021-879/2JEfP/rPv tErEsa MartiNs da costa
0821563-59.2019.8.14.0301 2021-1513/1JEfP/rPv Maria do socorro GUiMaraEs alvEs
0836328-35.2019.8.14.0301 2021-881/2JEfP/rPv Maria JoaNa carvalHo MElo 
0867733-89.2019.8.14.0301 2021-1008/2JEfP/rPv Eva alvEs ParrEira 
0879263-56.2020.8.14.0301 2021-786/2JEfP/rPv GUioMar da ProvidENcia Prata cavalcaNtE
0864244-44.2019.8.14.0301 2021-891/2JEfP/rPv Maria HElioMar liMa da silva
0806333-40.2020.8.14.0301 2021-1393/1JEfP/rPv aNa Maria cardoso PaNtoJa

0877461-91.2018.8.14.0301 2021-1 0860519-
13.2020.8.14.0301/1JEfP/rPv Maria HElENa alvEs MacEdo

0817721-71.2019.8.14.0301 2020-1254/1JEfP/rPv iraNEY dE soUsa Brasil Matos
0001513-55.2013.8.14.0301 184/2021 Maria Zilda Garcia do NasciMENto
0865241-27.2019.8.14.0301 2021-691/2JEfP/rPv dioMar NUNEs oscar
0862763-46.2019.8.14.0301 2021-1378/1JEfP/rPv Maria da coNcEicao JUsto vidal
0805950-62.2020.8.14.0301 2021-1350/1JEfP/rPv Maria dE NaZarE GoNcalvEs costa
0807323-31.2020.8.14.0301 2021-1351/1JEfP/rPv Maria JoaNa PiNHEiro liMa
0853221-38.2018.8.14.0301 2021-903/2JEfP/rPv tErEZiNHa dE JEsUs loBo da costa
0815831-63.2020.8.14.0301 2021-1153/1JEfP/rPv raiMUNda iraNdi Brito da silva
0809761-30.2020.8.14.0301 2021-1174/1JEfP/rPv Maria EUNicE alBUQUErQUE do valE BraZ
0864961-56.2019.8.14.0301 2021-1189/1JEfP/rPv Maria dos saNtos MElo dE Paiva
0865526-20.2019.8.14.0301 2021-895/1JEfP/rPv orival NaHUM draGo
0859982-85.2018.8.14.0301 2021-1451/1JEfP/rPv Maria rita assUNcao alvEs dos rEis
0859229-94.2019.8.14.0301 2021-955/2JEfP/rPv rosa Maria MoUra dE JEsUs
0813898-55.2020.8.14.0301 2021-1496/1JEfP/rPv faBiaNa dE cristo Maia rodriGUEs
0803430-32.2020.8.14.0301 2021-1445/1JEfP/rPv rEGiNa Paiva dos saNtos
0828207-18.2019.8.14.0301 2021-1056/2JEfP/rPv liNdalva rEsQUE loPEs
0847099-38.2020.8.14.0301 2021-1801/1JEfP/rPv HilZEMaN BarBosa dE alMEida
0810731-30.2020.8.14.0301 2021-1154/1JEfP/rPv Maria da ProvidENcia PErEira da silva
0807132-20.2019.8.14.0301 2021-914/2JEfP/rPv Maria dE NaZarE PUrificacao do valE
0864315-46.2019.8.14.0301 2021-1482/1JEfP/rPv ordENisE cardoso da coNcEicao
0825093-71.2019.8.14.0301 2021-1844/1JEfP/rPv Maria NataliNa saMPaio
0809193-14.2020.8.14.0301 185 rPv/ 2021 Maria das NEvEs Maia dE soUZa
0807226-94.2021.8.14.0301 2147/2021 HEroN david GUErra
0807226-94.2021.8.14.0301 2142/2021 BEato viEira BraBo
0807226-94.2021.8.14.0301 2148/2021 Hilário saNtos
0807226-94.2021.8.14.0301 2143/2021 EsMaEl dE fátiMa Maia ENGElKE
0807226-94.2021.8.14.0301 2144/2021 EstEr BarBosa lEraY
0807226-94.2021.8.14.0301 2145/2021 GraciEtE Maria do valE valiNo
0807226-94.2021.8.14.0301 2146/2021 HENriQUE dE alMEida PEstaNa
0807226-94.2021.8.14.0301 2149/2021 JoÃo Batista PaNtoJa
0853731-17.2019.8.14.0301 2021-1852-1JEfP Maria da Gloria loBo MoNtEiro
0853731-17.2019.8.14.0301 2021-1853-1JEfP tErEZiNHa rocHa dE soUsa
0853731-17.2019.8.14.0301 2021-1851-1JEfP Maria roMaNa coElHo MoNtEiro
0833069-95.2020.8.14.0301 2021-952/1JEfP/rPv carlos alBErto PoMPEU costa

0807226-94.2021.8.14.0301 2151/2021 JosÉ siNdo fEio

0807226-94.2021.8.14.0301 2152/2021 lUiZ fErrEira dE soUsa
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0807226-94.2021.8.14.0301 2155/2021 Maria HEliaNa MacEdo dE alBUQUErQUE
0807226-94.2021.8.14.0301 2156/2021 Moacir tEiXEira do EsPirito saNto
0807226-94.2021.8.14.0301 2157/2021 MoisEs assUNÇÃo MENEZEs da Mota
0807226-94.2021.8.14.0301 2159/2021 raiMUNdo MoraEs do saNtos
0807226-94.2021.8.14.0301 2160/2021 WilliaM sErrÃo da crUZ
0807226-94.2021.8.14.0301 2154/2021 Maria EdNa lira loPEs
0833688-59.2019.8.14.0301 2021- 559 /2JEfP/rPv sUZaNa fErrEira MorEira
0809086-67.2020.8.14.0301 2021-935/1JEfP/rPv rita do EsPirito saNto dE soUZa
0806927-54.2020.8.14.0301 2021-745/1JEfP/rPv EMiliaNo alvEs dE assUNcao filHo
0848223-27.2018.8.14.0301 2021-802/1JEfP/rPv doraci da costa BarBosa
0825316-24.2019.8.14.0301 2021-873/1JEfP/rPv florEsBEla Maria dE olivEira PiNHEiro
0016524-08.2005.8.14.0301 85/2018 aNa Maria fraNÇa Barros do carMo
0821626-84.2019.8.14.0301 2021-1573/1JEfP/rPv Maria do PErPEtUo socorro sacraMENto
0820983-29.2019.8.14.0301 2021-868/1JEfP/rPv EdilEia PoNtEs BarBosa
0807892-49.2017.8.14.0006 1562/2021 BrENo dE aZEvEdo Barros
0807892-49.2017.8.14.0006 1561/2021 KaMilla dE QUadros carvalHo

0834364-36.2021.8.14.0301 0834364-36.2021.8.14.0301-
01/1 JEfP/ rPv NilcE Maria da costa dias

0834150-84.2017.8.14.0301 2020-552 e 2020-553/2JEfP/
rPv WarNEr JorGE travassos dE QUEiroZ

0828615-77.2017.8.14.0301 2020-2112-1 JEfP/rPv Maria lUcia fiGUEirEdo das cHaGas
0802268-02.2020.8.14.0301 2021-1868-1JEfP isaias davi GoMEs dias
0802268-02.2020.8.14.0301 2021-1867-1JEfP Joao KlEBErsoN dE alMEida olivEira
0802268-02.2020.8.14.0301 2021-1869-1JEfP ivaNor BarBosa siQUEira
0834157-42.2018.8.14.0301 2021-1541/1JEfP/rPv Nivaldo MoNtEiro dE olivEira
0872265-43.2018.8.14.0301 2021-1388/1JEfP/rPv oNElia Maria da silva E silva
0862773-27.2018.8.14.0301 2021-1010/2JEfP/rPv dUlcirENE dE soUZa tEiXEira fErrEira

0807367-16.2021.8.14.0301 2021-1 0807367-
16.2021.8.14.030 /1JEfP/rPv Maria iNEs dos saNtos soUZa

0807226-94.2021.8.14.0301 2158/2021 PaUlo roBErto GoNÇalvEs da silva
0826762-62.2019.8.14.0301 2021-887/1JEfP/rPv Maria das Gracas PaNtoJa BaliEiro
0856167-12.2020.8.14.0301 169 rPv/ 2021 Maria acaraENsE dE soUsa saNtos
0812634-37.2019.8.14.0301 2021-1151/1JEfP iEda Maria do NasciMENto

0860519-13.2020.8.14.0301 2021-1-0860519-
13.2020.814.0301/1JEfP Maria HElENa alvEs MacEdo

0807818-12.2019.8.14.0301 2021-714/1JEfP/rPv Maria dE loUrdEs silva E silva
0017573-31.1998.8.14.0301 1528/2021 sUEli BraGa dE liMa

iltoN GiUssEPP stival MENdEs da rocHa loPEs da silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 776364
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ
Portaria ret aP Nº 1407 de 25 de MarÇo de 2022
disPÕE soBrE a rEtificaÇÃo dE BENEfÍcio PrEvidENciário dE aPosEN-
tadoria Por idadE E tEMPo dE coNtriBUiÇÃo aUtUada JUNto ao tcE No 
Protocolo 512841/2017-tcE; ProcEsso Nº 2022/254383-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. 
202200671/SEGER-TCE), que determinou a retificação da Portaria AP nº. 
0509 de 05/02/2014.
rEsolvE:
I - Retificar a Portaria AP nº. 0509 de 05 de fevereiro de 2014, que aposen-
tou rosaNE Maria HolaNda alvEs Mat. 115762 /1, no cargo de Médica, 
lotada na secretaria de Estado de saúde - sEsPa alterando o percentual 
do adicional por tempo de serviço de 45% para 40%, passando a constar: 
art. 6°, incisos i, ii, iii e iv da Emenda constitucional n° 41/03 combinado 
com os artigos 2° e 5° da Emenda constitucional n° 47/05 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, lei 5.810/94, 
art. 131, § 1°, inciso viii da lei 5.810/94; recebendo os proventos men-
sais de r$ 4.683,20 (quatro mil, seiscentos e oitenta e três reais e vinte 
centavos), conforme abaixo discriminados:

 

vencimento Base
Gratificação pela Escolaridade

adicional por tempo de serviço – 40%
total dos Proventos

1.858,41
1.486,73
1.338,06
4.683,20

ii - os efeitos desta Portaria retroagirão a 01 de março de 2014, data do 
início dos efeitos da Portaria nº. 0509/2014.
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: 777269

secretaria de estado
da FaZeNda

.

Portaria
.

diretoria de adMiNistraÇÃo
Portaria Nº 545 de 23 de MarÇo de 2022
iNtErroMPEr, 29 (vinte e nove) dias, a contar de 05/04/2022, do gozo 
das férias do servidor liNcolN JosE da GaMa costa, técnico em 
Gestão de Metrologia/coordenador fazendário, id func nº 5724090/1, 
lotado na coordenação de assuntos fazendários Estratégicos, concedidas 
pela Portaria Nº 370, de 24/02/2022, publicada no doE nº 34.879, de 
03/03/2022, referente ao exercício de 02/01/2020 a 01/01/2021, as quais 
ficam autorizadas para serem usufruídas em gozo oportuno.
aNidio MoUtiNHo
diretor de administração,em exercício
Portaria Nº 548 de 23 de MarÇo de 2022
coNcEdEr 15 (quinze) dias de licença para tratamento de saúde, ao 
servidor EdilsoN fErrEira BarBosa, assistente administrativo, id func 
nº 469/1, lotado na célula de Gestão de Pessoas/dad, no período de 
19/01/2022 a 02/02/2022.
aNidio MoUtiNHo
diretor de administração,em exercício
Portaria Nº 549 de 23 de MarÇo de 2022
aUtoriZar, 29 (vinte e nove) dias de gozo de férias ao servidor BrUNo 
aUGUsto MoNtEiro dE olivEira, id func nº 5914741/1, fiscal de 
receitas Estaduais, lotado na Julgadoria de Primeira instância, para 
serem usufruídas no período de 10/03/2022 a 07/04/2022, em virtude da 
interrupção das férias referente ao exercício de 29/07/2019 a 28/07/2020, 
pela Portaria Nº 1193 de 21/06/2021, publicada no doE n° 34.631 de 
08/07/2021.
aNidio MoUtiNHo
diretor de administração,em exercício
Portaria Nº 550 de 23 de MarÇo de 2022
coNcEdEr 18 (dezoito) dias de licença por Motivo de doença em Pes-
soa da família, à servidora alBa NaZarE PiNto do carMo, id func nº 
5615658/1, técnico em Gestão Pública, lotada na diretoria do tesouro 
Estadual, no período de 07/12/2021 a 24/12/2021.
aNidio MoUtiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 551 de 23 de MarÇo de 2022
coNcEdEr, 30 (trinta) dias de férias, à servidora MarilU foNsEca dos 
rEis, id func nº 5036500/3, agente administrativo, lotada na Escola fa-
zendária, para serem usufruídas no período de 25/04/2022 a 24/05/2022, 
referentes ao exercício de 01/08/2019 a 31/07/2020.
aNidio MoUtiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 552 de 23 de MarÇo de 2022
iNtErroMPEr, 17 (dezessete) dias, a contar de 14/03/2022, do gozo 
das férias da servidora aNa claUdia MENdoNÇa PoNtE soUZa, auditor 
fiscal de receitas Estaduais, id func nº 5706475/2, lotada na Julgadoria 
de Primeira instância, concedidas pela Portaria Nº 154 de 25/01/2022, 
publicada no doE nº 34.845, de 27/01/2022, referente ao exercício 
de 13/05/2020 a 12/05/2021, as quais ficam autorizadas para serem 
usufruídas em gozo oportuno.
aNidio MoUtiNHo
diretor de administração,em exercício

Protocolo: 777440

coNtrato
.

coNtrato:  Nº 006/2022/seFa.
objeto: contratação do curso “capacitação em comunicação para Gestores 
fazendária”.
valor total: r$ 12.000,00
data da assinatura: 03/03/2022
vigência: 03/03/2022 a 31/07/2022
orçamento: 17101.04.123.1508.8251
Natureza da despesa: 33.90.39
fonte de recurso: 0131
contratada: J. f coMUNicaÇÃo E crisE ltda de cNPJ sob nº 
17.677.587/0001-70, localizado no centro Multiempresarial srtvs, Qua-
dra 201, Bloco o, nº 110 sala 317 - asa sul - Brasília-df cep: 70340-000.
ordenador: aNÍdio MoUtiNHo

Protocolo: 777263

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 002/2022
o diretor de administração da secretaria da fazenda do Estado do Pará, no 
uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas pela Portaria Nº 
451 de 13 fevereiro de 2019;
coNsidEraNdo o resultado de julgamento pela comissão de licitação 
para o Processo licitatório nº 2021/1266511 do Pregão Eletrônico nº 
002/2022 e em consonância com a Manifestação Jurídica nº 59/2022/coN-
JUr/sEfa, cujo objeto é aquisição de 12 (doze) MotoBoMBas Hidráulicas, 
a fim de atender as demandas das unidades fazendárias desta Secretaria 
de Estado da Fazenda do Pará - SEFA/PA, de acordo com as especificações 



22  diário oficial Nº 34.911 Terça-feira, 29 DE MARÇO DE 2022

e quantidades constantes no aNEXo i do termo de referência. conforme 
as Especificações contidas no Termo de Referência e seus Anexos na se-
qüência 32, o Estudo técnico Preliminar na seqüência 71, em conformida-
de com resultado do Pregão Eletrônico nº 002/2022, nas seqüências 529 
a 534 do referido processo.
coNsidEraNdo os princípios estabelecidos na lei federal nº 8.666, de 
21.06.1993, decreto Estadual 534/2020 e suas alterações, no que se refe-
re à legalidade, impessoalidade, Moralidade, igualdade, Probidade admi-
nistrativa e Eficiência ao procedimento adotado e em conformidade com a 
Manifestação Jurídica nº 59/2022/coNJUr/sEfa, cujo objeto é aquisição 
de 12 (doze) MOTOBOMBAS Hidráulicas, a fim de atender as demandas 
das unidades fazendárias desta secretaria de Estado da fazenda do Pará 
- SEFA/PA, de acordo com as especificações e quantidades constantes no 
ANEXO I do Termo de Referência. Conforme as Especificações contidas no 
termo de referência e seus anexos na seqüência 32, em conformidade 
com resultado do Pregão Eletrônico nº 002/2022, nas seqüências 529 a 
534 do referido processo.
r E s o l v E:
HoMoloGar o resultado do julgamento proferido pelo Pregoeiro re-
ferente ao Processo licitatório nº 2021/1266511, a favor das seguin-
tes empresas: coMatEl coMErcio dE MatErial ltda de cNPJ sob nº 
04.510.069/0001-16 nos itens 01,02, 04 e 07 totalizando o melhor lance 
desses itens, sendo adjudicado com o Menor Preço Global de r$ 4.474,99 
(Quatro mil e quatrocentos e setenta e quatro reais e noventa e nove cen-
tavos), a empresa r & N costa coMErcio E sErvicos EirEli de cNPJ 
sob nº 42.348.447/0001-04 no item 03 totalizando o melhor lance e sendo 
adjudicado com o Menor Preço Global em r$ 6.100,00 (seis mil e cem 
reais), a empresa P H B dE araUJo - EPP de cNPJ nº 19.018.948/0001-00 
no item 05 totalizando o melhor lance e sendo adjudicado com o Menor 
Preço Global em r$ 6.900,00 (seis mil e novecentos reais) e a empresa 
Hd3 coMErcial tEcNica EirEli de cNPJ sob nº 34.822.903/0001-70 no 
item 06 totalizando o melhor lance e sendo adjudicado com o Menor Preço 
Global em r$ 4.499,99 (Quatro mil e quatrocentos e noventa e nove reais 
e noventa e nove centavos).
  o valor Estimado em r$ 43.077,81 (Quarenta e três mil e setenta e 
sete reais e oitenta e um centavo), tendo como item 08 fracassado em r$ 
3.498,99 (três mil e quatrocentos e noventa e oito reais e noventa e nove 
centavos), possuindo uma diferença em r$ 17.603,84 (dezessete mil e 
seiscentos e três reais e oitenta e quatro centavos), gerando uma econo-
mia de 44,48 %, para a secretaria de Estado da fazenda – sEfa. ficando 
o resultado final do Pregão Eletrônico nº 002/2022 nos itens 01, 02, 03, 
04, 05, 06 e 07 no total adjudicado em r$ 21.974,98 (vinte e um mil e 
novecentos e setenta e quatro reais e noventa e oito centavos).
Este instrumento foi Publicado nesta data, por esta secretaria, de modo a 
tornar público o resultado do certame licitatório, como também, produzir 
seus legítimos e ulteriores de direito.
Belém (Pa), 28 de Março de 2022.
anidio Moutinho da conceição
diretor de administração – sEfa,em exercício

Protocolo: 777650

.

.

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 564 de 24 de março de 2022 autorizar 14 e 1/2  diárias 
a servidora ilcE HElENa da GraÇa riBEiro, nº 0324636101, assis-
tENtE adMiNistrativo, coord. EXEc. dE coNtrolE MErcadoria EM 
traNs. do GUrUPi, objetivo de desenvolver atividades administrativas na 
UEcoMt - Barreira do campo.  no período de 01.04.2022 à 15.04.2022, no 
trecho Belém - Barreira do campo - Belém.
Portaria Nº 567 de 24 de março de 2022 autorizar 9 e 1/2 diárias 
a servidora fraNciNEtE soarEs dos saNtos, nº 0511867001, diGi-
tador, coord. EXEc dE coNtrolE MErcadoria EM traNs. do  ara-
GUaia, objetivo de desempenhar atividades administrativas na UEcoMt 
BarrEira do caMPo, no período de 01.04.2022 à 10.04.2022, no trecho 
conceição do araguaia - Barreira do campo - conceição do araguaia.
Portaria Nº 568 de 24 de março de 2022 autorizar 9 e 1/2  diá-
rias ao servidor claUdio KElsoN da cUNHa fraNca, nº 0206118001, 
aUX.dE fiscaliZacao, coord. EXEc dE coNtrolE MErcadoria EM 
traNs. do  araGUaia, objetivo de desempenhar atividades administra-
tivas na UEcoMt sÃo JosE do PoNtÃo, no período de 01.04.2022  à  
10.04.2022, no trecho conceição do araguaia - são Jose Pontão - concei-
ção do araguaia.
Portaria Nº 570 de 25 de março de 2022 autorizar 14 e 1/2  diárias 
a servidora virGiNia lUcia NEvEs do NasciMENto, nº 0200703702, 
fiscal -c, coord. EXEc dE coNtrolE MErcadoria EM traNs. do  
ARAGUAIA, objetivo de desempenhar atividades de fiscalização na UE-
coMt Pontão, no período de 01.04.2022 à 15.04.2022, no trecho concei-
ção do araguaia - são Jose Pontão - conceição do araguaia.
Portaria Nº 573 de 25 de março de 2022 autorizar 14 e 1/2  diá-
rias ao servidor claUdio JosE da silva, nº 0591471201, aUditor-a, 
coord. EXEc dE coNtrolE MErcadoria EM traNs. do  araGUaia, 
objetivo de desempenhar atividades de fiscalização na UECOMT Barreira do 
campo, no período de 01.04.2022 à 15.04.2022, no trecho conceição do 
araguaia - Barreira do campo - conceição do araguaia.

Portaria Nº 576 de 25 de março de 2022 autorizar 14 e 1/2  diárias 
ao servidor aBElardo MarQUEs PiNHEiro dE assis, nº 0514946001, Mo-
torista, coord. EXEc. dE coNtrolE MErcadoria EM traNs. do  itiN-
GA, objetivo de conduzir veículo oficial na CECOMT Araguaia, no período de 
01.04.2022 à 15.04.2022, no trecho itinga - conceição do araguaia - itinga.
Portaria Nº 578 de 25 de março de 2022 autorizar 14 e 1/2  diárias 
ao servidor NEMias carvalHo da silva, nº 0505932102, Motorista, co-
ord. EXEc. dE coNtrolE MErcadoria EM traNs. do GUrUPi, objetivo de 
conduzir de veículo oficial na CECOMT ARAGUAIA, no período de 01.04.2022 à 
15.04.2022, no trecho Gurupi - conceição do araguaia - Gurupi.
Portaria Nº 582 de 28 de março de 2022 autorizar 1/2  diária ao 
servidor BENEdito JosE farias da silva, nº 0200615402, Motoris-
ta, coord. EXEc. dE coNtrolE MErcadoria EM traNs. do GUrUPi, 
objetivo de conduzir veículo para transporte de matérias, no período de 
16.03.2022, no trecho Gurupi - Belém - Gurupi.

Protocolo: 777578

editaL de NotiFicaÇÃo
.

editaL de NotiFicaÇÃo de aiNF cerat-caPaNeMa
o ilmo. sr. armênio Wilson corrêa de Moraes
coordenador Executivo regional de administração tributária e Não tributá-
ria de capanema, desta secretaria de Estado da fazenda.
faZ saBEr a todos quanto o presente Edital lerem ou dele por qualquer 
outro meio tomarem conhecimento, que foi lavrados auto de infração e 
Notificação Fiscal contra os sujeitos passivos abaixo relacionados, resultan-
te do Termo de Apreensão e Depósito, ficando  NOTIFICADAS no prazo de 
30 (trinta) dias, contados da data em que se considera Notificado, na for-
ma do art. 14, § 3º, iii da lei nº 6.182/98, a efetuarem os recolhimentos 
dos créditos tributários ou a interpor impugnação junto a esta coordena-
ção, localizada na rua João Pessoa, 109, centro, município de capanema 
(PA), findo o qual, sujeitar-se-á à cobrança executiva do crédito tributário, 
conforme estabelece a lei Estadual n.º 6.182, de 30 de dezembro de 1998, 
alterada pela lei complementar nº 58, de 03 de agosto de 2006.

sUJeito  PassiVo cPF aiNF terMo de aPreeNsÃo
siMÃo PEdro Batista dE soUsa 746.240.242-49 492021510000397-8 492021390000338

fraNcisco EltoN saMPaio PErEira 017.254.752-55 322021510000901-3 322021390000651

Protocolo: 777555
editaL de NotiFicaÇÃo FiscaL - cerat- caPaNeMa
o ilmo. sr. coordenador fazendário da cErat capanema, no uso de suas 
atribuições, NOTIFICA aos titulares, sócios ou representantes legais da fir-
ma abaixo relacionada, nos termos dos artigos 11 da lei n.º 6.182/1998 e 
dos artigos 65 e 66 da lei n.º 5.530/89, combinado com os artigos 124 e 
744 do ricMs, aprovado pelo decreto n.º 4.676/01, a apresentar os docu-
mentos a seguir relacionados, objeto da ação fiscal de rotina ou Pontual 
nº 122022820000013-8 no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data 
em que se considera notificado o contribuinte.
razão social: E. MoUra da costa
Nome fantasia: MoUra coMErcial
inscrição Estadual: 15.811.770-0
c.N.P.J: 44.958.780/0001-52
Endereço:  rod Pa 124 - KM 19 vila UNiÃo
Bairro:  ZoNa rUral
cidade: oUrEM
auditor fiscal solicitante: vENiNo corrEa da silva
documentos solicitados:
• LIVRO CAIXA
• LIVRO DE REGISTRO DE APURAÇÃO DE ICMS
• LIVRO DE REGISTRO DE ENTRADAS
• LOVRO DE REGISTRO DE SAÍDAS
• NOTAS FISCAIS DE ENTRADAS
• NOTAS FISCAIS DE SAÍDAS
Outros documentos poderão ser solicitados no decorrer desta ação fiscal.
Prazo de entrega dos documentos solicitados: 15 dias
Período de ação fiscal: de  01/2022 até  02/2022
local p/ entrega da documentação: rua João Pessoa, 109 – centro - capa-
nema – Pa, fone: (91) 33234900
o não atendimento à presente NotificaÇÃo, no prazo estipulado, culmi-
nara na  imediata aplicação da penalidade prevista no art. 78, inciso iX, 
alínea “c” da Lei n.º 5.530/89, ficando ciente, desde já, que a presente 
medida caracteriza o início da ação fiscal pertinente, visando os interesses 
do Erário Estadual.
arMENio WilsoN corrÊa dE MoraEs
coordenador fazendário – cErat capanema

Protocolo: 777477
editaL de NotiFicaÇÃo de resULtado de diLiGÊNcia – 

cerat castaNHaL
o coordenador Executivo regional de administração tributária e Não tribu-
tária de castanhal, desta secretaria de Estado da fazenda.
faZ saBEr a todos quanto o presente Edital lerem ou dele por qualquer 
outro meio tomarem conhecimento que se encontra à disposição do con-
tribuinte abaixo identificado, na Célula de Preparo para Julgamento- CEPPJ 
da cErat castanhal, o resultado da diligência requerida pela Julgadoria 
de 1ª instância, em expediente constante do auto de infração, executada 
através da ordem de serviço abaixo relacionado, ficando o mesmo NOTIFI-
cado  no prazo de 15(quinze) dias, após a data da publicação deste Edital.
ressaltamos a reabertura do prazo de 30 (trinta) dias para interpo-
sição de impugnação, em observância ao disposto  no artigo 20 da lei  
nº6.182/1998, garantindo os princípios constitucionais da ampla defesa e 
do contraditório.
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aiNf: 022017510000167-4
ordEM dE sErviÇo: 022020820000129-3
coNtriBUiNtE: s. s. coMErcial ltda
iNscriÇÃo EstadUal: 15.281.978-9
afrE rEsPoNsávEl: aNdrE BraGa MENdEs carNEiro
Hilário aUGUsto fErrEira NEto
coordenador da cErat - castanhal

Protocolo: 777309
editaL de NotiFicaÇÃo de resULtado de diLiGÊNcia – 

cerat castaNHaL
o coordenador Executivo regional de administração tributária e Não tribu-
tária de castanhal, desta secretaria de Estado da fazenda.
faZ saBEr a todos quanto o presente Edital lerem ou dele por qualquer 
outro meio tomarem conhecimento que se encontra à disposição do con-
tribuinte abaixo identificado, na Célula de Preparo para Julgamento- CEPPJ 
da cErat castanhal, o resultado da diligência requerida pela Julgadoria 
de 1ª instância, em expediente constante do auto de infração, executada 
através da ordem de serviço abaixo relacionado, ficando o mesmo NOTIFI-
cado  no prazo de 15(quinze) dias, após a data da publicação deste Edital.
ressaltamos a reabertura do prazo de 30 (trinta) dias para interpo-
sição de impugnação, em observância ao disposto  no artigo 20 da lei  
nº6.182/1998, garantindo os princípios constitucionais da ampla defesa e 
do contraditório.
aiNf: 022017510000168-2
ordEM dE sErviÇo: 022020820000130-7
coNtriBUiNtE: s. s. coMErcial ltda
iNscriÇÃo EstadUal: 15.281.978-9
afrE rEsPoNsávEl: aNdrE BraGa MENdEs carNEiro
Hilário aUGUsto fErrEira NEto
coordenador da cErat - castanhal

Protocolo: 777316
editaL de NotiFicaÇÃo de resULtado de diLiGÊNcia – 

cerat castaNHaL
o coordenador Executivo regional de administração tributária e Não tribu-
tária de castanhal, desta secretaria de Estado da fazenda.
faZ saBEr a todos quanto o presente Edital lerem ou dele por qualquer 
outro meio tomarem conhecimento que se encontra à disposição do con-
tribuinte abaixo identificado, na Célula de Preparo para Julgamento- CEPPJ 
da cErat castanhal, o resultado da diligência requerida pela Julgadoria 
de 1ª instância, em expediente constante do auto de infração, executada 
através da ordem de serviço abaixo relacionado, ficando o mesmo NOTIFI-
cado  no prazo de 15(quinze) dias, após a data da publicação deste Edital.
ressaltamos a reabertura do prazo de 30 (trinta) dias para interpo-
sição de impugnação, em observância ao disposto  no artigo 20 da lei  
nº6.182/1998, garantindo os princípios constitucionais da ampla defesa e 
do contraditório.
aiNf: 022017510000169-0
ordEM dE sErviÇo: 022020820000131-5
coNtriBUiNtE: s. s. coMErcial ltda
iNscriÇÃo EstadUal: 15.281.978-9
afrE rEsPoNsávEl: aNdrE BraGa MENdEs carNEiro
Hilário aUGUsto fErrEira NEto
coordenador da cErat - castanhal

Protocolo: 777322

.

.

editaL de iNtiMaÇÃo
.

editaL de iNtiMaÇÃo - JULGadoria
a secretária-geral da Julgadoria de 1ª instância da secretaria de Estado 
da fazenda faZ saBEr ao contribuinte taBatiNGa frEE sHoP iMP. EXP. E 
coM. ltda., inscrição Estadual nº 15.334.327-3, que o auto de infração e 
Notificação Fiscal nº 012018510001253-0 foi declarado NULO, em decisão 
definitiva, com base na Lei Estadual nº 6.182/98.
Belém (Pa), 28 de março de 2022. 
aNa Kátia NasciMENto da PaZ sarMENto
secretária-Geral da Julgadoria de 1ª instância

Protocolo: 777417

oUtras MatÉrias
.

atos do triBUNaL adMiNistratiVo 
de recUrsos FaZeNdÁrios-tarF

aNÚNcio de PaUta Para JULGaMeNto
a secretaria Geral torna públicas as datas de julgamento dos recursos 
abaixo, a ocorrer por meio de videoconferência, conforme instrução Nor-
mativa sEfa n. 004/2021, de 16/03/2021, na sala de sessões do tribunal, 
sito em Belém, na av. Gentil Bittencourt, 2566, 3º andar, entre trav. cas-
telo Branco e av. José Bonifácio:
PriMeira cÂMara PerMaNeNte de JULGaMeNto
Em 04/04/2022, às 09:30h, rEcUrso dE ofÍcio n.º 18822, aiNf nº 
172017510000078-4, contribuinte crP iNdUstria dE BEBidas ltda, 
insc. Estadual nº. 15519290-6.
Em 04/04/2022, às 09:30h, rEcUrso volUNtário n.º 18823, aiNf nº 
172017510000078-4, contribuinte crP iNdUstria dE BEBidas ltda, 
insc. Estadual nº. 15519290-6.
Em 04/04/2022, às 09:30h, rEcUrso dE ofÍcio n.º 18801, aiNf nº 
042016510004055-6 , contribuinte valdEri f. liMa & cia ltda - EPP, 
insc. Estadual nº. 15180347-1, advogado: MaNoEl JoaQUiM aMaral 
PalMa, oaB/Pa-11943.
Em 04/04/2022, às 09:30h, rEcUrso volUNtário n.º 18802, aiNf nº 
042016510004055-6 , contribuinte valdEri f. liMa & cia ltda - EPP, 
insc. Estadual nº. 15180347-1, advogado: MaNoEl JoaQUiM aMaral 
PalMa, oaB/Pa-11943.

Em 04/04/2022, às 09:30h, rEcUrso volUNtário n.º 18839, aiNf nº 
012016510006255-9, contribuinte dittora MadEiras ltda, insc. Esta-
dual nº. 15397108-8.
Em 04/04/2022, às 09:30h, rEcUrso dE ofÍcio n.º 19269, aiNf nº Pro-
cEsso nº 282022730000047-0/aiNf nº 172017510000083-0, contribuin-
te crP iNdUstria dE BEBidas ltda, insc. Estadual nº. 15519289-2.
Em 04/04/2022, às 09:30h, rEcUrso volUNtário n.º 19271, aiNf nº 
ProcEsso nº 282022730000047-0/aiNf nº 172017510000083-0, contri-
buinte crP iNdUstria dE BEBidas ltda, insc. Estadual nº. 15519289-2.
acÓrdÃos
seGUNda cÂMara PerMaNeNte de JULGaMeNto
acÓrdÃo N. 8240 - 2ª cPJ.rEcUrso N. 15594 - dE ofÍcio (aiNf N. 
182015510000484-3). coNsElHEiro rElator: EMilio carlos viEira 
dE Barros. EMENta: icMs. iNcoMPatiBilidadE ENtrE a forMaliZa-
ÇÃo da EXiGÊNcia fiscal E a sitUaÇÃo fática coMProvada Nos 
aUtos. 1. correta a decisão singular quando declarou que o lançamento 
tributário é improcedente, por restar comprovado que a formalização da 
exigência não suporta a situação fática verificada nos autos. 2. Quando 
a análise dos autos comprovar que, dos elementos servidos como prova 
da infração, não se puder inferir pela conclusão exarada no lançamento 
tributário, há de ser decretada a improcedência da autuação, por estar 
caracterizado vício de ordem material. 3. recurso conhecido e improvido. 
dEcisÃo: UNÂNiME. JUlGado Na sEssÃo do dia: 10/02/2022. data 
do acÓrdÃo: 10/02/2022.
acÓrdÃo N. 8239 - 2ª cPJ.rEcUrso N. 18308 – volUNtário (Pro-
cEsso Nº 042015730007363-5). coNsElHEiro rElator: JosÉ EdU-
ardo da silva. EMENta: siMPlEs NacioNal. EXclUsÃo. PrEliMiNar 
dE cErcEaMENto dE dEfEsa. dEsPEsas PaGas sUPErior a 20% do 
iNGrEsso dE rEcUrsos. ProcEdÊNcia. 1. o cerceamento do direito 
de defesa só se caracteriza quando restar comprovado que o contribuinte 
foi prejudicado em seu direito de se defender. Preliminar negada. decisão 
unânime. 2. deve ser mantida a exclusão do contribuinte, optante pelo re-
gime tributário do simples Nacional, quando constatado que durante o ano 
calendário o valor das despesas pagas supera em 20% (vinte por cento) o 
valor dos ingressos de recursos no mesmo período, nos termos do art. 29, 
inciso iX, da lei complementar n. 123/2006. 3. recurso conhecido e im-
provido. dEcisÃo: UNÂNiME. JUlGado Na sEssÃo do dia: 10/02/2022. 
data do acÓrdÃo: 10/02/2022.
acÓrdÃo N. 8238 - 2ª cPJ.rEcUrso N. 17940 – volUNtário (aiNf 
nº 172016510000291-7). coNsElHEiro rElator: JosÉ EdUardo da 
silva. EMENta: icMs. PrEliMiNar dE NUlidadE E dE cErcEaMENto 
dE dEfEsa. aNtEciPaÇÃo Na ENtrada dE oPEraÇÕEs sUBsEQUEN-
tEs. alcool EtÍlico Hidratado coMBUstÍvEl – aEHc. falta dE rE-
colHiMENto. ProcEdÊNcia. 1. Não há que se falar em nulidade do aiNf 
quando sua lavratura não se enquadra em nenhuma hipótese previstas no 
art. 71, da lei nº 6.182/98. 2. o cerceamento do direito de defesa só se 
caracteriza quando restar comprovado que o contribuinte foi prejudicado 
em seu direito de se defender. Preliminares negadas. decisão unânime. 3. 
o estabelecimento distribuidor de combustível localizado neste Estado que 
adquirir, em operação interestadual, álcool Etílico Hidratado combustível 
– AEHC, fica atribuída a responsabilidade pela antecipação do imposto in-
cidente nas operações subseqüentes, no primeiro posto fiscal de fronteira, 
nos termos do artigo 679-a, § 2º, ii, do ricMs-Pa, aprovado pelo decreto 
n. 4.676/2001. 4. deixar de recolher o icMs no prazo regulamentar em 
operações sem escrituração regular, relativamente à mercadoria sujeita à 
antecipação na entrada em território paraense, constitui infração à legis-
lação tributária e sujeita o contribuinte à penalidade prevista no art. 78, 
inciso i, letra “l” da lei 5530/89. 5. recurso conhecido e improvido. dE-
cisÃo: UNÂNiME. JUlGado Na sEssÃo do dia: 10/02/2022. data do 
acÓrdÃo: 10/02/2022.
acÓrdÃo N. 8237 - 2ª cPJ.rEcUrso N. 18184 – dE ofÍcio (aiNf nº 
012015510008344-3). coNsElHEira rElatora: Maria dE fátiMa 
cHaMMa farias. EMENta: itcd. NÃo ocorrÊNcia da iNfraÇÃo. 1. 
deve ser mantida a decisão singular que reconheceu a inocorrência do fato 
gerador do itcd, em virtude de ausência de acréscimo patrimonial. 2. re-
curso conhecido e improvido. dEcisÃo: UNÂNiME. JUlGado Na sEssÃo 
do dia: 08/02/2022. data do acÓrdÃo: 10/02/2022.
acÓrdÃo N. 8235 - 2ª cPJ.rEcUrso N. 18274 – volUNtário (aiNf 
nº 172016510000252-6). coNsElHEiro rElator: NilsoN MoNtEiro 
dE aZEvEdo. EMENta: icMs. sUBstitUiÇÃo triBUtária. NÃo rEco-
LHIMENTO. PROCEDÊNCIA. 1. Não caracteriza confisco quando a multa 
aplicada obedece aos ditames legais. 2. deixar de reter e recolher icMs, 
na qualidade de substituto tributário, o imposto retido na fonte, sujeita o 
contribuinte às cominações legais independentemente do imposto devido. 
3. recurso conhecido e improvido. dEcisÃo: UNÂNiME. JUlGado Na sEs-
sÃo do dia: 08/02/2022. data do acÓrdÃo: 08/02/2022
acÓrdÃo N. 8234 - 2ª cPJ.rEcUrso N. 19080 – volUNtário (aiNf nº 
102020510000006-7). coNsElHEiro rElator: EMilio carlos viEira 
dE Barros. EMENta: icMs. cErcEaMENto dE dEfEsa. iNocorrÊNcia. 
aNtEciPaÇÃo Na ENtrada. cEsta Básica. NÃo rEcolHiMENto. Pro-
cEdÊNcia. 1. o cerceamento de defesa só se caracteriza quando restar 
comprovado que o contribuinte foi prejudicado em seu direito de se defen-
der. Preliminar rejeitada. decisão unânime. 2. contribuinte que deixar de 
recolher icMs relativo à operação de entrada interestadual de mercadoria 
constante da relação da cesta básica para fins de comercialização, cons-
titui infração à legislação tributária estadual e sujeita-se às penalidades 
estabelecidas em lei. 3. recurso conhecido e improvido. dEcisÃo: UNÂ-
NiME. JUlGado Na sEssÃo do dia: 08/02/2022. data do acÓrdÃo: 
08/02/2022.
acÓrdÃo N. 8233 - 2ª cPJ.rEcUrso N. 19208 – volUNtário (aiNf 
102020510000125-0). coNsElHEiro rElator: JosÉ EdUardo da sil-
va. EMENta: icMs. cErcEaMENto dE dEfEsa E dEvido ProcEsso 
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lEGal. iNocorrÊNcia. aNtEciPaÇÃo Na ENtrada. falta dE rEco-
lHiMENto. ProcEdÊNcia. 1. o cerceamento de defesa só se caracteriza 
quando restar comprovado que o contribuinte foi prejudicado em seu di-
reito de se defender. 2. Não se configura lesão ao devido processo legal, 
quando os ditames processuais da ação fiscal foram totalmente pautados 
na legislação aplicável. Preliminares rejeitadas. decisão unânime. 3. o es-
tabelecimento localizado neste Estado que adquirir, em operações inte-
restaduais, as mercadorias discriminadas no apêndice i, do anexo i, do 
RICMS/PA, sem que o imposto tenha sido retido no Estado de origem, fica 
sujeito ao recolhimento antecipado do icMs correspondente à operação 
subseqüente, nos termos do artigo 2º, §3º, da lei n. 5.530/1989, c.c arti-
go 107, do anexo i do ricMs-Pa. 4. deixar de recolher o icMs, no prazo 
regulamentar, relativamente à mercadoria sujeita à antecipação na entrada 
em território paraense, constitui infração à legislação tributária e sujeita o 
contribuinte à penalidade legalmente prevista. 5. recurso conhecido e im-
provido. dEcisÃo: UNÂNiME. JUlGado Na sEssÃo do dia: 03/02/2022. 
data do acÓrdÃo: 03/02/2022.
acÓrdÃo N. 8232 - 2ª cPJ.rEcUrso N. 18070 – volUNtário (aiNf 
092017510000674-4). coNsElHEiro rElator: BrUNo torrEs dE soU-
Za. EMENta: icMs. diEf NorMal ENtrEGUE EM atraso. oBriGaÇÃo 
ACESSÓRIA. 1. A entrega, fora do prazo, de informações econômico-fiscais 
- DIEF do tipo normal - configura infração à legislação tributária sujeita à 
penalidade legalmente prevista. 2. com o advento da lei nº 8.877/2019, 
deve ser reconhecida sua retroatividade benéfica com base no art. 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 conhecido e improvido. dEcisÃo: UNÂNiME. JUlGado Na sEs-
sÃo do dia: 03/02/2022. data do acÓrdÃo: 03/02/2022.
acÓrdÃo N. 8231 - 2ª cPJ.rEcUrso N. 18064 – volUNtário (aiNf 
092017510000669-8). coNsElHEiro rElator: BrUNo torrEs dE soU-
Za. EMENta: icMs. diEf NorMal ENtrEGUE EM atraso. oBriGaÇÃo 
ACESSÓRIA. 1. A entrega, fora do prazo, de informações econômico-fiscais 
- DIEF do tipo normal - configura infração à legislação tributária sujeita à 
penalidade legalmente prevista. 2. com o advento da lei nº 8.877/2019, 
deve ser reconhecida sua retroatividade benéfica com base no art. 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 conhecido e improvido. dEcisÃo: UNÂNiME. JUlGado Na sEs-
sÃo do dia: 03/02/2022. data do acÓrdÃo: 03/02/2022.
acÓrdÃo N. 8230 - 2ª cPJ.rEcUrso N. 16686 – volUNtário (aiNf N. 
092014510000153-8). coNsElHEiro rElator: JosÉ EdUardo da sil-
va. EMENta: icMs. aNtEciPado Na ENtrada. PrEliMiNar dE NUlida-
dE rEJEitada. rEcolHiMENto iNfErior. iMProcEdÊNcia. 1. Não há 
que se falar em nulidade do aiNf quando sua lavratura não se enquadra 
em nenhuma das hipóteses previstas no art. 71 da lei nº 6.182/98. Pre-
liminar rejeitada. decisão unânime. 2. recolher icMs em valor inferior ao 
devido decorrente da utilização de base de cálculo menor relativamente à 
mercadoria sujeita à antecipação na entrada, constitui infração à legislação 
tributária e sujeita o contribuinte às penalidades legais. 3. recurso conhe-
cido e improvido. dEcisÃo: UNÂNiME. JUlGado Na sEssÃo do dia: 
27/01/2022. data do acÓrdÃo: 27/01/2022.
acÓrdÃo N. 8229 - 2ª cPJ.rEcUrso N. 16684 – dE ofÍcio (aiNf N. 
092014510000153-8). coNsElHEiro rElator: JosÉ EdUardo da sil-
va. EMENta: icMs. aNtEciPado Na ENtrada. 1. Escorreita a decisão singu-
lar que, após diligência, excluiu do crédito tributário valores comprovadamen-
te indevidos. 2. recurso conhecido e improvido. dEcisÃo: UNÂNiME. JUl-
Gado Na sEssÃo do dia: 27/01/2022. data do acÓrdÃo: 27/01/2022.
acÓrdÃo N. 8228 - 2ª cPJ.rEcUrso N. 19010 – volUNtário (aiNf N. 
372018510000683-1). coNsElHEiro rElator: JosÉ EdUardo da sil-
va. EMENta: icMs. sitUaÇÃo cadastral ativo NÃo rEGUlar. rEco-
lHiMENto dE difErENcial dE alÍQUota. oPEraÇÃo rEsUltaNtE dE 
coModato, locaÇÃo oU arrENdaMENto MErcaNtil. Parcial Pro-
cEdÊNcia. 1. Não há que se falar em cobrança de diferencial de alíquota 
sobre entradas em território paraense quando comprovado tratar-se de 
operação resultante de comodato, locação ou arrendamento mercantil me-
diante contrato escrito, na forma do art. 5º, inciso viii do ricMs, apro-
vado pelo decreto nº 4676/2001. 2. Em conformidade com o art. 78, § 6º 
da lei n. 5.530/89, o contribuinte em situação cadastral ativo não regular 
que realizar operação ou prestação beneficiada por isenção, é devido multa 
referente ao descumprimento de obrigação acessória calculada sobre o va-
lor do imposto, como se devido fosse. 3. recurso conhecido e parcialmente 
provido. dEcisÃo: UNÂNiME. JUlGado Na sEssÃo do dia: 27/01/2022. 
data do acÓrdÃo: 27/01/2022.
acÓrdÃo N. 8227 - 2ª cPJ.rEcUrso N. 18967 – volUNtário (Proc. 
N 252020730000421-7). coNsElHEiro rElator: dio GoNÇalvEs car-
NEiro. EMENta: EXclUsÃo do siMPlEs NacioNal. iNoBsErvÂNcia 
das rEGras do art. 3º da lEi coMPlEMENtar N. 123/06. iMProvi-
MENto. 1. toda empresa que está sob a égide do simples Nacional deve 
observar as regras presentes no art. 3º da lei complementar nº 123/06. 
2. recurso conhecido e improvido para manter a decisão de primeira ins-
tância. dEcisÃo: UNÂNiME. JUlGado Na sEssÃo do dia: 27/01/2022. 
data do acÓrdÃo: 27/01//2022.
acÓrdÃo N. 8226 - 2ª cPJ.rEcUrso N 17990 – dE ofÍcio (aiNf N. 
042016510010228-4). coNsElHEiro rElator: dio GoNÇalvEs car-
NEiro. EMENta: icMs. Erro Na dEscriÇÃo do fato iMPUtado ao 
coNtriBUiNtE. NUlidadE. NÃo coNHEciMENto. 1. Não deve ser co-
nhecido o recurso de ofício quando a decisão de primeira instância decreta 
a nulidade do procedimento fiscal, conforme expressa disposição do art. 
30, §5º da lei 6182/98 e do art. 44 do decreto nº 3.578/98. 2. recur-
so não conhecido. dEcisÃo: UNÂNiME. JUlGado Na sEssÃo do dia: 
03/02/2022. data do acÓrdÃo: 03/02/2022.
acÓrdÃo N. 8225 - 2ª cPJ.rEcUrso N. 17884 – volUNtário (aiNf 
N. 092016510001848-6). coNsElHEiro rElator: NilsoN MoNtEiro 
dE aZEvEdo. EMENta: icMs. Ecf. aUsÊNcia. ProcEdÊNcia. 1. a prova 

material da infração apontada no aiNf está sujeita ao regramento da le-
gislação aplicável. 2. fica sujeito às sanções legais o contribuinte obrigado 
a possuir em seu estabelecimento comercial o Equipamento Emissor de 
cupom fiscal – Ecf, se não procedeu com aplicação da norma pertinente. 
3. recurso conhecido e improvido. dEcisÃo: UNÂNiME. JUlGado Na sEs-
sÃo do dia: 01/02/2022. data do acÓrdÃo: 03/02/2022.
acÓrdÃo N. 8224 - 2ª cPJ.rEcUrso N 18998 – volUNtário (aiNf N. 
092018510000073-5). coNsElHEiro rElator: dio GoNÇalvEs car-
NEiro. EMENta: icMs. difal. ativo PErMaNENtE. cErcEaMENto dE 
dEfEsa. iNocorrÊNcia. 1. Não há que se falar em cerceamento do di-
reito de defesa quando cumprido todos os requisitos formais previstos no 
art. 12 da lei nº 6.182/98. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 
decisão unânime. 2. deixar de recolher o icMs, relativo ao diferencial de 
alíquotas incidente nas aquisições, em operação interestadual de bens des-
tinados à integração ao ativo permanente do estabelecimento constitui in-
fração à legislação tributária e sujeita o contribuinte às penalidades legais. 
3. recurso conhecido e improvido. dEcisÃo: Maioria dE votos. voto di-
vergente: Nilson Monteiro de azevedo, pelo provimento do recurso. JUlGa-
do Na sEssÃo do dia: 01/02/2022. data do acÓrdÃo: 01/02/2022.

errata
de PUBLicaÇÃo de PaUta JULGaMeNto do triBUNaL PLeNo pu-
blicada no doe n. 34.909, de 28/03/2022,
onde se lê: às 11:00h.
Leia-se: às 9:30h

Protocolo: 777652
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 embarca-
ções pesqueiras abaixo discriminadas, filiadas à SINPESCA – SINDICATO 
das iNdÚstrias dE PEsca E das EMPrEsas arMadoras E ProdU-
toras, 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 isenção de icMs, 
das distribuidoras de combustíveis, também credenciadas, considerando a 
publicação no Diário Oficial da União, da Portaria SAP MAPA de nº: 505, 
de 23/12/2021, do Ministério da agricultura, Pecuária e abastecimento/
secretaria de aquicultura e Pesca , na forma do disposto no inciso vii do 
art. 23 da lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003, e do anexo i da instrução 
Normativa nº 18, de 25 de agosto de 2006.

N BeNeFiciÁrio ie eMBarcaÇÃo Lacre cota caPitaNia seaP

1 viGia iNdUstria. E coMErcio. 
dE PEscados EirEli 15.136.148-7 EcoMar X 0169 185.907 021030667-0 Pa0000652-4

2 viGia iNdUstria. E coMErcio. 
dE PEscados EirEli 15.136.148-7 EcoMar Xii 4242 214.508 021030776-5 Pa0000653-8

3 viGia iNdUstria. E coMErcio. 
dE PEscados EirEli 15.136.148-7 viGia iv 0176 214.508 401013761-4 Pa0000032-4

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: 777475
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 – COOPERATI-
va Mista dE PEsca E aQUicUltUra da rEGiÃo do salGado, cNPJ: 
19.586.294/0001-03 a adquirir as respectivas cotas de óleo diesel destina-
do a consumo próprio com isenção de icMs, das distribuidoras de combus-
tíveis, 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 eMBarca-
ÇÃo

Nº 
Lacre cota caPitaNia seaP

1 iPEsca EMPrEsa dE PEsca-
dos do Brasil ltda - ME . 15.426.424-5 iPEsca vii 4988 214.508 161004912-8 Pa0000089-6

2 iPEsca EMPrEsa dE PEsca-
dos do Brasil ltda - ME . 15.426.424-5 iPEsca viii 4273 214.508 161005035-5 Pa0000090-8

3 iPEsca EMPrEsa dE PEsca-
dos do Brasil ltda - ME . 15.426.424-5 iPEsca iX 0163 214.508 161005044-4 Pa0000086-0

Nota: a isENÇÃo do icMs PrEvista No artiGo 20 do aNEXo ii do 
ricMs, aProvado PElo dEcrEto EstadUal Nº 4676/2001, altErado 
PElo dEcrEto Nº 1.016, dE 2 dE JUNHo dE 2008, BEM coMo QUalQUEr 
oUtro BENEfÍcio dEcorrENtE, fica coNdicioNada ao atENdiMEN-
to do ProcEdiMENto PrEvisto No § 2º, iNciso i, alÍNEa “e” E do § 
13, iNciso iii do MEsMo diPloMa lEGal.
PaUlo rodriGUEs vEras
diretor de fiscalização

Protocolo: 777492
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Portarias de iseNÇÃo de icMs – cat
Portaria n.º202201000321 de 28/03/2022 - 
Proc n.º 002022730001763/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: alberto Jorge rosa cruz – cPf: 236.353.712-20
Marca: toYota/Yaris sd Xl 15 at tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202201000323 de 28/03/2022 - 
Proc n.º 002022730001622/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: Jucelino Rufino Santana – CPF: 303.664.292-72
Marca: toYota/Yaris sd Xl 15 at flEX tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202201000325 de 28/03/2022 - 
Proc n.º 002022730001249/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: dinelson Paulo Pereira santos – cPf: 330.367.212-15
Marca: rENaUlt/loGaN ZEN10Mt tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202201000327 de 28/03/2022 - 
Proc n.º 002022730001515/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: Manoel Elirson de souza – cPf: 032.068.072-04
Marca: cHEv/tracKEr t lt 1.0 at tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202201000329 de 28/03/2022 - 
Proc n.º 002022730001648/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: telma Nunes Koury Gaioso – cPf: 227.528.622-53
Marca: toYota/Yaris sa Xl15 at tipo: Pas/automóvel

Portarias de iseNÇÃo de iPVa – cat
Portaria n.º202204001074, de 28/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001759/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: fabio Henrique lima Moreira – cPf: 930.355.432-91
Marca/tipo/chassi
ford/Ka sE 1.0 sd c/Pas/automovel/9BfZH54l0K8251497
Portaria n.º202204001076, de 28/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001758/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: riller Eduardo sousa da silva – cPf: 018.883.242-44
Marca/tipo/chassi
vW/Polo Mca/Pas/automovel/9BWaG5BZ5KP582251
Portaria n.º202204001078, de 28/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001756/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: albino carlos soares – cPf: 071.090.402-91
Marca/tipo/chassi
vW/Gol 1.0l Mc5/Pas/automovel/9BWaG45U9lt093676
Portaria n.º202204001080, de 28/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001760/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: Elizandra de araujo e souza – cPf: 641.186.492-68
Marca/tipo/chassi
toYota/corolla XEi20flEX/Pas/automovel/9BrBdWHE9G0307296
Portaria n.º202204001082, de 28/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001693/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPva ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: antonio Benedito saraiva lopes – cPf: 098.032.032-15
Marca/tipo/chassi
HoNda/fit lX cvt/Pas/automovel/93HGK5840MK203962
Portaria n.º202204001084, de 28/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001734/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPva ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: raimundo Mendonça dos santos – cPf: 071.648.582-68
Marca/tipo/chassi
cHEv/PrisMa 1.4Mt ltZ/Pas/automovel/9BGKt69r0GG239141
Portaria n.º202204001086, de 28/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001736/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPva ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Mario sizo fidalgo filho – cPf: 039.000.612-20
Marca/tipo/chassi
rENaUlt/KWid iNtENs 10Mt/Pas/automovel/93YrBB008NJ832068
Portaria n.º202204001088, de 28/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001737/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: cleison carlos silva do rosario – cPf: 615.315.102-72
Marca/tipo/chassi
HoNda/Hr-v EXl cvt/Pas/automovel/93Hrv2870MK212370

Portaria n.º202204001090, de 28/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001639/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: andson ferreira de oliveira – cPf: 841.832.092-34
Marca/tipo/chassi
cHEv/PrisMa 1.0Mt lt/Pas/automovel/9BGKs69G0GG235669
Portaria n.º202204001092, de 28/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001450/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: davidson rafael Nunes dos santos – cPf: 001.883.472-83
Marca/tipo/chassi
toYota/Etios HB Xls/Pas/automovel/9BrK29Bt5G0087007
Portaria n.º202204001094, de 28/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001617/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 ananias Junior – cPf: 165.712.232-87
Marca/tipo/chassi
vW/Gol 1.0l Mc4/Pas/automovel/9BWaG45U7Nt013357
Portaria n.º202204001096, de 28/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001476/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 adalberto das chagas – cPf: 171.380.192-20
Marca/tipo/chassi
vW/Polo Mca/Pas/automovel/9BWaG5BZ8MP058286
Portaria n.º202204001098, de 28/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001401/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: fabio Nunes Pinto – cPf: 148.634.302-30
Marca/tipo/chassi
cHEv/PrisMa 10Mt JoYE/Pas/automovel/9BGKl69U0KG346187
Portaria n.º202204001100, de 28/03/2022 - 
Proc n.º 42022730000565/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: alex Pereira santana Junior – cPf: 039.919.642-01
Marca/tipo/chassi
vW/voYaGE 1.6l af5/Pas/automovel/9BWdl45U4Mt012769
Portaria n.º202204001102, de 28/03/2022 - 
Proc n.º 102022730000745/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: veronica Wesper – cPf: 757.826.852-04
Marca/tipo/chassi
vW/virtUs Mf/Pas/automovel/9BWdl5BZ9KP607791
Portaria n.º202204001104, de 28/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001738/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPva ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: José ribamar silva vieira – cPf: 450.892.642-87
Marca/tipo/chassi
fiat/WEEKENd attractivE/Pas/automovel/9Bd37412fH5097284
Portaria n.º202204001106, de 28/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001687/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPva ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Maria selma Miranda leite – cPf: 085.696.062-49
Marca/tipo/chassi
vW/t cross Hl tsi/Pas/automovel/9BWBJ6Bf9N4044272
Portaria n.º202204001108, de 28/03/2022 - 
Proc n.º 2022730001777/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPva ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Maria de Nazare da silva ferreira – cPf: 410.946.202-97
Marca/tipo/chassi
fiat/siENa attractiv 1.4/Pas/automovel/9Bd19713HJ3357015

Protocolo: 777567

terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 007/2022
Processo adMiNistratiVo Nº 2022/308562
PartEs: o Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da sEcrEtaria dE Estado da faZENda, inscrita no cNPJ 
n.º 05.054.903/0001-79 e a empresa  orGaNiZaÇÃo social Pará 2000, 
pessoa jurídica inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 03.584.058/0001-18.
do oBJEto do coNtrato:  locação de espaço no complexo turístico da Es-
tação das docas, sendo que seu uso se destina exclusivamente à realização do 
evento denominado 184ª rEUNiÃo coNfaZ E 36° rEUNiÃo do coMsEfaZ.
valor GloBal: r$ 88.115,00 (oitenta e oito mil cento e quinze reais).
da fUNdaMENtaÇÃo lEGal E JUstificativa dE disPENsa dE licita-
ÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no artigo 24, XXiv, da lei 
federal nº 8.666/93, considerando a exclusividade do serviço.
Órgão: 17101 - secretaria de Estado da fazenda – sEfa 
Gestora: 170101 – secretaria de Estado da fazenda. 
funcional Programática/ atividade: 17101. 04. 123.1508.8251 
função: 04: administração 
sub - função: 123 – administração financeira 
Programa: 1508 – Governança Pública 
atividade: 8251– Gestão fazendária 
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da despesa: 33.90.39 – outros serviços de terceiros-Pessoa Juridica 
valor total: r$ 88.115,00 
fonte de recursos: 0301 - recursos ordinários/sUPErávit
ordENador rEsPoNsávEl: rené de oliveira e sousa Júnior – secretário 
de Estado da fazenda
foro: Belém, Estado do Pará.
data:  28 de março de 2022.        
rENÉ dE olivEira E soUsa JÚNior 
sEcrEtário dE Estado da faZENda

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 007/2022
O Secretário de Estado da Fazenda, resolve ratificar o Termo de Dispensa 
de licitação do Processo administrativo nº 2022/308562 para a contrata-
ção de empresa para atender as necessidades da sEcrEtaria dE Estado 
da faZENda do Estado do Pará, através da empresa orGaNiZaÇÃo 
social Para 2000.
valor : r$ 88.115,00 (oitenta e oito mil cento e quinze reais).
Belém (Pa), 28 de março  de 2022.
rENÉ dE olivEira E soUsa JÚNior
sEcrEtário dE Estado da faZENda

Protocolo: 777868

coNtrato:  Nº 018/2022/seFa.
objeto: locação de espaço no complexo turístico da Estação das docas, 
discriminado(s) nos anexos, sendo que seu uso se destina exclusivamente 
à realização do evento denominado 184ª rEUNiÃo coNfaZ E 36° rEU-
NiÃo do coMsEfaZ.  
valor total: r$ 88.115,00
data da assinatura: 28/03/2022
vigência: 28/03/2022 a 27/05/2022
orçamento: 17101.04.123.1508.8251
Natureza da despesa: 33.90.39
fonte de recurso: 0301
contratada: orGaNiZaÇÃo social Pará 2000, inscrita no cNPJ/Mf nº 
03.584.058/0001-18, estabelecida na avenida Boulevard castilho frança 
s/N, armazém 3, Belém-Pará,.
ordenador: aNÍdio MoUtiNHo 

Protocolo: 777869

BANCO DO ESTADO DO PARÁ

.

coNtrato
.

contrato Nº: 020/2022
objeto: contratação de empresa de engenharia especializada para presta-
ção de serviços de engenharia, para realocação de cPd da agência canaã 
dos carajás, em regime de empreitada por preço global, conforme espe-
cificações, exigências e condições estabelecidas no edital e seus anexos
valor total de até: r$-148.502,88 (cento e quarenta e oito mil, quinhentos 
e dois reais e oitenta e oito centavos)
data de assinatura: 28.03.2022
vigência: 28.03.2022 a 27.03.2023
fundamento legal: Pregão Eletrônico nº 039/2021
contratada: oUro NortE coNstrUÇÕEs E sErviÇos EirEli
Endereço: rua antônio chaves, nº 961 – sala a – Bairro: Novo Horizonte
cEP: 68502-370 Marabá/Pa
diretor responsável: Paulo roberto arévalo Barros filho
ordenador responsável: ruth Pimentel Mello – diretora Presidente

Protocolo: 777784

oUtras MatÉrias
.

Concurso Público 2018
edital de convocação nº 164/2022
convocamos os candidatos, abaixo relacionados, para comparecerem ao 
BaNPará, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar desta divulgação, para 
tratar de assunto referente à contratação, para o cargo especificado abaixo:
CARGO: Técnico Bancário Nível Médio
PoLo ii

Nome colocação agência Banpará (Local de apresentação de documentos)
tHais PENiN toMKEWitZ 94º av. Pte. vargas, 251 – 2° andar - Belém/Pa

PaUlo JordaN dE PaUla costa 95º av. Magalhães Barata, nº 72 – centro – Barcarena/Pa

PoLo iV

Nome colocação agência Banpará (Local de apresentação de documentos)
WilsoN da coNcEicao araUJo 91º av. Pte. vargas, 251 – 2° andar - Belém/Pa

PoLo V

Nome colocação agência Banpará (Local de apresentação de documentos)
alEXaNdra da silva alMEida 96º tv. lauro sodré, nº 758 – Planalto – alenquer/Pa

obs.: o não comparecimento dos candidatos, no prazo acima estabelecido, 
será considerado como desistência.
Belém, 29 de março de 2022.

Protocolo: 777592

secretaria de estado
de saÚde PÚBLica

.

Portaria
.

Portaria Nº 314 de 24 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 026/2022 da cPs ii/Nc/sEsPa;
rEsolvE:
i - instaurar a competente sindicância administrativa, na forma do art. 
199 da lei 810/94, nomeando para compor a comissão Especial os servi-
dores: sílvia regina silva Pinto, matrícula nº 57197538-1, odivaldo viana 
tavares, matrícula nº 57205450-1 e ivanete souza de almeida, matrícula 
nº 5723437-1, para sob a presidência da primeira, apurar os fatos a que se 
refere o Processo nº 2021/1087157 e anexo 2021/1257451;
ii - deliberar que a comissão Especial de sindicância poderá dedicar-se 
exclusivamente aos trabalhos apuratórios, reportar-se diretamente às au-
toridades e órgãos da administração Pública e proceder às diligências ne-
cessárias à instrução processual;
iii - a comissão Especial deverá concluir os trabalhos com a apresentação 
do relatório final no prazo máximo de 30 (trinta) dias, prorrogáveis por 
igual período, desde que por motivo fundamentado;
iv - 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, 24 de março de 2022.
rômulo rodovalho Gomes
secretário de Estado de saúde Pública

Protocolo: 777775
Portaria N° 0375 de 25 de MarÇo de 2022
a diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde, usando das 
atribuições que lhe são delegadas pela Portaria Nº 50 de 17.01.2006, 
publicada no doE nº. 30.605 de 19.01.2006,
E coNsidEraNdo o teor do PaE nº 2022/361993.
rEsolvE:
rEMovEr, a contar de 25/03/2022, a servidora Maria das GraÇas da 
silva GoMEs, cargo MÉdico, matrícula n° 5813352/3, do dEPartaMEN-
to dE rEcUrsos HUMaNos para a UNidadE dE rEfErÊNcia EsPEcia-
liZada - MatErNo iNfaNtil.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE,
dirEtoria dE GEstÃo do traBalHo E da EdUcaÇÃo Na saÚdE, EM 25.03.2022.
KEllY dE cássia PEiXoto dE olivEira silvEira
dirEtora dE GEstÃo do traBalHo E da EdUcaÇÃo Na saÚdE.

Protocolo: 777731
Portaria N° 266 de 10 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 04/10/1973, HElio da GaMa cardoso, contratado 
para serviços prestados, para fins de regularização funcional, conforme 
processo 2020/658691.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE,
GaBiNEtE do sEcrEtário dE Estado dE saÚdE PÚBlica.
Portaria N° 267 de 10 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 01/06/1976, HElio da GaMa cardoso, como 
serviços prestados, para fins de regularização funcional, conforme proces-
so 2020/658691.
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: 777366
Portaria Nº 56/2022, de 28 de MarÇo de 2022.
o secretário adjunto de Gestão administrativa, no uso de suas atribuições 
legais, e CONSIDERANDO a obrigação da Administração de fiscalizar a exe-
cução de seus termos administrativos, nos termos da lei federal nº 8.666, 
de 21.06.93 com suas alterações, do decreto estadual nº 733 de 13.05.2013 
e demais normas regulamentares da matéria; o teor da cláusula Quinta do 
termo de convênio nº. 08/2022 e os autos do processo nº 2022/101915.
rEsolvE:
Designar como fiscal titular o servidor Irnando Siqueira da Trindade, matrí-
cula n° 5895988-1, e como suplante a servidora luciene sousa de sousa, 
matrícula nº 73504309-1, ambos com lotação no doca- 9º crs/sEsPa, 
para acompanhar, controlar e fiscalizar a execução do objeto deste Convê-
nio, mediante a elaboração de relatórios de acompanhamento de execução 
física e emissão de laudo conclusivo, nos termos do art. 1º da resolução 
nº 13.989/95 do tribunal de contas do Estado do Pará – t. c. E.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
GaBiNEtE do sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa/sEs-
Pa – ariEl doUrado saMPaio MartiNs dE Barros

Protocolo: 777265
Portaria Nº 55/2022, de 25 de MarÇo de 2022.
o secretário adjunto de Gestão administrativa, no uso de suas atribuições 
legais, e CONSIDERANDO a obrigação da Administração de fiscalizar a exe-
cução de seus termos administrativos, nos termos da lei federal nº 8.666, 
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de 21.06.93 com suas alterações, do decreto estadual nº 733 de 13.05.2013 
e demais normas regulamentares da matéria; o teor da cláusula Quinta do 
termo de convênio nº. 07/2022 e os autos do processo nº 2022/47779.
rEsolvE:
Designar como fiscal titular as servidoras Walemarina Barroso Sousa, ma-
trícula n° 5160987-1, e luciene sousa de sousa, matrícula nº 73504309-
1, e como suplentes os servidores irnando siqueira da trindade, matrícula 
nº 5895988-1 e Elaine araújo dos santos, matrícula nº 73504347-,1 todos 
com lotação no DOCA- 9º CRS/SESPA, para acompanhar, controlar e fis-
calizar a execução do objeto deste convênio, mediante a elaboração de 
relatórios de acompanhamento de execução física e emissão de laudo 
conclusivo, nos termos do art. 1º da resolução nº 13.989/95 do tribunal 
de contas do Estado do Pará – t. c. E.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
GaBiNEtE do sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa/sEs-
Pa – ariEl doUrado saMPaio MartiNs dE Barros

Protocolo: 777262
Portaria Nº 67/2022, de 28 de MarÇo de 2022.
o secretário adjunto de Gestão administrativa, no uso de suas atribuições 
legais, e CONSIDERANDO a obrigação da Administração de fiscalizar a exe-
cução de seus termos administrativos, nos termos da lei federal nº 8.666, 
de 21.06.93 com suas alterações, do decreto estadual nº 733 de 13.05.2013 
e demais normas regulamentares da matéria; o teor da cláusula Quinta do 
termo de convênio nº. 03/2022 e os autos do processo nº 2021/1257635.
rEsolvE:
Designar como fiscais os servidores Murilo Gonçalves Machado, matrícula 
n° 57197857-1, e cursino da silva lobato filho, matrícula nº 57223215-
2, ambos com lotação no dEsaM/sEsPa, para acompanhar, controlar e 
fiscalizar a execução do objeto deste Convênio, mediante a elaboração 
de relatórios de acompanhamento de execução física e emissão de laudo 
conclusivo, nos termos do art. 1º da resolução nº 13.989/95 do tribunal 
de contas do Estado do Pará – t. c. E.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
GaBiNEtE do sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa/sEs-
Pa – ariEl doUrado saMPaio MartiNs dE Barros

Protocolo: 777273

.

.

errata
.

errata ao termo de execução descentralizada n 001/2022- pro-
cesso 2020/325309 publicado no Diario oficial de 34.909 de 28 de 
março de 2022, protocolo 776952
oNde se LÊ: “tErMo dE EXEcUÇÂo dEscENtraliZada Nº 05/2022....”
Leia-se: “tErMo dE EXEcUÇÂo dEscENtraliZada Nº 01/2022....”

Protocolo: 777548
errata

Fica retiFicado Na Portaria N° 0364 de 15/03/2022, PUBLica-
da No doe N° 34.896 de 17/03/2022, QUe reMoVeU a serVidora 
MaNoeLa MeLo siLVa, MatrÍcULa Nº 57192168/2, o seGUiNte:
oNde se LÊ: Para a UNidadE dE rEaBilitaÇÃo – dEMÉtrio MEdrado.
Leia-se: Para a divisÃo dE iMUNiZaÇÃo.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE,
dirEtoria dE GEstÃo do traBalHo E da EdUcaÇÃo Na saÚdE, EM 24.03.2022.

Protocolo: 777233

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

5º terMo aditiVo ao coNtrato Nº. 009/2017 
Processo: 2017.511927 e anexos;
PartEs: sEsPa E EMPrEsa ticKEt solUÇÕEs HdfGt s/a,
do oBJEto o presente termo aditivo tem por objetivo prorrogar por Excepciona-
lidade por mais 12 (doze) meses o prazo de vigência do contrato nº. 009/2017.
da viGÊNcia: fica prorrogado o prazo de vigência do contrato nº 009/2017, 
por mais 12 (doze) meses, a contar de 27/03/2022 à 26/03/2023.
do valor: o valor mensal do contrato nº 009/2017 será de r$ 401.791,48 
(Quatrocentos e um mil setecentos e noventa e um reais e quarenta e oito 
centavos), perfazendo um valor anual de r$ 4.821.497,74 (Quatro milhões 
oitocentos e vinte e um mil quatrocentos e noventa e sete reais e setenta 
e quatro centavos).
da dotaÇÃo orÇaMENtária: a presente despesa está prevista na se-
guinte dotação orçamentária: funcional Programática: 4668, Elemento de 
despesa: 339030 e fonte de recurso: 0103002169 / 0303002169
DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais Cláusulas do Contrato nº. 
009/2017, não alteradas por este instrumento.
data da assiNatUra: 25/01/22
ordenador: ariEl doUrado saMPaio MartiNs dE Barros- secretario 
adjunto de Gestão administrativa- Portaria 335 de 03 de julho de 2020- 
ordenador de despesa

Protocolo: 777276

aPostiLaMeNto
.

aPostiLaMeNto 002/2022
contrato de Gestão Nº 001/sEsPa/2021 – HosPital rEGioNal dE castaNHal.
acrÉsciMo da foNtE dE rEcUrso 0386 no contrato de Gestão e seus 
respectivos aditivos- ProcEsso Nº 2022/275590
data da assinatura: 28/03/2022
ordenador: ariel dourado sampaio Martins de Barros –
secretário adjunto de Gestão administrativa.

aPostiLaMeNto 003/2022
contrato de Gestão N° 004/sEsPa/2021- centro Especializado de atendi-
mento covid-19- ParaUaPEBas
acrÉsciMo da foNtE dE rEcUrso 0386 no contrato de Gestão e seus 
respectivos aditivos- ProcEsso Nº 2022/279093.
data da assinatura: 28/03/2022
ordenador: ariel dourado sampaio Martins de Barros –
secretário adjunto de Gestão administrativa.

Protocolo: 777287

FÉrias
.

Portaria N° 430 de 28 de MarÇo de 2022/dGtes/sesPa.
a dirEtora dE GEstÃo do traBalHo E da EdUcaÇÃo Na saÚdE/dGtEs, 
usando de suas atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº. 039/03.04. 96,
rEsolvE:
coNcEdEr, férias regulamentares a servidora desta sEsPa, abaixo relacionado:

Matrícula servidor Período Aquisitivo Período de Gozo

5466555/2 WadiH laNa saad 04.07.2017 a 03.07.2018 15.06.2022 a 14.07.2022

5466555/2 WadiH laNa saad 04.07.2018 a 03.07.2019 15.07.2022 a 13.08.2022

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 28.03.2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira silveira
diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde.

Protocolo: 777701
Portaria N.º 431 de 28 de MarÇo de 2022/dGtes/sesPa.
a dirEtora dE GEstÃo do traBalHo E da EdUcaÇÃo Na saÚdE/dG-
tEs, usando de suas atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº. 
039/03.04. 96, coNsidEraNdo o processo 2022/367794;
r E s o l v E:
coNcEdEr 30(trinta) dias de férias regulamentares a servidora lUiZa 
lara coiado, identidade funcional nº 5930461/2, cargo de aGENtE ad-
MiNistrativo, lotada na divisão de Execução financeira, no período de 
01 de abril de 2022 a 30 de abril de 2022, referente ao período aquisitivo 
de 04 de janeiro de 2021 a 03 de janeiro de 2022.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
Gdv/dirEtoria dE GEstÃo do traBalHo E da EdUcaÇÃo Na saÚdE /
sEcrEtaria dE Estado dE saÚdE PÚBlica, em 28.03.2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira silveira
diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde.

Protocolo: 777753
Portaria N.º 432 de 28 de MarÇo de 2022/dGtes/sesPa.
a dirEtora dE GEstÃo do traBalHo E da EdUcaÇÃo Na saÚdE/dG-
tEs, usando de suas atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº. 
039/03.04. 96, coNsidEraNdo o processo 2022/364210;
r E s o l v E:
coNcEdEr 30(trinta) dias de férias regulamentares a servidora NaYara 
da cUNHa Matias, identidade funcional nº 5958034/1, cargo de ENfEr-
MEiro, lotada na diretoria técnica, no período de 01 de abril de 2022 a 30 
de abril de 2022, referente ao período aquisitivo de 04 de janeiro de 2021 
a 03 de janeiro de 2022.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
Gdv/dirEtoria dE GEstÃo do traBalHo E da EdUcaÇÃo Na saÚdE /
sEcrEtaria dE Estado dE saÚdE PÚBlica, em 28.03.2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira silveira
diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde.

Protocolo: 777787
Portaria N.º 427 de 28 de MarÇo de 2022/dGtes/sesPa.
a dirEtora dE GEstÃo do traBalHo E da EdUcaÇÃo Na saÚdE/dG-
tEs, usando de suas atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº. 
039/03.04. 96, coNsidEraNdo o processo 2022/365220;
r E s o l v E:
coNcEdEr 30(trinta) dias de férias regulamentares a servidora liEGNE 
costa roldao GoNÇalvEs, identidade funcional nº 5941288/2, cargo 
de aGENtE adMiNistrativo, lotada na diretoria técnica, no período de 
01 de abril de 2022 a 30 de abril de 2022, referente ao período aquisitivo 
de 11 de janeiro de 2021 a 10 de janeiro de 2022.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
Gdv/dirEtoria dE GEstÃo do traBalHo E da EdUcaÇÃo Na saÚdE /
sEcrEtaria dE Estado dE saÚdE PÚBlica, em 28.03.2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira silveira
diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde.

Protocolo: 777519

aLteraÇÃo de FÉrias
.

errata de FÉrias
Retifica-se a Portaria n°. 358/25.03.2022, publicada no DOE 
N°.34.909/28.03.2022, referente ao servidor JaMErsoN do Nasci-
MENto MoarEs, matrícula 5939320/2, o PEriodo dE GoZo dE fErias.
onde se lê: PEriodo dE GoZo: 01.04.2022 a 30.04.2022.
Leia-se: PEriodo dE GoZo: 11.04.2022 a 10.05.2022.
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 28.03.2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira silveira
diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde

Protocolo: 777254
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torNar seM eFeito
.

Portaria Nº. 433 de 28 de MarÇo de 2022/dGtes/sesPa
a dirEtora dE GEstÃo do traBalHo E da EdUcaÇÃo Na saÚdE/
dGtEs, usando de suas atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº. 
039/03.04. 96, coNsidEraNdo o que dispõe os artigos 74 a 76, da lei nº 
5.810, de 24 de janeiro de 1994; coNsidEraNdo o processo nº 2022/347962;
r E s o l v E:
torNar sEM EfEito, as férias regulamentares da servidora caroliNE 
olivEira dE fiGUEirEdo, identidade funcional 57191013/1, ocupante 
do cargo de farMacÊUtico, lotada na divisão de controle de doenças 
transmissíveis, no período de 11 de abril de 2022 a 30 de abril de 2022, 
referente ao período aquisitivo de 22 de outubro de 2019 a 21 de outubro 
de 2021, concedidas através da Portaria coletiva nº 269/15.03.2022, pu-
blicada no doE nº. 34.894 de 16.03.2022.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
Gdv/dirEtoria dE GEstÃo do traBalHo E da EdUcaÇÃo Na saÚdE /
sEcrEtaria dE Estado dE saÚdE PÚBlica, em 28.03.2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira silveira
diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde.

Protocolo: 777835

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de adesÃo À ata de reGistro de PreÇos Nº 
095/2021-ses - PreGÃo eLetrÔNico Para reGistro de 

PreÇos Nº 04/2020 – csL/ses/Ma - secretaria de estado 
de saÚde do MaraNHÃo

adesão à ata de registro de Preços nº 095/2021-sEs - Pregão Eletrônico 
para registro de Preços Nº 04/2020 – csl/sEs/Ma - Processo administra-
tivo n° 276851/2019-sEs, da secretaria de Estado de saúde do Maranhão.
 oBJEto: registro de Preços para eventual e futura aquisição de Equi-
pamentos Médicos Hospitalares (aParElHos dE raios-X MÓvEis), para 
atender as necessidades das Unidades de saúde da secretaria de Estado 
da saúde do Maranhão.
viGÊNcia: 29/03/2022 a 28/03/2023.
EMPrEsa: vMi tEcNoloGias ltda., cNPJ n°. 02.659.246/0001-03, En-
dereço: rua Prefeito Eliseu alves da silva, nº 400, distrito industrial G. a. 
de oliveira, lagoa santa – MG, cEP: 33.400-000.
solicitaNtE da adEsÃo: sEcrEtaria dE Estado dE saÚdE PÚBlica 
do Pará - sEsPa - ProcEsso Nº. 2022/203245.

iteM descriÇÃo UNd Qtde. soLic. VaLor UNitÁrio VaLor totaL da 
adesÃo

32 aParElHo dE raios-X MÓvEl UNd 08 r$ 136.000,00 r$ 1.088.000,00

dENisE da costa GoMEs silva
sEcrEtária adJUNta dE GEstÃo adMiNistrativa/sEsPa, em exercício.

Protocolo: 777636
Portaria Nº 429 de 28 de MarÇo de 2022 - dGtes/sesPa
a diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria Nº 039/03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996 e considerando o disposto 
do art. 72, inciso ii, da lei nº. 5810, de 24 de janeiro de 1994 e ainda o 
processo de n° 2022/361121.
rEsolvE:
autorizar o afastamento da servidora Maria clEa dE alENcar UcHoa, 
ocupante do cargo de administrador, id. funcional nº 54193780/2, lo tada 
na Unidade Especial - abrigo João Paulo ii, a contar de 14/03/2022, por 
um período de 08 (oito) dias, decorrente do falecimento de seu irmão.
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 28/03/2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira silveira
diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde

Protocolo: 777637

Portaria 315 de 28 de MarÇo de 2022
o sEcrEtário dE Estado dE saÚdE PÚBlica, no uso de suas atribui-
ções legais, estabelecidas na constituição Estadual e na legislação vigente 
do sistema Único de saúde. 
coNsidEraNdo a portaria n° 708 de 27 de julho de 2021, publicada no 
doE EXtra n° 34.654 de 29 de julho de 2021, que nomeia servidores para 
compor comissão Especial de seleção, destinada a processar e julgar cha-
mamentos públicos para seleção de organização social em saúde (oss);
rEsolvE: 
art 1º. designar a servidora isaBEla foNsEca MEsQUita, Mat.: 
80846178/2, advogada, assessora técnica, como Presidente da comissão 
no período de 01/04 a 30/04/2022, em substituição ao Presidente EUGÊ-
Nio PacEli fraNÇa rodriGUEs, Economista, Matricula 8400620/2, que 
encontrará de férias regulamentares, de acordo com a Portaria coletiva nº 
269 de 15/03/2022.

art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se, e cumpra-se.
rômulo rodovalho Gomes
secretário de Estado de saúde Pública

Protocolo: 777870

LABORATÓRIO CENTRAL
DO ESTADO DO PARÁ

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 45 de 24 de MarÇo de 2022
coNcEdEr a servidora EdiGlEUMa dUlcE costa da Mota, matrícula 
nº 5150078-1, ocupante do cargo de tÉcNico dE laBoratÓrio, lota-
da no laboratório central, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no período 
de 04 de maio de 2022 a 02 de junho de 2022, referente ao triênio de 
02/07/2014 a 01/07/2017.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
alBErto siMÕEs JorGE JUNior
diretor do lacEN/Pará

Protocolo: 777257

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo ao coNtrato 02/2020
termo aditivo: 2
data de assinatura: 11/03/2022
vigência: 03/04/2022 a 03/04/2023
valor: r$ 132.000,00 (anual)
Justificativa: Prorrogar a vigência do Contrato por um período de 12 (doze) 
meses.
contrato: 02/2020
contratado: traNscaBral ltda
ordenador: alBErto siMÕEs JorGE JUNior

Protocolo: 777581

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  1ª REGIONAL

.

coNtrato
.

contrato n°: 26
Exercício: 2022
Processo n°: 2021/1107995
Classificação do Objeto: Outros
objeto: aquisição de higiene e limpeza pessoal para os caPs icoaraci, 
caPs MaraJoara, caPs aMaZoNia, caPs GrÃo Pará E caPs rENas-
cEr UNidadEs dE aBraNGÊNcia do 1ºcrs/sEsPa, pelo período de12 
(doZE) meses.
valor total: r$ 6.930,00 (sEis Mil NovEcENtos E triNta rEais ).
data da assinatura: 25/03/2022
vigência: 25/03/2022 à 25/03/2023
Modalidade: PrEGÃo ElEtrÔNico
licitação n°: 05/2022
orçamento
Programa de trabalho: 907684
Natureza da despesa: 339030
fonte do recurso: 0349008847
origem do recurso: federal
contratado: JMf coMÉrcio E sErviÇos EirEli-ME
cNPJ: 11.036.136/0001-17
Endereço: trav. lomasvalentinas, N° 2625, sala 301 – Bairro do Marco – 
Belém/ Pa, cEP:66.093-677.
E-mail: jmfcomerciome@gmail.
telefones: (91) 3072-5775
Marco aNtoNio rodriGUEs NorMaNdo
dirEtor do 1º crs/sEsPa

Protocolo: 777723
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aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Modalidade: PreGÃo eLetrÔNico
Número/ano: 03/2022
Processo n°/ano: 2021/1062421
objeto: o objeto da presente licitação é a aquisição de Enxoval dE caMa 
E BaNHo com diversas especificações , destinada aos CAPS Icoaraci, CAPS 
Marajoara, caPs amazônia, caPs Grão Pará e caPs renascer unidades de 
abrangência do 1ºcrs/sEsPa.
Entrega do Edital: WWW.coMPrasGovErNaMENtais.Gov.Br
observação: dÚvidas E EsclarEciMENtos atravEs do E-Mail: lici-
tacao1crs@oUtlooK.coM
responsável pelo certame: dUcival da silva Brito
local de abertura: WWW.coMPrasGovErNaMENtais.Gov.Br
data da abertura: 08 de abril de 2022
Hora da abertura: 10:00 (Horário de Brasília)
orçamento
ProJEto/atividadE: 907684
foNtE (recurso federal): 0349008847
NatUrEZa da dEsPEsa: 3390-30
ordenador: Marco aNtoNio rodriGUEs NorMaNdo
dirEtor 1º crs/sEsPa

Protocolo: 777759

.

.

diÁria
.

Portaria de coNcessÃo n° 155/2022 – 28/03/2022
o diretor do 1° cENtro rEGioNal dE saÚdE/sEsPa, no uso de suas 
atribuições lhe conferida pela Portaria 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n°33.777 de 10.01.19, e tendo em vista 
as instruções contidas em fundamento legal:  no  art. 145 da lei 5.810 de 
24/01/1994, dEcrEto Nº 2.819 de 06 de setembro de 1994, disciplina a 
concessão de DIÁRIAS em missão Oficial do Estado.
resolve:
conceder: 04 meias diárias aos servidor(es):
5957443/1 / Maria caroliNE  Barros dE Matos (Enfermeira) / 04 
meias diárias (deslocamento) / no período de 04 a 07/04/2022.<br
5957448/1/ talia  JEsUs aMador coElHo (técnica de Enfermagem) / 
04 meias diárias (deslocamento) / no período de 04 a 07/04/2022.<br
57174858/1 / MoNica MElo dE QUEiroZ saNtos, (veterinária) / 04 
meias diárias (deslocamento) / no período de 04 a 07/04/2022.<br
57173282/1 /EdiNaldo MiraNda da silva (Motorista) / 04 meias diárias 
(deslocamento) / no período de 04 a 07/04/2022.<br
origem: BElEM/Pa - Brasil
destino(s, MaritUBa E saNta BarBara - Pa
objetivo: os quais farão visita técnica para tratar do Programa viGisolo 
Nos municípios e períodos citados acima.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
ordenador: Marco antônio rodrigues Normando
Portaria de coNcessÃo n° 156/2022 – 28/03/2022
o diretor do 1° cENtro rEGioNal dE saÚdE/sEsPa, no uso de suas 
atribuições lhe conferida pela Portaria 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n°33.777 de 10.01.19, e tendo em vista 
as instruções contidas em fundamento legal:  no  art. 145 da lei 5.810 de 
24/01/1994, dEcrEto Nº 2.819 de 06 de setembro de 1994, disciplina a 
concessão de DIÁRIAS em missão Oficial do Estado.
resolve:
conceder: 05 meias diárias aos servidor(es):
5957443/1 / Maria caroliNE  Barros dE Matos (Enfermeira) / 05 
meias diárias (deslocamento) / no período de 11 a 14 e 18/04/2022.<br
5957448/1/ talia  JEsUs aMador coElHo (técnica de Enfermagem) / 
05 meias diárias (deslocamento) / no período de 11 a 14 e 18/04/2022.<br
57174858/1 / MoNica MElo dE QUEiroZ saNtos, (veterinária) / 05 
meias diárias (deslocamento) / no período de 11 a 14 e 18/04/2022.<br
origem: BElEM/Pa - Brasil
destino(s, aNaNiNdEUa, BENEvidE, MaritUBa E saNta BarBara - Pa
objetivo: os quais farão visita técnica para tratar do Programa ZooNosE 
intinerante, Nos municípios e períodos citados acima.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
ordenador: Marco antônio rodrigues Normando

Protocolo: 777822

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  3ª REGIONAL

.

coNtrato
.

coNtrato Nº 002/3ºcrs/sesPa/2022
Processo Nº 2022/327483
objeto: contratação de empresa especializada em serviço de manutenção 
elétrica preventiva e corretiva, com fornecimento de materiais caso neces-
sário, no setor de farmácia da Unidade de dispensação de Medicamentos 
Especializados – UdME, setor este que faz parte da divisão de controle e 
avaliação deste 3º centro regional de saúde/sEsPa, visando atender à 
necessidade urgente de evitar possíveis prejuízos à administração Pública 
e transtornos aos servidores e usuários deste setor, pelo período de 03 
(três) meses, conforme condições, quantidades, prazos e exigências esta-
belecidos no Termo de Referência identificado no preâmbulo e na proposta 
vencedora, os quais integram este processo, independente de transcrição.

iteM descriÇÃo/
esPeciFicaÇÃo

ideNtiFi-
caÇÃo cÓd. 

siMas
aPres. QUaN-

tidade
VaLor 
totaL

01

serviço de manutenção elétrica preventiva e corretiva, 
com fornecimento de materiais caso necessário, no setor 
de farmácia onde funciona a Unidade de dispensação de 

Medicamentos Especializados – UdME.

24062-1 UNd. 01 r$3.000,00

data de assinatura: 28/03/2022.
vigência: 28/03/2022 a 28/06/2022.
o valor: r$ 3.000,00 (três mil reais).
dotação orçamentária:
P.i: 4120008338c
Programa de trabalho: 908338
Natureza da despesa: 339039
fonte de recurso: 0103000000
ação: 235585
coNtratada: EliaNE dE castro lEitE | cNPJ: 22.920.038/0001-15
ordenador: Mário MoraEs cHErMoNt filHo – diretor regional/3º crs/
sEsPa – Portaria Nº 1.519/2021-ccG de 30 de setembro de 2021 – 
Matrícula: 5912309/2 – ordenador de despesa.

Protocolo: 777853

diÁria
.

Portaria Nº 272 e 273  de diaria 28/03/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar encontro no município acima listado para instalação das 
referências técnicas em Educação na saúde e Humanização.
origem: castanhal –Pa-Brasil
destino: são francisco do Pará Período: 07/04/2022
servidores: sandro J. da silva cavalcante pedagogo cPf- 254.476.882.72 
mat. 5548004/1
ana regina U. viana silva assist. social cPf- 252.649.072.34 
mat.3243087/3
francisco P. da silva costa motorista cPf- 036.584.723.15 mat. 5149290/1
ordenador: Mário Moraes chermont filho

Protocolo: 777250
Portaria Nº 269,270 e 271  de diaria 28/03/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar supervisão e acompanhamento no processo operacio-
nalização do Programa de tratamento fora domicilio (tfd) no município de 
igarapé-açú
origem: castanhal –Pa-Brasil
destino: igarapé-açú Período:  05,06, e 07/04/2022
servidores: Zólia Hungria  de amorin Borges ag. administrativo cPf- 
700.586.872.20 mat.57290898
Eliana M. da silva cavalcante Enfermeira cPf- 176.559.352.20 mat. 
5278074-3
francisco P. da silva costa motorista cPf- 036.584.723.15 mat. 5149290/1 
periodo: 05,06/04/2022
João ricardo da rocha rodriguês motorista cPf- 689.018.952.34 mat. 
57205648/1 periodo: 07/04/2022
ordenador: Mário Moraes chermont filho

Protocolo: 777226
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Portaria Nº 274 e 275  de diaria 28/03/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: Buscar matérias como, medicamentos , insulinas, medicamentos 
específicos (Demanda Judicial), medicamento da UDIME, insumos e outros 
materiais, em Belém.
origem: castanhal –Pa-Brasil
destino: Belém Período: 05/04/2022
servidores: Maria do carmo da silva Gouveia datilografo cPf- 
226.916.692.20 mat. 5170818/1
José r. Holanda de Melo costa motorista cPf- 134.588.842.20 
mat721220/1
ordenador: Mário Moraes chermont filho

Protocolo: 777296
Portaria Nº 278 e 279  de diaria 28/03/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: Buscar matérias como, medicamentos , insulinas, medicamentos 
específicos (Demanda Judicial), medicamento da UDIME, insumos e outros 
materiais, em Belém.
origem: castanhal –Pa-Brasil
destino: Belém Período: 12/04/2022
servidores: Maria do carmo da silva Gouveia datilografo cPf- 
226.916.692.20 mat.5170818/1
Benedito José de lima da silva motorista cPf-233.862.232.49 mat. 
5705304/1
ordenador: Mário Moraes chermont filho

Protocolo: 777312
Portaria Nº 276 e 277  de diaria 28/03/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: Buscar matérias como, medicamentos , insulinas, medicamentos 
específicos (Demanda Judicial), medicamento da UDIME, insumos e outros 
materiais, em Belém.
origem: castanhal –Pa-Brasil
destino: Belém Período: 07/04/2022
servidores: Maria do carmo da silva Gouveia datilografo cPf- 
226.916.692.20 mat.5170818/1
cícero alves ferreira motorista cPf-108.102.502.68 mat.0478954
ordenador: Mário Moraes chermont filho

Protocolo: 777303
Portaria Nº 280 e 281  de diaria 28/03/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: Buscar matérias como, medicamentos , insulinas, medicamentos 
específicos (Demanda Judicial), medicamento da UDIME, insumos e outros 
materiais, em Belém.
origem: castanhal –Pa-Brasil
destino: Belém Período: 14/04/2022
servidores: Maria do carmo da silva Gouveia datilografo cPf- 
226.916.692.20 mat.5170818/1
João ricardo da rocha rodriguês motorista cPf- 689.018.952.34 mat. 
57205648/1
ordenador: Mário Moraes chermont filho

Protocolo: 777326
Portaria Nº 282 e 283  de diaria 28/03/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: Buscar matérias como, medicamentos , insulinas, medicamentos 
específicos (Demanda Judicial), medicamento da UDIME, insumos e outros 
materiais, em Belém.
origem: castanhal –Pa-Brasil
destino: Belém Período: 19/04/2022
servidores: Maria do carmo da silva Gouveia datilografo cPf- 
226.916.692.20 mat.5170818/1
João ricardo da rocha rodriguês motorista cPf- 689.018.952.34 mat. 
57205648/1
ordenador: Mário Moraes chermont filho

Protocolo: 777332
Portaria Nº 284 e 285  de diaria 28/03/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: Buscar matérias como, medicamentos , insulinas, medicamentos 
específicos (Demanda Judicial), medicamento da UDIME, insumos e outros 
materiais, em Belém.
origem: castanhal –Pa-Brasil
destino: Belém Período: 26/04/2022
servidores: Maria do carmo da silva Gouveia datilografo cPf- 
226.916.692.20 mat.5170818/1
cícero alves ferreira motorista cPf- 108.102.502.68 mat.0478954
ordenador: Mário Moraes chermont filho

Protocolo: 777342

Portaria Nº 286 e 287  de diaria 28/03/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: Buscar matérias como, medicamentos , insulinas, medicamentos 
específicos (Demanda Judicial), medicamento da UDIME, insumos e outros 
materiais, em Belém.
origem: castanhal –Pa-Brasil
destino: Belém Período:  28/04/2022
servidores: Maria do carmo da silva Gouveia datilografo cPf- 
226.916.692.20 mat.5170818/1
José r. Holanda de Melo costa motorista cPf-134.588.842.20 mat. 721220/1
ordenador: Mário Moraes chermont filho

Protocolo: 777348

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  5ª REGIONAL

.

Portaria Nº 045 de 23/03/2022
fUNdaMENto lEGal: art. 149 da lEi 5.810/94
oBJEtivo: ParticiPar da rEUNiÃo ordiNária da coMissÃo iNtEr-
GEstorEs rEGioNal – cir MEtroPolitaNa iii.
PErÍodo: 30/03/2022
QUaNtidadE dE diárias: 0,5
oriGEM: sÃo MiGUEl do GUaMá
dEstiNo (s): castaNHal – Pa.
sErvidor (Es):

NoMe MatricULa carGo

Maria lUcilENE riBEiro das cHaGas 56874892 dirEtora dE cENtro rEGioNal

aNtoNia cEcÍlia dE soUZa liMa 5896306/1 aGENtE adMiNistrativo

saloMÃo lira da silva 57206131/1 aGENtE dE coNtrolE dE 
ENdEMias

ordENador: Maria lUcilENE riBEiro das cHaGas
Protocolo: 777554

Portaria Nº 046 de 23/03/2022
fUNdaMENto lEGal: art. 149 da lEi 5.810/94
oBJEtivo: coNdUZir sErvidorEs ParticiPar da rEUNiÃo ordiNá-
ria da cir MEtroPolitaNa iii.
vEÍcUlo oficial doBlÔ – Placa QEc 6E64
PErÍodo: 30/03/2022
QUaNtidadE dE diárias: 0,5
oriGEM: sÃo MiGUEl do GUaMá
dEstiNo (s): castaNHal -Pa.
sErvidor (Es):

NoMe MatricULa carGo
fraNK JUNior carvalHo costa 57234098/1 Motorista

ordENador: Maria lUcilENE riBEiro das cHaGas
Protocolo: 777560

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  7ª REGIONAL

.

t.
.

torNar seM eFeito
.

7º ceNtro reGioNaL de saÚde
Portaria N.º 098 de 28 de MarÇo de 2022
o diretor do 7º centro regional de saúde / sEsPa, usando de suas atribui-
ções que foram conferidas pela Portaria n.º 55/20.11.2000, publicado no 
Diário Oficial do Estado n.º 29.347/24.11.2000.
r E s o l v E:
tornar sem efeito a Portaria Nº 014 de 18/03/2022 - Publicadas no 
34.903 de 23/03/2022, para a concessão de licença Prêmio da servidora:
ana Maria ferreira dos santos, cargo: agente de Portaria, Matrícula: 
517947/1, referente ao triênio de 01/02/2015 e 31/01/218, com gozo para 
o período de: 01/06/2022 a 31/07/2022.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
valdiNEi silva tEiXEira JÚNior
diretor do 7º centro regional de saúde/sEsPa

Protocolo: 777631
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SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  9ª REGIONAL

.

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 01 de 18 de MarÇo de 2022
a dirEtora do 9° cENtro rEGioNal dE saÚdE, usando de suas 
atribuições 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 n°2022/283521
i – coNcEdEr ao servidor Jodson Miguel colares de sousa, cPf 
599.056.382-53, matrícula: 57207550, Cargo: Marinheiro fluvial de ma-
quinas, lotada no 9ºcrs/sEsPa, suprimento de fundos no valor total de 
R$ 400,00 (quatrocentos reais), o qual deverá observar a classificação 
orçamentária abaixo:
Programa de trabalho:908338 ; fonte do recurso 0103; Natureza da des-
pesa:339030; valor:200,00
Programa de trabalho:908338 ; fonte do recurso 0103; Natureza da des-
pesa:339039; valor: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.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE. sEsPa/ 9° 
crs, 28 de Março de 2022.
aliNE Nair liBEral cUNHa diretora do 9° centro regional de saúde

Protocolo: 777317

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  10ª REGIONAL

.

t.
.

torNar seM eFeito
.

Publicada sob o Numero de Protocolo: 776618
Publicada no d.o N.º 34.907 de 25/03/2022.
solicitação de diária das servidoras
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
origem: altamira
destino: anapu e Pacaja
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crs/ sEsPa

Protocolo: 777227
Publicada sob o Numero de Protocolo: 776198
Publicada no d.o N.º 34.907 de 25/03/2022.
solicitação de diária das servidoras
servidor: 0498789/ fraNcisco foNtENElE dE PiNHo (agente de saúde
Pública) / 6,5 diárias (completa) de 03/04/2022 a 09/04/2022
origem: altamira
destino: anapu e Pacaja
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crs/ sEsPa

Protocolo: 777229

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  12ª REGIONAL

.

.

.

Portaria
.

Portaria N° 007 de 28 de Março de 2022.
a diretora do 12° centro regional de saúde, no uso de suas atribuições 
legais, através da Portaria Nº 1.700/23.11.2021;
considerando as Exigências da lei federal nº 10.520/2002, da lei Estadual 
nº 6.474/2002, do decreto federal nº 5.450/2005 e do decreto Estadual 
n º 2.069/2006;

rEsolvE
l - designar como Pregoeiro o servidor PEdro lUiZ GoMEs e o servidor 
arMaNdo viEira do NasciMENto como suplente para realização dos 
procedimentos licitatórios pelo o prazo de (01) ano;
ll – designar os servidores abaixo relacionados, para compor a comissão 
de apoio aos Procedimentos de licitação na Modalidade Pregão Eletrônico, 
conforme as necessidades e indicações do pregoeiro;
• ANNETH DA SILVA MATOS
• LUIZMAR GUILHERME DA SILVA
• DARLEY DA SILVA SANTOS
iii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se 
as disposições em contrário.
PUBliQUE-sE, rEGistrE E cUMPra-sE
GaBiNEtE da dirEtora do 12º cENtro  rEGioNal dE saÚdE, 28 de 
Março de 2022.
Jucirema de souza Gomes
diretora do 12ºcrs/sEsPa
Portaria – 1.700/23.11.2022

Protocolo: 777858
Portaria N° 008 de 28 de Março de 2022.
a diretora do 12° centro regional de saúde, no uso de suas atribuições 
legais, e; coNsidEraNdo as exigências da lei n° 8.666, regulamenta o 
art. 37, inciso XXi, da constituição federal institui normas para licitações 
e contrato da administração Pública e dá outras providencias.
rEsolvE
i - designar os servidores a seguir relacionados para compor a comissão 
Permanente de licitação desta 12° centro regional de saúde/sEsPa:
PrEsidENtE:
PEdro lUiZ GoMEs
MEMBros:
aNEtH da silva Matos
lUiZMar GUilHErME da silva
sUPlENtEs:
JEaN carvalHo MENdoNÇa
darlEY da silva saNtos
ii - os suplentes substituirão os membros permanentes em caso de afas-
tamento ou impedimento legal;
iii - Um dos membros permanentes responderá pelo presidente no caso de 
afastamento ou impedimentos deste, observada a ordem do item;
iv - sem prejuízo das atribuições expressamente previstas em lei, compe-
tirá à comissão Permanente de licitação:
1. a) coordenar os Processos de licitação
2. b) confeccionar minutas de Editais e contratos, submetendo-as aprecia-
ção da assessoria Jurídica;
3. c) Processar e julgar a fase de habilitação das propostas
4. d) Classificar e manifestar-se em 1ª instancia dos recursos eventual-
mente interpostos;
5. e) requisitar parecer técnico e/ou jurídico, quando julgar necessário;
6. f) Providenciar publicações necessárias na forma da legislação vigente
7. g) Praticar todos os atos necessários para conservação de suas finalidades.
v - Uma vez exaurido o prazo recursal e julgados todos os recursos even-
tualmente interpostos, o resultado alcançado pela comissão será levado 
à deliberação do titular do Órgão para homologação e adjudicação, sem 
prejuízo de contingentes revogações ou anulação quando necessárias;
vi - os membros da comissão Permanentes de licitação responderão so-
lidariamente por todos os atos praticados pela comissão, salvo se posição 
individual divergente e fundamentada tiver sido registrada em ata lavrada 
na reunião em que tiver sido tomada a decisão, de acordo com o parágrafo 
3°, do artigo 51 da lei n°8.666/93;
vii - a comissão exercerá suas atribuições pelo prazo de (1) ano;
viii - os membros da comissão e da equipe de apoio relacionados no 
anexo desta Portaria somente exercerão exclusivamente a função quando 
houve processo licitatório.
iX - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se 
as disposições em contrario.
PUBliQUE-sE, rEGistrE E cUMPra-sE
Gabinete da diretora do 12º centro regional de saúde, 28 de Março de 2022.
Jucirema de souza Gomes
diretora do 12ºcrs/sEsPa
Portaria – 1.700/23.11.2022

Protocolo: 777864
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HOSPITAL OPHIR LOYOLA

.

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico Nº 017/2022 - irP
Processo nº 2021/1266937
objeto: fornecimento continuado de gases medicinais liquefeitos e não 
liquefeitos, com comodato dos dispositivos de produção, armazenamento 
e operação dos sistemas de baterias reservas de oxigênio; ar medicinal e 
demais gases especiais aplicados atualmente nas áreas assistenciais do 
Hol, pelo período de 12 meses.
a autoridade competente do Hospital ophir loyola, homologa o aludido 
certame, efetuado sob o critério “Menor Preço”, em favor da empresa:
WHitE MartiNs GasEs iNdUstriais do NortE ltda
valor total da licitação: r$ 1.016.553,28
Belém, 22 de Março de 2022
diretora Geral: ivEtE GadElHa vaZ

Protocolo: 777266

aPostiLaMeNto
.

2º terMo de aPostiLaMeNto ao coNtrato 
adMiNistratiVo N.º 049/2021

ProcEsso: 2022/303167
coNtratada: iMPrENsa oficial do Estado - ioE
JUstificativa com base nas informações lançadas nos autos do processo 
nº 2022/303167 nos autos do processo nº 2022/303167, que solicita ajus-
te no contrato administrativo 049/-2021, razão pela qual solicita as devi-
das alterações. Em face do exposto na Portaria n.º042 de 08 de março de 
2022, publicada no d.o.E. de 14 de março de 2022, página 16, contendo o 
reajuste dos preços das publicações.

Padrão de Publicação Unidade de medida Área de impressão cliente Valor
a4 1 cm x 9,13 cm 9,13 cm administração Pública Estadual r$ 7,00

data da assiNatUra: 25/03/2022
ivEtE GadElHa vaZ
diretora Geral

Protocolo: 777416

oUtras MatÉrias
.

Portaria N° 253/2022 – GaB/dG/HoL.
a dirEtora GEral do HosPital oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo dEcrEto de 01/12/2021, publicado no doE 
nº 34.783 de 02/12/2021.
coNsidEraNdo os termos contido no processo nº 2022/258304 de 
04/03/2022.
rEsolvE:
distratar a pedido, a partir de 04/03/2022, a servidora tErEZa cilENE 
saNtos dE liMa, técnico de Enfermagem, matrícula nº 5942026/2, lotada 
no centro de suporte de Enfermagem (ambulatório), admitida sob o regime 
das leis complementares 007/1991 e 77/2011 - servidor temporário.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Hospital ophir loyola.
Em, 28 de março de 2022.
ivEtE GadElHa vaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 777655
Portaria Nº 255/2022-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 essencialidade das atividades deste Hospital, que sus-
citam a prorrogação da jornada de trabalho, tendo em vista a necessidade 
do serviço;
coNsidEraNdo o disposto na alínea “a” parágrafo 1º do art. 137 da lei 
5.810/94.
coNsidEraNdo os termos contidos nos Processos nº 2021/1361672 de 
30/11/2021.
rEsolvE:
CONCEDER a Gratificação de Tempo Integral, a partir de 01/04/2022, de 
acordo com a legislação vigente, no percentual de 50% sobre o salário – 
base, ao servidor Edivaldo daMascENo dE MoraEs JUNior, agente 
administrativo, matrícula n° 5906721/1, pertencente ao Quadro de Pessoal 
ativo do Hol.
Esta Gratificação poderá ser suspensa a qualquer momento, a critério da 
direção deste Hospital e não se incorporará para nenhum efeito à remune-
ração ou provento do (a) servidor (a).
dÊ – sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Hospital ophir loyola.
Em, 28 de março de 2022.
ivEtE GadElHa vaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 777771

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos Nº 013/2022 - 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 017/2022

Processo nº. 2021/1266937
forNEcEdor: WHitE MartiNs GasEs iNdUstriais do NortE ltda
valor total: r$ 1.016.553,28
data de assinatura: 23/03/2022
viGÊNcia: 23/03/2022 a 22/03/2023
oBJEto: aquisição de Material técnico para a realização de exames citoge-
néticos, conforme abaixo:

iteM Qtde 
(aNo) UNd. Lote 01

 (esPeciFicaÇÃo do ProdUto) VaLor UNitÁrio

1 230.000 M3 oxigênio líquido, com pureza de 99,98% r$ 4,00
2 924 M3 oxigênio Medicinal Gasoso, com pureza de 99,98% r$ 31,12
3 15.000 M3 Nitrogênio líquido para produção de ar medicinal r$ 3,52

4 872 M3 ar Medicinal, fornecido em cilindros com capacidade para 
6,6 ou 9 m3. r$ 17,20

diretora Geral: ivEtE GadElHa vaZ
Protocolo: 777268

.

.

FUNDAÇÃO SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 312/2022/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 2020/935293
rEsolvE:
i - dEsiGNar o servidor José roberto duarte Júnior, cargo: Gerente, 
Matrícula: 57192723, lotado na Gerência de diagnóstico por imagem e 
Endoscopia. contato: (91) 4009-2248, E-mail: jose.junior@santacasa.pa.
gov.br, para exercer o encargo de fiscal do contrato nº 091/2022/fscMP, 
oriundo do PE Nº018/2021/FSCMP; firmados pela SANTA CASA DE MISE-
ricÓrdia do Pará - fscMP com a empresa ProctoGastro PrEstacao 
dE sErvicos MEdicos ltda, cNPJ: 01.832.879/0001-09, tendo como 
objeto a PrEstaÇÃo dE sErviÇo dE ENdoscoPia.
II - DESIGNAR para fiscal substituto a servidora Tathiana Ribeiro Carneiro 
soares, cargo: Médica anestesiologista, Matrícula: 57174949, lotada na 
Gerência de diagnóstico por imagem e Endoscopia. contato: (91) 4009-
2248, E-mail: tathiana.soares@santacasa.pa.gov.br. .
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Belém/Pa, 28 de março de 2022.
BrUNo MENdEs carMoNa
PrEsidENtE
fUNdaÇÃo saNta casa dE MisEricÓrdia do Pará

Protocolo: 777769
Portaria Nº 314/2022/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 2021/1078438
rEsolvE:
i - dEsiGNar o servidor Marcelo cardoso costa angelim frota, matrícu-
la: 80846258/5, cargo: Eng° cívil,lotado na GEff-fscMP, E-mail: mar-
celo.frota@santacasa.pa.gov.br, telefone: (91)4009-2327, para exer-
cer o encargo de fiscal do contrato nº 094/2022/fscMP, oriundo do 
PE 077/2021/FSCMP; firmados pela SANTA CASA DE MISERICÓRDIA 
do Pará - fscMP com a empresa david MorEira E cia ltda – EPP, 
cNPJ:03.564.152/0001-05, tendo como objeto a aquisição e instalação de 
Equipamentos de climatização com fornecimento de mão de obra e de todo 
o material necessário para o Novo ambulatório de Pediatria da fundação 
santa casa de Misericórdia do Pará, 2º pavimento, em complemento a 
instalação existente no térreo e no 1° pavimento,
ii - dEsiGNar o servidor Eng° cívil carlos José Queiroz Junior, Matrícu-
la: 5957140/1, lotado na GEff-fscMP, E-mail: carlos.junior@santacasa.
pa.gov.br, telefone: (91)4009-2282, para, na ausência do titular, exercer 
o encargo de substituto.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Belém/Pa, 25 de março de 2022.
BrUNo MENdEs carMoNa
PrEsidENtE
fUNdaÇÃo saNta casa dE MisEricÓrdia do Pará
coNtrataNtE

Protocolo: 777797
Portaria Nº 313/2022/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 2022/52568
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rEsolvE:
i - dEsiGNar o servidor victor Matheus silva Maués, cPf 025.508.762-
45, matrícula : 5917752/3, lotado na cEdP- coordenação de desenvol-
vimento de Pessoas, para exercer o encargo de fiscal do contrato nº 
092/2022/fscMP, oriundo do tErMo dE iNEXiGiBilidadE dE licitaÇÃo 
Nº 004/2022/FSCMP; firmado pela SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO 
Pará - fscMP com a a sociEdadE BENEficENtE israElita BrasilEi-
ra alBErt EiNstEiN, cNPJ: 60.765.823/0001-30, tendo como objeto 
a aQUisiÇÃo dE (UMa) vaGa Para ParticiPaÇÃo No cUrso MBa EXE-
cUtivo EM GEstÃo dE saÚdE.
ii - dEsiGNar a servidora lorena Mayara santana tenório, matricu-
la:5952535/1, lotada na cEdP–coordenação de desenvolvimento de Pes-
soas, tel: 91 4009-2282, para, na ausência do titular, exercer o encargo 
de fiscal substituto.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Belém/Pa, 28 de março de 2022.
BrUNo MENdEs carMoNa
PrEsidENtE
fUNdaÇÃo saNta casa dE MisEricÓrdia do Pará

Protocolo: 777813
Portaria Nº 307/2022/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 o servidor carlos aNtoNio tavarEs, matrícula: 
5468264/3, cargo: coordenador de almoxarifado, lotado na coordena-
ção de almoxarifado - calM, telefone (91) 4009-2371, E-mail: almoxa-
rifado@santacasa.pa.gov.br, para exercer o encargo de fiscal do contra-
to nº 093/2022/FSCMP, oriundo do PE SRP 058/2021/FSCMP; firmados 
pela saNta casa dE MisEricÓrdia do Pará - fscMP com a empre-
sa NortH distriBUidora dE ProdUtos MEdicos E HosPitalarEs 
ltda, cNPJ: 34.175.735/0001-78, tendo como objeto a aQUisiÇÃo dE 
MatErial tÉcNico HosPitalar – Kit dE dErivaÇÃo vENtricUlar E 
válvUlas dE HidrocEfalia.
ii - dEsiGNar a servidora lÍvia fÉliX dE olivEira, matrícula: 
54195751/1, cargo: Enfermeira, lotada na coordenação de almoxarifado 
- calM, telefone (91) 4009-2371, E-mail: livia.felix@santacasa.pa.gov.
br, para, na ausência do titular, exercer o encargo de substituto.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Belém/Pa, 25 de março de 2022.
BrUNo MENdEs carMoNa
PrEsidENtE
fUNdaÇÃo saNta casa dE MisEricÓrdia do Pará

Protocolo: 777279

.

.

coNtrato
.

coNtrato: 092/2022/FscMP
Exercício: 2022
objeto: aQUisiÇÃo dE (UMa) vaGa Para ParticiPaÇÃo No cUrso MBa 
EXEcUtivo EM GEstÃo dE saÚdE
valor: r$ 59.731,40
data de assinatura: 24/03/2022
vigência: 24/03/2022 a 30/09/2023
 PaE Nº 2022/ 52568-tErMo dE iNEXiGiBilidadE dE licitaÇÃo Nº 
004/2022/fscMP
fUNcioNal ProGraMática: 10.128.1507.8924
foNtEs dE rEcUrsos: 0349006489;
ElEMENto dE dEsPEsa: 339039
contratado: sociEdadE BENEficENtE israElita BrasilEira alBErt 
EiNstEiN; cNPJ/Mf n.º 60.765.823/0001-30
Endereço: av. albert Einstein, 627/701. Morumbi, são Paulo/
sP, cEP: 05652-900 , telefone: (11) 97136-4022
ordenador: BrUNo MENdEs carMoNa
Presidente da fscMP

Protocolo: 777804
coNtrato: 094/2022/FscMP

Exercício: 2022
objeto: aquisição e instalação de Equipamentos de climatização com forne-
cimento de mão de obra e de todo o material necessário para o Novo ambu-
latório de Pediatria da fundação santa casa de Misericórdia do Pará, 2º pavi-
mento, em complemento a instalação existente no térreo e no 1° pavimento
valor: r$ 572.463,16
data de assinatura: 25/03/2022
vigência: 25/03/2022 a 25/03/2023
PE nº 077/2021/fscMPa - PaE Nº 2021/1078438
fUNcioNal ProGraMática: 10.302.1507.8288 e 10.302.1507.8289;
foNtE dE rEcUrso: 0101, 0103, 0261, 0269, 0301008850 e seus res-
pectivos superavits;
ElEMENto dE dEsPEsa: 339039 e 449052;
contratado: david MorEira E cia ltda – EPP; cNPJ/Mf n.º 
03.564.152/0001-05
Endereço:av. conselheiro furtado, nº 3039, altos, são Bras, Belém-Pa, 
cEP: 66.063-060, telefone: (91)3249-1510/ 3229-4723/ (91)99999-1510
ordenador: BrUNo MENdEs carMoNa
Presidente da fscMP

Protocolo: 777781

coNtrato: 091/2022/FscMP
Exercício: 2022
objeto: PrEstaÇÃo dE sErviÇo dE ENdoscoPia
valor: r$3.258.800,00
data de assinatura: 25/03/2022
vigência: 25/03/2022 a 24/03/2023
PE 018/2021/fscMP - PaE Nº 2020/935293
funcional Programática: 10.302.1507.8288
fontes de recursos: 0101, 0103, 0269, 0269003264 e seus respectivos 
superavits;
Elemento de despesa: 339039
contratado: ProctoGastro PrEstacao dE sErvicos MEdicos 
ltda, cNPJ/Mf sob o n.º 01.832.879/0001-09,
Endereço: av Generalíssimo deodoro nº817, Bairro: Nazaré, Belém-Pa, 
cEP: 66.055-240, telefone: (91) 3224-7675/ (91) 3347-5990
ordenador: BrUNo MENdEs carMoNa
Presidente da fscMP

Protocolo: 777767
coNtrato: 093/2022/FscMP

Exercício: 2022
objeto: aQUisiÇÃo dE MatErial tÉcNico HosPitalar – Kit dE dEri-
vaÇÃo vENtricUlar E válvUlas dE HidrocEfalia
valor: r$ 520.000,00
data de assinatura: 25/03/2022
vigência: 25/03/2022 a 25/03/2023
PE srP 069/2021/fscMPa - PaE Nº 2021/471878
fUNcioNal ProGraMática: 10.302.1507.8288
foNtEs dE rEcUrsos: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264, 
0269006841, 0269006842, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 
0269008101, 0269008102, 0149006653 e seus respectivos superávits;
ElEMENto dE dEsPEsa: 339030
contratado: NortH distriBUidora dE ProdUtos MEdicos E HosPita-
larEs ltda; cNPJ/Mf n.º 34.175.735/0001-78
Endereço:rua antonio Everdosa, n°632, Bairro: Pedreira, Belém/Pa, cEP: 66.085-752
telefone: (91)3349-2455/98513-8348
ordenador: BrUNo MENdEs carMoNa
Presidente da fscMP

Protocolo: 777278

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 279/2022 – caPe/GP/FscMP
o PrEsidENtE da fUNdaÇÃo saNta casa dE MisEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 30/04/2019, publicado no doE n° 33.864, de 02/05/2019,
considerando o Processo nº 2022/307990;
r E s o l v E:
torNar sEM EfEito o período de férias de rosivaldo carNEiro 
farias, cargo motorista, Matricula Nº. 54195910/1, concedida de 
18/04/2022 a 17/05/2022, conforme Portaria Nº. 205/2022- caPE/GP/
fscMP, publicada no doE Nº. 34.889 de 11/03/2022.
registre - se, publique-se e cumpra-se.
Belém – Pa, 18 de Março de 2022.
BrUNo MENdEs carMoNa
Presidente da fscMP

Protocolo: 777770

.

.

oUtras MatÉrias
.

ForMa de eXtiNÇÃo: rescisÃo coNtratUaL
coNtrato:252/2017/FscMP

data de Extinção: 01/03/2022
do contrato rescindido: o contrato n.º 252/2017/fscMP, oriundo do Pro-
cesso nº 2017/341280, oriundo do termo de inexigibilidade de licitação 
nº021/2017, celebrado em 31/08/2017, publicado no Diário Oficial do Es-
tado do Pará no dia 08/09/2017, que tem por objeto a prestação de ser-
viço de manutenção preventiva e corretiva, sem reposição de peças, das 
maquinas de Hemodiálise, equipamento médico hospitalar da marca nipro, 
modelo: DIAMAX., para a PRIMEIRA DISTRATANTE, fica rescindido amiga-
velmente a partir de 01/03/2022, na forma da lei.
Justificativa: O Contrato está sendo rescindido, neste ato, com fulcro 
nos artigos 78, Xvii, e 79, ii, ambos da lei federal nº 8.666/93. resci-
são esta, que se dá em razão da solicitação feita por parte da PriMEira 
distrataNtE, tendo em vista que as máquinas de hemodiálise rim arti-
ficial, equipamento médico hospitalar da marca: NIPRO MEDICAL, serão 
substituídas em sua totalidade, por 10 (dEZ) máquinas de hemodiálises 
da marca: frEsENiUs MEdical carE, modelo: 4008 v10, que são mode-
los mais modernos e que atenderão todas as necessidades do centro de 
terapia renal substitutiva pediátrica - ctrsP/fscMPa, evitando prejuízos 
aos atendimentos às sessões de hemodiálise das crianças que sofrem de 
insuficiência renal aguda ou crônica graves.
contratado: NortEfloW ENGENHaria clÍNica ltda, cNPJ/
Mf N.º 14.915.804/0001-25
Endereço: travessa Humaitá, nº 1850, Bairro Marco, Belém/Pa, cEP: 
66.093-046, telefone: (91)3205-5920/ (85)3289-2259/ (91)98363-1881
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fscMP

Protocolo: 777445
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E HEMATOLOGIA DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 235/2022 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 
de 07 de MarÇo de 2022

o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
Considerando que as atividades perigosas específicas, de natureza espe-
cial, estabelecidas pelas legislações acima mencionadas, que tragam pos-
síveis prejuízos á saúde e/ou vida dos servidores diretamente envolvidos 
devem ser gratificadas;
considerando que no art. 7º, inciso XXiii, da constituição federal são di-
reitos dos trabalhadores urbanos e rurais o adicional de remuneração para 
as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei;
considerando as inspeções realizadas pela sEad através dos laudo Peri-
ciais  Nº 015/2001,004/2004 e 001/2006;
considerando, ainda, que alguns servidores da fundação HEMoPa, dire-
tamente envolvidos, em razão das atribuições desenvolvidas, no desem-
penho de suas funções consideradas como perigosas pela administração 
Pública se enquadram na situação legal disposta pela legislação;
considerando o Processo 2022/200169
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

Jocelane Barra lima Maciel 5963062/1 agente adminis-
trativo GErEN 02/12/2021

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

Protocolo: 777264

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Nº da Portaria: 364/2022
Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas(em 
dias): 15
Nome do servidor: cargo do servidor: Matricula:
aNtoNio fErNaNdEs costEira NEto administrador/tEs 541955481
Natureza de trabalho: fonte de recurso: Natureza de despesa: valor:
10122129783380000  269  339030 4000,00
observação: Nº do Processo: 2022/365677  Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE castElo BraNco BEZErra

Protocolo: 777745
Nº da Portaria: 365/2022

Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas(em 
dias): 15
Nome do servidor:  cargo do servidor: Matricula:
aNtoNio fErNaNdEs costEira NEto  administrador/tEs  541955481
Natureza de trabalho: fonte de recurso: Natureza de despesa: valor:
10122129783380000  269  339039 4000,00
observação:  Nº do Processo: 2022/365751  Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE castElo BraNco BEZErra

Protocolo: 777747
Nº da Portaria: 361/2022

Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas(em 
dias): 15
Nome do servidor:  cargo do servidor: Matricula:
MaUro aUGUsto da rocHa MoraEs  tEsoUrEiro/ tEs  5630878
Natureza de trabalho: fonte de recurso: Natureza de despesa: valor:
10122129783380000  269  339030 4000,00
observação:  Nº do Processo: 2022/365434 Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE castElo BraNco BEZErra

Protocolo: 777665
Nº da Portaria: 362/2022

Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas(em 
dias): 15
Nome do servidor:  cargo do servidor: Matricula:
MaUro aUGUsto da rocHa MoraEs  tEsoUrEiro/ tEs  5630878
Natureza de trabalho: fonte de recurso: Natureza de despesa: valor:
10122129783380000  269  339036  4000,00
observação:  Nº do Processo: 2022/365479 Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE castElo BraNco BEZErra

Protocolo: 777666

Nº da Portaria: 363/2022
Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas(em dias): 15
Nome do servidor:  cargo do servidor: Matricula:
MaUro aUGUsto da rocHa MoraEs  tEsoUrEiro/ tEs  5630878
Natureza de trabalho: fonte de recurso: Natureza de despesa: valor:
10122129783380000  269  339039  4000,00
observação:  Nº do Processo: 2022/365526 Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE castElo BraNco BEZErra

Protocolo: 777668

diÁria
.

Portaria Nº 323 de 25 de MarÇo  de  2022.
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
considerando a solicitação constante do Processo nº 277836/2022.
rEsolvE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  obje-
tivo  de ParticiPar da caMPaNHa EXtErNa a rEaliZar-sE EM Porto 
troMBEtas-Pa No PEriodo dE 30 dE MarÇo a 02 dE aBril2022.
JoaQUiM aUGUsto aQUiNo dE aZEvEdo; cPf 519.281.672-68; Geren-
te/HrstM; Mat. 57194725; 3,5 diárias.
MaUrÍcio taPaJos vascoNcElos; cPf 120.626.002-59; Enfermeiro/
HrstM; Mat. 7000537-1; 3,5 diárias.
sElMa soriaNo; cPf 145.816.472-15; Médica/HrstM; Mat. 5963069; 
3,5 diárias.
rita dE cassia liMa favacHo; cPf 431.372.962-34; Enfermeira/
HrstM; Mat. 5828651; 3,5 diárias.
GENildo soUsa dElGado; cPf 100.491.002-97; Microcospista/HrstM; 
Mat. 80846717; 3,5 diárias.
roGÉrio foNsEca viEira; cPf: 790.825.212-53; tec. de Enfermagem/
HrstM; Mat. 57225123; 3,5 diárias.
claUdio cEsar viaNa EvaNGElista; cPf: 320.627.372-20; tec. de En-
fermagem, Mat. 57206451, 3,5 diárias.
aNa caroliNa loBato NoGUEira; cPf: 016.717.942-06; tec. de Enfer-
magem/HrstM; Mat. 5955453; 3,5 diárias.
KEllY cHristiNE dos saNtos NadlEr; cPf 863.625.342-04; ag. admi-
nistrativo/HrstM; Mat. 5953124; 3,5 diárias.
EvaNdro aBrEU BarrEto; cPf 592.627.292-00; ag administrativo/
HrstM; Mat. 5950291; 3,5 diárias.
lUciNEtH da silva dE soUsa, cPf 636.033.492-53, agente administra-
tivo/HrstM, Mat 5931822, 3,5 diárias.
laUra daYaNa MariNHo da crUZtEcdE, cPf: 799.929.782-87, Enfer-
magem/HrstM, Mat. 57191775, 3,5 diárias.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará, 25 de  Março  de  2022.
PaUlo aNdrE castElo BraNco BEZErra
PrEsidENtE

Protocolo: 777866
Portaria Nº 313 22 de MarÇo  de  2022

o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
considerando a solicitação constante do Processo nº 2022/283520
rEsolvE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  obje-
tivo  de ParticiPar dE caMPaNHa EXtErNa dE colEta dE saNGUE EM 
iGrEJa assEMBlEia dE dEUs  Na cidadE Nova viii No dia 12/03/2022 E 
Na facUldadE catÓlica EM aNaNiNdEUa-Pa No dia 16/03/2022.
rosangela carvalho santos, cPf: 148.970.082-04.servente, Matricula : 5613329 
(0,5 diária) no dia 12/03/2022, shirliane silva de Moraes, cPf: : 847.236.372-
49, agente de artes práticas,Matricula: 57174663, (0,5 diária) no dia 16/03/202
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  22 de  Março  de  2022  .
PaUlo aNdrE castElo BraNco BEZErra
PrEsidENtE

Protocolo: 777275
Portaria Nº 299 18 de MarÇo  de  2022

o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
considerando a solicitação constante do Processo nº 2022/277414
rEsolvE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  obje-
tivo  de rEaliZar caMPaNHa EXtErNa dE colEta dE saNGUE EM ori-
XiMiNá-Pa no período de 17 a 19/03/2022
JoaQUiM aUGUsto aQUiNo dE ZEvEvEdo, cPf: 519.281.672-68, GE-
rENtE, Mat.:57194725 , (2,5 diarias).MaUricio taPaJÓs vascoNcE-
los, cPf: 120. 626.002-59, Enfermeiro . Mat.:7000537-1 (2,5 diarias),-
sElMa soriaNo, cPf:145.816.472-15, Médica, Mat:596.3069, (2,5 
diarias), aNa caroliNa loBato, cPf: 016.717.942-06,téc. de enfer-
magem, Mat. 5955453, (2,5 diarias), claUdio cEsar viaNa EvaNGE-
lista, cPf: 320.627.372-20,téc.de enfermagem, Mat. 57206451 (2,5 
diarias), roGÉrio foNsEca viEira, cPf: 790.825.212-53,téc.enfer-
magem, Mat. 57225123 (2,5 diarias), alEXaNdra silva da silvEira, 
cPf. 338.252.112-15, ag.Portaria,Mat. 54195554 (2,5 diarias), iva Zai-
Za valENtE soBral, cPf: 766.593.302-59, ag.adm., Mat. 5953118 (2,5 
diarias), lUZaNilva soUsa lEal, cPf: 370.021.202-04, ag. adm.Mat. 
5883580, (2,5 diarias), Maria das GraÇas sardiNHa dE soUsa, cPf: 
143.461.412-34,téc.Patologia, Mat. 5596122, (2,5 diarias
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  18 de  Março  de  2022  .
PaUlo aNdrE castElo BraNco BEZErra
PrEsidENtE

Protocolo: 777285
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Portaria Nº 300 22 de MarÇo  de  2022
o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
considerando a solicitação constante do Processo nº 2022/265819
rEsolvE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  ob-
jetivo  de ParticiPar dE caMPaNHa EXtErNa dE colEta EM aNaNiN-
dEUa-Pa, no dia 16/03/2022
MardEN cravo dE olivEira,cPf:003.074.462-80, Médico, Matricu-
la:57230977 (0,5 diária)/ JUaN MoNtEiro da silva, cPf:, 013.530.096.70, 
Médico Mat. 5961716 (0,5 diári), cristiaNo cEsar dE Brito, cPf: 
836.933.941-72, Enfermeiro, Mat. 5958122(0,5 diária), iracEMa da lUZ 
farias da coNcEiÇÃo, cPf: 620.483.252-20, ag.adm. Mat. 5963076(0,5 
diária), silvia Maria GoMEs corrEa, cPf: 455.039.232-00, ag.adm. 
Mat. 5939069(0,5 diária), JEssica rosaNE raMos rodriGUEs, cPf: 
012.564.622-41, ag. administrativo, Mat. 5963079(0,5 diária), valdira 
cHristiENE alvEs dE MoraEs, cPf; 017.418.272-48, ag.adm. Mat. a 
5962110 (0,5 diária), cYNara foNsEca salvador, cPf: 587.434.992-
87, Enfermeira, Mat. 57233223, (0,5 diária)
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  18 de  Março  de  2022  .
PaUlo aNdrE castElo BraNco BEZErra
PrEsidENtE

Protocolo: 777292
Portaria Nº 357 22 de MarÇo  de  2022

o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
considerando a solicitação constante do Processo nº 2022/276368
rEsolvE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  ob-
jetivo  de ParticiPar dE caMPaNHa EXtErNa dE colEta EM aNaNiN-
dEUa-Pa. No dia 12/03/2022
Joaquim araújo Henriques,cPf: 108.388.802-15, Motorista ,Matricula : 
5594626-1 (0,5 diária), francisco de assis B. de carvalho, cPf: 306.432.102-
10, Motorista, Matricula: 54189236-1, (0,5 diária), roberto Pinheiro silva, 
cPf: 398.090.212-91, Motorista, Matricula: 55589411, (0,5 diária)
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  22 de  Março  de  2022  .
PaUlo aNdrE castElo BraNco BEZErra
PrEsidENtE

Protocolo: 777335
Portaria Nº 314/2022 de 23 de MarÇo  de  2022

o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
considerando a solicitação constante do Processo nº 2022/289928
rEsolvE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  ob-
jetivo  de ParticiPar dE caMPaNHa EXtErNa dE colEta EM aNaNiN-
dEUa-Pa. No dia 16/03/2022
Joaquim araújo Henriques,cPf: 108.388.802-15, Motorista ,Matri-
cula : 5594626-1 (0,5 diária), francisco de assis B. de carvalho, cPf: 
306.432.102-10, Motorista, Matricula: 54189236-1, (0,5 diária),
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  23 de  Março  de  2022  .
PaUlo aNdrE castElo BraNco BEZErra
PrEsidENtE

Protocolo: 777431

.

.

FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL 
DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA

.

.

.

LiceNÇa MaterNidade
.

Laudo: 08/2022
Nome: PoliaNa rodriGUEs dos saNtos
Matrícula: 5949295/1
cargo/lotação: auxiliar administrativo/fPEHcGv
Período: 21/03/2022 a 16/09/2022
ricardo JorGE dE MoUra PalHEta
diretor Presidente/fHcGv

Protocolo: 777659

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Laudo: 33/22
Nome: daYvisoN MiGUEl silva fUrtado
Matrícula: 5894627/2
cargo/ lotação: técnico de Enfermagem/fPEHcGv
Período: 08/03/2022 a 14/03/2022

Protocolo: 777658

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria N° 52, de 21 de MarÇo de 2022
 o diretor Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar vianna, no uso das atribuições que lhe foram designadas pelo de-
creto Governamental datado de 28 de janeiro de 2022, publicado no doE
-Pará nº 34.848 de 31 de janeiro de 2022;
considerando o disposto no decreto n° 870, de 04 de outubro de 2013.
 rEsolvE:
designar o servidor cristiano rogério oliveira dos santos- Gt informática- 
Matrícula nº 57197554/ 1, para acompanhar e fiscalizar o seguinte contrato:
• CONTRATO Nº 25/2022 – EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 
coMUNicaÇÃo do Estado do Pará – ProdEPa
oBJEto: a contratação de serviços de manutenção do acesso à internet 
através da rede de comunicação de dados do Estado, link de dados (fi-
bra), hospedagem de Web site, endereço de Nat, Manutenção de licença 
B.o e licença de Uso de sistemas Globais.
viGÊNcia: início em 21/03/2022 e término em 20/03/2023.
ProcEsso: 2021/1370009
ModalidadE: dispensa de licitação n° 06/2022
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ricardo Jorge de Moura Palheta
diretor Presidente da fPEHcGv

Protocolo: 777651

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo: 1°
data da assinatura: 23/03/2022
Classificação do Objeto: Outros
Justificativa: Realizar o acréscimo de aproximadamente 14,58% (quator-
ze vírgula cinquenta e oito por cento) ao valor do contrato nº 140/2021, 
conforme o disposto na tabela do anexo i, bem como a prorrogação do 
referido instrumento.
viGÊNcia: início 24/03/2022 à 21/06/2022.
contrato: 140/2021
Exercício: 2022
contratado: diaMEd latiNo aMÉrica s/a.
Endereço: rUa alfrEdo alBaNo da costa, 100 – distrito iNdUs-
trial GENEsco aParEcido dE olivEira
laGoa saNta/MG
cEP: 33.240-095
telefone: (31) 3689-6600
ordenador: ricardo JorGE dE MoUra PalHEta

Protocolo: 777606
terMo aditiVo: 1°

data da assinatura: 23/03/2022
Classificação do Objeto: Outros
Justificativa: Prorrogar a vigência do contrato n° 141/2021 na forma de 
sua cláUsUla v – ProrroGaÇÃo do coNtrato dE coModato.
viGÊNcia: início 24/03/2022 à 21/06/2022.
contrato: 141/2021
Exercício: 2022
contratado: diaMEd latiNo aMÉrica s/a.
Endereço: rUa alfrEdo alBaNo da costa, 100 – distrito iNdUs-
trial GENEsco aParEcido dE olivEira
laGoa saNta/MG
cEP: 33.240-095
telefone: (31) 3689-6600
ordenador: ricardo JorGE dE MoUra PalHEta

Protocolo: 777608
terMo aditiVo: 2º

data da assinatura: 25/02/2022
Classificação do Objeto: serviço
Justificativa: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação da 
vigência do contrato n° 100/2021, na forma da sua cláUsUla XiX – da 
viGÊNcia E altEraÇÕEs.
contrato: 100/2021
Exercício: 2021
contratado: claro s/a
Endereço. rua Henri dunant nº 780, torres a e B - santo amaro
são Paulo -sP- cEP: 04.709-110
telefone: 91 98452-8585
ordenador: ricardo JorGE dE MoUra PalHEta

Protocolo: 777839

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
ModaLidade PreGÃo eLetrÔNico

Número: 54/2022
a presente licitação tem por objeto a aquisição de equipamentos para a 
central de Material e Esterilização da fundação Pública Estadual Hospital 
de Clínicas Gaspar Vianna (FPEHCGV), conforme especificações do Termo 
de referência - anexo i, o qual é parte integrante do edital para forneci-
mento nos prazos e condições constantes no referido termo.
Entrega do Edital: www.comprasnet.gov.br
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observação: o horário de abertura será referente ao horário de Brasília.
responsável pelo certame: William saraiva Garcia
local de abertura: www.comprasnet.gov.br
data de abertura: 11/04/2022
Hora de abertura: 09:00h, Horário de Brasília.
ordenador: ricardo JorGE dE MoUra PalHEta

Protocolo: 777667
aViso de LicitaÇÃo

ModaLidade PreGÃo eLetrÔNico
Número: 55/2022
a presente licitação tem por objeto o registro de Preços para aquisição even-
tual de válvulas cardíacas, em regime de antecipação, com Medidores em co-
modato, para realização de procedimentos de cirurgia cardíaca em pacientes 
do sUs, por um período de 12 (doze) meses, na fundação Pública Estadual 
Hospital de Clínicas Gaspar Vianna (FPEHCGV), conforme especificações do 
termo de referência - anexo i, o qual é parte integrante do edital, para forne-
cimento nos prazos e condições constantes no referido termo.
Entrega do Edital: www.comprasnet.gov.br
observação: o horário de abertura será referente ao horário de Brasília.
responsável pelo certame: lucilene Pereira tavares
local de abertura: www.comprasnet.gov.br
data de abertura: 11/04/2022
Hora de abertura: 09:00h, Horário de Brasília.
ordenador: ricardo JorGE dE MoUra PalHEta

Protocolo: 777827

.

.

oUtras MatÉrias
.

LiceNÇa NoJo
Nº de dias: 08 (oito) dias
Nome: clEivissoN HarlEY da silva MaNo
Matrícula: 54190909/1
cargo:/lotação: técnico de Enfermagem/fPEHcGv
Período: 27/02/2022 a 06/03/2022.
Grau de parentesco: GENitora
N° da certidão: 065656 01 55 2022 4 00452 185 0176820 21

Protocolo: 777656
coNtrato Nº 25/2022

valor r$ 393.317,16 (trEZENtos E NovENta E trÊs Mil, trEZENtos E 
dEZEssEtE rEais E dEZEssEis cENtavos)
objeto: contratação de serviços de manutenção do acesso à internet atra-
vés da rede de comunicação de dados do Estado, link de dados (fibra), 
hospedagem de Web site, endereço de Nat, Manutenção de licença B.o e 
licença de Uso de sistemas Globais
data de assinatura: 21/03/2022
vigência. início em 21/03/2022 e término em 20/03/2023
dispensa N º 06/2022
orçamento 2022
funcional Programática: 10.126.1508.8238
Natureza da despesa: 339140
fonte do recurso: 0103002877
Plano interno Pi: 4120008238c
origem do recurso: Estadual
contratado:
Nome: EMPrEsa dE tEcNoloGia da iNforMaÇÃo E coMUNicaÇÃo do 
Estado do Pará – ProdEPa
Endereço: rodovia augusto Montenegro, Km 10, s/N - centro administra-
tivo do Estado – icoaraci
BElÉM – Pará – cEP 66.820-000
telefone: (91) 3344-5243 – 3344-5250
E-Mail: gcontratos@prodepa.pa.gov.br / gne@prodepa.pa.gov.br
ordenador: ricardo Jorge de Moura Palheta

Protocolo: 777648

.

.

HOSPITAL REGIONAL DE CONCEIÇÃO
DO ARAGUAIA

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 136 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
GÉssica EsPiNdUla soUZa silva – Mat. 5942911-1, ENfErMEira
Nº 1.5 diária
PErÍodo: dE 13 À 14/02/2022
ordENador: JoÃo WaNdErlEY silva olivEira

Protocolo: 777421

secretaria de estado
de traNsPortes

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato do 1º terMo aditiVo de aLteraÇÃo 
de cLÁUsULa coNtratUaL
Nº do coNtrato: 01/2022

Processo Nº. 2019/556648  aNeXo: 2022/246434
JUstificativa: o presente termo aditivo refere-se à alteração da cláusula 
nona, item 9.1 do contrato nº 01/2022, decorrente do pedido formulado 
pela contratada, concernente a cessão de crédito do contrato epigrafado, 
no qual postula o pagamento exclusivamente junto ao Banco do Estado do 
Pará – BaNPará, com fundamento na Manifestação Jurídica, Nota técnica 
nº 000045/2020, oriunda da Procuradoria - Geral do Estado do Pará, bem 
como pela autorização do Gestor desta sEtraN.
data da assiNatUra: 28/03/2022.
coNtratada: Js sErviÇos dE coNstrUÇÃo ltda.
cNPJ: 07.251.691/0001-45.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da silvEira - sEcrEtário dE 
Estado dE traNsPortEs.

Protocolo: 777579
..

COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS
DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº. 058/2022-GP, de 24 de MarÇo de 2022.
o dirEtor PrEsidENtE da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 
Pará – cPH, usando dos poderes que lhe são conferidos pelo inciso vii do 
artº. 19º do Estatuto social da cPH; coNsidEraNdo os princípios admi-
nistrativos dispostos no art.37 da constituição federal 1988;
coNsidEraNdo os termos da lei federal 13.303/2016;
CONSIDERANDO a necessidade da adoção de critérios para fiscalização mais 
efetiva, no que se refere a gestão dos contratos celebrados por esta companhia;
coNsidEraNdo que a adoção desses critérios é fundamental para obedi-
ência do princípio da eficiência administrativa;
r E s o l v E:
designar os servidores abaixo indicados para, com observância na legisla-
ção vigente, atuar como fiscais do contrato celebrado entre a companhia 
de Portos e Hidrovias do Estado do Pará-cPH e a empresa – ticKEt so-
lUÇÕEs HdfGt s/a.
coNtrato: 009/2022-cPH
oBJEto: o presente contrato tem por objeto à contratação de pessoa jurí-
dica especializada na prestação de serviço de sistema de gestão de abaste-
cimento de combustível de unidades consumidoras, customizado e gerido 
pela administração Pública Estadual, com utilização de cartão magnético 
e com fornecimento contínuo e ininterrupto de combustível, através de 
rede de postos de abastecimento credenciados para os entes do Estado, de 
acordo com as regras e normas instituídas no edital do Pregão Eletrônico 
sEPlad/dGl/srP Nº 24/2021.
fiscal titUlar: alelizia dos santos Miranda, matrícula 5945622;
fiscal sUBstitUto: Max Monteiro Martins, matrícula: 57192197.
Gabinete da Presidência da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará – cPH
24 de março de 2022.
aBraÃo BENassUlY NEto
diretor Presidente

Protocolo: 777809

coNtrato
.

coNtrato 009/2022-cPH
valor do contrato: r$ 31.000,00.
oBJEto: o presente contrato tem por objeto à contratação de pessoa jurí-
dica especializada na prestação de serviço de sistema de gestão de abaste-
cimento de combustível de unidades consumidoras, customizado e gerido 
pela administração Pública Estadual, com utilização de cartão magnético 
e com fornecimento contínuo e ininterrupto de combustível, através de 
rede de postos de abastecimento credenciados para os entes do Estado, de 
acordo com as regras e normas instituídas no edital do Pregão Eletrônico 
sEPlad/dGl/srP Nº 24/2021.
data de assinatura: 23/03/2022.
vigência: 01/04/2022 a 31/03/2023.
funcional Programática: 26.122.1297.4668
fonte/Natureza: 0101/339030
cNPJ: 03.506.307/0001-57 - ticKEt solUÇÕEs HdfGt s/a.
Endereço: rua Machado de assis, nº50, Edifício 02, Bairro: santa lucia, 
cEP: 93.700-000, Município de campo Bom, Estado do rio Grande do sul
ordenador: aBraÃo BENassUlY NEto

Protocolo: 777811
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aViso de LicitaÇÃo
.

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

e decreto estadUaL Nº2121/2018
Modalidade: Pregão Eletrônico - critério de julgamento: menor preço glo-
bal - regime de Execução: Empreitada por preço Global – Modo de dispu-
ta: aberto e fechado
Número: 004/2022-cPH - Processo nº 2021/1289375
objeto:
o presente certame tem por escopo a contratação de empresa para a pres-
tação de obras e serviços de engenharia para a desmembramento dos 
circuitos Elétricos (separação das instalações elétricas entre os andares 
térreo e superior) do terminal Hidroviário do Porto de Belém luiz rebelo 
Neto, para atender a companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará.
Entrega do Edital:
https://www.gov.br/compras/pt-br; https://www.cph.pa.gov.br e https://
www.compraspara.pa.gov.br
responsável pelo certame: clEidE cilENE aBUd fErrEira
data, hora e local de abertura:
data da abertura: 20/04/2022 (quarta-feira)
Hora da abertura: 09h00 (nove horas)
local: https://www.gov.br/compras/pt-br
Pedidos de Esclarecimentos: cPH, situada na avenida Generalíssimo deodoro, 
nº 367 - Bairro: Umarizal – cEP: 66.055-240 – Munícipio: Belém – Estado: 
Pará - fones: (91) 3221-4100/4108/4109 – e-mail: licitacao@cph.pa.gov.br.
orçamento:
Programa de trabalho – 26.784.1486.7576
Natureza da despesa – 449051
fonte do recurso – 0301
valor global estimado: r$787.523,53
ordenador: aBraÃo BENassUlY NEto

Protocolo: 777272

.

.

oUtras MatÉrias
.

aViso de sUsPeNsÃo da reaLiZaÇÃo dos eVeNtos
ProcediMeNto de LicitaÇÃo de Nº 003/2022-cPH

a Presidente da comissão de licitação da companhia de Portos e 
Hidrovias do Estado do Pará, instituída pela Portaria Nº 141/2021-GP de 
04/10/2021, vem informar que em virtude de pedido de esclarecimentos 
sobre a planilha orçamentária do Procedimento licitatório de nº 003/2022-
cPH, processo(s) nº 2019/628475 e 2022/117434, que tem como objeto a 
contratação de empresa para a prestação de obras e serviços de engenharia 
para a execução de reforço Estrutural, reforma e adequação dos trapiches 
da vila do Porto Grande e da sede do Município de são João da Ponta, que 
estão sUsPENsos até ulterior deliberação, todos os eventos do presente 
certame, em especial a sessão de abertura marcada para o dia 01 de abril 
de 2022, ás 9h00.
cleide cilene abud ferreira
Presidente cl/cPH
Portaria Nº 141/2021-GP 04/10/2021

Protocolo: 777290

.

.

secretaria de estado
de deseNVoLViMeNto 
aGroPecUÁrio e da Pesca

.

.

.

coNtrato
.

coNtrato Nº 13/2022-sedaP
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 01/2021-sedaP

objeto: aQUisiÇÃo dE EQUiPaMENtos E MatEriais Para a coMErcia-
liZaÇÃo dE ProdUtos aGroPEcUários aliMENtarEs EM fEiras E 
MErcados No ÂMBito do Estado do Pará.
valor Global: r$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais).
dotação orçamentária: ação: 8715; Natureza de despesa: 339030/449052; 
fonte de recurso: 0101; função Programática: 20.608.1491.8715.
data assinatura: 28/03/2022.
vigência: 29/03/2022 a 28/03/2023.
contratado: J. l. r. araÚJo coMÉrcio E sErviÇos.
Endereço: travessa José Pio, 545 – cEP: 66.050-240, Umarizal, Belém - Pa.
ordenador: GiovaNNi corrEa QUEiroZ.

Protocolo: 777474

diÁria
.

Portaria de diÁrias Nº 199/2022 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: Kamila leão leão. carGo: diretora da ddaG. MatrÍ-
cUla: 5962555/1. oriGEM: Belém/Pa. dEstiNo: são João de Pirabas/
Pa. oBJEtivo: Participar do dia de campo de Horticultura. PErÍodo: 
31/03 a 02/04/2022. Nº dE diárias:  2 ½ (duas e meia). ordENador: 
rosivaldo Batista/diretor administrativo e financeiro/sEdaP

Portaria de diÁrias Nº 200/2022 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: flávio das Neves silva. carGo: tec. agrícola. MatrÍcUla: 
24660/1. oriGEM: castanhal/Pa. dEstiNo: Quatipuru/Pa. oBJEtivo: re-
alizar monitoramento e emitir relatório final do cumprimento do Termo de 
fomento n°002/2018 entre sEdaP/ a associação dos agricultores e aqui-
cultores de Quatipuru- assaGriaQUiQ. PErÍodo: 06 a 07/04/2022. Nº 
dE diárias: 1 ½ ( uma e meia). ordENador: rosivaldo Batista/diretor 
administrativo e financeiro/sEdaP
Portaria de diÁrias Nº 201/2022 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: fabio José Gonçalves. carGo: Engenheiro agrônomo. Ma-
trÍcUla: 23272/1. oriGEM: castanhal/Pa. dEstiNo: Quatipuru/Pa. oB-
JETIVO: Realizar fiscalização e emitir Relatório conclusivo do Termo de Fo-
mento n°002/2018 sEdaP/ a associação dos agricultores e aquicultores de 
Quatipuru- assaGriaQUiQ. PErÍodo: 06 a 07/04/2022. Nº dE diárias: 
1 ½ ( uma e meia). ordENador: rosivaldo Batista/diretor administrativo 
e financeiro/sEdaP
Portaria de diÁrias Nº 211/2022 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: Kamal Jorge Bastos abou El Hons. carGo: Motorista. Ma-
trÍcUla: 5893618. oriGEM: Belém/Pa. dEstiNo: são João de Pirabas 
/Pa. oBJEtivo: conduzir a diretora ao município de são João de Pira-
bas para Participar do dia de campo de Horticultura. PErÍodo: 31/03 a 
02/04/2022. Nº dE diárias: 2 ½ (duas e meia). ordENador: rosivaldo 
Batista/diretor administrativo e financeiro/sEdaP

Protocolo: 777801

.

.

INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

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

atos adMiNistratiVos
EXtrato da(s) Portaria(s) dE HoMoloGaÇÃo EXPEdida(s) PElo 
ilMo. sr. PrEsidENtE do iNstitUto dE tErras do Pará-itErPa, 
Nos aUtos dos ProcEssos dE rEGUlariZaÇÃo fUNdiária oNErosa 
(coMPra) dE tErras, EM QUE fiGUraM coMo iNtErEssados:

Processo NoMe deNoMiNaÇÃo Área MUNicÍPio Portaria

121703108/2020 carlos aUGUsto dE 
soUZa fraNÇa faZENda NiKa fraNÇa 532,8588 Ha visEU/Pa 1148/2022

010400014/2021 lUaN valiati lotE-13_GlEBa 22 49,9827 Ha MoJU/Pa 1151/2022

Belém (Pa), 28/03/2022
Bruno Yoheiji Kono ramos- Presidente

Protocolo: 777569
GoVerNo do estado do ParÁ

iNstitUto de terras do ParÁ - iterPa
atos adMiNistratiVos

EXtrato da(s) Portaria(s) dE HoMoloGaÇÃo EXPEdidas PElo ilMo. 
sr. PrEsidENtE do iNstitUto dE tErras do Pará-itErPa, Nos aU-
tos dos ProcEssos dE rEGUlariZaÇÃo fUNdiária NÃo oNErosa 
(doaÇÃo) dE tErras, EM QUE fiGUra coMo iNtErEssado:

Processo NoMe deNoMiNaÇÃo Área MUNicÍPio Portaria
2015/187530 lÍdia rosa dE Morais s/dENoMiNaÇÃo 31,4437Ha tracUatEUs 709/2022

oBs: torNa sEM EfEito a Portaria de nº 959/2021, de 14 de dezembro 
de 2020, Publicada no doE nº 34.435 de 15/12/2020
Belém(Pa), 28/03/2022
Bruno Yoheiji Kono ramos – Presidente

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

atos adMiNistratiVos
EXtrato da(s) Portaria(s) dE HoMoloGaÇÃo EXPEdida(s) PElo 
ilMo. sr. PrEsidENtE do iNstitUto dE tErras do Pará-itErPa, 
Nos aUtos dos ProcEssos dE rEGUlariZaÇÃo fUNdiária oNErosa 
(coMPra) dE tErras, EM QUE fiGUraM coMo iNtErEssados:

Processo NoMe deNoMiNaÇÃo Área MUNicÍPio Portaria

2018/504177 aNtoNio roBErto dE 
soUZa PErEira

faZENda dEUs 
ProvEra 116,7857Ha sÃo JoÃo da 

PoNta 710/2022

2021/937436 adailtoN coiMBra 
GUiMaÃEs sÍtio Boa fÉ 28,5736Ha JUrUti 711/2022

2017/130662 aNdrEia rafaEllE dE 
carvalHo sardiNHa

sÍtio HaKUNa 
Matata 93,0094Ha JUrUti 712/2022

2021/937376 Marco aUrElio dolZaNE 
do coUto

faZENda saNta 
rosa 32,0322Ha JUrUti 713/2022
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2021/937148 PEdro Batista GoMEs faZENda saNta 
clara 159,5561Ha JUrUti 714/2022

2008/76893 roGErio dE fiGUEirEdo 
PEssoa sÍtio PataUa 485,1558Ha JUrUti 715/2022

2011/344473 WaGNo da costa viEira faZENda EsME-
ralda i 725,1085Ha ParaGoMiNas 716/2022

Belém(Pa), 28/03/2022
Bruno Yoheiji Kono ramos – Presidente

Protocolo: 777604
GoVerNo do estado do ParÁ
iNstitUto de terras do ParÁ

editaL
o iNstitUto dE tErras do Pará - itErPa, de acordo com o art. 08º do 
decreto Nº 1.191/2020, torna público que os interessados abaixo relaciona-
dos estão requerendo a compra de terras, com as seguintes especificações:

ord Processo iNteressado iMÓVeL Área (ha) LocaLiZaÇÃo MUNiciPio

1 2021/1363261 clair Maria da 
silva araUJo

faZENda 
olHo d’áGUa 253,1088 viciNal Boa 

EsPEraNÇa
MaraBá/Pa-
raUaPEBas

2 2016/254292 lUiZ carlos rosa 
fErrEira

faZENda dois 
irMÃos 452,5357 raMal da BUri-

tiraMa MaraBá

3 102402760/2020 aNa Maria da silva 
caNto

faZENda 
vitÓria ii 428,0733 rodovia Pa 192 JUrUti

4 050501077/2021 Priscila almeida 
Gomes valentim

faZENda BEla 
vista 1.385,6948ha

MarGEM 
EsQUErda 

da rodovia 
Pa-256-KM 39, À 
MarGEM dirEita 

do rio caPiM

ParaGoMiNas

5 062304091/2021
JUscEliNo 

carvalHarEs da 
coNcEiÇao

faZENda 
ParaÍso 124,3060 Br 010, KM 04 iritUia

6 2014/255480 UarlEM soarEs da 
silva

faZENda valE 
do MarUPá 1.433,7072 MarGEM dirEita 

do rio MarUPá itaitUBa

fica aberto o prazo de 15 (quinze) dias a contar da data da publicação 
deste Edital para impugnações. após o decurso do prazo assinalado, não 
havendo contestação, será dada continuidade a tramitação dos processos 
visando a concretização da regularização fundiária dos requerentes.
Belém (Pa), 28.03.2022
Bruno Yoheiji Kono ramos – Presidente
Mariceli Nascimento Moura flexa – diretora dEaf

Protocolo: 777420

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 702/2022 de 28/03/2022
objetivo: Participar de reunião da comissão Permanente de Monitoramen-
to, Estudo e assessoramento das Questões ligadas a Grilagem - cPMEa-
QlG, no fórum da comarca de tomé-açu.
Período: 01 a 02/04/2022 (1,5) diárias
servidores:
-55589694/2 -tiago de lima ferreira (ouvidor)
- 5961237/1- adriano da silva e silva (Motorista)
ordENador: Bruno Yoheiji Kono ramos-Presidente

Protocolo: 777460

.

.

editaL de NotiFicaÇÃo
.

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

Proc. Nº iNteressado assUNto MUNicÍPio

2017/377466 dYlloUaN saraiva PraXEdEs doaÇÃo toMÉ-aÇU

Em, 28/03/2022
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente itErPa

Protocolo: 777611

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 
EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ

.

errata
.

suprimento de Fundos Port. 012/2021 diane r almeida silva
onde se lê 2021,  Lei-se 2022 Protocolo: 777004

Protocolo: 777649

coNtrato
.

coNtrato de LocaÇÃo Nº 002/2022
data da assinatura: 01/03/2022
vigência: 01/03/2022 à 28/02/2023
objeto: locação do imóvel situado na rua Hamilton João Pinheiro, 122, 
centro no município de tracuateua no Estado do Pará.
orçamento: ProGraMa: 1491 – aGricUltUra, PEcUária, PEsca E 
aQUicUltUra
P.i./aÇÃo: 2070008711-c – PrEstaÇÃo dE sErviÇos dE atEr
foNtE: 0101– tEsoUro do Estado
ElEM.dEsP: 339036 – oUtros sErviÇos dE tErcEiros – PEssoa fÍsica
valor Mensal: r$ 758,89 (setecentos e cinquenta e oito reais e oitenta e 
nove centavos)
locadora: Maria dE fátiMa Barros dE MElo saNtos
ordenador: rosival PossidÔNio do NasciMENto

Protocolo: 777270

sUPriMeNto de FUNdo
.

sUPriMeNto de FUNdo - Portaria 022/2022, BENEficiária: 
EdilBErto GoMEs dos saNtos / MatrÍcUla: 57189713 / carGo oU 
fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNistraÇÃo / MUNicÍPio: local dE sÃo 
GEraldo do araGUaia-Pa / oBJEtivo: cUstEar dEsPEsas coM ati-
vidadEs dE atEr coNforME ProatEr 2022 do Esloc dE sÃo GEral-
do do araGUaia-Pa / ProGraMa: 1491 / ProJEto atividadE: 8711/ 
foNtE: 0101 / ElEMENto dE dEsPEsa: 339030=r$ 1.100,00 / 339039= 
400,00 / valor total r$ 1.500,00 / PraZo Para aPlicaÇÃo: 30 dias 
/ BaiXa do siafEM: 15 dias / ordENador dE dEsPEsas: aGUiBErto 
rodriGUEs alvEs.

Protocolo: 777693
sUPriMeNto de FUNdos - Portaria 021/2022

BENEficiário (a): fraNcisco dE soUsa / MatrÍcUla: 57189528
 / carGo oU fUNÇÃo: EXtENsioNista rUral i / MUNicÍPio: saNtarÉM 
Novo-l / cUJo oBJEtivo do sUPriMENto dE fUNdos É Para atENdEr 
as dEsPEsas coM MaNUtENÇÃo dos vEÍcUlos: carro fiat UNo dE 
Placa otX-2709 E Moto Bros Esd 50 cc dE Placa Qdo- 0160, Para 
cUMPriMENto dE MEtas dos sUBProJEtos , coNforME ProatEr 
2022./ ProGraMa: 1491 / ProJ. ativ.: 8711 / foNtE: 0661 / ElEMENto 
dE dEsPEsa: /3390-39 = r$1.000,00 / valor total r$ 1.000,00/ Pra-
Zo Para aPlicaÇÃo: 30 dias / coMProvaÇÃo: 15 dias / ordENadora 
dE dEsPEsas EM EXErcÍcio: MicHEla cristiNa JacQUEs BElarMiNo.

Protocolo: 777749
sUPriMeNto de FUNdos - Portaria 020/2022

BENEficiário (a): PaUlo roBErto silvEstrE NUNEs / MatrÍcUla: 
54196655/ carGo oU fUNÇÃo: EXtENsioNista rUral ii / MUNicÍPio: 
saliNÓPolis - l / oBJEtivo do sUPriMENto dE fUNdos É Para atEN-
dEr as dEsPEsas coM MaNUtENÇÃo do vEÍcUlo fiat strada, Placa 
Qdl-6300, Para cUMPriMENto dE MEtas dos sUBProJEtos, coNfor-
ME ProatEr 2022. / ProGraMa: 1491 / ProJ. ativ.: 8711 / foNtE: 
0661 / ElEMENto dE dEsPEsa: /3390-39 = r$ 1.000,00 /valor total 
r$1.000,00 / PraZo Para aPlicaÇÃo: 30 dias / coMProvaÇÃo: 15 
dias / ordENadora dE dEsPEsas EM EXErcÍcio: MicHEla cristiNa 
JacQUEs BElarMiNo

Protocolo: 777740
sUPriMeNto de FUNdos – Portaria 026 / 2022

BENEficiário (a): JosE JorGE fErriEra raPoso / MatrÍcUla: 
54196653 /carGo oU fUNÇÃo: EXtENsioNista rUral ii//MUNicÍPio: 
sÃo JoÃo dE PiraBas - l / oBJEtivo do sUPriMENto dE fUNdos É 
Para atENdEr as dEsPEsas coM MaNUtENÇÃo do(s) vEÍcUlo, fiat 
UNo WaY dE Placa ota-7360, Para cUMPriMENto dE MEtas dos 
sUBProJEtos, coNforME ProatEr 2022/ProGraMa: 1491 / ProJ. 
ativ.: 8711 / foNtE: 0101 / ElEMENto dE dEsPEsa: 3390-39 = r$ 
1.000,00/valor total r$ 1.000,00 / PraZo Para aPlicaÇÃo: 30 dias 
/ coMProvaÇÃo: 15 dias / ordENadora dE dEsPEsas EM EXErcÍcio 
: MicHEla cristiNa JacQUEs BElarMiNo

Protocolo: 777772
sUPriMeNto de FUNdos - Portaria 022/2022

BENEficiário (a): Patricia sUraMa ParisE Maia / MatrÍcUla: 
57190046/ carGo oU fUNÇÃo: EXtENsioNista rUral i / MUNicÍPio: 
Nova tiMBotEUa-l /cUJo oBJEtivo do sUPriMENto dE fUNdos É 
Para atENdEr as dEsPEsas coM MaNUtENÇÃo do vEÍcUlo: carro 
fiat MillE vivacE 1.0 dE Placa QdN 4340, Para cUMPriMENto dE ME-
tas dos sUBProJEtos, coNforME ProatEr 2022. / ProGraMa: 1491 
/ ProJ. ativ.: 8711 / foNtE: 0661 / ElEMENto dE dEsPEsa:3390-39 
=r$1.000,00 /valor total r$1.000,00/ PraZo Para aPlicaÇÃo: 30 
dias / coMProvaÇÃo: 15 dias / ordENadora dE dEsPEsas EM EXEr-
cÍcio: MicHEla cristiNa JacQUEs BElarMiNo.

Protocolo: 777752
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sUPriMeNto de FUNdos - Portaria 025/2022
BENEficiário (a): NadsoN silva olivEira / MatrÍcUla: 54196301 / 
carGo oU fUNÇÃo: EstENsioNista rUral ii / MUNicÍPio: tracUa-
tEUa-l / oBJEtivo do sUPriMENto dE fUNdos É Para atENdEr as 
dEsPEsas coM MaNUtENÇÃo do vEÍcUlo vW savEiro  rB MBvs, Pla-
ca QEQ: 5784  Para cUMPriMENto dE MEtas dos sUBProJEtos, coN-
forME ProatEr 2022. ProGraMa: 1491 / ProJ. ativ.: 8711 / foNtE: 
0101 / ElEMENto dE dEsPEsa:3390-39 = r$ 1.000,00 / valor total 
r$ 1.000,00/ PraZo Para aPlicaÇÃo: 30 dias / coMProvaÇÃo: 15 
dias / ordENadora dE dEsPEsas EM EXErcÍcio: MicHEla cristiNa 
JacQUEs BElarMiNo.

Protocolo: 777766
sUPriMeNto de FUNdos - Portaria 023/2022

BENEficiário (a): JosÉ GilMar alvEs costa JÚNior / MatrÍcU-
la: 57210886 / carGo oU fUNÇÃo: EstENsioNista rUral ii / MUNi-
cÍPio: aUGUsto corrÊa / oBJEtivo do sUPriMENto dE fUNdos É 
Para atENdEr  as dEsPEsas coM MaNUtENÇÃo dos vEÍcUlos: fiat 
strada  QdM 1150 e fiat WaY Nss 0380, Para cUMPriMENto dE ME-
tas dos sUBProJEtos, coNforME ProatEr 2022.  / ProGraMa: 1491 
/ ProJ. ativ.: 8711 / foNtE: 0661 / ElEMENto dE dEsPEsa:3390-39 = 
r$ 1.000,00 / valor total r$ 1.000,00/ PraZo Para aPlicaÇÃo: 30 
dias / coMProvaÇÃo:15 dias / ordENadora dE dEsPEsas EM EXEr-
cÍcio: MicHEla cristiNa JacQUEs BElarMiNo

Protocolo: 777757
sUPriMeNto de FUNdos - Portaria 024/2022

BENEficiário(a):valdENor rodriGUEs dE olivEira / MatrÍcUla: 
54190937 /carGo oU fUNÇÃo:EXtENsioNista rUralii/ MUNicÍPio: 
oUrÉM-l / oBJEtivo do sUPriMENto dE fUNdos É Para atENdEr 
as dEsPEsas coM MaNUtENÇÃo do vEicUlo fiat UNo vivacE Pla-
ca QdN 4410, Para cUMPriMENto dE MEtas do sUBProJEto, coN-
forME ProatEr 2022. ProGraMa: 1491 / ProJ. ativ.: 8711 / foNtE: 
0101 / ElEMENto dE dEsPEsa: /3390-39 = r$1.000,00/ valor total 
r$ 1.000,00/ PraZo Para aPlicaÇÃo: 30 dias / coMProvaÇÃo: 15 
dias / ordENadora dE dEsPEsas EM EXErcÍcio: MicHEla cristiNa 
JacQUEs BElarMiNo

Protocolo: 777761
sUPriMeNto de FUNdo - Portaria 019/2022, BENEficiária: JU-
raNdir triNdadE dE Maria silva / MatrÍcUla: 54196735 / carGo oU 
fUNÇÃo: EXt. rUral ii / MUNicÍPio: tUcUrUÍ-Pa / oBJEtivo: cUstE-
ar dEsPEsas coM atividadEs dE atEr coNforME ProatEr 2022 do 
Esloc dE tUcUrUÍ-Pa / ProGraMa: 1491 / ProJEto atividadE: 8711/ 
foNtE: 0101 / ElEMENto dE dEsPEsa: 339030=r$ 1.870,00 / 339039= 
420,00 / valor total r$ 2.290,00 / PraZo Para aPlicaÇÃo: 30 dias 
/ BaiXa do siafEM: 15 dias / ordENador dE dEsPEsas: aGUiBErto 
rodriGUEs alvEs.

Protocolo: 777776
sUPriMeNto de FUNdo - Portaria 021/2022, BENEficiá-
ria: EdYNaNdo faGÉrio dos saNtos liMa / MatrÍcUla: 57224268 / 
carGo oU fUNÇÃo: EXt. rUral i / MUNicÍPio: PalEstiNa-Pa / oBJE-
tivo: cUstEar dEsPEsas coM atividadEs dE atEr coNforME Pro-
atEr 2022 do Esloc dE PalEstiNa-Pa / ProGraMa: 1491 / ProJEto 
atividadE: 8711/ foNtE: 0101 / ElEMENto dE dEsPEsa: 339030=r$ 
880,00 / 339039= 1.120,00 / valor total r$ 2.000,00 / PraZo Para 
aPlicaÇÃo: 30 dias / BaiXa do siafEM: 15 dias / ordENador dE 
dEsPEsas: aGUiBErto rodriGUEs alvEs.

Protocolo: 777789
sUPriMeNto de FUNdo - Portaria 023/2022, BENEficiária: Ma-
tHEUs soarEs soUsa / MatrÍcUla: 57175848 / carGo oU fUNÇÃo: 
EXt. rUral i / MUNicÍPio: caNaÃ do caraJás-Pa / oBJEtivo: cUs-
tEar dEsPEsas coM atividadEs dE atEr coNforME ProatEr 2022 
do Esloc dE caNaÃ do caraJás-Pa / ProGraMa: 1491 / ProJEto 
atividadE: 8711/ foNtE: 0101 / ElEMENto dE dEsPEsa: 339030=r$ 
900,00 / 339039= 1.000,00 / valor total r$ 1.900,00 / PraZo Para 
aPlicaÇÃo: 30 dias / BaiXa do siafEM: 15 dias / ordENador dE 
dEsPEsas: aGUiBErto rodriGUEs alvEs.

Protocolo: 777228
sUPriMeNto de FUNdo - Portaria 015/2022, BENEficiária: 
JosÉ cristovÃo dE soUsa / MatrÍcUla: 3175812 / carGo oU fUN-
ÇÃo: aUX. dE adMiNistraÇÃo / MUNicÍPio: rEGioNal MaraBa-Pa / 
oBJEtivo: cUstEar dEsPEsas coM atividadEs dE atEr coNforME 
ProatEr 2022 do EsrEG dE MaraBá-Pa / ProGraMa: 1491 / ProJEto 
atividadE: 8711/ foNtE: 0101 / ElEMENto dE dEsPEsa: 339030=r$ 
1.000,00 / 339039= 1.500,00 / valor total r$ 2.500,00 / PraZo Para 
aPlicaÇÃo: 30 dias / BaiXa do siafEM: 15 dias / ordENador dE 
dEsPEsas: aGUiBErto rodriGUEs alvEs.

Protocolo: 777234
sUPriMeNto de FUNdo - Portaria 018/2022, BENEficiária: da-
MiÃo solidadE dos saNtos / MatrÍcUla: 57189478 / carGo oU fUN-
ÇÃo: EXt. rUral i / MUNicÍPio: aBEl fiGUEirEdo-Pa / oBJEtivo: cUs-
tEar dEsPEsas coM atividadEs dE atEr coNforME ProatEr 2022 
do Esloc dE aBEl fiGUEirEdo-Pa / ProGraMa: 1491 / ProJEto ativi-
dadE: 8711/ foNtE: 0101 / ElEMENto dE dEsPEsa: 339030=r$ 600,00 
/ 339039= 400,00 / valor total r$1.000,00 / PraZo Para aPlicaÇÃo: 
30 dias / BaiXa do siafEM: 15 dias / ordENador dE dEsPEsas: 
aGUiBErto rodriGUEs alvEs.

Protocolo: 777223
sUPriMeNto de FUNdo - Portaria 024/2022, BENEficiária: 
fErNaNdo aUGUsto fiGUEirEdo araÚJo / MatrÍcUla: 57175810 / 
carGo oU fUNÇÃo: EXt. rUral i / MUNicÍPio: BoM JEsUs do tocaN-
tiNs-Pa / oBJEtivo: cUstEar dEsPEsas coM atividadEs dE atEr 
coNforME ProatEr 2022 do Esloc dE BoM JEsUs do tocaNtiNs-Pa 

/ ProGraMa: 1491 / ProJEto atividadE: 8711/ foNtE: 0101 / ElEMEN-
to dE dEsPEsa: 339030=r$ 1.820,00 / 339039= 880,00 / valor total 
r$ 2.700,00 / PraZo Para aPlicaÇÃo: 30 dias / BaiXa do siafEM: 15 
dias / ordENador dE dEsPEsas: aGUiBErto rodriGUEs alvEs.

Protocolo: 777225
sUPriMeNto de FUNdo - Portaria 025/2022, BENEficiária: rU-
diNEi riBEiro MaGalHÃEs / MatrÍcUla: 57214545 / carGo oU fUN-
ÇÃo: EXt. rUral ii / MUNicÍPio: local dE sÃo doMiNGos do ara-
GUaia-Pa / oBJEtivo: cUstEar dEsPEsas coM atividadEs dE atEr 
coNforME ProatEr 2022 do Esloc dE sÃo doMiNGos do araGUaia-
Pa / ProGraMa: 1491 / ProJEto atividadE: 8711/ foNtE: 0101 / ElE-
MENto dE dEsPEsa: 339030=r$ 2.709,00 / 339039= - / valor total 
r$ 2.709,00 / PraZo Para aPlicaÇÃo: 30 dias / BaiXa do siafEM: 15 
dias / ordENador dE dEsPEsas: aGUiBErto rodriGUEs alvEs.

Protocolo: 777389
sUPriMeNto de FUNdo - Portaria 020/2022, BENEficiária: 
EvErtoN lUiZ caNUto dE soUsa / MatrÍcUla: 55585922 / carGo oU 
fUNÇÃo: EXt. rUral i / MUNicÍPio: local dE ParaUaPEBas-Pa / oBJE-
tivo: cUstEar dEsPEsas coM atividadEs dE atEr coNforME Proa-
tEr 2022 do Esloc dE ParaUaPEBas-Pa / ProGraMa: 1491 / ProJEto 
atividadE: 8711/ foNtE: 0101 / ElEMENto dE dEsPEsa: 339030=r$ 
1.000,00 / 339039= 420,00 / valor total r$ 3.000,00 / PraZo Para 
aPlicaÇÃo: 30 dias / BaiXa do siafEM: 15 dias / ordENador dE 
dEsPEsas: aGUiBErto rodriGUEs alvEs.

Protocolo: 777374
Portaria sUPriMeNto de FUNdos- 017/2022

BENEficiário- BaZilEa dE NaZarE araUJo rodriGUEs dE olivEira
MatrÍcUla-5051053 /fUNÇÃo-EXtENsioNista rUral i
MUNicÍPio- sÃo MiGUEl do GUaMá - r
ProJEto/atividadE-8711c /ProGraMa- 1491 / foNtE-0101
oBJEtivo: dEsPEsas coM aÇÕEs do ProatEr 2022 do EscritÓrio 
rEGioNal dE sÃo MiGUEl do GUaMá.
PraZo dE aPlicaÇÃo-atÉ 30 dias aPÓs EMissÃo dE oB /coMProvaÇÃo-15 dias
ElEMENto dE dEsP. 339030 = 2.000,00; 339039 = 1.000,00
valor total- 3.000,00
ordENador dE dEsPEsa – WildsoN dE MoraEs dUartE da silva

Protocolo: 777334
Portaria sUPriMeNto de FUNdos- 014/2022

BENEficiário- fErNaNdo MartiNs dos rEis
MatrÍcUla-12477070/fUNÇÃo-EXt. rUral ii – cH.local
MUNicÍPio- UliaNoPolis – l.
ProJEto/atividadE-8711c /ProGraMa- 1491 / foNtE-0101
oBJEtivo: dEsPEsas coM aÇÕEs do ProatEr 2022 do EscritÓrio 
local dE UliaNoPolis.
PraZo dE aPlicaÇÃo-30 dias aPÓs EMissÃo da oB /coMProvaÇÃo-15 dias
ElEMENto dE dEsP. 339030 = 1.500,00
valor total- 1.500,00
ordENador dE dEsPEsa – WildsoN dE MoraEs dUartE da silva

Protocolo: 777327
Portaria sUPriMeNto de FUNdos- 015/2022

BENEficiário- fErNaNdo MartiNs dos rEis
MatrÍcUla-12477070/fUNÇÃo-EXt. rUral ii – cH.local
MUNicÍPio- UliaNoPolis – l.
ProJEto/atividadE-8711c /ProGraMa- 1491 / foNtE-0661
oBJEtivo: dEsPEsas coM MaNUtENÇÃo do vEicUlo fiat UNo QdQ 
1370 do EscritÓrio local dE UliaNoPolis.
PraZo dE aPlicaÇÃo-30 dias aPÓs EMissÃo da oB /coMProvaÇÃo-15 dias
ElEMENto dE dEsP. 339039 = 1.660,00
valor total- 1.660,00
ordENador dE dEsPEsa – WildsoN dE MoraEs dUartE da silva

Protocolo: 777329
Portaria sUPriMeNto de FUNdos- 016/2022

BENEficiário- raiMUNdo NoNato da costa salaZar
MatrÍcUla-572127561/fUNÇÃo-EXt. rUral ii – cHEfE local
MUNicÍPio- doM ElisEU
ProJEto/atividadE-8711c /ProGraMa- 1491 / foNtE-0101
oBJEtivo: dEsPEsas coMaÇÕEs do ProatEr 2022 do EscritÓrio 
local dE doM ElisEU.
PraZo dE aPlicaÇÃo-30 dias aPÓs EMissÃo da oB/coMProvaÇÃo-15 
dias o PraZo
ElEMENto dE dEsP. 339030 = 1.500,00; 339039 = 500,00
valor total- 2.000,00
ordENador dE dEsPEsa – WildsoN dE MoraEs dUartE da silva

Protocolo: 777330
Portaria sUPriMeNto de FUNdos- 012/2022

BENEficiário- clEYtoN JErdaN dE liMa daMascENo
MatrÍcUla-57176611/fUNÇÃo-EXt. rUral i – cHEfE local
MUNicÍPio- iPiXUNa do Para
ProJEto/atividadE-8711c /ProGraMa- 1491 / foNtE-0101
oBJEtivo: dEsPEsas coM aÇÕEs do ProatEr 2022 do EscritÓrio 
local dE iPiXUNa do Para.
PraZo dE aPlicaÇÃo- 30 dias aPÓs EMissÃo da oB./coMProva-
ÇÃo-15 dias o PraZo
ElEMENto dE dEsP. 339030 = 1.500,00
valor total- 1.500,00
ordENador dE dEsPEsa – WildsoN dE MoraEs dUartE da silva

Protocolo: 777319
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sUPriMeNto de FUNdo - Portaria 016/2022, BENEficiária: 
doNNEr PoNtEs Matos / MatrÍcUla: 57175616 / carGo oU fUNÇÃo: 
EXt. rUral i / MUNicÍPio: local dE MaraBá-Pa / oBJEtivo: cUstE-
ar dEsPEsas coM atividadEs dE atEr coNforME ProatEr 2022 do 
Esloc dE MaraBá-Pa / ProGraMa: 1491 / ProJEto atividadE: 8711/ 
foNtE: 0101 / ElEMENto dE dEsPEsa: 339030=r$ 2.600,00 / 339039= 
400,00 / valor total r$ 3.000,00 / PraZo Para aPlicaÇÃo: 30 dias 
/ BaiXa do siafEM: 15 dias / ordENador dE dEsPEsas: aGUiBErto 
rodriGUEs alvEs.

Protocolo: 777320
Portaria sUPriMeNto de FUNdos- 010/2022

BENEficiário- JorGE lUiZ dos saNtos MEdEiros
MatrÍcUla-3178277/fUNÇÃo-EXt. rUral ii – cHEfE local
MUNicÍPio- MÃE do rio
ProJEto/atividadE-8711c /ProGraMa- 1491 / foNtE-0101
oBJEtivo: dEsPEsas coM aÇÕEs do ProatEr 2022 do EscritÓrio 
local dE MÃE do rio.
PraZo dE aPlicaÇÃo-30 dias aPÓs EMissÃo da oB/coMProvaÇÃo-
15 dias o PraZo
ElEMENto dE dEsP. 339030 = 1.000,00; 339039 = 1.000,00
valor total- 2.000,00
ordENador dE dEsPEsa – WildsoN dE MoraEs dUartE da silva

Protocolo: 777313
Portaria sUPriMeNto de FUNdos- 011/2022

BENEficiário- PaUlo sYdNEi dE olivEira viEira
MatrÍcUla-5846129/fUNÇÃo-EXt. rUal ii – cH. local
MUNicÍPio- aUrora do Pará
ProJEto/atividadE-8711c /ProGraMa- 1491 / foNtE-0101
oBJEtivo: dEsPEsas coM aÇÕEs do ProatEr 2022 do EscritÓrio 
local dE aUrora do Pará.
PraZo dE aPlicaÇÃo-30 dias aPÓs EMissÃo da oB/coMProvaÇÃo-
15 dias o PraZo
ElEMENto dE dEsP. 339030 = 2.000,00
valor total- r$ = 2.000,00
ordENador dE dEsPEsa – WildsoN dE MoraEs dUartE da silva

Protocolo: 777315
Portaria sUPriMeNto de FUNdos- 013/2022

BENEficiário- sidNEY ivaN vEras dE aGUiar
MatrÍcUla-57210829/fUNÇÃo-EXt. rUral i – cHEfE local
MUNicÍPio- ParaGoMiNas
ProJEto/atividadE-8711c /ProGraMa- 1491 / foNtE-0101
oBJEtivo: dEsPEsas coM aÇÕEs do ProatEr 2022 do EscritÓrio 
local dE ParaGoMiNas.
PraZo dE aPlicaÇÃo-30 dias aPÓs EMissÃo da oB/coMProvaÇÃo-
15 dias o PraZo
ElEMENto dE dEsP. 339030 = 1.000,00; 339039 = 1.000,00
valor total- 2.000,00
ordENador dE dEsPEsa – WildsoN dE MoraEs dUartE da silva

Protocolo: 777323
Portaria sUPriMeNto de FUNdos- 009/2022

BENEficiário- Nara ciNtia MartiNs Batista
MatrÍcUla-57210214/fUNÇÃo-EXt. rUral ii – cHEfE local
MUNicÍPio- sÃo doMiNGos do caPiM
ProJEto/atividadE-8711c /ProGraMa- 1491 / foNtE-0101
oBJEtivo: dEsPEsas coM aÇÕEs do ProatEr 2022 do EscritÓrio 
local dE sÃo doMiNGos do caPiM.
PraZo dE aPlicaÇÃo-atÉ 30 dias aPÓs a EMissÃo da oB/coMProva-
ÇÃo-15 dias o PraZo
ElEMENto dE dEsP. 339030 = 1.000,00, 339039 = 500,00
valor total- 1.500,00
ordENador dE dEsPEsa – WildsoN dE MoraEs dUartE da silva

Protocolo: 777310
sUPriMeNto de FUNdo - Portaria 017/2022, BENEficiária: 
roNY lUiZ torQUato / MatrÍcUla: 57174870 / carGo oU fUNÇÃo: 
EXt. rUral i / MUNicÍPio: local dE itUPiraNGa-Pa / oBJEtivo: cUs-
tEar dEsPEsas coM atividadEs dE atEr coNforME ProatEr 2022 
do Esloc dE itUPiraNGa-Pa / ProGraMa: 1491 / ProJEto atividadE: 
8711/ foNtE: 0101 / ElEMENto dE dEsPEsa: 339030=r$ 1.320,00 / 
339039= 660,00 / valor total r$ 1.980,00 / PraZo Para aPlicaÇÃo: 
30 dias / BaiXa do siafEM: 15 dias / ordENador dE dEsPEsas: 
aGUiBErto rodriGUEs alvEs.

Protocolo: 777299

.

.

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO
DO PARÁ S/A

.

.

.

oUtras MatÉrias
.

ata da reUNiÃo ordiNÁria das ceNtrais de 
aBasteciMeNto do ParÁ s/a – ceasa/Pa e 

rePreseNtaNtes do coNseLHo FiscaL.
ao primeiro dia 21 do mês de Março de 2022, às 11h, na sala da dire-
toria Presidência do prédio sede das centrais de abastecimento do Pará 
s/a – cEasa/Pa, sociedade de Economia Mista, Órgão da administração 
indireta do Estado, inscrita no NirE sob o nº 1530000623-6 e no cadas-
tro Nacional de Pessoas Jurídicas cNPJ/Mf sob o nº 04.819.728/0001-09, 

situada na alameda cEasa, KM-04, s/Nº, Bairro curió, cEP 66.915-030, 
Belém – Pará, situada  na alameda ceasa, Km 04, s/n, Belém, Pará, cEP 
66915-030, reuniram-se os (as) senhores(as): JosÉ aNtÔNio scaff fi-
lHo, diretor Presidente da cEasa/Pa, HEitor raJEH da crUZ, assessor 
Jurídico da cEasa/Pa; PaUlo aNdrÉ valENtE PiNto, coordenador fi-
nanceiro e contábil das centrais de abastecimento do Pará s/a – cEasa 
e a sra. NEUZa crUZ dEl tEto silva, dirEtora adMiNistrativa E 
fiNaNcEira cEasa/Pa.
Formalmente convocados, estiveram presentes, ainda, os senhores 
aLeX PiNHeiro ceNteNo, conselheiro titular, rENÉ dE olivEira E 
soUsa JUNior, conselheiro titular, da secretaria de Estado da fazenda 
- sEfa. aberta a sessão pelo diretor Presidente das centrais de abasteci-
mento do Pará s/a – cEasa/Pa convidou a mim, HEitor raJEH da crUZ, 
assessor Jurídico da cEasa/Pa, para secretariar a presente reunião.
a pauta principal trata da análise e aprovação do balanço e demonstrativo 
contábeis da Ceasa/PA, referente ao exercício financeiro de 2021. Usando 
a palavra, o Presidente José Antônio Scaff Filho, submete a análise dos 
presentes o balanço patrimonial. Preliminarmente o sr. Paulo Pinto detalha 
o balanço patrimonial e demonstrativos contábeis.
Houve indagação pelo conselheiro rENÉ dE olivEira E soUsa JUNior 
sobre a existência de novos imóveis da cEasa, que fora esclarecido que 
não há novos, somente atualização dos já existentes.
o conselho fiscal recomenda a contratação de auditoria independente para 
examinar as contas da Empresa.
como deliberação, após a apresentação do Balanço Patrimonial, bem como 
os demonstrativos contábeis da cEasa/Pa, exercício 2021, que foram 
aprovados por unanimidade.
o Presidente agradece a presença de todos, dá-se por encerrada a reunião 
com a leitura e assinatura da ata, composta de 3 (três) folhas em três vias, 
no sentido de produção de seus efeitos legais.
Por fim, considerando não haver mais pautas a discutir, deu-se por encer-
rada a reunião às 12h.
Belém, 21 de março de 2022.
JosÉ aNtÔNio scaff filHo
dirEtor PrEsidENtE - cEasa/Pa
alEX PiNHEiro cENtENo
coNsElHEiro sUPlENtE
rENÉ dE olivEira E soUsa JUNior
coNsElHEiro titUlar - sEfa
HEitor raJEH da crUZ
assEssor JUrÍdico - cEasa/Pa
PaUlo aNdrÉ valENtE PiNto
coordENador fiNaNcEiro E coNtáBil - cEasa/Pa

Protocolo: 777324
ata da reUNiÃo 001/2022 do coNseLHo de adMiNistraÇÃo

reaLiZada eM 21 MarÇo de 2022
aos 21 (dias) dias do mês de março de 2022 às 14h., na sala da dire-
toria Presidência do prédio sede das centrais de abastecimento do Pará 
s/a – cEasa/Pa, sociedade de Economia Mista, Órgão da administração 
indireta do Estado, inscrita no NirE sob o nº 1530000623-6 e no cadas-
tro Nacional de Pessoas Jurídicas cNPJ/Mf sob o nº 04.819.728/0001-09, 
situada na alameda cEasa, KM-04, s/Nº, Bairro curió, cEP 66.915-030, 
Belém – Pará.
o Presidente do conselho de administração, representante do Governo 
do Estado, após deliberação unânime dos presentes, assumiu a Presidên-
cia dos trabalhos, e após da verificação da existência de “Quórum” legal, 
convidou a mim, HEitor raJEH da crUZ, assessor Jurídico desta cEasa, 
para secretariar a presente, passando logo após, a dar início aos trabalhos.
da ordeM do dia
constante na ordem do dia, para discussão e deliberação os seguintes 
pontos: 1) apresentação e aprovação do Balanço Patrimonial, drE (de-
monstrativo de resultado de Exercício), dfc (demonstrativo de fluxo de 
caixa), dlPa (demonstrativo de lucro e Prejuízo acumulado), dMPl (de-
monstração das Mutações do Patrimônio líquido) e Notas EXPlicativas 
inerentes ao Exercício 2021.
reuniram-se em assembleia Extraordinária os conselheiros José antônio 
Scaff Filho (Presidente), Jardel Rodrigues da Silva (Substituto do Presiden-
te da mesa), luziel Henderson Guedes de oliveira (titular), silvio artur 
Pereira (Titular). Ao que concerne o item 1), o balanço e atos financeiros 
foram apresentados inerentes ao exercício 2021 aos presentes, e delibe-
raram por unanimidade pela aprovação do Balanço Patrimonial, drE, dfc, 
dlPa, dMPl, balancete analítico e Notas EXPlicativas, acompanhando 
o Parecer do conselho fiscal. todos os atos, documentos e notas expos-
tos aprovados na presente assembleia Extraordinária seguem anexos na 
presente ata, com a devida assinatura/aprovação de todos os presentes.
dada a palavra ao substituto do Presidente JardEl rodriGUEs da silva, 
este questionou a questão dos débitos previdenciários, no que foi respon-
dido pelo contador PaUlo aNdrÉ valENtE PiNto, que foi feito o parcela-
mento de débitos previdenciários pendentes oriundos de gestões anterio-
res, desde 1998, onde, por fim, o substituto do Presidente sugeriu que os 
órgãos de controle externo sejam informados a respeito da resolução des-
tas pendências pela atual gestão. contudo, fora informado pelo Presidente 
JOSÉ ANTÔNIO SCAFF FILHO, que os referidos órgãos já foram oficiados.
Esclareceu, ainda, o substituto do Presidente JardEl rodriGUEs da sil-
va, que a atuação da cEasa descrita no parágrafo acima demostra a boa-
fé da gestão e a isenta de eventuais possíveis responsabilizações judiciais 
ou fiscais.
o Presidente JosÉ aNtÔNio scaff filHo informou aos presentes a atual 
situação da possibilidade de individualização de contas de energia elétrica 
pela empresa EQUatorial, onde encontra-se pendente de resolução ape-
nas por parte da citada empresa de energia, vez que, esta já devidamente 
oficiada.
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o Presidente da Mesa agradeceu a presença de todos e como nada mais 
ocorreu, foram encerrados os trabalhos com a leitura e assinatura da pre-
sente ata, composta de duas folhas, em 3 vias devidamente assinadas, 
por mim, secretario dos trabalhos, bem como pelos presentes, sentido de 
produção de seus efeitos legais.
Belém (Pa), 21 de março de 2022.
coNsElHEiros:
JardEl rodriGUEs da silva
substituto do Presidente de Mesa
lUZiEl HENdErsoN GUEdEs dE olivEira
titular
silvio artHUr PErEira
titular
JosÉ aNtoNio scaff filHo
Presidente da mesa - cEasa/Pa
PaUlo aNdrÉ valENtE PiNto
coNtador crc/Pa-017911/0-8
HEitor raJEH da crUZ
assEssor JUrÍdico - cEasa/Pa

Protocolo: 777336

.

.

secretaria de estado de Meio 
aMBieNte e sUsteNtaBiLidade

.

.

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

distrato a Pedido de serVidor
sErvidor: aGirlaYNE dE soUZa rEis
MatrÍcUla: 6403463
fUNÇÃo: tÉcNico EM GEstÃo dE MEio aMBiENtE-Engenharia florestal
a coNtar dE 28/03/2022
sErvidor: aNa carla Barros dE soUZa
MatrÍcUla: 5956804
fUNÇÃo: tÉcNico EM GEstÃo dE MEio aMBiENtE-ciências Biológicas
a coNtar dE 31/03/2022
ordENador: lília Márcia ramos reis - diretora de Gestão administrativa 
e financeira

Protocolo: 777558

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 00534/2022 - GaB/seMas
o diretor de Gestão administrativa e financeira, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas de acordo com a Portaria Nº 0022, de 22 de abril de 
2021 - GaB/sEMas, publicada no doE n° 34.544, de 07 de abril de 2021.
considerando as informações constantes nos autos do Processo PaE n° 
2022/220946 - sEMas/Pa
rEsolvE:
I – DESIGNAR, para atuar como fiscais do Contrato nº 017/2022- SE-
Mas/Pa, celebrado entre a sEcrEtaria dE Estado dE MEio aMBiENtE 
E sUstENtaBilidadE - sEMas/Pa e a empresa ticKEt solUcÇÕEs, os 
servidores: cláUdio da silva BittENcoUrt JÚNior - GEtraN, matrícu-
la nº 5939990/2 como fiscal Titular e MARCELO DO NASCIMENTO BASTOS 
- GEtraN, matrícula nº 5964255/1 como fiscal Suplente, a contar da data 
da assinatura do contrato, 25 de março de 2022.
ii – determinar à coordenadoria de licitação, contratos e convênios - 
ccoN que através do setor competente, tome as devidas providências ao 
fiel cumprimento do presente Ato.
iii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 28 de março de 2022.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
lÍlia Marcia raMos rEis
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 777595

.

.

errata
.

errata da Portaria Nº 0474/2022 – GaB/seMas, de 21/03/2022, 
Publicada no doE Nº 34.903 do dia 23/03/2022,
oNde se LÊ: origem: Belém/Pa
destino: são Paulo/sP
Leia-se: origem: Belém/Pa
destino: são Paulo/sP e Brasília/df

Protocolo: 777865

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 009/2022
objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
continuados, sem locação de mão de obra, de monitoramento e rastre-
amento veicular via satélite por gps/gsm/gprs, para gestão de frota da 
secretaria de meio ambiente e sustentabilidade.
Entrega do Edital, disponível a partir do dia 29.03.2022: https://www.gov.

br/compras/pt-br; www.semas.pa.gov.br; www.compraspara.pa.gov.br
local de abertura: www.gov.br/compras/pt-br
data de abertura: 08/04/2022 às 10:00 h (horário de Brasília)
29 de março de 2022.
aziel  Moraes
PrEGoEiro oficial - sEMas/Pa

Protocolo: 777837

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 0517/2022 - GaB/seMas 24 de MarÇo de 2022.
objetivo: implantação assistida para o aprimoramento das rotinas técnicos 
administrativos no Núcleo regional, a partir da supervisão da gestão supe-
rior e mentoria técnica.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Paragominas/Pa
Período: 11/04 a 13/04/2022 – 2 e ½ diária.
servidores:
57215619/1 – rafaEl da silva crUZ – diretor
5960917 – PEdro HENriQUE da silva MoNtEiro – técnico em Gestão 
de Meio ambiente
ordENador: lEoPErcio BarBosa foro / diretor de Gestão administrativa 
e financeira, em exercício / Portaria Nº 00223 de 15 de fevereiro de 2022, 
publicadas no doE nº 34.872 do dia 22 de fevereiro de 2022.

Protocolo: 776606
Portaria Nº 0459/2022 - GaB/seMas 18 de MarÇo de 2022.
objetivo: de realizar vistoria técnica para acompanhamento dos serviços 
de reflutuação do Navio Haidar, no Porto de Vila do Conde.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém
destino: Barcarena/Pa
Período:29 a 30/03/2022 - 1 e ½ diárias.
servidores:
-8400928/ 1-Marcos ENoQUE lEitE liMa-tÉcNico EM GEstÃo dE 
MEio aMBiENtE
-5092663/ 1- rita dE cassia NasciMENto cavalcaNtE- tÉcNico EM 
GEstÃo dE MEio aMBiENtE
-54191335/ 2 - ivaN roBErto saNtos araUJo-tÉcNico EM GEstÃo dE 
MEio aMBiENtE
ordENador:lEoPErcio BarBosa foro-diretor em Exercício-Portaria 
No 00223/2022-GaB/sEMas, dE 15.02.2022

Protocolo: 773685
Portaria Nº 0511/2022 - GaB/seMas 24 de MarÇo de 2022.
objetivo:visita técnica para avaliação ambiental do empreendimento fertilizan-
tes Tocantins S.A, beneficiado pelo Governo do Estado junto ao Grupo de Acom-
panhamento de Projetos incentivados (GaPi), localizado na cidade citada.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino:Barcarena/Pa
Período:30/03/2022– ½ diária.
servidora:
-5141818/1 - cassilda do socorro dias dE MoraEs - (Engenheira 
Química)
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: 776196
Portaria Nº 0533/2022 - GaB/seMas 28 de MarÇo de 2022.
objetivo: realizar procedimento de vistoria técnica pré-exploratória e pós
-exploratória em processos de Plano de Manejo florestal sustentável.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: santarém/Pa
destino: Gleba Nova olinda, zona rural do município de santarém.
Período: 21/03 a 26/03/2022 – 05 e ½ diárias.
servidores:
- 54194174/ 3 - GláUBEr NoNato fErrEira olivEira - (técnico em 
Gestão de Meio ambiente)
- 5888888/3 - EvErtoN araÚJo cavalcaNtE - (técnico em Gestão de 
Meio ambiente)
ordENador: lEoPErcio BarBosa foro / diretor de Gestão administrativa 
e financeira, em exercício / Portaria Nº 00223 de 15 de fevereiro de 2022, 
publicada no doE nº 34.872 do dia 22 de fevereiro de 2022.

Protocolo: 777425

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº491 /2022 - dGaF/GaB/seMas , 22 de 03/2022
coNcEdEr 11 (onze) dias das férias regulamentares, a servidora 
aNdrEa dos saNtos coElHo, matrícula 57194469/2, ocupante do 
cargo de Professor ad-4 /assessor, lotada no comitê de Monitoramento 
e Planejamento Estratégico para fiscalização-cfisc no período de 
11.04/2022 a 21.04.2022, referente exercício 2020/2021, interrompidas 
através da Portaria Nº 0034/2022–dGaf/GaB/sEMas de 13/01/2022, 
publicada no doE nº 34.885 de 17.01.2022.
lilia Márcia raMos rEis
secretária adjunta de Gestão administrativa e tecnologias, em exercício

Protocolo: 777704
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INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

a Presidente do instituto de desenvolvimento Florestal e da Bio-
diversidade 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 e, ainda, considerando a adjudicação 
efetuada pela pregoeira no bojo do Pregão Eletrônico n° 03/2022 - ide-
flor-Bio (Processo nº 2022/121177) Contratação de empresa especializada 
para fornecimento de café, leite, açúcar e biscoitos por um período de 12 
(doze) meses, visando atender as demandas do instituto de desenvol-
vimento florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará - idEflor-Bio, 
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no anexo i – 
termo de referência do Edital. decide Homologar o aludido certame, efetu-
ado sob o critério Menor Preço por item, em favor das seguintes licitantes 
vencedoras relacionadas em epígrafe abaixo:
1-Empresa E a alcaNtara & cia ltda, cNPJ 20.290.559/0001-00, pelo 
critério de menor preço no item 3, valor total r$23.700,00;
2-Empresa star coMErcio dE aliMENtos ltda, cNPJ 23.146.066/0001-
90, pelo critério de menor preço no item 7, valor total r$1.000,00;
3-Empresa Brasil aliMENtos coMErcio E sErvicos ltda, cNPJ 
23.465.797/0001-06, pelo critério de menor preço nos itens 5 e 8, valor 
total r$4.675,00;
4-Empresa aNdradE alcaNtara coMErcio dE GENEros aliMENti-
cios ltda, cNPJ 27.934.956/0001-17, pelo critério de menor preço no 
item 4, valor total r$2.490,00;
5-Empresa distriBUidora BorGEs aliMENtos ltda, cNPJ 
42.292.712/0001-71, pelo critério de menor preço nos itens 1, 2 e 6, valor 
total r$21.725,00.
valor Global: r$53.590,00
data da Homologação: 24/03/2022
ordenador de despesa
Karla lessa Bengtson
rosiane andrade terra
Pregoeira

Protocolo: 777289

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº. 176 de 28 de MarÇo de 2022
Prazo para aplicação (em dias) 60 (sessenta) dias
Prazo para prestação de contas (em dias) 15 (quinze) dias
servidor – matrícula – cargo:  rosigrêde lima da silva - 5939761 - técni-
co em Gestão ambiental
PtrEs: 798780
fonte: 0101
Elemento: 3.33.90.30.. r$ 900,00 (Novecentos reais)
Elemento: 3.33.90.36.. r$ 630,00 (seiscentos e trinta reais)
Elemento: 3.33.90.47.. r$ 126,00 (cento e vinte e seis reais)
ação: 241921
ação: 250502
ação: 222437
Karla lEssa BENGtsoN
PrEsidENtE do idEflor-Bio

Protocolo: 777812

.

.

diÁria
.

Portaria Nº. 140 de 11 de MarÇo de 2022
fundamento legal: conforme o processo nº 2022/248493 e art. 145 da lei 
Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
objetivo: fiscalização e monitoramento na Base do idEflor-Bio na co-
munidade de Jaramacaru – flota do trombetas, no entorno da Unidade e 
controlar a entrada dos extrativistas, com apoio da Polícia Militar
origem: oriximiná - Pa
destino: Óbidos e Jaramacaru-Pa
Período:  21 a 25/03/2022 - 4,5 (quatro e meia) diárias
servidor:  Jones dam Picanço Guerreiro - 333 - técnico em Gestão ambiental
Karla lEssa BENGtsoN
PrEsidENtE do idEflor-Bio

Portaria Nº. 142 de 03 de MarÇo de 2022
fundamento legal: conforme processo nº 2022/215411 e art. 145 da 
lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
objetivo: Garantir de forma compartilhada com o 1°ciPaMB, Prefeitura 
Municipal de Óbidos e a fUNai, o acesso seguro aos extrativistas na rea-
bertura da Flota do Trombetas, dando cumprimento aos protocolos defini-
dos conjuntamente entre essas instituições
origem: Belém-Pa
destino: santarém e oriximiná-Pa
Período: 14 a 25/03/2022 - 11,5 (onze e meia) diárias
servidor: sebastião Magno castello Branco oliveira - 27545 - Gerente
Karla lEssa BENGtsoN
PrEsidENtE do idEflor-Bio

Portaria Nº 177 de 28 de MarÇo de 2022
fundamento legal: conforme o processo nº 2022/329237 e art.145 da lei 
Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
objetivo: cadastro de produtores e visita in locu e orientação técnica para im-
plantação de sistemas agroflorestais no município de Vitória do Xingu
origem: altamira -Pa
destino: vitória do Xingu-Pa.
Período: 28/03 a 01/04/2022 - 4,5 (quatro e meia) diárias
servidor:  israel alves de oliveira - 57207773 - Gerente
alessandra santos Mota - 5897625 - assistente administrativo
Karla lEssa BENGtsoN
PrEsidENtE do idEflor-Bio

Protocolo: 777671

.

.

secretaria de estado
de seGUraNÇa PÚBLica
e deFesa sociaL

.

.

.

POLICIA MILITAR DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria de NoMeaÇÃo de FiscaL Nº 065/2022 – ccc: NoMEar 
o 2° TEN QOPM RG 42783 THIAGO RODRIGUES FEITOSA, como fiscal do 
contrato administrativo n° 011/2022-ccc/PMPa, celebrado entre a PMPa 
e a Empresa daNtoN GaBriEl siMPlicio dE salEs silva; cujo objeto é 
aquisição de material para os polos onde acontecerá o curso de formação 
de praças; registre-se, publique-se, cumpra-se; Belém/Pa, 28 de Março 
de 2022, ricardo do NasciMENto raMos – tEN cEl QoPM rG 29213; 
chefe do centro de compras e contratos da PMPa.

Protocolo: 777274

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de editaL
Pregão eletrônico srP nº 04/2022 – cPL/PMPa. Órgão: PolÍcia Mi-
litar do Pará. objeto: “rEGistro dE PrEÇos visando à eventual e 
futura contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviço 
de locação de diciclo ElÉtrico dE aUtoEQUilÍBrio coM GUidÃo E 
acEssÓrios, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas 
neste edital e seus anexos.
data e hora de abertura: 11/04/2022, às 10h (horário de Brasília). local: 
www.gov.br/compras. informações: (91) 98421-0841. Edital se encontra 
disponível nos sites: www.compraspara.pa.gov.br e www.gov.br/compras . 
Belém-Pa, 28 de março de 2022. JacQUEliNE da triNdadE saNtiaGo – 
MaJ QoPM rG 35498 - PrEGoEira

Protocolo: 777844

sUPriMeNto de FUNdo
.

eXtrato de Portarias de coNcessÃo - PUBLicaÇÃo
Portaria Nº 312/2022-dGa-sUP FUNdos; suprido ciNtHYa 
tErEZa da costa MiilHoMEM Brito, MaJ PM, Mf 555856042, do 
efetivo do (a) GaBiNEtE do coMaNdo; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) 
dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; valor: r$ 3000,00; 
Elemento de despesa: 33.90.30 –aQUisiÇÃo dE MatErial dE coNsUMo: 
r$ 2000,00: 33.90.39 – sErviÇos dE tErcEiros PEssoa JUrÍdica: 
r$ 1000,00; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: 
robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.

Protocolo: 777628

diÁria
.

Portaria Nº 1453/22/di/dF – objetivo: supervisão de Policiamento 
e fiscalização de trânsito (2ªQUiNZ-MarÇo/22-BPrv/ sUPErvisÃo ii); 
fUNdaMENto lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-
Pa; destino: Goianésia do Pará-Pa; Período: 15 a 30/03/2022; Quantidade 
de diárias: 15 de alimentação e 15 de pousada; servidores: MaJ PM diego 
lima Brasil; cPf: 939.807.952-68; valor: r$ 4.747,80. sGt PM Paulo cesar 
rodrigues da silva; cPf: 646.672.192-20; valor: r$ 3.956,40. sGt PM 
Wilson da fonsêca Barros; cPf: 680.883.022-34; valor: r$ 3.956,40. cB 
PM alexander valente Mourão; cPf: 912.220.522-53; valor: r$ 3.798,00. 
ordENador: cEl QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; 
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 777634
Portaria Nº 1465/22/di/dF – objetivo: Participar do iv curso de 
operações Especias; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: curitiba- Paraná; Período: 12/03 
a 11/04/2022; Quantidade de diárias: 30 de alimentação; servidores: cB 
PM ademilton da costa Pantoja; cPf: 886.242.852-91; valor: r$ 5.380,80. 
ordenador: cEl QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
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Portaria Nº 1466/22/di/dF – objetivo: Participar do iv curso de 
operações Especias; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: curitiba- Paraná; Período: 12/03 
a 11/04/2022; Quantidade de diárias: 30 de alimentação; servidores: cB 
PM leandro Nonato santos rodrigues cabral; cPf: 002.506.692-77; valor: 
r$ 5.380,80. cB PM Wellington roberto da silva reis; cPf: 007.440.622-
17; valor: r$ 5.380,80. ordenador: cEl QoPM roBiNsoN aUGUsto 
BoUlHosa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº 1467/22/di/dF – objetivo: Participação no curso 
de instrutor de Equitação na Escola do Exército Brasileiro; fundamento 
legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: rio 
de Janeiro-rJ; Período: 08/04 a 08/05/2022; Quantidade de diárias: 30 
de alimentação e 30 de pousada; servidores: tEN PM lucas Nascimento 
de siqueira; cPf: 930.859.902-91; valor: r$ 12.871,20. ordenador: cEl 
QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1469/22/di/dF – objetivo: curso de instrutor de 
Educação física- EB - rio de Janeiro; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: rio de Janeiro-rJ; Período: 
29/03 a 27/04/2022; Quantidade de diárias: 30 de alimentação e 30 de 
pousada; servidores: tEN PM Jéssica Gonçalves cruz; cPf: 001.129.472-
80; valor: r$ 12.871,20. ordenador: cEl QoPM roBiNsoN aUGUsto 
BoUlHosa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº 1470/22/di/dF – objetivo: Participação do 7° curso 
de Policiamento; Montado PMMt; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: Mato Grosso; Período: 19/03 
a 18/04/2022; Quantidade de diárias: 30 de alimentação; servidores: 
sd PM Gabriel Henrique Barbosa lima; cPf: 027.809.692-10; valor: r$ 
5.380,80. ordenador: cEl QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.
Portaria Nº 1471/22/di/dF – objetivo: Participar de 2° curso de 
operações fluvias realizado pelo Estado do amazonas; fundamento legal: 
lei. N° 5.119/84; Município de origem: Manaus-Pa; destino: Belém-Pa; 
Período: 15/03 a 08/04/2022; Quantidade de diárias: 24 de alimentação; 
servidores: cB PM ryan Nunes de souza; cPf: 981.883.212-49; valor: 
r$ 3.038,40. ordenador: cEl QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.
Portaria Nº 1472/22/di/dF – objetivo: visita domiciliar 
Psicossocial; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Belém-Pa; destino: castanhal-Pa; Período: 16/03/2022; 
Quantidade de diárias: 01 de alimentação; servidores: tEN cEl luiz octávio 
lima rayol; cPf: 352.444.612-49; valor: r$ 131,88. tEN PM leonardo 
da silva costa; cPf: 982.645.672-15; valor: r$ 116,05. sGt PM Ederson 
Wellington Pinto diniz; cPf: 426.423.372-00; valor: r$ 87,04. ordenador: 
cEl QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1473/22/di/dF – objetivo:visita domiciliar 
Psicossocial; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Belém-Pa; destino: Marabá-Pa; Período: 03 a 06/02/2022; 
Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; servidores: 
tEN PM leonardo da silva costa; cPf: 982.645.672-15; valor: r$ 846,66. 
sGt PM rodrigo cristian ribeiro dias; cPf: 587.973.352-15; valor: 
r$ 791,28. cB PM Paulo fidias Gama roque; cPf: 928.883.212-20; valor: 
r$ 759,60. ordenador: cEl QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.
Portaria Nº 1474/22/di/dF – objetivo: a fim de cumprir ações 
de corregedoria; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Monte alegre-Pa; destino: Prainha-Pa; Período: 04 a 08/04/2022; 
Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 02 de pousada; servidores: 
tEN PM Neurion araújo de freitas; cPf: 439.585.592-04; valor: r$ 705,55. 
ordenador: cEl QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1475/22/di/dF – objetivo: a fim de atender chamado 
de Justiça; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: itaituba-Pa; destino: Belém-Pa; Período: 04 a 06/04/2022; 
Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 02 de pousada; servidores: 
sGt PM Welliton Hugo de souza Pantoja; cPf: 423.151.152-72; valor: 
r$ 659,40. ordenador: cEl QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.
Portaria Nº 1476/22/di/dF – objetivo: a fim de atender 
chamado de Justiça; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: rurópolis-Pa; destino: santarém-Pa; Período: 13 a 15/03/2022; 
Quantidade de diárias: 03 de alimentação; servidores: sGt PM José 
dias santos; cPf: 439.575.602-68; valor: r$ 395,64. ordenador: cEl 
QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 777684
Portaria Nº 1117/22/di/dF – objetivo: Participar do iv curso de 
operações Especiais; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Belém-Pa; destino: fortaleza-cE; Período: 10 a 11/04/2022; 
Quantidade de diárias: 02 de alimentação; servidores: sGt PM Eder da 
silva ferreira; cPf: 745.130.012-91; valor: r$ 395,64. sd PM andré 
ramos rodrigues; cPf: 828.014.362-91; valor: r$ 358,72. ordenador: 
cEl QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Portaria Nº 1118/22/di/dF – objetivo: Participar do iv curso de 
operações Especiais; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Belém-Pa; destino: fortaleza-cE; Período: 12/03 a 10/04/2022; 
Quantidade de diárias: 30 de alimentação; servidores: sGt PM Eder da 
silva ferreira; cPf: 745.130.012-91; valor: r$ 5.934,60. sd PM andré 
ramos rodrigues; cPf: 828.014.362-91; valor: r$ 5.380,80. ordenador: 
cEl QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 777708
Portaria Nº 1442/22/di/dF – Objetivo: A fim de atender Chamado 
de Justiça; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: são 
sebastião da Boa vista-Pa; destino: curralinho-Pa; Período: 07 a 08/04/2022; 
Quantidade de diárias: 01 de alimentação e 01 de pousada; servidor: sGt PM 
Breno Joaquim cordeiro Pinheiro; cPf: 674.482.572-72; valor: r$ 263,76. 
ordenadores: cEl QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1443/22/di/dF – objetivo: a fim de atender chamado 
de Justiça; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Gurupá-Pa; destino: curralinho-Pa; Período: 26 a 29/04/2022; Quantidade 
de diárias: 04 de alimentação e 03 de pousada; servidor: sd PM odiney de 
souza Moraes; cPf: 001.028.722-10; valor: r$ 886,20. ordenador: cEl 
QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1444/22/di/dF – objetivo: a fim de atender chamado 
de Justiça; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Gurupá-Pa; destino: curralinho-Pa; Período: 06 a 09/04/2022; Quantidade 
de diárias: 04 de alimentação e 03 de pousada; servidor: sd PM odiney de 
souza Moraes; cPf: 001.028.722-10; valor: r$ 886,20. ordenador: cEl 
QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1445/22/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: itaituba-Pa; 
destino: Jacareacanga-Pa; Período: 26/03 a 05/04/2022; Quantidade de 
diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; servidores: sGt PM ilson 
de assunção da silva; cPf: 596.483.682-87; valor: r$ 2.637,60. cB PM 
francisco do Nascimento sousa; cPf: 741.314.512-04; valor: r$ 2.532,00. 
sd PM Jocielton costa campos; cPf: 824.756.952-34; valor: r$ 2.532,00. 
sd PM Janderson leal lima; cPf: 012.855.582-35; valor: r$ 2.532,00. 
ordenador: cEl QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1447/22/di/dF – objetivo: a fim de atender chamado 
de Justiça; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
floresta do araguaia-Pa; destino: conceição do araguaia-Pa; Período: 
23/03/2022; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; servidor: sGt PM 
Bruno saymon de sousa santos; cPf: 008.817.682-78; valor: r$ 131,88. 
ordenador: cEl QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1448/22/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: igarapé-Miri-Pa; Período: 16 a 17/01/2022; Quantidade de 
diárias: 01 de alimentação e 01 de pousada; servidores: MaJ PM Maxwell 
Matos de sousa; cPf: 893.291.122-34; valor: r$ 316,52. tEN PM Patrick 
anderson Bahia vieira da silva; cPf: 982.595.202-49; valor: r$ 282,22. 
sUB tEN PM Marcelo Jeferson silva da silva; cPf: 333.046.292-20; valor: 
r$ 263,76. sGt PM samuel dos reis lopes; cPf: 363.807.762-49; valor: 
r$ 263,76. sGt PM carlos augusto silva de oliveira; cPf: 302.840.582-20; 
valor: r$ 263,76. sGt PM Evandro Maciel Pinheiro; cPf: 681.086.722-87; 
valor: r$ 263,76. sGt PM ivan Kleber dutra Gonçalves; cPf: 429.604.952-
68; valor: r$ 263,76. sGt PM alexandre costa dos santos; cPf: 
835.761.502-34; valor: r$ 263,76. sGt PM rubens alessandro azevedo 
de souza; cPf: 760.040.742-68; valor: r$ 263,76. sGt PM Edinaldo felipe 
cascaes; cPf: 410.497.722-53; valor: r$ 263,76. sGt PM rafael siqueira 
dos santos; cPf: 811.844.502-00; valor: r$ 263,76. sGt PM Elaine 
cristina de souza furtado; cPf: 691.997.952-72; valor: r$ 263,76. sGt PM 
cristiano santos damasceno; cPf: 449.063.662-87; valor: r$ 263,76. cB 
PM Helcio carlos Pantoja Malcher; cPf: 806.442.362-72; valor: r$ 253,20. 
cB PM felipe lauro Bernardes; cPf: 004.988.112-47; valor: r$ 253,20. cB 
PM Jonas vieira de sousa; cPf: 008.363.532-77; valor: r$ 253,20. cB PM 
roque Barbosa Gonçalves; cPf: 862.236.232-91; valor: r$ 253,20. cB PM 
João vitor silva santos; cPf: 701.716.452-00; valor: r$ 253,20. cB PM 
Jerfesom Helenson reis ferreira; cPf: 025.433.752-01; valor: r$ 253,20. 
cB PM leonardo correa costa; cPf: 002.052.272-01; valor: r$ 253,20. cB 
PM diogo low castro; cPf: 008.933.432-93; valor: r$ 253,20. cB PM Max 
Wescley de araujo; cPf: 003.134.892-03; valor: r$ 253,20. sd PM Jonny 
rodrigo silva da silva; cPf: 014.623.942-30; valor: r$ 253,20. sd PM sávio 
de Meireles Magno; cPf: 024.551.762-66; valor: r$ 253,20. sd PM Jair 
chagas dos santos; cPf: 004.828.252-94; valor: r$ 253,20. sd PM luccas 
alencar Queiroz Guimarães; cPf: 028.763.502-38; valor: r$ 253,20. sd PM 
Manoela caroline alves Matos; cPf: 015.508.892-06; valor: r$ 253,20. sd 
PM Edimar Monteiro ferreira; cPf: 963.698.502-25; valor: r$ 253,20. sd PM 
darlan Elias Estevam Gonçalves; cPf: 004.256.282-13; valor: r$ 253,20. 
ordenador: cEl QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1449/22/di/dF – objetivo: Escolta de Presos; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: soure-Pa; 
destino: Belém-Pa; Período: 18 a 19/03/2022; Quantidade de diárias: 
01 de alimentação e 01 de pousada; servidores: sGt PM luis Guilherme 
ramos lemos; cPf: 296.931.952-72; valor: r$ 263,76. sGt PM Elias dos 
santos E silva; cPf: 666.436.432-87; valor: r$ 263,76. cB PM ronison 
amador Bastos; cPf: 000.253.062-78; valor: r$ 253,20. 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 1450/22/di/dF – objetivo: a fim de atender chamado 
de Justiça; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
santarém-Pa; destino: Juruti-Pa; Período: 29 a 31/03/2022; Quantidade 
de diárias: 03 de alimentação e 02 de pousada; servidores: sUB tEN PM 
lindemberg Medeiros Bezerra; cPf: 414.217.792-34; valor: r$ 659,40. 
cEl QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1451/22/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Bragança-
Pa; destino: Belém-Pa; Período: 15/03/2022; Quantidade de diárias: 
01 de alimentação servidores: MaJ PM davison andré Bastos da silva; 
cPf: 625.312.392-00; valor: r$ 156,26. tEN PM antônio Maria Brito de 
Espíndola; cPf: 400.682.772-53; valor: r$ 141,11. sGt PM clisme cley 
de oliveira Quadros; cPf: 482.905.802-15; valor: r$ 131,88. cB PM ana 
Paula abreu Moura; cPf: 893.193.112-34; valor: r$ 126,60. ordenador: 
cEl QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1452/22/di/dF – objetivo: a fim de atender chamado 
de Justiça; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Portel-Pa; destino: Melgaço-Pa; Período: 22 a 23/03/2022; Quantidade 
de diárias: 01 de alimentação e 01 de pousada; servidores: sGt PM Jorge 
rodrigues trindade de souza; cPf: 349.759.262-53; valor: r$ 263,76. cEl 
QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 777607
Portaria Nº 1499/22/di/dF – objetivo: a serviço da 
PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-
Pa; destino: Brasilia-df; Período: 28 a 31/03/2022; Quantidade de diárias: 
03 de alimentação e 03 de pousada; servidores: cEl PM José dilson 
Melo de souza Júnior; cPf: 426.627.292-87; valor: r$ 1.498,14. tEN 
PM delson teixeira ferreira; cPf: 808.004.832-00; valor: r$ 1.287,12. 
ordenador: cEl QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 777840

.

.

oUtras MatÉrias
.

reVoGaÇÃo Nº 001/2022 – cPL
o comandante Geral da Polícia Militar do Pará, no uso de suas atribuições 
legais, constantes no art. 8º, da lei complementar nº 053/06 e alterações 
posteriores, assim como pelo disposto no art. 49 da lei nº 8.666/93 e no 
art. 15 da lei Estadual 6.474/02, regulamentada pelo art. 50, caput, do 
decreto Estadual nº 534/2020; considerando que a empresa UNivErsal 
faBricacÃo E coMÉrcio dE MovEis ltda-ME, cNPJ: 21.041.143/0001-
11 foi declarada vencedora do Pregão Eletrônico nº 022/2021, para os itens 
08 (cadeira universitária) e 13 (mesa reta); considerando ainda que a em-
presa UNivErsal faBricacÃo E coMÉrcio dE MovEis ltda-ME, cNPJ: 
21.041.143/0001-11, após assinatura do contrato com esta administração 
Policial Militar, solicitou reequilíbrio em relação ao valor ofertado que a sa-
grou vencedora, o que foi não foi acatado pelo comando da corporação, e 
logo em seguida decidiu-se pela rescisão contratual, conforme publicação 
constante no doE n° 34.893 de 15 de março de 2022; considerando que 
a autoridade competente pode revogar a licitação por razões de interesse 
público, decorrente de fato superveniente, nos termos do que determina 
o art. 49 da lei 8.666/93, aplicada subsidiariamente à modalidade de lici-
tação denominada Pregão, além do princípio da autotutela administrativa, 
que confere a administração Pública a prerrogativa de controle e revisão 
de seus próprios atos; rEsolvE:  01 - revogar o Processo licitatório nº 
2021197072, na modalidade Pregão Eletrônico nº 022/2021-cPl/PMPa, 
para os itens 08 e 13, de acordo com razões de interesse público, bem 
como por motivações de conveniência e oportunidade, pelos fundamentos 
de fato e de direito expostos no preâmbulo acima. 02 – determinar a cPl 
que adote as medidas necessárias no âmbito da plataforma comprasnet.
gov.br, para retomar o certame licitatório e convocar os demais licitantes 
para se manifestarem acerca dos referidos itens. Quartel em Belém – Pa, 
28 de março de 2022. JosÉ dilsoN MElo dE soUZa JÚNior – cEl QoPM 
comandante-Geral da PMPa.

Protocolo: 777863
Portaria Nº 0995/2022 – dGP/sP/sccMP

o coMaNdaNtE GEral da Policia Militar do Estado do Pará, 
no exercício da atribuição prevista no artigo 8º, inciso viii, da lei 
complementar Estadual nº 053/2006; considerando o disposto no art. 
52, inciso iv, alínea “q” c/c art. 120, inciso i, § 1º, da lei Estadual nº 
5.251/1985; considerando o Memorando nº 081/2022 cfaP-PMPa, de 
21 de março de 2022, que anexa o requerimento firmado pelo AL CFP 
PM EMErsoN lUcas da silva dE soUsa; considerando a Portaria nº 
158/2022 – dGEc, publicada no Boletim Geral nº 055, de 22 de março 
de 2022, a qual dEsliGoU a PEdido do cfP/PMPa/2022 o al cfP PM 
EMErsoN lUcas da silva dE soUsa (PaE Nº 2022/335424);
rEsolvE:
art. 1º licENciar a PEdido da Polícia Militar do Pará, o al cfP PM 
EMErsoN lUcas da silva dE soUsa (cPf Nº 059.681.643-01), 
pertencente ao Polo Belém/Pa.

art. 2º EXclUir o al cfP PM EMErsoN lUcas da silva dE soUsa, 
da folha de pagamento da PMPa. Providencie o departamento Geral de 
Pessoal da PMPa.
art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se, cumpra-se.
Quartel em icoaraci/Pa, 25 de março de 2022.
JosÉ dilsoN MElo dE soUZa JÚNior – cEl QoPM rG 18044
comandante Geral da PMPa

Portaria Nº 0997/2022 – dGP/sP/sccMP
o coMaNdaNtE GEral da Policia Militar do Estado do Pará, 
no exercício da atribuição prevista no artigo 8º, inciso viii, da lei 
complementar Estadual nº 053/2006; considerando o disposto no art. 
52, inciso iv, alínea “q” c/c art. 120, inciso i, § 1º, da lei Estadual nº 
5.251/1985; considerando o Memorando nº 194/2022 4º BPM/cfP 2022 
- PMPA, de 17 de março de 2022, que anexa o requerimento firmado pelo 
al cfP PM rUBENs MalvEZZi; considerando a Portaria nº 151/2022 – 
dGEc, publicada no Boletim Geral nº 054, de 21 de março de 2022, a qual 
dEsliGoU a PEdido do cfP/PMPa/2022 o al cfP PM rUBENs MalvEZZi 
(PaE Nº 2022/316434);
rEsolvE:
art. 1º licENciar a PEdido da Polícia Militar do Pará, o al cfP PM rUBENs 
MalvEZZi (cPf Nº 039.657.661-39), pertencente ao Polo Marabá/Pa.
art. 2º EXclUir o al cfP PM rUBENs MalvEZZi, da folha de pagamento 
da PMPa. Providencie o departamento Geral de Pessoal da PMPa.
art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se, cumpra-se.
Quartel em icoaraci/Pa, 25 de março de 2022.
JosÉ dilsoN MElo dE soUZa JÚNior – cEl QoPM rG 18044
comandante Geral da PMPa

Portaria Nº 1001/2022 – dGP/sP/sccMP
o coMaNdaNtE GEral da Policia Militar do Estado do Pará, 
no exercício da atribuição prevista no artigo 8°, inciso viii, da lei 
complementar Estadual nº 053/2006, e considerando o Memorando 
nº 047/2022-corGEral-PMPa, de 22 de março de 2022, que anexa a 
certidão de trânsito em Julgado administrativo, em que o corregedor 
Geral da PMPA, certifica que a decisão Administrativa sobre o Recurso de 
reconsideração de ato referente ao Processo administrativo disciplinar 
de conselho de disciplina Portaria nº 016/2020 – corcPc i, transitou em 
julgado na administração pública militar em 21 de março de 2022, após 
a cientificação do militar e transcorrido o prazo recursal em que o mesmo 
não interpôs recurso Hierárquico, pelo que deve ser mantida a decisão 
publicada no aditamento ao Boletim Geral nº 149, de 12 de agosto de 2021, 
a qual indica a punição de EXclUsÃo a BEM da disciPliNa ao 3º sGt PM 
rG 28281 lUiZ carlos GoMEs dE soUZa (PaE Nº 2022/339013);
rEsolvE:
art. 1º EXclUir a BEM da disciPliNa da Polícia Militar do Pará, o 3º sGt 
PM rG 28281 lUiZ carlos GoMEs dE soUZa, matrícula funcional nº 
57957611, por decisão administrativa referente ao conselho de disciplina 
de Portaria nº 016/2020 – corcPc i.
art. 2º EXclUir da folha de pagamento o 3º sGt PM rG 28281 lUiZ 
carlos GoMEs dE soUZa, providencie o departamento Geral de Pessoal 
da PMPa.
art. 3° determinar ao comandante do 28º BPM/cPc i, que conforme o 
estabelecido no artigo nº 104 da Portaria n° 069/2019 – GaB. cMd°, 
publicado no aditamento ao BG Nº 078 – de 24 de abril de 2019, revogue 
a cautela do Equipamento Policial individual, bem como tome as medidas 
cabíveis para recolher todo o material bélico e o respectivo documento de 
autorização para porte da arma de fogo.
art. 4º determinar ao comandante do 28º BPM/cPc i, o recolhimento de 
sua cédula de identidade funcional para fins de imediato encaminhamento 
ao departamento Geral de Pessoal da PMPa.
art. 5º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Quartel em icoaraci/Pa, 25 de março de 2022.
JosÉ dilsoN MElo dE soUZa JÚNior – cEl QoPM rG 18044

Protocolo: 777881

.

.

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA 
POLÍCIA MILITAR

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato de terMo aditiVo Nº 002/2022
coNtrato Nº 009/2020

Exercício: 2022
objeto: Prorrogação do contrato de empresas especializadas em confec-
ção, fornecimento, distribuição e comercialização de uniformes, fardamen-
to, acessórios e equipamentos de proteção individual de uso militar, por 
serviços de reembolsáveis.
valor Global: Por demanda, até o limite da dotação orçamentaria.
vigência: 06/03/2022 a 05/03/2023
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data da assinatura: 04/03/2022
licitação: Processo n° 032/2019 - cPl/fasPM - crEdENciaMENto 
004/2019 – cPl/fasPM.
Programa: 1502 – segurança Pública
Projeto/atividade: 8277 – operacionalização das ações finalísticas
Elemento de despesa: 3339032 – Material destinado a assistência social
Plano interno: 1050008277c
fonte do recurso: 0151/0351
contratada: coPlatEX iNdUstria E coMErcio dE tEcidos ltda, cNPJ: 
14.533.049/0002-03
Endereço: rua Estados Unidos, n° 520, Bairro Jd. américa, cEP: 01427-
000, são Paulo-sP
E-mail: victor.gallo@protecta.net.br
ordenador: Moisés costa da conceição –cEl QoPM
diretor do fasPM

Protocolo: 777520

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo de PreGÃo eLetroNico 
Nº 003/2022 – cPL/FasPMPa

Processo Nº 004/2022 – cPL/FasPM.
o diretor do fundo de assistência social da Polícia Militar do Pará - fasPM, 
no uso das atribuições legais que lhe são conferidas e considerando os ter-
mos do Processo licitatório nº 0004/2022 – fasPMPa, realizado na moda-
lidade Pregão Eletrônico N° 003/2022 – cPl/fasPM, cujo objeto destina-se 
à a contratação de Pessoa Jurídica por intermédio do fasPM, na forma de 
sociedade de advogados, para dar suporte jurídico aos associados-contri-
buintes, da ativa, reserva remunerada e seus dependentes vinculado ao 
fundo de assistência social da Polícia Militar - fasPM/Pa, para prestação 
de serviços por “adEsÃo” de advocacia consultiva, preventiva, contencio-
sa, judicial e extrajudicial, incluída a esferas administrativas individuais, 
para atuação nas seguintes áreas do direito: direito administrativo, direito 
cível, direito Penal e Penal Militar, direito Previdenciário, direito tributário, 
direito de família e sucessões, direito contratual, direito de Propriedade, 
direito trabalhista, direito Militar e direito do consumerista. E consideran-
do o Parecer Jurídico nº 051/2021 e o Parecer do controle interno, exarado 
por meio do Mem nº 010/2021 – ci/fasPM, bem como o disposto no art. 
5º, inciso iv da lei Estadual nº 6.474/2002, resolve:
1 – HoMoloGar a adjudicação referente ao supramencionado Processo 
licitatório, em favor da empresa “ NUNEs, farias, scotta – MiraNda 
advoGados associados - cNPJ: 34.112.024/0001 – 54, vencedora do 
certame, apresentando proposta no valor global de r$ 279.960,00 (duzen-
tos e setenta e nove mil novecentos e sessenta reais).
2 - deverá ser providenciado instrumento contratual, com base na minuta 
constante dos autos e, posteriormente, a assinatura das partes para o 
fornecimento do objeto.
3 - Determino a Publicação deste Termo de Homologação em Diário oficial 
do Estado no prazo previsto em lei.
Belém/Pa, 28 de março de 2022.
MÓisEs costa da coNcEiÇÃo – cEl QoPM rG 18338
dirEtor do fasPMPa

Protocolo: 777707
..

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº. 016/cedec de 28 de MarÇo de 2022.
coordENador adJUNto EstadUal dE dEfEsa civil, no uso de suas 
atribuições legais e considerando o decreto Estadual de nº 2.539, de 20 de 
maio de 1994, Portaria Nº 516 de 15 de dezembro de 2021, publicado 
em Boletim Geral nº 241 de 30 de dezembro de 2021 e Portaria N° 015 
de 10 de Janeiro de 2022 – CBMPA, publicada no Diário Oficial do Estado 
n° 34.827 de 12 de Janeiro de 2022;
CONSIDERANDO o Decreto nº 2.117, publicado no Diário Oficial do Estado 
nº 34.829 de 13 de janeiro de 2022, regulamenta a concessão de Bene-
fício Eventual às famílias em vulnerabilidade social decorrente de calami-
dade Pública e/ou situação de Emergência, ocasionadas por fortes chu-
vas que causaram deslizamentos, inundações, enxurradas e alagamentos, 
ocorridos no primeiro quadrimestre de 2022 no Estado do Pará;
rEsolvE:
art. 1º – conceder o Benefício Eventual do ProGraMa rEcoMEÇar/ 
BaiÃo, em parcela única no valor r$ 1.212,00, (UM Mil, dUZENtos E 
doZE rEais), por família que foram cadastradas pela coordenadoria Es-
tadual de Defesa Civil, conforme relação nominal de beneficiários encami-
nhados pela divisão de apoio comunitário. Perfazendo o valor total de r$ 
241.188,00 (dUZENtos E QUarENta E UM Mil, cENto E oitENta E oito 
rEais) para as 199 famílias cadastradas.

ord NoMe cPF VaLor

1 adalNEY saMPaio da silva 754.485.302-06 r$ 1.212,00
2 adElY rosa corrEa 853.044.682-87 r$ 1.212,00
3 adENilsoN GoMEs alvEs 008.941.562-09 r$ 1.212,00

4 adriaNa Barroso viEira 014.914.712-04 r$ 1.212,00
5 adriElE MEsQUta 066.586.742-56 r$ 1.212,00
6 adriEllY rosa corrEa 053.815.972-31 r$ 1.212,00
7 aldaMar dE olivEira MENdEs viaNa 331.246.802-78 r$ 1.212,00
8 aldEidEs arNaUd caMilo 001.408.812-63 r$ 1.212,00
9 aMaNda vErGoliNo rodriGUEs 060.657.132-95 r$ 1.212,00
10 aNdrE loBo da silva 007.690.642-64 r$ 1.212,00
11 aNdrEia dias dUtra 003.713.262-81 r$ 1.212,00
12 aNtoNio ElsoN corrEa 006.872.152-85 r$ 1.212,00
13 aNtÔNio MEirElEs Barroso 617.300.092-04 r$ 1.212,00
14 aNtÔNio NEto MarÇal 148.676.302-25 r$ 1.212,00
15 arENilda MiraNda dE alMEida 576.667.762-68 r$ 1.212,00
16 arNoBio PErEira lEitE 146.052.362-87 r$ 1.212,00
17 aUrilEia dias dUtra 006.472.542-12 r$ 1.212,00
18 BENEdito da coNcEiÇÃo da silva 061.391.762-63 r$ 1.212,00
19 BrENda soUsa alMEida 041.103.602-50 r$ 1.212,00
20 caciaNE caldas dE soUsa 069.771.532-96 r$ 1.212,00
21 caMila alvEs dE alMEida 022.642.132-56 r$ 1.212,00
22 carla Maria Brito dos saNtos 602.950.393-61 r$ 1.212,00
23 carlos alBErto dias PitEira 357.212.602-97 r$ 1.212,00
24 carMEM lUcia rodriGUEs da vEiGa 014.564.392-19 r$ 1.212,00
25 cHarlEs corrÊa rosa 005.978.352-41 r$ 1.212,00
26 clEidiNEi alvEs da PaiXÃo 014.387.822-09 r$ 1.212,00
27 clEidsoN loPEs BraGa 637.692.712-20 r$ 1.212,00
28 cristiaNE rosa corrEa 021.569.132-69 r$ 1.212,00
29 dariElE da costa carvalHo 064.917.382-13 r$ 1.212,00
30 darilENE MENdEs corrEa 902.131.302-20 r$ 1.212,00
31 dEila corrEa PaNtoJa 006.779.632-03 r$ 1.212,00
32 dEisiaNE da costa carvalHo 047.677.962-61 r$ 1.212,00
33 dENilsoN Barrada MaciEl 709.569.482-60 r$ 1.212,00
34 dENilsoN corrEa PaNtoJa 958.834.792-00 r$ 1.212,00
35 dENilsoN da coNcEiÇÃo loPEs 073.597.382-29 r$ 1.212,00
36 dErival GoMEs alvEs 828.393.442-20 r$ 1.212,00
37 diNair GoMEs alvEs 477.303.742-34 r$ 1.212,00
38 diNEtE do socorro GoMEs alvEs 730.696.202-72 r$ 1.212,00
39 diva Barroso Barrada 775.219.602-97 r$ 1.212,00
40 doMiNGos afoNso dE carvalHo 125.863.742-15 r$ 1.212,00
41 doMiNGos alEXaNdriNo dE alMEida 702.503.242-53 r$ 1.212,00
42 doMiNGos alvEs 096.714.632-15 r$ 1.212,00
43 dUcila dos PraZErEs rocHa 914.092.252-91 r$ 1.212,00
44 dUciNEia rosa corrEa 000.779.632-37 r$ 1.212,00
45 dUlciElMa corrEa tEllEs 014.521.722-18 r$ 1.212,00
46 ElEN viaNa corrEa 702.735.152-84 r$ 1.212,00
47 EliaNE loPEs fUrtado 087.394.902-11 r$ 1.212,00
48 ElicElMa aGUiar MacHado 022.718.842-09 r$ 1.212,00
49 Elido Baia viEira 002.185.202-20 r$ 1.212,00
50 EliENai carvalHo 849.851.352-91 r$ 1.212,00
51 ElisvaNE MorEira MENdEs 910.069.292-15 r$ 1.212,00
52 EliZEtE aGUiar MacHado 035.339.322-30 r$ 1.212,00
53 ElZariNa fErrEira corrEa 488.243.992-15 r$ 1.212,00
54 EPitacio BorGEs fErrEira 170.314.942-49 r$ 1.212,00
55 EUNicE rodriGUEs 635.804.462-15 r$ 1.212,00
56 Evaldo Baia viaNa 811.121.572-04 r$ 1.212,00
57 fErNaNda MENdoNÇa costa 033.917.702-01 r$ 1.212,00
58 flavia dE NaZarE GoNcalvEs dE soUsa 964.239.862-15 r$ 1.212,00
59 GEovaNi MartiNs Barroso 814.926.002-10 r$ 1.212,00
60 GErsoN MartiNs Barroso 831.273.992-00 r$ 1.212,00
61 GErsoN PiMENtEl Baia 732.150.822-68 r$ 1.212,00
62 GEssica PiNto PaNtoJa 016.778.902-31 r$ 1.212,00
63 GildEtE MartiNs Barroso 997.145.742-34 r$ 1.212,00
64 GiovaNi viaNa da cUNHa 721.122.982-91 r$ 1.212,00
65 idaNEidE da silva 709.463.432-33 r$ 1.212,00
66 idaNilsoN arNaUd caMilo 033.415.442-16 r$ 1.212,00
67 irENE dos saNtos lUcas 030.125.622-57 r$ 1.212,00

68 isaias siQUEira alvEs 010.777.052-04 r$ 1.212,00

69 isaQUEU da cUNHa rodriGUEs 015.708.752-27 r$ 1.212,00

70 iZaNildE siMoEs siQUEira 017.101.012-45 r$ 1.212,00
71 JacilENE dE soUsa dUtra 002.497.482-07 r$ 1.212,00

72 JadEr rosa viaNa 730.221.102-78 r$ 1.212,00
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73 JairE viaNa da cUNHa 608.740.902-53 r$ 1.212,00
74 JEfEsoN dos saNtos Garcia 701.276.472-44 r$ 1.212,00
75 JoÃo dorivaldo da silva siQUEira 759.236.532-49 r$ 1.212,00
76 JoÃo EvaNGElista XaviEr farias 369.080.372-15 r$ 1.212,00
77 JoÃo GastÃo costa loPEs 132.377.642-72 r$ 1.212,00
78 JoÃo rosa corrEa 305.060.182-53 r$ 1.212,00
79 JocElio riBEiro dias 963.949.862-91 r$ 1.212,00
80 JoEl da PaiXÃo BarBosa 006.294.242-50 r$ 1.212,00
81 JoicE rosa corrEa 703.780.132-11 r$ 1.212,00
82 JoNicE soUsa alMEida 817.656.302-15 r$ 1.212,00
83 JoNivaN QUEiroZ da cUNHa 019.951.532-81 r$ 1.212,00
84 JorGE dE soUZa dias loBo 357.119.572-87 r$ 1.212,00
85 JorGiNa dias MorEira Baia 003.758.422-76 r$ 1.212,00
86 JosE aUGUsto carvalHo MorENo 079.910.172-90 r$ 1.212,00
87 JosE carlos rodriGUEs da vEiGa 731.079.302-10 r$ 1.212,00
88 JosE dos saNtos silva 917.185.382-00 r$ 1.212,00
89 JosÉ GlEisoN da silva BorGEs 908.440.682-68 r$ 1.212,00
90 JosE idaNilto PiMENtEl caMPos 915.727.972-15 r$ 1.212,00
91 JosE Maria PrEstEs GoNÇalvEs 172.486.042-91 r$ 1.212,00
92 JosEfa PErEira loBo da silva 694.935.292-15 r$ 1.212,00
93 JosiElE PrEstEs rodriGUEs 010.337.812-07 r$ 1.212,00
94 JosiNEY da silva Batista 919.586.872-00 r$ 1.212,00
95 JUcilEidE rodriGUEs GoNcalvEs 783.006.222-68 r$ 1.212,00
96 JUcivaldo araUJo viEira 792.152.972-00 r$ 1.212,00
97 JUdilENE caMPos da cUNHa 053.523.502-07 r$ 1.212,00
98 JUdilENE virGoliNo dE carvalHo 049.945.132-52 r$ 1.212,00
99 JUvENcio loPEs MartiNs 047.023.362-15 r$ 1.212,00
100 KassaNdra dE alMEida Baia 090.037.062-98 r$ 1.212,00
101 laErcio MEdEiros coElHo 746.602.762-87 r$ 1.212,00
102 laUdEliNo dE liMa MoraEs filHo 208.294.502-20 r$ 1.212,00
103 lEoNiaNE das MErcEs corrEa 034.667.802-17 r$ 1.212,00
104 lEoNor MartiNs Barroso 697.853.682-20 r$ 1.212,00
105 lEotissiMa corrÊa frEitas 854.788.902-78 r$ 1.212,00
106 lUaNY corrÊa PaNtoJa 701.282.142-60 r$ 1.212,00
107 lUcElia da coNcEiÇÃo GoNÇalvEs PErEira 784.811.042-72 r$ 1.212,00
108 lUcia caldas 424.446.592-87 r$ 1.212,00
109 lUiZ aNdrÉ QUEiroZ da cUNHa 050.764.022-52 r$ 1.212,00
110 lUZia da coNcEiÇÃo loPEs 037.677.512-24 r$ 1.212,00
111 lUZiaNa da silva 803.054.402-25 r$ 1.212,00
112 lUZiEtE da silva 527.035.172-20 r$ 1.212,00
113 lUZiNEtE da silva 019.328.142-21 r$ 1.212,00
114 Maiara caMPos da foNsEca 068.761.002-86 r$ 1.212,00
115 MaNoEl dos PraZErEs 022.723.412-09 r$ 1.212,00
116 MaNoEl fUrtado 679.304.092-87 r$ 1.212,00
117 MaNoEl NaZarENo costa coElHo 008.432.002-86 r$ 1.212,00
118 MarcEla BraGa loPEs 805.073.602-49 r$ 1.212,00
119 Marcia dE soUZa lUcas 046.332.322-07 r$ 1.212,00
120 MarcilENE MEdEiros das MErcEs 010.987.942-22 r$ 1.212,00
121 Maria das GraÇa rosa corrEa 843.761.982-34 r$ 1.212,00
122 Maria das MErcEs BarBosa aGUiar 823.393.922-68 r$ 1.212,00
123 Maria dE JEsUs da coNcEiÇÃo loPEs 030.850.492-58 r$ 1.212,00
124 Maria dEUsdEtE E soUZa sErrÃo 357.113.532-68 r$ 1.212,00
125 Maria do EsPirito saNto saNcHEs PrEstEs 025.871.982-67 r$ 1.212,00
126 Maria do livraMENto loPEs caldas 586.778.282-49 r$ 1.212,00
127 Maria do rosario da silva MEirElEs 578.975.572-00 r$ 1.212,00
128 Maria doMiNGas Baia viEira 713.573.602-82 r$ 1.212,00
129 Maria doMiNGas riBEiro 705.318.702-00 r$ 1.212,00
130 Maria HElENa da silva costa 357.111.592-91 r$ 1.212,00
131 Maria JosE corrEa vErGoliNo 905.957.262-91 r$ 1.212,00
132 Maria lUiZa da cUNHa fErrEira Batista 169.333.382-15 r$ 1.212,00
133 Maria lUZia caMPElo da c. dE soUsa 691.587.622-72 r$ 1.212,00
134 Maria MatildE dE carvalHo 476.743.182-49 r$ 1.212,00
135 Maria raiMUNda corrEa Baia 815.732.432-72 r$ 1.212,00

136 Maria raiMUNda dE soUZa MartiNs Barroso 680.764.602-04 r$ 1.212,00

137 Maria saNta da PaiXÃo BarBosa 001.166.662-50 r$ 1.212,00

138 Maria siQUEira da coNcEiÇÃo 002.487.572-45 r$ 1.212,00
139 MariNEi Gaia dE soUZa 758.920.142-15 r$ 1.212,00
140 MariZEtE Batista MEdEiros 969.867.862-04 r$ 1.212,00

141 MarlY MaGalHaEs Barroso 775.869.722-49 r$ 1.212,00

142 MENiNa dE JEsUs PaNtoJa loPEs 974.145.062-15 r$ 1.212,00
143 MEssias da PaiXÃo BarBosa 787.215.122-72 r$ 1.212,00
144 MiKElE dUtra fErrEira 001.870.422-09 r$ 1.212,00
145 MillEr rosa corrEa 032.163.362-80 r$ 1.212,00
146 Milva dUtra fErrEira 856.112.392-34 r$ 1.212,00
147 MisaEl dE frEitas corrEa 000.649.192-85 r$ 1.212,00
148 NaiaNE corrEa Brito 542.392.492-87 r$ 1.212,00
149 NaiaNE MENdEs carvalHo 042.563.212-17 r$ 1.212,00
150 NataliaNE corrEa tElEs 073.521.632-04 r$ 1.212,00
151 NaZarE rosa corrEa 967.974.872-34 r$ 1.212,00
152 Nildo rosa corrÊa 994.046.302-25 r$ 1.212,00
153 NivaNildE do rosario loPEs farias 710.059.192-91 r$ 1.212,00
154 ocivaldo da coNcEiÇÃo MENdEs 724.760.442-53 r$ 1.212,00
155 oliMar caMPos corrEa 830.105.482-49 r$ 1.212,00
156 orlaNdiNa MartiNs Barroso 304.193.828-60 r$ 1.212,00
157 osair dE Paiva rodriGUEs 008.455.872-50 r$ 1.212,00
158 oscar fErNaNdEs NEto 689.577.002-00 r$ 1.212,00
159 osiEl dE carvalHo 850.767.082-20 r$ 1.212,00
160 PaUlo lUaN GoMEs viaNa 053.547.452-09 r$ 1.212,00
161 PEdro da silva 022.123.352-02 r$ 1.212,00
162 PEdro dias raMos rodriGUEs 397.197.402-30 r$ 1.212,00
163 raiMUNda da coNcEiÇÃo da silva 978.297.142-15 r$ 1.212,00
164 raiMUNda da silva 995.220.712-34 r$ 1.212,00
165 raiMUNdo dE JEsUs QUEiroZ rodriGUEs 671.197.432-87 r$ 1.212,00
166 raiMUNdo MarÇal rodriGUEs 125.800.152-72 r$ 1.212,00
167 raiMUNdo NoNato viaNa PiNto 803.993.202-53 r$ 1.212,00
168 raiMUNdo PiNto tElEs 759.237.002-63 r$ 1.212,00
169 rENaN MENdEs arrUda 021.980.642-00 r$ 1.212,00
170 ricardo loBo da silva 007.693.312-11 r$ 1.212,00
171 roBErto carlos loPEs corrEa 282.610.892-15 r$ 1.212,00
172 roNaldo rosa das MErcEs 850.767.592-15 r$ 1.212,00
173 roNilsoN corrEa QUEiroZ 833.076.802-34 r$ 1.212,00
174 rosaNGEla corrEa virGoliNo 903.345.152-20 r$ 1.212,00
175 rosElia da silva cardoso 727.172.202-59 r$ 1.212,00
176 rosENildo rosa BarBosa 011.643.022-21 r$ 1.212,00
177 rosENira rosa das MErcEs 727.575.662-53 r$ 1.212,00
178 rosiaNa caldas 724.591.822-87 r$ 1.212,00
179 rosiElY corrEa QUEiroZ 014.049.862-19 r$ 1.212,00
180 rosildEs rosa alvEs BarBosa 487.852.612-20 r$ 1.212,00
181 rosiNElE corrEa QUEiroZ 895.109.842-72 r$ 1.212,00
182 rosirENE caPEla sErrao 892.346.852-53 r$ 1.212,00
183 saara dos Passos caldas 007.499.762-92 r$ 1.212,00
184 saMara lEitE fUrtado 001.417.952-04 r$ 1.212,00
185 sHirlE Mota EstUMaNo alvEs 025.860.572-36 r$ 1.212,00
186 siMoNE Garcia BarBosa 010.076.872-58 r$ 1.212,00
187 siNaidE fErrEira MartiNs 730.884.202-91 r$ 1.212,00
188 soNia Maria carvalHo corrEa 814.924.642-87 r$ 1.212,00
189 soNia Maria da silva MartiNs 843.762.442-87 r$ 1.212,00
190 sUZilENE rosa corrEa 702.281.252-78 r$ 1.212,00
191 tarciso da silva MacHado 564.673.462-20 r$ 1.212,00
192 tEodoMiro costa fErrEira 084.245.862-04 r$ 1.212,00
193 tErEZa loPEs corrEa 428.981.882-04 r$ 1.212,00
194 tHaYNara crUZ MassoN 709.455.922-48 r$ 1.212,00
195 toMas dE aQUiNo GoNÇalvEs BENcHiMol 718.361.952-49 r$ 1.212,00
196 vitoria loBo da silva 427.561.892-00 r$ 1.212,00
197 WENdEr MartiNs 020.381.252-28 r$ 1.212,00
198 YoNE corrÊa fUrtado 040.519.662-83 r$ 1.212,00
199 ZoMEliNo NUNEs frEitas 178.801.222-49 r$ 1.212,00

valor total r$ 241.188,00

art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JaYME dE aviZ BENJÓ – cEl QoBM
coordenador adjunto Estadual de defesa civil

Protocolo: 777434
Portaria Nº. 017/cedec de 28 de MarÇo de 2022.

coordENador adJUNto EstadUal dE dEfEsa civil, no uso de suas 
atribuições legais e considerando o decreto Estadual de nº 2.539, de 20 de 
maio de 1994, Portaria Nº 516 de 15 de dezembro de 2021, publicado 
em Boletim Geral nº 241 de 30 de dezembro de 2021 e Portaria N° 015 
de 10 de Janeiro de 2022 – CBMPA, publicada no Diário Oficial do Estado 
n° 34.827 de 12 de Janeiro de 2022;
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CONSIDERANDO o Decreto nº 2.117, publicado no Diário Oficial do Estado 
nº 34.829 de 13 de janeiro de 2022, regulamenta a concessão de Bene-
fício Eventual às famílias em vulnerabilidade social decorrente de calami-
dade Pública e/ou situação de Emergência, ocasionadas por fortes chu-
vas que causaram deslizamentos, inundações, enxurradas e alagamentos, 
ocorridos no primeiro quadrimestre de 2022 no Estado do Pará;
rEsolvE:
art. 1º – conceder o Benefício Eventual do ProGraMa rEcoMEÇar/ 
PalEstiNa do Pará, em parcela única no valor r$ 1.212,00, (UM Mil, 
dUZENtos E doZE rEais), por família que foram cadastradas pela coor-
denadoria Estadual de Defesa Civil, conforme relação nominal de benefici-
ários encaminhados pela divisão de apoio comunitário. Perfazendo o valor 
total de r$ 187.860,00 (cENto E oitENta E sEtE Mil, oitocENtos E 
sEssENta rEais) para as 155 famílias cadastradas.

ord NoMe cPF VaLor
1 adriaNa dE carvalHo lisBoa 001.260.152-79 r$ 1.212,00
2 alicE lEitE da costa 037.435.752-80 r$ 1.212,00
3 aMaNda soUsa saNtos MadalENa 893.645.892-20 r$ 1.212,00
4 aMaUri dos saNtos rEis 889.779.272-34 r$ 1.212,00
5 aNa lUcia olivEira BaNdEira 027.603.893-24 r$ 1.212,00
6 aNtoNio carlos da silva cardoso 002.125.892-96 r$ 1.212,00
7 aNtoNio JoNas lisBoa 228.872.532-04 r$ 1.212,00
8 Bras PErEira da silva 396.119.652-49 r$ 1.212,00
9 catiaNE da silva 021.642.961-76 r$ 1.212,00
10 cEcilia PErEira dE Matos araUJo 913.627.682-00 r$ 1.212,00
11 cicEro fErrEira liMa 019.742.931-90 r$ 1.212,00
12 claUdiNEia Maria PErEira dE soUsa 592.481.062-34 r$ 1.212,00
13 clEBEr viEira GoNcalvEs 043.127.051-19 r$ 1.212,00
14 clEidE araGÃo BarBosa 596.467.051-20 r$ 1.212,00
15 clEidiaNE MoUra PaZ 914.454.772-20 r$ 1.212,00
16 clodoMir dE soUsa NasciMENto 893.624.462-00 r$ 1.212,00
17 clovis dE soUsa 010.837.522-60 r$ 1.212,00
18 cristiaNE fErNaNdEs aNtUNis silva 792.724.522-87 r$ 1.212,00
19 dalva fEitosa aGUiar 893.615.392-72 r$ 1.212,00
20 dalviNa dE carvalHo fidEli 637.233.522-00 r$ 1.212,00
21 darci riBEiro dE alMEida 820.343.112-72 r$ 1.212,00
22 dElsa aMoriN rocHa 027.213.192-05 r$ 1.212,00
23 dEUsEliNa Barros dE frEitas 043.963.331-10 r$ 1.212,00
24 diNalva PErEira dos saNtos 374.671.072-34 r$ 1.212,00
25 diviNo aGNaldo EvaNGElista 397.641.921-49 r$ 1.212,00
26 doUGival tEodoro da costa 854.121.122-34 r$ 1.212,00
27 EdiNaldo da silva alvEs 040.129.283-50 r$ 1.212,00
28 EdsoN dos saNtos 425.382.202-97 r$ 1.212,00
29 EliEtE alMEida dE olivEira dE soUsa 909.749.721-34 r$ 1.212,00
30 ElisWaNdro da silva BarBosa 827.542.092-04 r$ 1.212,00
31 EPaMiNoNdas GoMEs da costa 299.519.172-91 r$ 1.212,00
32 EUdairis fErrEira soUsa NasiosENo 013.991.223-12 r$ 1.212,00
33 Eva alvEs da silva 974.002.621-49 r$ 1.212,00
34 Eva alvEs dos saNtos 862.705.402-91 r$ 1.212,00
35 Eva dE soUsa NasciMENto 893.625.862-15 r$ 1.212,00
36 Eva PErEira dE soUsa 167.835.732-49 r$ 1.212,00
37 Evaci alvEs da silva 688.091.402-06 r$ 1.212,00
38 EvaNdo liMa MariNHo 008.232.021-78 r$ 1.212,00
39 faBiaNa GoMEs aGUiar da silva 028.484.791-75 r$ 1.212,00
40 faBiaNa olivEira da silva 026.127.082-60 r$ 1.212,00
41 faBio JardiM olivEira 893.622.922-20 r$ 1.212,00
42 fraNcidalva MiloME da silva 019.013.352-08 r$ 1.212,00
43 fraNciElE dos saNtos soUsa 014.376.412-88 r$ 1.212,00
44 fraNciElitoN dE soUZa Barros 024.381.102-01 r$ 1.212,00
45 fraNcisca dos saNtos carvalHo 069.309.052-91 r$ 1.212,00
46 fraNcisca GoMEs da silva 904.657.331-15 r$ 1.212,00
47 fraNcisco MENdEs dE olivEira 383.508.072-53 r$ 1.212,00
48 fraNcisco PErEira da silva 747.098.871-87 r$ 1.212,00
49 fraNcisco PErEira MartiNs 063.377.981-47 r$ 1.212,00
50 fraNcisco soUsa MarQUEs 696.741.592-15 r$ 1.212,00
51 fraNcisMar araÚJo NoroNHa 244.615.392-53 r$ 1.212,00
52 GEaN dorEs GoMEs aGUiar 648.553.841-00 r$ 1.212,00
53 GilMar soUZa da silva 008.579.572-01 r$ 1.212,00
54 GiUva olivEira dE JEsUs 781.512.102-06 r$ 1.212,00
55 HErcUlaNo siQUEira liMa 283.100.553-15 r$ 1.212,00
56 ivoNEidE rodriGUEs dE soUZa 462.991.902-30 r$ 1.212,00
57 JacirENE fErNaNdEs da silva 263.198.452-87 r$ 1.212,00

58 Jair dE soUZa MoraEs 300.137.472-15 r$ 1.212,00

59 JoaNa dE soUsa rodriGUEs 856.576.542-34 r$ 1.212,00
60 JoaNa loPEs da silva 670.438.602-53 r$ 1.212,00
61 JoaQUiM dos rEis viaNa 180.206.741-87 r$ 1.212,00
62 JoaQUiM PErEira da silva 836.316.901-34 r$ 1.212,00
63 JoaQUiM rodriGUEs dos saNtos soBriNHo 519.450.452-72 r$ 1.212,00
64 JoaQUiM saMPaio do NasciMENto 689.782.192-68 r$ 1.212,00
65 JordaNia soUZa costa 003.128.792-10 r$ 1.212,00
66 JosE carlos riBEiro dE alMEida 706.319.642-15 r$ 1.212,00
67 JosÉ EUGÊNio da silva frEitas 826.046.302-49 r$ 1.212,00
68 JosÉ fErNaNdEs da silva 644.453.052-00 r$ 1.212,00
69 JosE fraNcisco da silva 703.992.442-04 r$ 1.212,00
70 JosÉ idElcidEs PErEira BarBosa 180.173.392-91 r$ 1.212,00
71 JosE ilario rodriGUEs dias 832.977.072-91 r$ 1.212,00
72 JosE MacEdo dE soUZa 700.128.712-14 r$ 1.212,00
73 JosE Maria viEira soBriNHo 992.189.251-72 r$ 1.212,00
74 JosÉ PaUlo BarcElar da silva 835.100.522-34 r$ 1.212,00
75 JosÉ rodriGUEs liMa 168.603.812-72 r$ 1.212,00
76 JosiNo dias silva 141.385.142-87 r$ 1.212,00
77 JUNior da silva olivEira 005.552.482-67 r$ 1.212,00
78 Katia MENdEs da silva 922.336.512-00 r$ 1.212,00
79 KEllE dos saNtos silva 021.628.662-00 r$ 1.212,00
80 KEllY sUiaNi fErNaNdEs da silva 929.726.912-53 r$ 1.212,00
81 KErMEsoN fErNaNdEs da silva 005.274.582-10 r$ 1.212,00
82 laiaNa NasciMENto GoMEs 035.392.582-99 r$ 1.212,00
83 laUriNEtE fErrEira GUEdEs 975.601.381-87 r$ 1.212,00
84 lEaNdro carNEiro GoMEs 893.643.922-72 r$ 1.212,00
85 lEoNicE MElo silva 000.998.693-65 r$ 1.212,00
86 lEoNicio MartiNs tavarEs JUNior 395.168.812-20 r$ 1.212,00
87 lidia dE MacEdo silva 014.340.932-80 r$ 1.212,00
88 lUaNa PErEira loPEs 051.446.791-61 r$ 1.212,00
89 lUcElia liMa dE soUZa 741.829.002-00 r$ 1.212,00
90 lUciEldo carNEiro GoMEs 736.532.252-72 r$ 1.212,00
91 lUis aNcElEs PErEira saNtos 601.847.233-37 r$ 1.212,00
92 lUiZ alvEs dos saNtos 699.409.672-68 r$ 1.212,00
93 lUiZ GoNZaGa da silva 189.425.472-49 r$ 1.212,00
94 lUZia rodriGUEs dE soUZa coNcEiÇao 365.185.302-00 r$ 1.212,00
95 MaicKEllaYNE MorEira saNtiaGo 039.382.222-20 r$ 1.212,00
96 MaNoEl dE olivEira dias da silva 589.621.072-87 r$ 1.212,00
97 MaNoEl MiraNda dE MENEZEs filHo 608.907.702-04 r$ 1.212,00
98 MaNoEl odaMiilsoN caldas PiNto 728.208.372-04 r$ 1.212,00
99 MaNoEl rodriGUEs NEto 644.515.182-53 r$ 1.212,00
100 Marcia dias dE soUZa 898.120.422-53 r$ 1.212,00
101 MarcilENE PErEira GoMEs 758.920.222-34 r$ 1.212,00
102 Maria da coNcEiÇÃo saNtos silva 690.166.233-53 r$ 1.212,00
103 Maria da GUia cardoso loPEs 365.166.862-20 r$ 1.212,00
104 Maria das dorEs da silva rios 409.251.961-34 r$ 1.212,00
105 Maria das GraÇas liMa 730.815.662-15 r$ 1.212,00
106 Maria dE fatiMa arrais Brasil 002.880.531-33 r$ 1.212,00
107 Maria dE JEsUs GoMEs dos saNtos 893.643.682-15 r$ 1.212,00
108 Maria dE JEsUs valadarEs da silva 008.214.641-16 r$ 1.212,00
109 Maria dE NaZarE costa dE soUZa 012.521.552-55 r$ 1.212,00
110 Maria diviNa alMEida NasciMENto 365.210.862-00 r$ 1.212,00
111 Maria diviNa MoUra PaZ 040.981.481-45 r$ 1.212,00
112 Maria do aMParo GoMEs da silva 927.526.081-87 r$ 1.212,00
113 Maria do rEMÉdio alvEs 257.345.553-04 r$ 1.212,00
114 Maria Elias da silva 365.202.922-49 r$ 1.212,00
115 Maria fraNcisca PErEira dE frEitas 741.343.612-49 r$ 1.212,00
116 Maria JaNUario aMoriM rocHa 002.407.982-01 r$ 1.212,00
117 Maria JosE da silva cardoso 684.262.672-20 r$ 1.212,00
118 Maria JosilEidE fraNKliN dE liMa 365.181.822-53 r$ 1.212,00
119 Maria loPEs da silva 338.534.952-49 r$ 1.212,00
120 Maria Marli alvEs da coNcEiÇÃo saNtos 745.067.652-49 r$ 1.212,00
121 Maria PErEira Brito 008.188.681-04 r$ 1.212,00
122 Maria rita PErEira diNiZ 364.978.782-20 r$ 1.212,00
123 Mario lUcio diNiZ dos saNtos 608.954.542-20 r$ 1.212,00

124 MarlENE PErEira liMa 031.639.042-97 r$ 1.212,00

125 NataNiEl PErEira dE alENcar 376.875.731-53 r$ 1.212,00

126 PaUlo afoNso GoMEs da PaZ 642.446.872-20 r$ 1.212,00

127 PaUlo PErEira dE alENcar NEto 573.270.502-30 r$ 1.212,00



48  diário oficial Nº 34.911 Terça-feira, 29 DE MARÇO DE 2022

128 PEdro caMPElo da silva 181.155.433-49 r$ 1.212,00
129 PErMiNia GoMEs dos saNtos 454.739.511-04 r$ 1.212,00
130 PoliaNa dE carvalHo lisBoa 001.353.382-71 r$ 1.212,00
131 QUENia Maria dos saNtos silva 893.635.312-87 r$ 1.212,00
132 railda olivEira silva 052.225.521-36 r$ 1.212,00
133 raillicY d’ aNGEla MorEira fraNKiN 016.252.721-70 r$ 1.212,00
134 railoN costa liMa 030.878.792-74 r$ 1.212,00
135 raiMUNda da silva saNtos 695.307.422-15 r$ 1.212,00
136 raiMUNdo daMascENo PiNto 006.923.751-47 r$ 1.212,00
137 raiMUNdo fErNaNdEs da silva 056.769.461-56 r$ 1.212,00
138 raiMUNdo NoNato dos saNtos 296.455.142-15 r$ 1.212,00
139 raiMUNdo silva dos saNtos 196.889.201-00 r$ 1.212,00
140 raiMUNdo soUsa loUra 827.891.932-15 r$ 1.212,00
141 rivaldo araUJo riBEiro dos saNtos 905.168.772-91 r$ 1.212,00
142 rosalvo alEXaNdriNo dE soUsa 348.101.611-53 r$ 1.212,00
143 rosiMar GoMEs dE soUsa torrEs 050.091.001-42 r$ 1.212,00
144 silvEstrE alvEs fEitosa 923.646.911-68 r$ 1.212,00
145 siMoNE GoMEs viEira 040.334.312-76 r$ 1.212,00
146 siPriaNo PErEira da silva 905.005.471-49 r$ 1.212,00
147 solaNGEla Maria olivEira MorEira loUra 595.023.982-20 r$ 1.212,00
148 sUEli das GraÇas olivEira MorEira 197.828.882-49 r$ 1.212,00
149 tErEZa Maria dE frEitas silva 365.226.942-04 r$ 1.212,00
150 valdiviNo dE soUsa rodriGUEs silva 006.691.922-36 r$ 1.212,00
151 vaNia fErrEira dE Morais 834.197.302-25 r$ 1.212,00
152 vaNUsa GoMEs da costa 721.579.172-68 r$ 1.212,00
153 WEMErsoN dE JEsUs da silva 006.330.342-66 r$ 1.212,00
154 WENdErsoN fErNaNdEs da silva 903.027.372-00 r$ 1.212,00
155 ZENaidE loPEs GUiMaraEs 360.648.661-87 r$ 1.212,00

valor total r$ 187.860,00

art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JaYME dE aviZ BENJÓ – cEl QoBM
coordenador adjunto Estadual de defesa civil

Protocolo: 777435
Portaria Nº. 018/cedec de 28 de MarÇo de 2022.

coordENador adJUNto EstadUal dE dEfEsa civil, no uso de suas 
atribuições legais e considerando o decreto Estadual de nº 2.539, de 20 de 
maio de 1994, Portaria Nº 516 de 15 de dezembro de 2021, publicado 
em Boletim Geral nº 241 de 30 de dezembro de 2021 e Portaria N° 015 
de 10 de Janeiro de 2022 – CBMPA, publicada no Diário Oficial do Estado 
n° 34.827 de 12 de Janeiro de 2022;
CONSIDERANDO o Decreto nº 2.117, publicado no Diário Oficial do Estado 
nº 34.829 de 13 de janeiro de 2022, regulamenta a concessão de Bene-
fício Eventual às famílias em vulnerabilidade social decorrente de calami-
dade Pública e/ou situação de Emergência, ocasionadas por fortes chu-
vas que causaram deslizamentos, inundações, enxurradas e alagamentos, 
ocorridos no primeiro quadrimestre de 2022 no Estado do Pará;
rEsolvE:
art. 1º – conceder o Benefício Eventual do ProGraMa rEcoMEÇar/ Nova 
iPiXUNa, em parcela única no valor r$ 1.212,00, (UM Mil, dUZENtos 
E doZE rEais), por família que foram cadastradas pela coordenadoria 
Estadual de Defesa Civil, conforme relação nominal de beneficiários en-
caminhados pela divisão de apoio comunitário. Perfazendo o valor total 
de r$ 296.940,00 (dUZENtos E NovENta E sEis Mil, NovEcENtos E 
QUarENta rEais) para as 245 famílias cadastradas.

ord NoME cPf valor
1 adao PErEira da silva 183.809.132-72 r$ 1.212,00
2 alEXaNdrE soarEs olivEira 141.345.512-34 r$ 1.212,00
3 alissaNdra alvEs dE soUZa 713.050.332-72 r$ 1.212,00
4 alMEriNda fErrEira dE araUJo alvEs 010.139.673-21 r$ 1.212,00
5 aMarildo frEitas cavalcaNtE 580.914.592-20 r$ 1.212,00
6 aNa lUcia fErrEira Barros 364.979.082-34 r$ 1.212,00
7 aNa rita viEira rEis 693.771.622-20 r$ 1.212,00
8 aNa roZa soUZa 280.506.062-87 r$ 1.212,00
9 aNdrEia rodriGUEs liMa 723.159.112-49 r$ 1.212,00
10 aNtoNia alvEs dos saNtos 002.796.581-33 r$ 1.212,00
11 aNtoNia BEZErra corrEia soarEs 026.864.932-40 r$ 1.212,00
12 aNtoNia PErEira Brito 759.822.182-00 r$ 1.212,00
13 aNtoNio BElfortE 061.047.852-47 r$ 1.212,00
14 aNtoNio BorGEs dE soUZa 494.666.903-53 r$ 1.212,00
15 aNtoNio da coNcEiÇÃo 277.458.992-49 r$ 1.212,00
16 aNtoNio do socorro silva 355.177.433-15 r$ 1.212,00
17 aNtoNio EdsoN fErrEira da silva 966.467.212-20 r$ 1.212,00
18 aNtoNio fEliNto da silva 576.652.222-34 r$ 1.212,00
19 aNtÔNio fraNcisco do carMo 001.884.831-10 r$ 1.212,00
20 aNtoNio loPEs riBEiro 157.339.712-15 r$ 1.212,00

21 aNtoNio lUiZ airEs dE soUZa 417.524.732-72 r$ 1.212,00
22 aNtoNio riBEiro dE soUZa 090.421.302-10 r$ 1.212,00
23 arcaNJa dos saNtos saNtos 179.213.922-53 r$ 1.212,00
24 arlEtE rocHa do NasciMENto 361.334.772-53 r$ 1.212,00
25 aWENis JordEia saNtaNa Matos 043.994.882-71 r$ 1.212,00
26 BartoloMEU da silva saNtos 034.293.902-57 r$ 1.212,00
27 BrUNa carvalHo cUNHa GoMEs 031.130.142-80 r$ 1.212,00
28 BrUNa dos saNtos BarBosa 033.627.142-50 r$ 1.212,00
29 carlos soUsa riBEiro 535.470.712-91 r$ 1.212,00
30 cicEro fErNaNdEs GoMEs 155.787.982-68 r$ 1.212,00
31 claUdiNa dE araUJo lEÃo 280.508.782-87 r$ 1.212,00
32 clEidiMar saNtos da silva 033.717.792-97 r$ 1.212,00
33 clEoNicE alvEs da costa Barros 630.006.953-20 r$ 1.212,00
34 cosME PErEira da silva 222.463.802-78 r$ 1.212,00
35 cosMo do carMo olivEira 973.958.202-82 r$ 1.212,00
36 dalZiZa Morais da silva 906.033.542-20 r$ 1.212,00
37 daNiEl do EsPirito saNto viaNa viEira 889.776.922-53 r$ 1.212,00
38 daNiEla alvEs da silva 031.458.822-10 r$ 1.212,00
39 daNiEllY fErrEira saNtos 035.793.032-01 r$ 1.212,00
40 davi PirEs dE carvalHo 083.421.712-05 r$ 1.212,00
41 daYaNE dos rEis silva 937.076.062-87 r$ 1.212,00
42 dEodato rodriGUEs da silva 361.373.162-20 r$ 1.212,00
43 diEMisoN dE sa alvEs 025.881.772-04 r$ 1.212,00
44 dilMa saNtos dE sENa 001.437.852-30 r$ 1.212,00
45 EdElEia PErEira dos saNtos BarBosa 814.966.302-97 r$ 1.212,00
46 EdGElsoN MoUra silva 720.200.752-53 r$ 1.212,00
47 EdiaNE da silva fErrEira 618.035.363-81 r$ 1.212,00
48 EdilEUZa dE soUZa daNtas 519.915.602-06 r$ 1.212,00
49 EdilsoN saNtos dE soUsa 741.568.372-20 r$ 1.212,00
50 EdNa frEitas dE araÚJo 010.640.482-26 r$ 1.212,00
51 ElaiNE cristiNa silva dE olivEira 026.793.992-26 r$ 1.212,00
52 Elda acHiEta dE soUsa 611.201.702-49 r$ 1.212,00
53 EliaNE fErrEira da silva 006.852.112-07 r$ 1.212,00
54 ElioNara fErrEira dE sa 968.965.232-04 r$ 1.212,00
55 EliZaBEtH aBrEU silva 205.747.972-20 r$ 1.212,00
56 Erica Gois GoMEs 002.631.992-66 r$ 1.212,00
57 Erivaldo aNtoNio dE olivEira 643.235.872-87 r$ 1.212,00
58 ErlaNE cordEiro dE araUJo 701.900.972-72 r$ 1.212,00
59 EUsENi soUZa da coNcEiÇÃo 002.229.342-63 r$ 1.212,00
60 Eva Mara loPEs dE olivEira 967.448.202-49 r$ 1.212,00
61 fEliX MorEira dE olivEira 546.655.151-15 r$ 1.212,00
62 fraNciMar costa rocHa 727.169.243-68 r$ 1.212,00
63 fraNciMar rodriGUEs da coNcEiÇÃo 004.897.203-74 r$ 1.212,00
64 fraNcisca silva dE soUsa 799.802.282-53 r$ 1.212,00
65 fraNcisco alvEs cavalcaNtE 141.261.412-00 r$ 1.212,00
66 fraNcisco daMiao cardoZo 334.512.733-49 r$ 1.212,00
67 fraNcisco das cHaGas da silva 655.284.842-00 r$ 1.212,00
68 fraNcisco das cHaGas liMa filHo 032.385.932-18 r$ 1.212,00
69 fraNcisco dE assis silva saNcHEs 673.567.022-15 r$ 1.212,00
70 fraNcisco doMiNGos dE araUJo 361.368.162-53 r$ 1.212,00
71 fraNcisco fErrEira liMa 250.091.092-04 r$ 1.212,00
72 fraNcisco GoMEs da silva 154.673.682-49 r$ 1.212,00
73 fraNcisco JHoNY silva saNtos 044.342.232-08 r$ 1.212,00
74 fraNcisco loPEs fErrEira 798.585.032-53 r$ 1.212,00
75 fraNcisco soUsa dias 194.718.232-34 r$ 1.212,00
76 fraNcivaldo dos saNtos rodriGUEs 966.742.882-68 r$ 1.212,00
77 GENival sorEs da silva 250.450.672-49 r$ 1.212,00
78 GENivaldo dias da silva 797.554.371-34 r$ 1.212,00
79 GilsoN fErrEira dos saNtos 244.657.552-87 r$ 1.212,00
80 HElENa BEZErra dE MENEZEs 617.659.612-20 r$ 1.212,00
81 HElio rodriGUEs aMoriM 141.186.292-91 r$ 1.212,00
82 HElio saNdro Batista da silva 006.695.642-06 r$ 1.212,00
83 HElio silva saNtos 606.949.042-87 r$ 1.212,00
84 iNGridE diNaftalE soUZa da silva 032.817.592-70 r$ 1.212,00

85 iraNildE dE JEsUs dE aBrEU 365.690.972-53 r$ 1.212,00

86 irataN fEitosa dos saNtos 430.968.672-91 r$ 1.212,00

87 isaBEl araUJo da silva 780.161.182-91 r$ 1.212,00
88 isadora roMiNa. da costa 704.477.292-76 r$ 1.212,00

89 ivaNildE MorEira riBEiro 828.231.382-34 r$ 1.212,00
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90 ivoNE MartiNs dE soUZa 329.010.202-59 r$ 1.212,00
91 JaNdilENE MacHado dos saNtos 695.273.422-87 r$ 1.212,00
92 JaNio fErrEira da silva 771.175.572-49 r$ 1.212,00
93 JoaNa fErrEira dos saNtos 674.752.992-87 r$ 1.212,00
94 JoaNiEllE MoNiQUE silva dUartE 019.457.172-62 r$ 1.212,00
95 Joao Batista soliNo dE soUsa 185.421.402-06 r$ 1.212,00
96 JoÃo fraNcisco fiGUErEdo 218.823.392-15 r$ 1.212,00
97 Joao israEl salEs BEZErra 702.025.092-06 r$ 1.212,00
98 JoaQUiM alvEs dos saNtos 769.702.302-44 r$ 1.212,00
99 JoNas filHo PErEira 745.837.942-15 r$ 1.212,00
100 JordaNE MENdEs cardoso 610.086.963-23 r$ 1.212,00
101 JosE adriaNo da silva carNEiro 329.351.372-72 r$ 1.212,00
102 JosE carlos fErEira silva 706.687.682-23 r$ 1.212,00
103 JosÉ da coNcEiÇÃo alvEs 332.748.513-53 r$ 1.212,00
104 JosE david PErEira caBral 072.834.402-59 r$ 1.212,00
105 JosE dE ariMatEia dos saNtos 185.433.242-20 r$ 1.212,00
106 JosE do carMo da costa PErEs 159.493.381-20 r$ 1.212,00
107 JosE JaNUario da silva 213.325.842-68 r$ 1.212,00
108 JosE liNdoMar liMa dE lUZ 140.845.892-68 r$ 1.212,00
109 JosE loPEs dE soUZa 009.182.812-02 r$ 1.212,00
110 JosE raiMUNdo soarEs 871.481.102-20 r$ 1.212,00
111 JosE riBaMar BEZErra liMa 706.347.932-68 r$ 1.212,00
112 JosE riBEiro da silva 090.427.332-68 r$ 1.212,00
113 JosÉ viEira 628.960.242-04 r$ 1.212,00
114 JosiaNE alvEs silva 890.500.882-87 r$ 1.212,00
115 JosiMar da coNcEicao alvEs 006.400.602-69 r$ 1.212,00
116 JosiMar dos saNtos costa 297.171.912-04 r$ 1.212,00
117 JosiMar viEira 000.506.672-70 r$ 1.212,00
118 JosirENE NUNEs da cUNHa 004.944.112-44 r$ 1.212,00
119 JoZENildo da rocHa 803.210.462-34 r$ 1.212,00
120 JUarEZ BarBosa liMa 852.527.862-91 r$ 1.212,00
121 JUciclEUdE lEal dE soUZa 575.498.262-34 r$ 1.212,00
122 JUcilENE liMa da coNcEiÇÃo 844.191.052-91 r$ 1.212,00
123 JUlio alvEs PErEira 820.187.312-20 r$ 1.212,00
124 JUvENal Batista diNiZ 199.422.302-20 r$ 1.212,00
125 KaUaNE lEticia Brasil dE soUZa 012.963.122-16 r$ 1.212,00
126 laUra PiNHEiro dE soUsa 712.464.091-19 r$ 1.212,00
127 laYaNY MarQUEs dos saNtos Barros 003.332.972-96 r$ 1.212,00
128 lEdsoN araÚJo costa 700.599.472-84 r$ 1.212,00
129 lEila da silva GoMEs 462.881.632-87 r$ 1.212,00
130 liliaNE cUNHa da silva 005.291.132-28 r$ 1.212,00
131 liNdalva da coNcEiÇÃo alvEs 884.073.572-00 r$ 1.212,00
132 liNdoMar alvEs dE soUsa 197.931.972-34 r$ 1.212,00
133 liriEcE dE araUJo silva 425.102.602-00 r$ 1.212,00
134 lUciaNa dos saNtos soarEs 714.395.102-10 r$ 1.212,00
135 lUciaNa rocHa NasciMENto 895.384.392-87 r$ 1.212,00
136 lUciaNE da coNcEiÇao BarBosa 047.437.242-10 r$ 1.212,00
137 lUciMEirE fErrEira sHiMasaKi 013.434.651-33 r$ 1.212,00
138 lUcivaNia lEitE carvalHo 014.789.532-41 r$ 1.212,00
139 lUis PiNHEiro dE soUsa 708.202.831-85 r$ 1.212,00
140 lUiZ carlos Maia rodriGUEs 299.762.352-91 r$ 1.212,00
141 lUiZ MEdEiros Brito 126.788.483-53 r$ 1.212,00
142 lUiZ olivEira MarQUEs 450.648.572-68 r$ 1.212,00
143 lUiZ tErcio costa soUZa 859.074.302-06 r$ 1.212,00
144 lUsaNira salEs BraGa 269.324.312-20 r$ 1.212,00
145 lUZia BErNardo dE soUsa 372.045.722-20 r$ 1.212,00
146 lUZia loPEs da silva varElo 049.635.344-60 r$ 1.212,00
147 lUZiaNE dE soUZa 009.022.162-10 r$ 1.212,00
148 lUZiMar viaNa dos saNtos 853.758.702-82 r$ 1.212,00
149 MaGNo GoMEs rosa 833.549.802-49 r$ 1.212,00
150 MaGNolia GoMEs da silva 919.711.872-91 r$ 1.212,00
151 MaNoEl alvEs 573.756.152-68 r$ 1.212,00
152 MaNoEl PErEira da silva 361.342.102-00 r$ 1.212,00
153 MaNoEl PirEs dE soUZa 361.385.762-68 r$ 1.212,00
154 MarcElo silva dE soUsa 543.401.102-30 r$ 1.212,00
155 Marcos roBErto da silva 008.344.422-05 r$ 1.212,00

156 Maria aParEcida dE PaUla olivEira 361.400.902-53 r$ 1.212,00

157 Maria aParEcida laviNa caBral 461.842.872-49 r$ 1.212,00

158 Maria araUJo alvEs 400.551.912-15 r$ 1.212,00

159 Maria BalBiNa saNtos dE soUsa 376.567.912-72 r$ 1.212,00
160 Maria Batista dE soUsa 728.416.132-91 r$ 1.212,00
161 Maria carNEiro dE araUJo dos saNtos 689.838.402-34 r$ 1.212,00
162 Maria carNEiro dE soUsa fErrEira 156.477.302-72 r$ 1.212,00
163 Maria cicEra dos saNtos 263.190.472-91 r$ 1.212,00
164 Maria da coNcEiÇÃo araUJo 277.477.602-30 r$ 1.212,00
165 Maria da coNcEiÇÃo costa saNtos 689.839.052-04 r$ 1.212,00
166 Maria da coNcEicao PErEira da silva 259.850.782-72 r$ 1.212,00
167 Maria da crUZ aGUiar dos saNtos 016.432.172-16 r$ 1.212,00
168 Maria da GUia dE soUsa rocHa olivEira 140.763.902-10 r$ 1.212,00
169 Maria das dorEs Brito da silva 585.913.202-63 r$ 1.212,00
170 Maria das dorEs PErEira 782.135.842-87 r$ 1.212,00
171 Maria das GraÇas soUsa 531.093.412-04 r$ 1.212,00
172 Maria dE fatiMa fErNaNdEs dE olivEira 809.749.292-04 r$ 1.212,00
173 Maria dE JEsUs alvEs dE soUsa 947.434.441-87 r$ 1.212,00
174 Maria dE JEsUs silva saNtos 375.326.933-68 r$ 1.212,00
175 Maria dioMar alvEs dE soUZa 733.904.022-68 r$ 1.212,00
176 Maria diviNa do carMo MilHoMEM 895.566.582-20 r$ 1.212,00
177 Maria do aMParo salEs BEZErra 833.288.582-53 r$ 1.212,00
178 Maria do BoM Parto riBEiro 395.784.102-04 r$ 1.212,00
179 Maria doMiNGas liNdoso Mota 857.393.672-04 r$ 1.212,00
180 Maria EroNdiNa riBEiro Brito 982.403.902-34 r$ 1.212,00
181 Maria Eva alvEs dos saNtos da silva 966.467.302-10 r$ 1.212,00
182 Maria fraNcisca do carMo MilHoMEM 555.140.302-53 r$ 1.212,00
183 Maria ioNEidE aNdradE MoUra 806.013.592-91 r$ 1.212,00
184 Maria ivaNEUdE BaNdEira silva 845.794.712-53 r$ 1.212,00
185 Maria ivoNEidE aNdradE MoUra 879.735.022-20 r$ 1.212,00
186 Maria iZaBEl dos saNtos MUNiZ lEitE 754.314.673-87 r$ 1.212,00
187 Maria JosE fErrEira da siva vilar 854.509.602-04 r$ 1.212,00
188 Maria laUra da silva MorEira 820.420.632-15 r$ 1.212,00
189 Maria lUciaNE silva fErrEira 838.274.802-30 r$ 1.212,00
190 Maria MadalENa alvEs dos saNtos 921.120.052-00 r$ 1.212,00
191 Maria rodriGUEs carNEiro rEsENdE 584.480.982-34 r$ 1.212,00
192 Maria sÔNia da coNcEiÇÃo 864.317.902-78 r$ 1.212,00
193 Maria soUsa da silva saNtos 878.499.092-91 r$ 1.212,00
194 Maria vilaNir costa dos saNtos MEdEiros 157.372.332-00 r$ 1.212,00
195 MariNEZ do socorro riBEiro E silva 942.234.912-53 r$ 1.212,00
196 MariZa araUJo riBEiro 008.335.102-74 r$ 1.212,00
197 MarlENE loPEs da silva 920.740.572-53 r$ 1.212,00
198 MilENa riBEiro da silva 701.866.652-02 r$ 1.212,00
199 MiraNdir soarEs cHadEr 681.795.297-20 r$ 1.212,00
200 MoisEs da silva saNtos 009.736.182-80 r$ 1.212,00
201 oZiEl Brito da silva crUZ 897.061.452-49 r$ 1.212,00
202 PEdro olivEira dE dEUs 612.876.362-68 r$ 1.212,00
203 PErMiNio loPEs da silva 127.948.053-04 r$ 1.212,00
204 PolYaNa daYNa silva XaviEr 065.786.192-83 r$ 1.212,00
205 PrEcilia dE araUJo lEao 006.923.712-30 r$ 1.212,00
206 raElMa Maria riBEiro Brito silva 957.372.352-20 r$ 1.212,00
207 raiMUNda costa PErEira 001.010.562-06 r$ 1.212,00
208 raiMUNda NoNata liMa da coNcEicao 392.030.932-49 r$ 1.212,00
209 raiMUNdo alvEs dE soUZa 027.484.372-25 r$ 1.212,00
210 raiMUNdo assUNÇÃo PiNto 361.396.452-04 r$ 1.212,00
211 raiMUNdo fUrtado dos saNtos 066.240.492-00 r$ 1.212,00
212 raiMUNdo laZaro da silva liMa 059.442.522-00 r$ 1.212,00
213 raiMUNdo MilHoME do carMo 893.608.502-68 r$ 1.212,00
214 raiMUNdo NoNato da lUZ BarBosa 054.290.402-07 r$ 1.212,00
215 raiMUNdo PErEira da silva 545.621.202-15 r$ 1.212,00
216 raiMUNdo viaNa liMa 547.405.842-04 r$ 1.212,00
217 raMiro liMa BarBosa 609.051.902-20 r$ 1.212,00
218 raYaNE dos saNtos da silva 032.129.272-32 r$ 1.212,00
219 rEGENilda valENtiN aBrEU 513.226.332-15 r$ 1.212,00
220 rEiNaldo NErEs dE fiGUErEdo 087.358.242-04 r$ 1.212,00
221 roNEY WaGNEr rodriGUEs liMa 674.368.972-68 r$ 1.212,00
222 rosa da silva crUZ 449.593.112-15 r$ 1.212,00
223 rosEMirtE Barros dE soUZa silva 014.601.422-76 r$ 1.212,00
224 rosiclEia araUJo dos saNtos 727.352.012-87 r$ 1.212,00

225 rosiENE caNdida PirEs 770.976.452-53 r$ 1.212,00

226 rosilENE alvEs da silva 590.532.672-04 r$ 1.212,00

227 rosilENE dE araUJo aMoriM 277.491.772-72 r$ 1.212,00
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228 rosiNEtE soUZa fiGUEirEdo 006.387.122-03 r$ 1.212,00
229 saMara PErEira da silva 035.538.182-63 r$ 1.212,00
230 saNdra dos saNtos liMa 978.845.102-00 r$ 1.212,00
231 saNtaNa alvEs NoGUEira 579.253.132-34 r$ 1.212,00
232 sEBastiaNa PErEira dE soUsa 726.559.682-04 r$ 1.212,00
233 sErGio da silva fErrEira 029.385.762-85 r$ 1.212,00
234 siMoNE MENdEs dE olivEira 612.586.313-18 r$ 1.212,00
235 tairiNY fErrEira liMa 054.179.583-01 r$ 1.212,00
236 triNdadE fErrEira cHavEs 671.490.492-49 r$ 1.212,00
237 valdEiltoN alMEida riBEiro 424.055.212-53 r$ 1.212,00
238 valdEMar PErEira dE JEsUs 543.909.582-91 r$ 1.212,00
239 valdirENE soUZa da silva 218.366.618-86 r$ 1.212,00
240 vaNEssa Maria GoEs GoMEs 017.385.062-66 r$ 1.212,00
241 vaNUZia dEMEtrio GUiMarÃEs 808.626.752-00 r$ 1.212,00
242 vENEraNda riBEiro Brito 392.024.102-91 r$ 1.212,00
243 vEra lUcia dE soUsa silva 670.715.542-34 r$ 1.212,00
244 vilMa aQUiNo dos saNtos 761.830.092-53 r$ 1.212,00
245 ZaQUEU liMa da silva 053.336.432-96 r$ 1.212,00

valor total r$ 296.940,00

art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JaYME dE aviZ BENJÓ – cEl QoBM
coordenador adjunto Estadual de defesa civil

Protocolo: 777436

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 038/iN/coNtrato, de 28 de MarÇo 2022
o coMaNdaNtE-GEral do cBMPa E coordENador EstadUal dE dE-
fEsa civil, no uso das atribuições que lhe conferem os art. 4º e 10º da lei 
5.731 de 15 de dezembro de 1992, a Portaria Nº 213 de 28 de dezembro 
de 2018, que institui o Grupo técnico de Gestão de compras e consideran-
do o Processo administrativo N° 2021/215552, resolve:
art. 1º designar o 1º sGt BM afoNso riBEiro da costa, Mf: 5428599-
1, como fiscal do contrato n° 020/2022, celebrado com a Empresa N r 
PErrEira coMÉrcio dE áGUa EirEli, cNPJ:
37.170.992/0001-05, cujo objeto é o fornecimento de água mineral na-
tural de 300ML e 500ML, para acompanhar e fiscalizar sua execução em 
obediência ao art. 67 da lei nº 8.666/93 e o art. 6º do decreto estadual nº 
870, de 04 de outubro de 2013.
art. 2º designar o 2º tEN QoaBM JosÉ rENato do aMaral BraBo, Mf: 
5602491-1 como fiscal
suplente do referido contrato, que assumirá todas as atribuições do fiscal 
titular nos seus impedimentos e afastamentos, gozo de férias, e casos de 
ausência por motivo de força maior, conforme art. 66 e 71 da lei Estadual 
nº 5.251/1985 e art. 70-a, 70-B, 70-c da lei ordinária Nº 8.974/2020, 
que dispõe sobre o Estatuto dos Militares Estaduais do Estado do Pará e 
regulamento do cBMPa.
art. 3º o fiscal do contrato será o responsável por sua perfeita execução, 
cabendo-lhe atestar o recebimento dos serviços prestados mediante termo 
de recebimento circunstanciado, conforme arts. 67 e 73 da lei nº 8.666/93.
art. 4º determinar ao fiscal do contrato que informe a diretoria de apoio 
logístico do cBMPa, dentro do prazo de 48h (quarenta e oito horas), qual-
quer afastamento que o impossibilite em dar continuidade nos trabalhos 
inerentes à fiscalização do contrato.
art. 5º determinar ao fiscal que remeta até o 5° (quinto) dia útil de cada 
bimestre, relatório de acompanhamento do instrumento contratual à dire-
toria de apoio logístico do cBMPa.
art. 6° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e terá vi-
gência até o vencimento do instrumento contratual ou de seus termos 
aditivos, quando houver.
JaYME dE aviZ BENJÓ - cEl QoBM
comandante-Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil, em 
exercício.

Protocolo: 777855
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coNtrato
.

coNtrato Nº: 020/2022
EXErcÍcio: 2022
objeto: aquisição de fornecimento de água mineral natural (300ml e 500ml)
origem: PrEGÃo ElEtrÔNico N° 012/2020 srP / ata dE rEGistro dE 
PrEÇo N° 008/2022 – sEPlad e Processo administrativo N° 2022/215552.
data da assinatura: 27/03/2022
valor Global: r$ 27.260,00 (vinte e sete mil, duzentos e sessenta reais)
vigência: 27/03/2022 até 27/03/2023
funcional Programática: 06.122.1297.8338
Natureza da despesa: 339030
fonte: 0101000000
Plano interno: 4120008338c
contratada: N r PErEira coMÉrcio dE áGUa EirEli
cNPJ: 37.170.992/0001-05
ordenador: Hayman apolo Gomes de souza - cEl QoBM

Protocolo: 777867

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 01/2022 srP – cBMPa
o comandante-Geral do corpo de Bombeiros Militar do Pará, no uso de suas 
atribuições legaisHoMoloGa a adjudicação efetivada noPregão Eletrônico 
nº 01/2022-srP, cujo objeto é o rEGistro dE PrEÇos Para aQUisiÇÃo 
dE itENs dE ProtEÇÃo iNdividUal (caMisa MaNGa loNGa, Gorro 
aUstraliaNo, BErMUda E calÇa), Para atENdEr as atividadEs dE 
PrEvENÇÃo BalNEária do cBMPa,no valor global de r$ 1.456.542,00 
(um milhão quatrocentos e cinquenta e seis mil e quinhentos e quarenta e 
dois reais), sendo vencedoras as empresas:
Empresa: UltraMar iMPortaÇÃo ltda EPP, inscrita no cNPJ nº 
81.571.010/0001-89; Endereço: rod. Jornalista Manoel de Menezes, nº 
567 – Barra da lagoa – florianópolis/sc.
– itens 01 e 02 (caMisa dE ProtEÇÃo dE GUarda-vidas MaNGa loN-
Ga),tipo MENor PrEÇo Por itEM, conforme listado abaixo.

Nº iteM LicitaÇÃo descriÇÃo Marca UNid Qtd VaLor UNit. totaL.

1 caMisa MaNGa loNGa MorMaii/
lYcra UNid

3500 r$ 349,66 r$ 1.223.810,00

2 caMisa MaNGa loNGa 200 r$ 349,66 r$ 69.932,00

valor total r$ 1.293.742,00

Empresa: J v coMÉrcio E sErviÇos ltda, inscrita no cNPJ nº 
34.489.637/0001-05; Endereço: tv. lomas valentinas, nº 2034, Bairro: 
marco, Belém/Pa.
– itens 03 e 04 (Gorro dE GUarda-vidas), tipo MENor PrEÇo Por 
itEM, conforme listado abaixo.

Nº iteMLicitaÇÃo descriÇÃo Marca UNid. Qtd VaLor UNit. totaL.
3 Gorro dE GUarda-vidas

Jv UNid
3.000 r$ 44,00 r$ 132.000,00

4 Gorro dE GUarda-vidas 700 r$ 44,00 r$ 30.800,00
valor total   r$ 162.800,00

- itens de licitação nº 05 (bermuda), nº 06 (calça) e nº 07 (calça) – fra-
CASSADOS por não atenderem a qualificação técnica exigida no edital e 
seus anexos e/ou por desistência quanto ao valor da proposta apresentada
o órgão gerenciador do presente registros de Preços foi o corpo de Bom-
beiros Militar do Pará (cBMPa), não houve órgãos ou entidades públicas 
participantes.
Belém-Pa, 28 de março de 2022
HaYMaN aPolo GoMEs dE soUZa – cEl QoBM
comandante Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil
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POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria N.º 39/2022-dGPc/Pa/da 
BeLÉM-Pa, 28 de MarÇo de 2022.

o delegado Geral da Polícia civil, no uso das atribuições que são conferidas 
pelo artigo 8º da lei complementar nº 022/94…
coNsidEraNdo os termos da lei complementar nº 022/94, de 
15/03/1994, alterada pela lei nº 055/2006, que confere ao delegado-Ge-
ral, atribuições para dirigir a Polícia civil e praticar os demais atos neces-
sários à eficaz Administração da Instituição Policial;
coNsidEraNdo os termos do Processo administrativo n° 2021/1233925, 
originado pelo ofício nº 152/2021-diME/Pc-Pa, em que a delegada deisy 
Ney ramos de castro lemos, diretora de informática, Manutenção e Esta-
tística da Polícia civil do Estado do Pará, encaminha, à diretoria de admi-
nistração da Polícia Civil do Estado do Pará, uma via da notificação enca-
minhada à Fundação de Desenvolvimento Científico e Cultural – FUNDECC, 
em virtude inexecução do contrato Nº 065/2021-Pc-Pa;
coNsidEraNdo os termos do ofício nº 205/2021-da/dGPc, de 
09/11/2021, endereçado ao senhor antônio carlos cunha lacreta Júnior, 
diretor Executivo e representante legal da fundação de desenvolvimento 
Científico e Cultural – FUNDECC, em que a Delegada Joseana Falcão Cos-
ta, assistente de administração da Polícia civil do Estado do Pará, cita o 
contrato Nº 065/2021-Pc-Pa, que a Polícia civil do Estado do Pará man-
tém com a Fundação de Desenvolvimento Centífico e Cultural – FUNDECC, 
inscrita no cNPJ/Mf sob o Nº 07.905.127/0001-07, e informa que após 
tentativa de contato por e-mail, encaminha, via correios, documentação 
sobre a inexecução do cronograma do referido contrato, para conhecimen-
to e providências;
coNsidEraNdo os termos do ofício Nº 115/2021/dirEtoria/fUNdEcc, 
de 29/11/2021, em resposta ao ofício nº 205/2021-da/dGPc, que soli-
cita reunião por videoconferência entre a diretoria da fUNdEcc e repre-
sentantes da PCPA, a fim de prestar esclarecimentos quanto ao Contrato 
Nº 065/2021-Pc-Pa, bem como, apresentação de alternativa viável a tal 
execução;
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coNsidEraNdo ainda, os termos do despacho, em que a delegada deisy 
Ney ramos de castro lemos, diretora de informática, Manutenção e Estatís-
tica da Polícia civil do Estado do Pará, explana que após reiteradas tentativas 
de contato com a contratada, por meios diversos, não obteve as devidas jus-
tificativas quanto ao inadimplemento contratual, sugerindo a instauração de 
Processo administrativo com o objetivo de apurar a responsabilidades;
CONSIDERANDO os termos do Contrato Nº 065/2020-PC-PA, firmado 
entre a Polícia civil do Estado do Pará e a fUNdaÇÃo dE dEsENvolvi-
MENto ciENtÍfico E cUltUral – fUNdEcc, estabelecida no campus 
Histórico da Ufla, na cidade de lavras/MG, inscrita no cNPJ sob o nº 
07.905.127/0001-07, que tem por objeto a contratação de empresa espe-
cializada para prestação de serviços técnicos presenciais e não presenciais 
especializados para implantação, customização e manutenção de softwa-
res e suporte técnico nas soluções tecnológicas de gestão de solução do 
sistema colosso, conforme dispensa de licitação Nº 016/2020 e Primeiro 
termo aditivo ao contrato Nº 065/2020-Pc-Pa, com vigência de 12 meses, 
a contar de 24/07/2021 à 24/07/2022;
coNsidEraNdo os termos da Manifestação Jurídica Nº 2561/2021-coN-
JUr, que sugere a instauração de Processo administrativo, respeitando 
o devido processo legal, garantindo o direito ao contraditório e à ampla 
defesa à empresa contratada, a fim de verificar possível descumprimento 
contratual, bem como, aplicação da penalidade cabível;
coNsidEraNdo ainda, os termos do ofício Nº 06/2022-GaB/da/Pc-Pa, 
de 04/01/2022, expedido pelo delegado Marcos fabiano a. de souza, di-
retor de administração da Polícia civil do Estado do Pará, que informa a 
necessidade de confecção de Portaria para instauração de comissão de 
Processo administrativo, com o objetivo de apurar a motivação e responsa-
bilidades quanto ao inadimplemento do Primeiro termo aditivo ao contrato 
Nº 065/2020-PC-PA, firmado com a FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO 
ciENtÍfico E cUltUral – fUNdEcc, referente à contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços técnicos presenciais e não pre-
senciais especializados para implantação, customização e manutenção de 
softwares e suporte técnico nas soluções tecnológicas de gestão de solução 
do sistema colosso, conforme dispensa de licitação Nº 016/2020;
coNsidEraNdo ainda, os termos dos artigos 77 e seguintes, e artigos 86 
e seguintes, da lei nº 8.666/93, os quais preveem as sanções administra-
tivas nos casos de descumprimento das cláusulas contratuais,
rEsolvE:
i – tornar sEM EfEito a Portaria N.º 001/2022-dGPc/Pa/da, de 
10/01/2022, publicada no d.o.E n° 34.858, de 08/02/2022.
ii – iNstaUrar processo administrativo com o objetivo de apurar, no pra-
zo de 60 (sessenta) dias, responsabilidades, pelo fato acima narrado;
iii – dEsiGNar os servidores abaixo relacionados para que componham a 
comissão que irá apurar motivação e responsabilidades quanto ao inadim-
plemento contratual acima narrado:
• MARCOS ANTONIO DE QUEIROZ LEMOS – Delegado de Polícia Civil, ma-
trícula n° 5113253 – Presidente da comissão do Processo administrativo;
• KLELTON MAMED DE FARIAS – Delegado de Polícia Civil – matrícula nº 
5206359 – Membro;
• ELZA LISBOA FRANCÊS – Assistente Administrativo, matrícula n° 
5209242 – Membro;
iv – dEtErMiNar à diretoria de administração que adote as devidas pro-
vidências ao fiel cumprimento do presente Ato.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
WaltEr rEsENdE dE alMEida
dElEGado-GEral
PolÍcia civil do Estado do Pará

Protocolo: 777663

errata
errata de PUBLicaÇÃo

diante da observação de erro material na publicação do termo de homo-
logação ocorrida no Diário Oficial do Estado do Pará, nº 34.893 de 15 de 
março de 2022, o qual relativo ao item “20”, observa-se que o valor unitá-
rio na quantia de sete mil reais, quando na verdade trata-se da quantia de 
sete reais, motivo pelo qual passasse a realizar a seguinte errata.
onde se lê:
“laNcE NortE distriBUidora dE EQUiPaMENtos ElEtro – ElEtro
cNPJ: 11.235.712/0001-06
valor Unitário: r$ 7.000,00 valor total: r$ 4.200,00”
Passasse a ler:
“laNcE NortE distriBUidora dE EQUiPaMENtos ElEtro – ElEtro
cNPJ: 11.235.712/0001-06
valor Unitário: r$ 7,00 valor total: r$ 4.200,00”
No mais, frisa-se que a presente errata, busca a correção do evidente erro 
material, dirimindo quaisquer dúvidas, e não influenciando nos procedi-
mentos correlatos a este procedimento.
setor de licitações - Policia civil do Estado do Pará
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coNtrato
eXtrato do coNtrato

contrato: 049/2022. inexigibilidade de Licitação nº 21/2022. Par-
tes: Polícia civil do Estado do Pará. cNPJ nº 00.368.105/0001-06. Joa-
QUIM DOS SANTOS FREITAS NETO. Cpf nº 479.914.292-53. Classificação 
do Objeto: Contratação da prestação de serviços técnico profissional espe-
cializado, para atender ao curso de formação de Policiais civis – catego-
rias: Escrivão, ivestigador e Papiloscopista de Polícia civil, como docente, 
turmas iPc 09, 10 14 e 15. data da assinatura: 24/03/2022. vigência: 
a contar da sua assinatura até 24/06/2022. valor: r$ 12.600,00. orça-
mento: Programa de trabalho Natureza de despesa fonte de recurso ori-
gem do recurso. 40101.06.128.1502.8833.339036.339047.0101. Estadu-

al. Proc. nº 2022/292121. contratado: JoaQUiM dos saNtos frEitas 
NEto. Endereço: conjunto cidade Nova 2, WE 18, Bairro: coqueiro, cep: 
67.130-460, ananindeua/Pa. ordenador: ana Michelle Gonçalves soares 
Zagalo. chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil/Pa.
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iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 021/2022– Pc/Pa
PartEs: o Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da PolÍcia civil do Estado do Pará, inscrito no cNPJ/
Mf sob o nº 00.368.105/0001-06, e o sr. JoaQUiM dos saNtos frEitas 
NEto, pessoa física, inscrita no cPf/Mf sob o nº 479.914.292-53.
DO OBJETO: Contratação da prestação de serviço técnico profissional es-
pecializado, para atender ao “cUrso dE forMaÇÃo dE Policiais civis 
– categorias: Escrivão, investigador e Papiloscopista de Polícia civil”, 2ª 
etapa do concurso Público c-207/2020-sEPlad/PcPa, aprovado pela re-
solução nº 413/2021-coNsUP de 21.12/2021, como docENtE das turmas 
iPc 09, 10, 14 e 15, com carga horária de 30 (trinta) horas-aulas para cada 
turma, no valor unitário de r$ 70,00 (setenta reais), totalizando o valor de 
r$ 8.400,00 (oito mil e qutrocentos reais) e das turmas EPc 02 e 07, com 
carga horária total de 30 (trinta) horas-aulas para cada turma, no valor 
unitário de r$ 70,00 (setenta reais), totalizando o valor de r$ 4.200,00 
(quatro mil e duzentos reais). Que perfazemo valor total do contrato de r$ 
12.600,00 (doze mil e seiscentos reais).
da fUNdaMENtaÇÃo lEGal E JUstificativa dE iNEXiGiBilidadE dE 
licitaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. 25, caput da 
lei nº 8.666/93 e suas alterações, considerando o valor para contratação.
valor EstiMado: r$ 12.600,00 (doze mil e seiscentos reais).
rEcUrsos orÇaMENtários: funcional Programática:
Unidade orçamentária: Polícia civil do Estado do Pará
função Programática: 40101.06.128.1502.8832
Elemento de despesa: 339036 / 339047
fonte de recursos: 0101
ordENador rEsPoNsávEl: aNa MicHEllE GoNÇalvEs soarEs ZaGa-
lo, chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará.
foro: Belém – Estado do Pará.
data: 24/03/2022.
aNa MicHEllE GoNÇalvEs soarEs ZaGalo
chefe de Gabinete do delegado Geral

Protocolo: 777535

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

O Delegado Geral da Polícia Civil do Estado do Pará. Resolve ratificar 
o termo de inexigibilidade de licitação nº 021/2022 para contratação de 
JoaQUiM dos saNtos frEitas NEto. valor: r$ r$ 12.600,00 (doze mil 
e seiscentos reais).
Belém/Pa, 24 de março de 2022.
aNa MicHEllE GoNÇalvEs soarEs ZaGalo
chefe de Gabinete do delegado Geral

Protocolo: 777540

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

Processo Nº. 2022/130942
PreGÃo Nº. 011/2022

a delegada aNa MicHEllE GoNÇalvEs soarEs ZaGalo, de acordo com 
os Poderes delegados pelo delegado Geral da Polícia civil, del. Walter 
resende de almeida, na Portaria Nº. 182/2020- dG/Pc-Pa, de 28 de 
outubro de 2020, publicada no Diário Oficial do Estado do Pará, nº. 34.394, 
de 04 de novembro de 2020, considerando o resultado das propostas 
financeiras do pregão nº. 011/2022, cujo objeto é aQUisiÇÃo dE coMPra 
dE MatErial dE aliMENtaÇÃo – acadEPol e tudo mais que consta do 
referido processo, resolve HoMoloGar o certame, nos termos e para os 
fins e efeitos do art. 9º, inciso V, do Decreto Estadual nº. 534, de 04 de 
fevereiro de 2020, as empresas abaixo especificadas:
itENs: 01, 06 e 07
E a alcaNtara & cia ltda
cNPJ: 20.290.559/0001-00
End.: conj. Guajará i, térreo tv WE 73 a, nº 1992, loja B, Bairro: coqueiro.
cEP: 67.143-490 / tel.: (91) 3263-5495 / E-mail: eaalcantara@outlook.com
item 01:
valor Unitário: r$ 19,95 (dezenove reais e noventa e cinco centavos)
valor Global: r$ 5.985,00 (cinco mil, novecentos e oitenta e cinco reais)
item 06:
valor Unitário: r$ 13,52 (treze reais e cinquenta e dois centavos)
valor Global: r$ 3.244,80 (três mil, duzentos e quarenta e quatro reais e 
oitenta centavos)
item 07:
valor Unitário: r$ 27,06 (vinte e sete reais e seis centavos)
valor Global: r$ 8.118,00 (oito mil, cento e dezoito reais)
total do fornecedor: r$ 17.347,80 (dezessete mil, trezentos e quarenta e 
sete reais e oitenta centavos)
itEM: 02
r MastEr coMErcio dE aliMENtos EirEli
cNPJ: 26.892.930/0001-90
End.: rua Perimetral, anexo galpão a, nº 04.
cEP: 67.125-119 / tel.: (91) 9.8582-9870 / E-mail: rmaster1@yahoo.com
item 02:
valor Unitário: r$ 4,16 (quatro reais e dezesseis centavos)
valor Global: r$ 1.248,00 (um mil, duzentos e quarenta e oito reais)
total do fornecedor: r$ 1.248,00 (um mil, duzentos e quarenta e oito reais)
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itEM 03:
aNdradE alcaNtara coMErcio dE GENEros aliMENticios ltda
cNPJ: 27.934.956/0001-17
End.: conj. Guajará i tv WE 63, nº 1281, anexo a, coqueiro, ananindeua/Pa
cEP: 67.143-390 / tel.: (91) 9.8603-3160 / E-mail: mamedecasaecons-
trucao@hotmail.com
item 03:
valor Unitário: r$ 7,98 (sete reais e noventa e oito centavos)
valor Global: r$ 2.394,00 (dois mil, trezentos e noventa e quatro reais)
total do fornecedor: r$ 2.394,00 (dois mil, trezentos e noventa e quatro reais)
Belém, 28 de março de 2022.
aNa MicHEllE GoNÇalvEs soarEs ZaGalo
delegada de Polícia civil
ordENadora dE dEsPEsas
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oUtras MatÉrias
Portaria Nº 183/2022-GaB/cGPc/diVersos de 18/03/2022
coNsidEraNdo: a conclusão da aai nº 86/2018-GaB/corrEGEPol de 
17/04/2018, que apurou os fatos narrados por P.a.M.s., conforme portaria 
instauradora;
coNsidEraNdo: não haver indícios da prática de transgressão disciplinar 
no fato apurado;
rEsolvE: determinar o arQUivaMENto dos autos da aai nº 86/2018-
GaB/corrEGEPol de 17/04/2018, com fundamento no art. 90, inciso i, 
da lei complementar nº 022/94 e alterações posteriores.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências de alçada.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
rEGiNa Márcia raiol liMa
coordenadora da capital e região Metropolitana
Portaria Nº 184/2022-GaB/cGPc/diVersos de 18/03/2022
coNsidEraNdo: a conclusão da aai nº 72/2019-GaB/corrEGEPol de 
11/04/2019, que apurou as declarações dos nacionais s.r.M. e outro, por 
ocasião da audiência de custódia, conforme portaria instauradora;
coNsidEraNdo: não haver indícios da prática de transgressão disciplinar 
no fato apurado;
rEsolvE: determinar o arQUivaMENto dos autos da aai nº 72/2019-
GaB/corrEGEPol de 11/04/2019, com fundamento no art. 90, inciso i, 
da lei complementar nº 022/94 e alterações posteriores.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências de alçada.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
rEGiNa Márcia raiol liMa
coordenadora da capital e região Metropolitana
Portaria Nº 185/2022-GaB/cGPc/diVersos de 21/03/2022
coNsidEraNdo: os termos da Portaria Nº 456/18-GaB/cGPc/divErsos 
de 09/11/2018, que sobrestou a aai nº 231/2018-GaB/corrEGEPol de 
30/08/2018, como providência acautelaria por parte da administração Pública 
e em obediência aos princípios da precaução e da segurança jurídica.
coNsidEraNdo: a necessidade de conclusão da aai nº 231/2018-GaB/cor-
rEGEPol de 30/08/2018, levando-se em conta as informações prestadas pelo 
drH referente a saúde do servidor e sua aposentadoria em andamento.
rEsolvE: revogar os termos da Portaria Nº 456/18-GaB/cGPc/
divErsos de 09/11/2018, para dar prosseguimento e conclusão no feito, 
observando o prazo legal.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
raiMUNdo BENassUlY MaUÉs JÚNior
corregedor Geral da Polícia civil
Portaria Nº 194/2022-GaB/cGPc/diVersos de 21/03/2022
coNsidEraNdo: conclusão da aai nº 157/2021-GaB/corrEGEPol de 04/05/2021, 
que apurou as responsabilidades pelo atraso, em tese, da conclusão e remessa dos iPl’s 
n.s 00210/2020.100290-6 (Proc. 0004342-39.2020.814.0050) e 00210/2020.100312-
8 (Proc. 0004703-56.2020.814.0050), conforme portaria instauradora;
coNsidEraNdo: o teor da Portaria Nº 527/2021-GaB/cGPc/divErsos 
de 26/10/2021, incluindo o nome do servidor diego Máximo do Prado, mat. 
nº 5940473, como sindicado nos autos em tela;
CONSIDERANDO: haver configurado transgressão disciplinar por parte do servi-
dor; rEsolvE: aplicar de acordo com o artigo 90, inciso ii (segunda parte) da lei 
complementar nº 022/94, a pena disciplinar de 05 (cinco) dias de sUsPENsÃo 
ao servidor diego Máximo do Prado, mat. nº 5940473, por infringência ao artigo 
74, inciso Xvii, da lei complementar nº 022/94, com as alterações posteriores, 
a qual deverá, em razão de conveniência para o serviço público, ser convertida 
em multa conforme prevê o artigo 79 § 1º do mesmo diploma legal.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências de alçada.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
ÂNGEla dalila cUNHa Prado
coordenadora do interior
Portaria Nº 195/2022-GaB/cGPc/diVersos de 21/03/2022
coNsidEraNdo: a conclusão da aai nº 280/2019-GaB/corrEGEPol de 
21/10/2019, que apurou a conduta do servidor, M.a.f.c., mat. n. 5800722, face 
requerimento ministerial-PJ de santa Maria do Pará, conforme portaria instauradora;
coNsidEraNdo: não haver indícios da prática de transgressão disciplinar 
no fato apurado;
rEsolvE: determinar o arQUivaMENto dos autos da aai nº 280/2019-
GaB/corrEGEPol de 21/10/2019, com fundamento no art. 90, inciso i, 
da lei complementar nº 022/94 e alterações posteriores.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências de alçada.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
ÂNGEla dalila cUNHa Prado
coordenadora do interior

Portaria Nº 196/2022-GaB/cGPc/diVersos de 23/03/2022
coNsidEraNdo: a conclusão da aai nº 189/2019-GaB/corrEGEPol de 
21/08/2019, que apurou a conduta do servidor a.r.s.r., mat. n. 5942417, 
que teria, em tese, portado-se de modo incompatível com a função de 
policial, conforme portaria instauradora;
coNsidEraNdo: não haver indícios da prática de transgressão disciplinar 
por parte do servidor sindicado;
rEsolvE: determinar o arQUivaMENto dos autos da aai nº 189/2019-
GaB/corrEGEPol de 21/08/2019, com fundamento no art. 90, inciso i, 
da lei complementar nº 022/94 e alterações posteriores.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
rEGiNa Márcia raiol liMa
coordenadora da capital e região Metropolitana
Portaria Nº 197/2022-GaB/cGPc/diVersos de 23/03/2022
coNsidEraNdo: a conclusão da aai nº 14/2019-GaB/corrEGEPol de 
28/01/2019, que apurou condutas, face o teor do despacho/ccrM/cGPc de 
25/01/19, ref. ao BoP n. 530/2019.100002-3, conforme portaria instauradora;
coNsidEraNdo: que não houve qualquer elementos que corroborem a 
tipificação de transgressão disciplinar;
rEsolvE: determinar o arQUivaMENto dos autos da aai nº 14/2019-
GaB/corrEGEPol de 28/01/2019, com fundamento no art. 90, inciso i, 
da lei complementar nº 022/94 e alterações posteriores.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
raiMUNdo BENassUlY MaUÉs JÚNior
corregedor Geral da Polícia civil
Portaria Nº 198/2022-GaB/cGPc/diVersos de 23/03/2022
coNsidEraNdo: a conclusão da aai nº 22/2020-GaB/corrEGEPol de 
23/01/2020, que apurou a conduta da servidora M.v.G.P, mat. n. 5787750, 
a qual teria, em tese, extrapolado prazo para remessa à justiça do iPl n. 
00002/2015.001250-4, conforme portaria instauradora;
coNsidEraNdo: a inexistência de materialidade comprobatória de trans-
gressão disciplinar;
rEsolvE: determinar o arQUivaMENto dos autos da aai nº 22/2020-
GaB/corrEGEPol de 23/01/2020, com fundamento no art. 90, inciso i, 
da lei complementar nº 022/94 e alterações posteriores.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
rEGiNa Márcia raiol liMa
coordenadora da capital e região Metropolitana
Portaria Nº 199/2022-GaB/cGPc/diVersos de 23/03/2022
coNsidEraNdo: a conclusão da aai nº 36/2020-GaB/corrEGEPol de 
11/02/2020, que apurou as circunstâncias da extrapolação, em tese, do prazo legal 
na conclusão dos autos do iPl n. 6/2017.100882-1, conforme portaria instauradora;
coNsidEraNdo: a inexistência de dolo ou culpa na conduta de servidor;
rEsolvE: determinar o arQUivaMENto dos autos da aai nº 36/2020-
GaB/corrEGEPol de 11/02/2020, com fundamento no art. 90, inciso i, 
da lei complementar nº 022/94 e alterações posteriores.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
rEGiNa Márcia raiol liMa
coordenadora da capital e região Metropolitana
Portaria Nº 200/2022-GaB/cGPc/diVersos de 23/03/2022
coNsidEraNdo: a conclusão da aai nº 48/2020-GaB/corrEGEPol de 
18/02/2020, que apurou a conduta do servidor H.a.P., mat., n. 5231892, 
o qual teria, em tese, deixado de concluir e de fazer remessa à justiça no 
prazo legal, os autos dos iPl´s n.s. 4/2018.100504-0, 4/2018.100667-0 e 
4/2018.101358-7 conforme portaria instauradora;
coNsidEraNdo: não haver indícios da prática de transgressão disciplinar 
por parte do servidor sindicado;
rEsolvE: determinar o arQUivaMENto dos autos da aai nº 48/2020-
GaB/corrEGEPol de 18/02/2020, com fundamento no art. 90, inciso i, 
da lei complementar nº 022/94 e alterações posteriores.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
rEGiNa Márcia raiol liMa
coordenadora da capital e região Metropolitana
Portaria Nº 201/2022-GaB/cGPc/diVersos de 23/03/2022
coNsidEraNdo: a conclusão da aai nº 62/2020-GaB/corrEGEPol de 
27/02/2020, que apurou as declarações dos nacionais M.B.s.a. e outros, 
por ocasião da audiência de custódia, conforme portaria instauradora;
coNsidEraNdo: a inexistência de transgressão disciplinar praticada por 
parte de servidores;
rEsolvE: determinar o arQUivaMENto dos autos da aai nº 62/2020-
GaB/corrEGEPol de 27/02/2020, com fundamento no art. 90, inciso i, 
da lei complementar nº 022/94 e alterações posteriores.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE. rEGiNa
Márcia raiol liMa
coordenadora da capital e região Metropolitana
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Portaria Nº 202/2022-GaB/cGPc/diVersos de 23/03/2022
coNsidEraNdo: a conclusão da aai nº 68/2020-GaB/corrEGEPol de 
02/03/2020, que apurou as declarações do sr. a.N.H., que acusa a ser-
vidora, a.c.t.M., mat. n. 5940249, de ter, em tese, portado-se de modo 
incompatível com as funções de policial, conforme portaria instauradora;
coNsidEraNdo: a inexistência de transgressão disciplinar;
rEsolvE: determinar o arQUivaMENto dos autos da aai nº 68/2020-
GaB/corrEGEPol de 02/03/2020, com fundamento no art. 90, inciso i, 
da lei complementar nº 022/94 e alterações posteriores.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
ÂNGEla dalila cUNHa Prado
coordenadora do interior
Portaria Nº 203/2022-GaB/cGPc/diVersos de 23/03/2022
coNsidEraNdo: a conclusão da aai nº 73/2020-GaB/corrEGEPol de 
03/03/2020, instaurada para identificar e individualizar conduta, face a Au-
toridade Policial, ter, em tese, deixado de instaurar no prazo legal, proce-
dimento policial dos crimes de homicídios, conforme portaria instauradora;
coNsidEraNdo: não haver indícios da prática de transgressão disciplinar 
no fato apurado;
rEsolvE: determinar o arQUivaMENto dos autos da aai nº 73/2020-
GaB/corrEGEPol de 03/03/2020, com fundamento no art. 90, inciso i, 
da lei complementar nº 022/94 e alterações posteriores.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
rEGiNa Márcia raiol liMa
coordenadora da capital e região Metropolitana

Protocolo: 777791
..

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº 772/2022-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 resolução coNtraN nº 789/2020 
e as Portarias do dEtraN/Pa 506/2014, 2432/2018;
coNsidEraNdo o requerimento apresentado pela empresa rodriGUEs E 
PaNtoJa ltda, inscrita no cNPJ sob o nº 08.741.392/0001-51, nome de 
fantasia tErra aUto Escola, junto a esta autarquia.
coNsidEraNdo que as exigências legais foram atendidas mediante a 
apresentação da documentação necessária a renovação do credenciamen-
to do referido cfc;
rEsolvE:
art. 1º rENovar o crEdENciaMENto da empresa rodriGUEs E PaNto-
Ja ltda, inscrita no cNPJ sob o nº 08.741.392/0001-51, nome de fantasia 
tErra aUto Escola (classificaÇÃo a/B), com estabelecimento na av 
veridiano cardoso, nº 847, bairro: coHaB, cEP: 68.459-606, tucuruí/Pa, 
com atuação na região de trânsito de tucuruí, no município de tucuruí, 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 data final de sua ultima Portaria, vencida em 
13/03/2021.
art. 3º fica atribuído ao cfc o número de registro 999290 neste dEtraN/Pa.
art. 4º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Belém, 08 de março de 2022.
renata Mirella freitas Guimarães de sousa coelho
diretora Geral

Protocolo: 777654
Portaria Nº 64/2022-cGd/Pad/diVersos 

BeLÉM, 24 de MarÇo de 2022.
o corregedor chefe do departamento de trânsito do Estado do Pará, usan-
do de suas atribuições conferidas por lei, e ….
coNsidEraNdo os termos da Portaria N° 1861/2017-dG/cG/dEtraN, 
de 07.06.2017, publicada no Diário Oficial do Estado em 22.06.2017, 
que delegou poderes ao corregedor chefe para instauração sindicância, 
investigativa ou acusatória, e/ou processo disciplinar;
coNsidEraNdo a instauração do Processo administrativo disciplinar nº 
2020/1028773, pela Portaria N° 02/2022-cGd/Pad, de 25/02/2022, 
publicada no doE nº 34.882, de 07/03/2022;
coNsidEraNdo o Parecer nº 02/2022-corregedoria, exarado nos autos 
do processo nº 2020/1028773, que versa sobre o surgimento de fato su-
perveniente, posterior arquivamento do processo e revogação da portaria 
de instauração do Pad;
coNsidEraNdo o poder de autotutela inerente à administração Pública, 
que confere a faculdade de rever seus próprios atos em respeito à preven-
ção da legitimidade administrativa.
r E s o l v E:
i – rEvoGar a Portaria Nº 02/2022-cGd/Pad, de 25/02/2022, publicada 
no doE nº 34.882, de 07/03/2022,

ii – À coordenadoria de Procedimentos disciplinares e à coordenadoria de 
Gestão de Pessoas, para que adotem as providências para o pleno cumpri-
mento do presente ato.
MarlENilsoN lUiZ PiNHEiro MiraNda
corregedor chefe – dEtraN/Pa

Protocolo: 777742
Portaria Nº 734/2022-dG/dHcrV/cHc/GccFc

a diretora Geral do dEPartaMENto dE trÂNsito do Pará 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 e 2432/2018;
coNsidEraNdo o requerimento nº 2022/, apresentado pela empresa MEta 
cENtro dE forMaÇÃo dE coNdUtorEs ltda- ME, inscrita no cNPJ sob o 
nº 04.819.261/0001-99, nome de fantasia cfc MEta, junto a esta autarquia.
coNsidEraNdo que as exigências legais foram atendidas mediante a apre-
sentação da documentação necessária ao credenciamento do referido cfc;
rEsolvE:
art. 1º rENovar o crEdENciaMENto da empresa MEta – cENtro 
dE forMaÇÃo dE coNdUtorEs ltda- ME, inscrita no cNPJ sob o nº 
04.819.261/0001-99, nome de fantasia cfc MEta (classificaÇÃo a/B), 
com estabelecimento na rua Jerônimo Pimentel, nº 83, bairro: Umarizal, 
cEP: 66.055-000, Belém/Pa, com atuação na região de trânsito de Belém, 
no município de Belém, 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 data final de sua última portaria.
art. 3º fica atribuído ao cfc o número de registro 2653 neste dEtraN/Pa.
art. 4º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Belém, 07 de março de 2022.
renata Mirella freitas Guimarães de souza coelho
diretora Geral

Protocolo: 777485
Portaria Nº 758/2022-dG/dHcrV/cHc/GccFc

a diretora Geral do dEPartaMENto dE trÂNsito do Pará 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 e 2432/2018;
coNsidEraNdo o requerimento nº 2022/, apresentado pela empresa MEta 
cENtro dE forMaÇÃo dE coNdUtorEs ltda- ME, inscrita no cNPJ sob o 
nº 04.819.261/0005-12, nome de fantasia cfc MEta, junto a esta autarquia.
coNsidEraNdo que as exigências legais foram atendidas mediante a apre-
sentação da documentação necessária ao credenciamento do referido cfc;
rEsolvE:
art. 1º rENovar o crEdENciaMENto da empresa MEta – cENtro dE forMa-
ÇÃo dE coNdUtorEs ltda- ME, inscrita no cNPJ sob o nº 04.819.261/0005-
12, nome de fantasia cfc MEta (classificaÇÃo a/B), com estabelecimento na 
rodovia augusto Montenegro Km 03, Nº 01 a, Bairro: Mangueirão, cEP: 66.640-
000, Belém/Pa, com atuação na região de trânsito de Belém, no município de 
Belém, 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 data final de sua última portaria.
art. 3º fica atribuído ao cfc o número de registro 1429843 neste dEtraN/Pa.
art. 4º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Belém, 07 de março de 2022.
renata Mirella freitas Guimarães de souza coelho
diretora Geral

Protocolo: 777486
Portaria Nº 762/2022-dG/dHcrV/cHc/GccFc

a diretora Geral do dEPartaMENto dE trÂNsito do Pará 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 e 2432/2018;
coNsidEraNdo o requerimento nº 2022/270399, apresentado pela em-
presa MEta cENtro dE forMaÇÃo dE coNdUtorEs ltda- ME, inscrita 
no cNPJ sob o nº 04.819.261/0002-70, nome de fantasia cfc - MEta, 
junto a esta autarquia.
coNsidEraNdo que as exigências legais foram atendidas mediante a apre-
sentação da documentação necessária ao credenciamento do referido cfc;
rEsolvE:
art. 1º rENovar o crEdENciaMENto da empresa MEta – cENtro 
dE forMaÇÃo dE coNdUtorEs ltda- ME, inscrita no cNPJ sob o nº 
04.819.261/0002-70, nome de fantasia cfc - MEta (classificaÇÃo 
a/B), com estabelecimento na av JoÃo PaUlo ii, nº 622, Bairro: Marco, 
cEP: 66.095-492, Belém/Pa, com atuação na região de trânsito de Belém, 
no município de Belém, 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 data final de sua última portaria.
art. 3º fica atribuído ao cfc o número de registro 1091309 neste dEtraN/Pa.
art. 4º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Belém, 08 de março de 2022.
renata Mirella freitas Guimarães de souza coelho
diretora Geral

Protocolo: 777489
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Portaria Nº 728 / 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 168/2004 
e 358/2010 e demais atos normativos afins;
coNsidEraNdo o requerimento nº 2020/660541, apresentado pela em-
presa cEPiM-cENtro dE forMaÇÃo dE coNdUtorEs ltda, inscrita no 
cNPJ sob o nº 34.612.812/0001-00, nome de fantasia cEPiM - ME, junto 
a esta autarquia.
coNsidEraNdo que as exigências legais foram atendidas mediante a apre-
sentação da documentação necessária ao credenciamento do referido cfc;
rEsolvE:
art. 1º rENovar o crEdENciaMENto da empresa cEPiM – cEN-
tro dE forMaÇÃo dE coNdUtorEs ltda, inscrita no cNPJ sob o nº 
34.612.812/0001-00, nome de fantasia cEPiM - ME (classificaÇÃo 
a/B), com estabelecimento no cj. cidade Nova iv Nº 25 sN 3 Bairro: 
coqueiro, cEP: 67.133-000, ananindeua / Pa, com atuação na região de 
trânsito de Belém, no município de ananindeua/Pa, em tudo observada a 
legislação em vigor.
art. 2º o credenciamento a que se refere o artigo anterior, terá validade de 36 
(trinta e seis) meses a contar da públicação da ultima Portaria de credênciamento 
deste cfc Portaria Nº 2174/2017-dG/dHcrv/cHc/Gccfc.
art. 3º fica atribuído ao cfc o número de registro 2590 neste dEtraN/Pa.
art. 4º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Belém, 04 de Março de 2022
renata Mirella souza coelho
diretora Geral

Protocolo: 777500
Portaria Nº 771/2022-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 a Portaria do dEtraN/Pa 506/2014 e 2432/2018;
coNsidEraNdo o requerimento nº 2022/272872, apresentado pela em-
presa cENtro dE forMaÇÃo dE coNdUtorEs UrUará ltda - ME, ins-
crita no cNPJ sob o nº 09.559.086/0001-61, nome de fantasia aUto Es-
cola UrUará, junto a esta autarquia.
coNsidEraNdo que as exigências legais foram atendidas mediante a apresentação 
da documentação necessária a renovação do credenciamento do referido cfc;
rEsolvE:
art. 1º rENovar o crEdENciaMENto da empresa cENtro dE for-
MaÇÃo dE coNdUtorEs UrUará ltda - ME, inscrita no cNPJ sob o nº 
09.559.086/0001-61, nome de fantasia aUto Escola UrUará (classifi-
caÇÃo a/B), com estabelecimento na av. Perimetral Norte, Nº 828, bairro: 
centro, cEP: 68.140-000, Uruará/Pa, com atuação na região de trânsito de 
altamira, no município de Uruará, 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 data final de sua última portaria de renovação.
art. 3º fica atribuído ao cfc o número de registro 1118072 neste dEtraN/Pa.
art. 4º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Belém, 09 de março de 2022.
renata Mirella freitas Guimarães de souza coelho
diretora Geral

Protocolo: 777495
Portaria Nº 730/2022 - dG/dHcrV/cHc/GccFc

a diretora Geral do dEPartaMENto dE trÂNsito do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, e
coNsidEraNdo o disposto no art. 22, incisos i, ii e X, da lei 9.503, de 
23 de setembro de 1997, que instituiu o código de trânsito Brasileiro, e 
suas alterações;
coNsidEraNdo o que estabelecem as resoluções coNtraN nº 789/2020 
e as Portarias do dEtraN/Pa 506/2014;
coNsidEraNdo o requerimento nº 2021/953440, apresentado pela em-
presa aUto Escola lEÃo ltda, inscrita no cNPJ sob o nº 16.686.839/0002-
46, nome de fantasia cfc BraGa, junto a esta autarquia;
coNsidEraNdo que as exigências legais foram atendidas mediante a apresentação 
da documentação necessária a renovação do credenciamento do referido cfc;
rEsolvE:
art. 1º rENovar o crEdENciaMENto da empresa aUto Escola lEÃo 
ltda, inscrita no cNPJ sob o nº 16.686.839/0002-46, nome de fantasia 
cfc BraGa ( classificaÇÃo a/B), com estabelecimento na avenida 29 
de dezembro, nº 844 a, Bairro:centro, cEP: 68.650-000 , capitão Poço/
Pa, com atuação na região de trânsito de capanema, no município de ca-
pitão Poço/Pa, em tudo observada a legislação em vigor.
art. 2º o credenciamento a que se refere o artigo anterior, terá validade 
de 36 (trinta e seis) meses a contar da data final de sua última portaria 
de renovação.
art. 3º fica atribuído ao cfc o número de registro 2346245 , neste dEtraN/Pa.
art. 4º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Belém, 04 de março de 2022.
renata Mirella freitas Guimarães de souza coelho
diretora Geral

Protocolo: 777491

Portaria Nº 618/2022-daF/cGP, de 22/02/2022.
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de trânsito do Esta-
do do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas, e,
r E s o l v E:
coNcEdEr ao servidor thiago de souza serrão, assistente de trânsito, 
matrícula 57194011/1, lotado na Gerência de Posto avançado da antonio 
Barreto, trinta (30) dias de fÉrias, no período de 17/01 a 15/02/2022, 
referentes ao exercício 18.02.2019/2020.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 17/01/2022.
Nazaré de fátima Matos oliveira
oordenadora de Gestão de Pessoas.

Protocolo: 777616

.

.

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato
NÚMero do coNtrato:  05/2022

disPENsa dE licitaÇÃo: art. 24, inciso X (Locação de imóvel para fins precípu-
os da administração) da lei n° 8.666/93, com as alterações da lei n° 9.648/98.
PartEs: departamento de trânsito do Estado do Pará – dEtraN/Pa, cNPJ 
n° 04.822.060/0001-40 e o srª. NEUZa saNtaNa da silva, portadora do 
rG n° 5959144 – Pc/Pa e do cPf n° 048.724.102-97.
oBJEto: locação não residencial, eferente ao imóvel urbano localizado 
na avenida Marechal rondon, n° 425/B, Bairro: centro, Município de Mãe 
do rio.
valor: o valor mensal da presente locação é de r$-2.800,00 (dois mil 
e oitocentos reais), perfazendo um valor global em 48 (quarenta e oito) 
meses de r$ 134.400,00. (cento e trinta e quatro mil e quatrocentos reais)
dotaÇÃo orÇaMENtária: 66.201 – departamento de trânsito do Estado 
do Pará; 06 – segurança Pública; 125 – Normatização e fiscalização; 1502 
– segurança Pública; 1297 – Manutenção da Gestão  8830 – implementa-
ção das Unidades do dEtraN/Pa; 339036 – outros serviços de terceiros 
– Pessoa física; fonte de recursos: 0261 – recursos Próprios/0661 – re-
cursos Próprios – superávit.
viGÊNcia:  início: 28/03/2022  término: 27/03/2026
foro: Belém
data dE assiNatUra: 28/03/2022
ordENador rEsPoNsávEl: rENata MirElla frEitas GUiMarÃEs dE 
soUZa coElHo
rENata MirElla frEitas GUiMarÃEs dE soUZa coElHo
diretora Geral – dEtraN/Pa

Protocolo: 777852
eXtrato de coNtrato

NÚMero do coNtrato: 028/2022
disPENsa dE licitaÇÃo: Pregão Eletrônico n° 13/2022 – dEtraN/Pa
PartEs: departamento de trânsito do Estado do Pará – dEtraN/Pa, cNPJ 
n° 04.822.060/0001-40 e o srª. aP GoNÇalvEs coMErcial, autarquia 
pública estadual, inscrita no cNPJ nº 06.943.213/0001-33 .
oBJEto: É a contratação de empresa especializada no fornecimento de 
material de expediente, para atender as necessidades da sede adminis-
trativa, e ciretran´s deste departamento de trânsito do Estado do Pará, 
conforme especificação, condições, quantidades e exigências
valor: o valor do presente termo de contrato é de r$ 44.016,00 (qua-
renta e quatro mil e dezesseis reais).
dotaÇÃo orÇaMENtária:
66201 - dEPartaMENto dE trÂNsito do Estado do Pará
função: 06
subfunção: 122
Programa: 1297
Projeto/atividade: 8338
Elemento de defesa: 3.3.90.30 (16); 3.3.90.30 (19); 3.3.90.30 (22); 
3.3.90.30
(23);3.3.90.30 (24); 3.3.90.30( 26);3.3.90.30 (42)
fonte de recursos: 0261 / 0661
viGÊNcia: início: 25/03/2022 término: 24/03/2023
foro: Belém
data dE assiNatUra: 25/03/2022
ordENador rEsPoNsávEl: rENata MirElla frEitas GUiMarÃEs dE 
soUZa coElHo
rENata MirElla frEitas GUiMarÃEs dE soUZa coElHo
diretora Geral – dEtraN/Pa

Protocolo: 777267
eXtrato de coNtrato

NÚMero do coNtrato: N° 32/2022
ModaLidade de LicitaÇÃo: PreGÃo eLetrÔNico Nº 2022/279555
PartEs: departamento de trânsito do Estado do Pará – dEtraN/Pa, cNPJ 
n° 04.822.060/0001-40 e a empresa star coMÉrcio dE aliMENtos 
ltda, inscrita no cNPJ/Mf, sob o nº 23.146.066/0001-90
oBJEto: o seguinte contrato tem como objeto o fornecimento de material 
de expediente para atender em todo território estadual, os órgãos e en-
tidades do Poder Executivo do Estado do Pará, conforme especificações e 
quantitativos estabelecidos
valor: o valor do presente termo de contrato é de r$ 37.870,00 (trinta 
e sete mil oitocentos e setenta )
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dotaÇÃo orÇaMENtária:

66.201 – dePartaMeNto de traNsito do estado do ParÁ 
função : 6 segurança Pública;

subfunção: 122 administração Geral;
Programa: 1297 Manutenção da Gestão;

Projeto atividade: 8338 operacionalização das ações administrativas;

Elemento de despesa: 3.3.90.30-21 Material de consumo;

fonte de recursos:
0-261000000 recursos Próprios;
0-661000000 recursos Próprios – superavit.

viGÊNcia: início: 25/03/2022 término: 24/03/2023
foro: Belém
data dE assiNatUra: 25/03/2022
ordENador rEsPoNsávEl: rENata MirElla frEitas GUiMaraEs dE 
soUZa coElHo
rENata MirElla frEitas GUiMaraEs dE soUZa coElHo
diretora Geral dEtraN-Pa

Protocolo: 777246

terMo aditiVo a coNtrato
eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato

NÚMero do coNtrato adMiNistratiVo: 027/2021.
terMo aditiVo: 1

ModalidadE da licitaÇÃo: adesão à ata de registro de Preços 02/2020 - ifPa
PartEs: departamento de trânsito do Estado do Pará – dEtraN/Pa, cNPJ/
Mf n° 04.822.060/0001-40 e a empresa dadY ilHa solUÇÕEs iNtEGra-
das – EirEl , inscrita no cNPJ sob o nº 08.540.992/0001-51
Objeto: é a contratação de serviços de reprografia, com disponibilização de 
equipamentos, incluindo a prestação de serviço de suporte e manutenção 
preventiva e corretiva com fornecimento de peças, suprimentos em geral, 
inclusive atendimento técnico telefônico
valor: o valor total da contratação é de r$ 1.533.360,00 (Um milhão, 
quinhentos e trinta e três mil, trezentos e sessenta reais
dotaÇÃo orÇaMENtária:
função:06 – segurança Publica
subfunção: 122 – administração Geral;
125 – Normatização e fiscalização
126 – tecnologia da informação
Programa: 1297 – Manutenção de Gestão
1502 segurança Pública;
1508 – Governança para resultados;
Projeto/ atividade: 8338 – operacionalização de ações administrativas;
8238 – Gestão de tecnologia da informação e comunicação;
  8274 – regularização de veículos;
Elemento de despesa: 33.9039-83 – serviços de terceiros Pessoa Jurídica;
fonte de recursos: 0261 – recurso Próprios;
  0661 – recursos Próprios
viGÊNcia: início: 29/03/2022 término: 28/03/2023
foro: Belém
data dE assiNatUra: 28/03/2021
ordENador rEsPoNsávEl: rENata MirElla frEitas GUiMaraEs dE 
soUZa coElHo
diretora Geral – dEtraN/Pa

Protocolo: 777786
eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato

NÚMero do terMo: 3°
NÚMero do coNtrato: 013/2017

ModalidadE dE licitaÇÃo: Pregão Eletrônico sEad/dGl/srP N° 009/2016.
PartEs: departamento de trânsito do Estado do Pará – dEtraN/Pa, cNPJ 
n° 04.822.060/0001-40 e a empresa claro s.a., inscrita no cNPJ/Mf sob 
o nº 40.432.544/0001-47
oBJEto do coNtrato: o presente contrato tem como objeto a contratação de 
pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de telefonia fixa comu-
tada (stfc), com o fornecimento de discagem direta a ramal (ddr) ou similar, 
e linha direta Empresarial, nas modalidades local (l), longa distância Nacional 
(ldN), longa distância internacional (ldi) e discagem direta Gratuita(ddG – 
0800), incluindo um sistema informatizado de gerenciamento on – line.
valor do coNtrato atUal: Para a execução dos serviços, será no valor 
mensal estimado de r$37.692,84 (trinta e sete mil, seiscentos e noventae 
dois reais e oitenta e quatro centavos) perfazendo um valor total estimado 
de r$452.314,07 (Quatrocentos e cinquenta e dois,trezentos e quatorze 
reais, sete centavos). JUstificativa do aditaMENto: o presente termo 
aditivo tem por objeto a alteração da “cláusula décima terceira – do Pre-
ço”, “cláusula décima segunda – da dotação orçamentária”, e “cláusula 
vigésima – da vigência do contrato”.
viGÊNcia do aditaMENto: início: 29/03/2022  término: 28/03/2023
dotaÇÃo orÇaMENtária: 66.201 – departamento de trânsito do Estado do 
Pará; 06 – segurança Pública;122 – administração Geral;125 - Normatiza-
ção e fiscalização ;1297 – Manutenção da Gestão;1502 - segurança Pública; 
8338 – operacionalização das ações administrativas; 8830 - implementação 
das Unidades do detran; 339039 – outros serviços de terceiros – Pessoa 
Jurídica; 0261 – recursos Próprios; 0661 – recursos Próprios – superávit
foro: Belém
data dE assiNatUra: 28/03/2022
ordENador rEsPoNsávEl:
rENata MirElla frEitas GUiMaraEs dE soUZa coElHo
diretora Geral – dEtraN/Pa

Protocolo: 777817

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de ratiFicaÇÃo de disPeNsa N° 02/2022
o departamento de trânsito do Estado do Pará, representado por sua dire-
tora Geral, no âmbito de suas atribuições legais, regimentais e consideran-
do os elementos constante no Processo n° 2019/156904 // 2020/747705, 
resolve dispensar a licitação para a locação não residencial, referente ao 
imóvel urbano referente ao imóvel urbano localizado na avenida Marechal 
rondon, n° 425/B, Bairro: centro, Município de Mãe do rio, onde funciona-
rá a cirEtraN do referido município, o presente contrato a ser celebrado 
com a sra NEUZa saNtaNa da silva, portador do rG n° 5959144 – Pc/Pa 
e do cPf n° 048.724.102-97, com fulcro na hipótese de dispensabilidade 
de licitação prevista no art. 24, inciso X (locação de imóvel para fins precí-
puos da administração) da lei n° 8.666/93, importando no valor global de 
r$ 134.400,00. (cento e trinta e quatro mil e quatrocentos reais), correrão 
com a seguinte classificação programática:
dotaÇÃo orÇaMENtária: 66.201 – departamento de trânsito do Estado 
do Pará; 06 – segurança Pública; 125 – Normatização e fiscalização; 1502 
– segurança Pública; 1297 – Manutenção da Gestão 8830 – implementa-
ção das Unidades do dEtraN/Pa; 339036 – outros serviços de terceiros 
– Pessoa física; fonte de recursos: 0261 – recursos Próprios/0661 – re-
cursos Próprios – superávit.
Belém/Pa, de 28 Março de 2022.
rENata MirElla frEitas GUiMarÃEs dE soUZa coElHo
diretor Geral – dEtraN/Pa

Protocolo: 777862

.

.

coNVÊNio
.

taMeNto de trÂNsito do estado do ParÁ
eXtrato do coNVÊNio

NÚMero do coNVÊNio: Nº 17/2022
PartEs: departamento de trânsito do Estado do Pará – dEtraN/Pa, cNPJ 
n° 04.822.060/0001-40 e a PrEfEitUra MUNiciPal dE MoN tE alEGrE, 
inscrito no cNPJ n° 04.838.496/0001-28
oBJEto do coNvÊNio: cooperação técnica e operacional, por meio de 
atuação conjunta entre os partícipes como órgãos do sistema Nacional de 
Trânsito, que viabilize a fiscalização de trânsito, o processamento de autos 
de infração de trânsito lavrados, a imposição e notificação de penalidades, 
a arrecadação de valores de multas e o consequente repasse financeiro.
viGÊNcia: início: 28/03/2022 término: 27/03/2024
foro: Belém
data dE assiNatUra: 28/03/2022
ordENador rEsPoNsávEl:rENata MirElla frEitas GUiMaraEs dE 
soUZa coElHo
rENata MirElla frEitas GUiMaraEs dE soUZa coElHo
diretora Geral – dEtraN/Pa

Protocolo: 777720
eXtrato do coNVÊNio

NÚMero do coNVÊNio: Nº 013/2022
PartEs: departamento de trânsito do Estado do Pará – dEtraN/Pa, 
cNPJ n° 04.822.060/0001-40 e o dEPartaMENto MUNiciPal dE trÂN-
sito E traNsPortE – dMtt - dE ParaUaPEBas/Pa, inscrito no cNPJ nº 
04.822.060/0001-40.
oBJEto do coNvÊNio: cooperação técnica e operacional, por meio de 
atuação conjunta entre os partícipes como órgãos do sistema Nacional de 
Trânsito, que viabilize a fiscalização de trânsito, o processamento de autos 
de infração de trânsito lavrados, a imposição e notificação de penalidades, 
a arrecadação de valores de multas e o consequente repasse financeiro.
viGÊNcia início: 25/03/2022 término: 24/03/2024
foro: Belém
data dE assiNatUra: 25/03/2022
ordENador rEsPoNsávEl: rENata MirElla frEitas GUiMaraEs dE 
soUZa coElHo
rENata MirElla frEitas GUiMaraEs dE soUZa coElHo
diretora Geral – dEtraN/Pa

Protocolo: 777253

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 973/2022-daF/cGP, de 23/03/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito do Es-
tado do Pará – dEtraN/Pa, usando das atribuições que lhe foram delega-
das através da Portaria 3057/2020-dG/cGP, e,
coNsidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Processo 
nº 2021/174670;
r E s o l v E:
rEtificar a Portaria Nº 635/2022-daf/cGP, de 23/02/2022, publicada 
no doE 34.880 dE 04/03/2022, que autorizou o deslocamento da servidora 
Michelle Guimarães Mattos travassos, do municipio de santa izabel do Pará 
para Belém, a fim de resolver pendências da cirEtraN na sede-dEtraN.
onde se lê: No período de 07/03 à 11/03/2022 – 4,5 diárias – r$-751,73
leia-se: No período de 07/03 à 11/03/2022 - 4,5 diárias – r$- 1.068,21
lUiZ PaUlo MElo BraGa
Diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 777259
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secretaria de estado
de adMiNistraÇÃo 
PeNiteNciÁria

.

- tÉrMiNo de ViNcULo de serVidor
término de vínculo: 26/03/2022
Motivo: distrato UNilatEral
Órgão: sEcrEtaria dE Estado dE adMiNistraÇÃo PENitENciária
servidor temporário: MaNoEl JaciNaldo alvEs cota JUNior
Matrícula: 6039373/2 - função: aGENtE PENitENciário
- tÉrMiNo de ViNcULo de serVidor
término de vínculo: 26/03/2022
Motivo: distrato UNilatEral
Órgão: sEcrEtaria dE Estado dE adMiNistraÇÃo PENitENciária
servidor temporário: carlos rodriGo Barata alMEida
Matrícula: 5954817/1 - função: aGENtE PENitENciário
ordENador: JarBas vascoNcElos do carMo
secretário de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 777873
Portaria Nº 744/2022/dGP/seaP/Pa
Belém, 25 de março de 2022
o secretário de Estado de administração Penitenciária, no uso de suas 
atribuições legais;
coNsidEraNdo o disposto na lei nº 8.937, de 02 de dezembro de 2019;
coNdidEraNdo ainda a recomendação da consultoria Jurídica desta sEaP 
constante no Processo PaE 2022/142845;
rEsolvE:
art. 1º - aNUlar os distratos dos servidores rosivaldo sacraMENto 
dias, Matrícula funcional nº 5868300/1 e PaUlo GUilHErME ElEotErio 
PiNto, Matrícula funcional nº 54181403/1, publicados no doE nº. 34.820, 
de 13 de janeiro de 2022.
art. 2º - rEvoGar a publicação do doE nº. 34.854 de 03 de fevereiro de 
2022, que tornou sem efeito o ato administrativo de distrato.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
JarBas vascoNcElos do carMo
secretário de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 777874

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 0417/2022-cGP/seaP 
Belém (Pa), 21 de março de 2022.
coNsidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNsidEraNdo os autos da sindicância administrativa investigativa nº 
6334/2021-cGP/sEaP, objetivando apurar denúncia de suposto maltrato a 
interna aNdrEZa sUENY alMEida (iNfoPEN 136081), após seu parto na 
Unidade Materno infantil-crf/sEaP, no dia 19/04/2021, conforme ofício nº 
1714/2021-vEP/rMB, encaminhado em 13/07/2021;
coNsidEraNdo que a comissão sindicante, após análise criteriosa e im-
parcial dos autos, diante da presença de indícios de autoria e materialida-
de, pugnou pela instauração de sindicância administrativa disciplinar em 
face das servidoras v.c.G (M.f.: 54196383) e E.s.s. ( M.f.: 57216569), 
objetivando apurar a responsabilidade administrativa e/ou funcional, por 
supostamente, terem infringido os direitos da PPl aNdrEZa sUElY al-
MEida (iNfoPEN 136081),  em seu pré-parto, parto e pós-parto, quando 
custodiada na Unidade Materno infantil-crf/sEaP. sendo esta conduta 
classificada como falta grave, recaindo em tese, nos arts. 177, incisos II, 
vi e art. 189, caput, todos da lei 5.810/1994-rJU/Pa;
rEsolvE:
art. 1º - acatar, o relatório conclusivo e dEtErMiNar a iNstaUraÇÃo 
dE siNdicÂNcia adMiNsitrativa disciPliNar em desfavor das ser-
vidoras v.c.G (M.f.: 54196383) e E.s.s. ( M.f.: 57216569), objetivando 
apurar a responsabilidade administrativa e/ou funcional, por supostamen-
te, terem infringido os direitos da PPl aNdrEZa sUElY alMEida (iNfoPEN 
136081),  em seu pré-parto, parto e pós-parto, quando custodiada na Uni-
dade Materno Infantil-CRF/SEAP. Sendo esta conduta classificada como fal-
ta grave, recaindo em tese, nos arts. 177, incisos ii, vi e art. 189, caput, 
todos da lei 5.810/1994-rJU/Pa;
art. 2º - Encaminhar cópia do relatório conclusivo, decisão e desta Porta-
ria de decisão para a diretoria de Gestão de Pessoas;
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
rENato NUNEs vallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 777638
Portaria Nº 0418/2022-cGP/seaP 
Belém(Pa), 21 de março de 2022.
coNsidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante sindicância ou Processo administrativo disciplinar, asse-
gurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art.110 ao art. 124, 
§1°todos da lei nº 8.972/2020;
rEsolvE:
art. 1º - determinar a instauração de sindicância administrativa disci-
plinar Nº 6874/2022-cGP/sEaP, em desfavor das servidoras v.c.G (M.f.: 
54196383) e E.s.s. ( M.f.: 57216569), objetivando apurar a responsa-
bilidade administrativa e/ou funcional, por supostamente, terem infringi-
do os direitos da PPl aNdrEZa sUElY alMEida (iNfoPEN 136081),  em 

seu pré-parto, parto e pós-parto, quando custodiada na Unidade Materno 
Infantil-CRF/SEAP. Sendo esta conduta classificada como falta grave, re-
caindo em tese, nos arts. 177, incisos ii, vi e art. 189, caput, todos da lei 
5.810/1994-rJU/Pa;
art. 2º – constituir comissão composta pelos servidores rodriGo costa 
PiNHEiro dE soUsa, (M.f. 54196889)–Presidente; EliZaBEtH MalcHEr 
vilHENa, (M.f. 5464285)– Membro; JaYMErsoN carlos PErEira Mar-
QUEs, (M.f. 57218644) – Membro, para conduzirem as investigações.
art. 3º – deliberar que os membros da comissão tenham dedicação exclu-
siva, podendo se reportar diretamente aos departamentos desta secretaria 
e aos demais órgãos da administração Pública para as diligências necessá-
rias à instrução do feito.
art. 4º – determinar à referida comissão que obedeça ao estatuído no ar-
tigo 201, parágrafo único, da lei nº 5.810/1994-rJU, assim como, deverá 
a mesma apresentar Relatório Conclusivo ao final da apuração.
Art. 5º - Classificar o presente processo como de tramitação prioritária, nos 
termos da Portaria Nº 420/2014 – cGP/sEaP.
art. 6º - comunicar à diretoria de Gestão de Pessoas para registro no assentamento.
Art. 7º - Oficiar à VEP/RMB, acerca da presente instauração.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
rENato NUNEs vallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 777639
Portaria Nº 0420/2022-cGP/seaP 
Belém (Pa), 22 de março de 2022.
coNsidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante sindicância ou Processo administrativo disciplinar, assegu-
rando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 199 
da lei 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei n°8.972/2020;
rEsolvE:
art. 1º - determinar a instauração de sindicância administrativa investigativa 
Nº 6877/2022-cGP/sEaP, objetivando apurar os fatos narrados aos autos de 
Noticia fato nº 005762-031/2021, encaminhada via ofício nº 083/2022- 3ª 
PJ/stM, de 07/03/2022, acerca de suposta agressão ao interno rENE dE sEi-
Xa costa (iNfoPEN 145974), quando custodiado no centro de recuperação 
“silvio Hall de Moura”- crasHM, no dia 19/07/2021;
art.2 º - designar aNdrÉ silva dE olivEira, (M.f. 42811)– Presiden-
te, EliZaBEtH MalcHEr vilHENa, (M.f. 5464285) - Membro e adria-
Na fErraZ do Prado MaUÉs, (M.f. 57201800) – Membro, para condu-
zirem as investigações;
art.3º - determinar a comissão sindicante que apresente relatório conclu-
sivo ao final da investigação.
Art. 4º - Classificar o presente processo como de tramitação prioritária, nos 
termos da Portaria Nº 420/2014 – cGP/sEaP.
Art. 5º- Oficiar à 3ª Promotoria de Justiça de Santarém acerca desta instauração.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
rENato NUNEs vallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 777640
Portaria Nº 0421/2022-cGP/seaP 
Belém (Pa), 22 de março de 2022.
coNsidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante sindicância ou Processo administrativo disciplinar, assegu-
rando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 199 
da lei 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei n°8.972/2020;
rEsolvE:
art. 1º - determinar a instauração de sindicância administrativa investi-
gativa Nº 6878/2022-cGP/sEaP, objetivando apurar os fatos narrados no 
memorando nº 0525/2020-ctMab, de 17/11/2020, encaminhados pela di-
reção do centro de triagem Masculino de abaetetuba-ctMabt, referente à 
Procedimentos disciplinares Penitenciários-PdP;
art. 2 º - designar BrUNo costa PiNHEiro dE soUsa, (M.f. 55585599)–
Presidente – Presidente, EliZaBEtH MalcHEr vilHENa, (M.f. 5464285) 
- Membro e adriaNa fErraZ do Prado MaUÉs, (M.f. 57201800) – Mem-
bro, para conduzirem as investigações;
art. 3º - determinar a comissão sindicante que apresente relatório conclu-
sivo ao final da investigação.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
rENato NUNEs vallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 777641
Portaria Nº 0416/2022-cGP/seaP 
Belém (Pa), 21 de março de 2022. 
coNsidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante sindicância ou Processo administrativo disciplinar, asse-
gurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art.110 ao art. 124, 
§1°todos da lei nº 8.972/2020;
rEsolvE:
art. 1º - determinar a instauração de sindicância administrativa disciplinar 
Nº 6873/2022-cGP/sEaP, objetivando apurar responsabilidade administra-
tiva e funcional do servidor M.M.s. (M.f.: 57216998), Policial Penal, lotado 
na central de triagem Masculino de abaetetuba, por supostas faltas injus-
tificadas. O servidor infringiu, em tese, o art. 177, VI c/c art. 189, caput, 
todos da lei 5.810/1994-rJU/Pa;
art. 2º – constituir comissão composta pelos servidores BrUNo costa 
PiNHEiro dE soUsa, (M.f. 55585599)–Presidente; EliZaBEtH MalcHEr 
vilHENa, (M.f. 5464285)– Membro; JaYMErsoN carlos PErEira Mar-
QUEs, (M.f. 57218644) – Membro, para conduzirem as investigações.
art. 3º – deliberar que os membros da comissão tenham dedicação exclu-
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siva, podendo se reportar diretamente aos departamentos desta secretaria 
e aos demais órgãos da administração Pública para as diligências necessá-
rias à instrução do feito.
art. 4º – determinar à referida comissão que obedeça ao estatuído no ar-
tigo 201, parágrafo único, da lei nº 5.810/1994-rJU, assim como, deverá 
a mesma apresentar Relatório Conclusivo ao final da apuração.
art. 5º - comunicar à diretoria de Gestão de Pessoas para registro no as-
sentamento funcional e à comissão de Estágio Probatório.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
rENato NUNEs vallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 777642
Portaria Nº 0419/2022-cGP/seaP 
Belém (Pa), 22 de março de 2022.
coNsidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante sindicância ou Processo administrativo disciplinar, assegu-
rando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 199 
da lei 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei n°8.972/2020;
rEsolvE:
art. 1º - determinar a instauração de sindicância administrativa investi-
gativa nº 6876/2022-cGP/sEaP, objetivando apurar os fatos narrados no 
Memorando nº 012/2020-cEsad/sEaP, de 25/05/2020, referente à supos-
ta lesão corporal dolosa, cometida por Policial Penal, atualmente lotado no 
Presidio Estadual Metropolitano i, ocorrida no dia 22/05/20220;
art. 2º - designar rodriGo costa PiNHEiro dE soUsa (M.f. 
54196889)-Presidente, EliZaBEtH MalcHEr vilHENa, (M.f. 5464285) - 
Membro e adriaNa fErraZ do Prado MaUÉs, (M.f. 57201800) – Mem-
bro, para conduzirem as investigações;
art. 3º - determinar a comissão sindicante que apresente relatório conclu-
sivo ao final da investigação.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
rENato NUNEs vallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 777643

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria N° 092/2022 – GaB/seaP
Belém/Pa, 24 de março  de  2022
o secretário de Estado de administração Penitenciária do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições legais.
coNsidEraNdo o disposto no art. 67, da lei federal nº 8.666/93 e o 
disposto no decreto nº. 870 de 04/10/2013.
rEsolvE:
art. 1º - designar a servidora Patricia NaZira aBUcatEr Wal- Matrí-
cula Funcional nº 5947762 como fiscal titular e o servidor FABRICIO DOS 
SANTOS CUNHA - Matrícula Funcional nº 57197952 como fiscal suplente 
do contrato administrativo nº 004/2022/sEaP, celebrado entre a EMPrEsa 
dE tEcNoloGia da iNforMaÇÃo E coMiNicaÇÃo do Estado do Pará 
- ProdEPa, e a sEcrEtaria dE Estado dE adMiNistraÇÃo PENitEN-
ciaria – sEaP/Pa, o presente contrato tem por objeto o fornecimento do 
serviço de microfilmagem e digitalização de aproximadamente 1.500.000 
de documentos, armazenamento de rolos, imagens e legados, licença de 
uso do sistema indexa, para atender as necessidades desta secretaria de 
Estado de administração Penitenciaria/sEaP.
Parágrafo Único- São atribuições do fiscal: acompanhar e fiscalizar o fiel 
cumprimento do contrato, das cláusulas contratuais e fazer relatório de 
finalização do contrato.
art.2º - deliberar que o servidor atue em conformidade com o estabele-
cido no dispositivo legal mencionado em epígrafe, até a vigência final do 
referido instrumento.
dê-se ciência, Publique-se e cumpra-se.
JarBas vascoNcElos do carMo
secretário de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 777295

.

.

errata
.

errata da Portaria Nº 0404/2022-cGP/seaP, de 21/03/2022, 
PUBlicada No doE Nº 34.905, dE 24/03/2022, rEfErENtE À iNstaUra-
ÇÃo dE ProcEsso N° 6871/2022.
oNde se LÊ: “GilsoN dE JEsUs liMa (iNfoPEN 128108)”;
Leia-se: “GilvaN dE JEsUs liMa (iNfoPEN 128108)”.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
rENato NUNEs vallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 777644

.

.

coNtrato
.

coNtrato: 043/2022
EXErcÍcio: 2022
oBJEto: aquisição de cartUcHos para atender as necessidades desta se-
cretaria de Estado de administração Penitenciária – sEaP nas atividades de 
serviço diário operacional, ações de ensino qualificativo/educação continuada 
e suporte logístico aos alunos do curso de formação do concurso (c-208).

valor total: r$ 3.256.460,00
dotaÇÃo orÇaMENtária:
item 01: Programa de trabalho 97.101 03.421.1502.8283, 
natureza de despesa 339030, fonte 0101- r$ 909.900,00
item 02: Programa de trabalho 97.101 03.128.1502.8833, 
natureza de despesa 339030, fonte 0101- r$ 1.568.000,00
item 03: Programa de trabalho 97.101 03.128.1502.8833, 
natureza de despesa 339030, fonte 0101- r$ 630.816,60
Programa de trabalho 97.101 03.128.1502.8833, 
natureza de despesa 339030, fonte 0170/0370- r$ 5.183,40
item 04: Programa de trabalho 97.101 03.421.1502.8283, 
natureza de despesa 339030, fonte 0101- 137.380,38
Programa de trabalho 97.101 03.421.1502.8283, 
natureza de despesa 339030, fonte 0170/0370- r$ 5.179,68.
data da assiNatUra: 28/03/2022
viGÊNcia: 28/03/2022 a 28/03/2023
coNtratado: coMPaNHia BrasilEira dE cartUcHos
cNPJ: 57.494.031/0001-63
ENdErEÇo: av. Humberto de campos, nº 3220, Guapituba, 
ribeiro Pires/sP, cEP. 09426-900
ordENador: JarBas vascoNcElos do carMo – 
secretário de Estado de administração Penitenciária.

Protocolo: 777630

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 002/2022
PartEs: o Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da sEcrEtaria dE adMiNistraÇÃo PENitENciária do 
Estado  do  Pará -sEaP, com sede na cidade de Belém, Estado do Pará, 
situada na rua dos tamoios, n° 1592, Bairro: Batista campos, cEP. 66.033-
172, inscrita no cNPJ nº 05.929.042/0001-25, inscrição Estadual nº 
15.246.940-0 e inscrição Municipal nº 160284-3, e a empresa coMPaNHia 
BrasilEira dE cartUcHos, com matriz em av. Humberto de campos, nº 
3220, Guapituba, ribeiro Pires/sP, cEP. 09426-900, cnpj 57.494.031/0001-
63, filial em rod. Br 470, 3133, faxinal, Montenegro/rs, cEP. 92515-800, 
cNPJ 57.494.031/0010-54, telefone nº (11) 2139-8376/2139-8340, repre-
sentada por JoÃo carlos saNcHEZ dE olivEira JUNior, portador da car-
teira de identidade nº 15.482.035-0 e cPf 269.148.988-47.
do oBJEto: aquisição de cartUcHos para atender as necessidades desta 
secretaria de Estado de administração Penitenciária – sEaP nas atividades de 
serviço diário operacional, ações de ensino qualificativo/educação continuada 
e suporte logístico aos alunos do curso de formação do concurso (c-208).
da fUNdaMENtaÇÃo lEGal E JUstificativa dE iNEXiGiBilidadE dE 
licitaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. 25, inciso i da 
lei nº 8.666/93, considerando a exclusividade do fornecedor.
valor: r$ 3.256.460,00
rEcUrsos orÇaMENtários:
item 01: Programa de trabalho 97.101 03.421.1502.8283, 
natureza de despesa 339030, fonte 0101- r$ 909.900,00
item 02: Programa de trabalho 97.101 03.128.1502.8833, 
natureza de despesa 339030, fonte 0101- r$ 1.568.000,00
item 03: Programa de trabalho 97.101 03.128.1502.8833, 
natureza de despesa 339030, fonte 0101- r$ 630.816,60
Programa de trabalho 97.101 03.128.1502.8833, 
natureza de despesa 339030, fonte 0170/0370- r$ 5.183,40
item 04: Programa de trabalho 97.101 03.421.1502.8283, 
natureza de despesa 339030, fonte 0101- 137.380,38
Programa de trabalho 97.101 03.421.1502.8283, 
natureza de despesa 339030, fonte 0170/0370- r$ 5.179,68.
ordENador rEsPoNsávEl: JarBas vascoNcElos do carMo – 
secretário Estado de administração Penitenciária.
foro: Belém – Estado do Pará.
Belém (Pa), 28 de Março de  2022.
JarBas vascoNcElos do carMo
secretário de Estado de administração Penitenciária
ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
O Secretário Estado De Administração Penitenciária resolve ratificar o Ter-
mo de inexigibilidade de licitação nº 002/2022-sEaP para aquisição de 
cartUcHos para atender as necessidades desta secretaria de Estado de 
administração Penitenciária – sEaP nas atividades de serviço diário opera-
cional, ações de ensino qualificativo/educação continuada e suporte logís-
tico aos alunos do curso de formação do concurso (c-208).
valor: r$ 3.256.460,00
Belém (Pa), 28  de Março de 2022.
JarBas vascoNcElos do carMo
secretário de Estado de administração Penitenciária.

Protocolo: 777633

.

.

terMo de adJUdicaÇÃo
.

terMo de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo
PrEGÃo ElEtrÔNico Nº 004/2022 – sEaP/Pa ProcEsso Nº 2020/833766
a secretaria de Estado de administração Penitenciária - sEaP/Pa, por meio 
do seu secretário de Estado de administração Penitenciária, no uso de suas 
atribuições, adJUdica o objeto do Pregão Eletrônico Nº 004/2022- sEaP/Pa, 
contratação de empresa especializada para a implantação de uma Estação 
de tratamento de Esgoto compacta para o centro de recuperação regional 
de capanema, em favor da empresa na tabela abaixo descriminada. E, após 
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constatada a regularidade dos atos procedimentais, decide HoMoloGar, 
para efeitos legais, o resultado final do mencionado certame, realizado pelo 
critério de julgamento menor preço por item, conforme abaixo:

eMPresa VeNcedora VaLor MÁXiMo aceitÁVeL VaLor HoMoLoGado

Mvc dE MElo ENGENHaria ME – cNPJ: 28.214.953/0001-71 r$ 470.950,00 r$ 338.528,00

Belém-Pa, 28/03/2022.
JarBas vascoNcElos do carMo
secretário de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 777635

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 320/2022 – 54886crMV
objetivo: Escoltar PPl EM caratÉr dE traNsfErÊNcia.
fundamento legal: art. 145 da lEi 5.810/94
origem. vitoria do XiNGU
destino: MaraBa
servidor (es): 6403344EZEQUiEl soUsa NolEto – aG PrisioNal; 5954383fa-
Bio saNtos da silva – aG PrisioNal; 6403407ElGio MorEira BraNdÃo 
– aG PrisioNal; 5949532Gildo da silva raMalHo – aG PrisioNal.
Período: 15 a 16/01/2022 - diária(s): 1 1/2 (UMa E MEia)
ordenador: JarBas vascoNcElos do carMo

Protocolo: 777375
Portaria Nº 338/2022 – 115591ctMaBt
objetivo: rEliZar trEiNaMENto Na sEdE da sEaP.
fundamento legal: art. 145 da lEi 5.810/94
origem. aBaEtEtUBa
destino: BElÉM
servidor (es): 5963573 GlEisiaNE dos Passos soUZa cardoso – 
tEc. EM GEstÃo PÚBlica.
Período: 13/01/2022 - diária(s): 1/2 (MEia)
ordenador: JarBas vascoNcElos do carMo

Protocolo: 777377
Portaria Nº 391/2022 – 179059ctMaBt
objetivo: ENtrEGa dE docUMENtos Na sEdE da sEaP.
fundamento legal: art. 145 da lEi 5.810/94
origem. aBaEtEtUBa
destino: BElÉM
servidor (es): 57189036 MaYKo dEYvisoN dE liMa saNtos – Motoris-
ta; 5949935 WEslEY ricHElEY da cUNHa raiol – aG PrisioNal
Período: 10/01/2022 - diária(s): 1/2 (MEia)
ordenador: JarBas vascoNcElos do carMo

Protocolo: 777378
Portaria Nº 615/2022 – 32279crMV
objetivo: rEcEBiMENto dE toKEN E Nova vtr.
fundamento legal: art. 145 da lEi 5.810/94
origem. votoria do XiNGU
destino: BElÉM
servidor (es): 6403710 MaNoEl MEssias liMa BarBoZa – aG Prisio-
Nal; 5717108JUciElY dE araUJo riBEiro – assit. adM; 54182139ira-
Ni saNtos lEal – cHEfE dE ProNtUário.
Período: 04 a 06/01/2022 - diária(s): 2 1/2 (dUas E MEia)
ordenador: JarBas vascoNcElos do carMo

Protocolo: 777380

.

.

FÉrias
.

traNsFerÊNcia de FÉrias
Portaria Nº 848/22/dGP/seaP, de 28/03/22
traNsfErir por necessidade de serviço, de 01/04/2022 a 30/04/2022 
para 02/05/2022 a 31/05/2022, o período de gozo das férias da servido-
ra sara cristiNa alvEs dE castro, matrícula funcional nº 5952840, 
concedida através da Portaria Nº 470/2022/dGP/sEaP, de 03/03/2022, 
publicada no doE nº 34.887, de 10/03/2022.
lUiZ fErNaNdo PaEs dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 777664
traNsFerÊNcia de FÉrias
Portaria Nº 845/22/dGP/seaP, de 28/03/22
traNsfErir por necessidade de serviço, de 01/04/22 a 30/04/22 para 
15/05/22 a 13/06/22, o período de gozo das férias da servidora Mari-
sa triNdadE PErEira, concedida através da Portaria Nº 470/22/dGP/
sEaP, de 03/03/22, publicada no doE nº 34.887, de 10/03/22.
lUiZ fErNaNdo PaEs dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 777467

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria N°847/2022-dGP/seaP/Pa
Belém-Pa, 28 de março de 2022.
o dirEtor dE GEstÃo dE PEssoas, no uso de suas atribuições legais,
rEsolvE;
art. 1º EXclUir do servidor João Batista oliveira da silva, matrícula fun-
cional nº 5830621/1 – ocupante da função de Motorista a Gratificação 
de tempo integral no percentual de 50% no incidente sobre o padrão do 
vencimento do cargo exercido, a contar de 31/03/2022.
art. 2º - coNcEdEr ao servidor tania Gabrielle lima de freitas, matrícula 
funcional nº 5952833/1 - ocupante da função de assistente administrativo 
a Gratificação de Tempo Integral no percentual de 50% no incidente sobre 
o padrão do vencimento do cargo exercido, a contar de 01/04/2022.
lUiZ fErNaNdo PaEs dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 777625
Portaria Nº 849/2022 – dGP/seaP 
Belém/Pa, 28 de MarÇo de 2022.
Nome: aliNY rodriGUEs dos saNtos, 
téc. em Enfermagem, Matrícula nº 54188632/1.
assunto: licença Nojo.
Período: 26/03/2022 a 02/04/2022.
lUiZ fErNaNdo PaEs dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 777780
Portarias de FUNÇÃo GratiFicada
Portaria N°737/2022-dGP/seaP/Pa
Belém-Pa, 24 de março de 2022.
o dirEtor dE GEstÃo dE PEssoas, no uso de suas atribuições legais,
rEsolvE:
art. 1º - dEsiGNar (o) a servidor (a) Ericlis GaBriEl cUNHa silva Mo-
RAIS, matrícula funcional n° 5946996/2, para exercer a Função Gratificada 
de supervisor de serviços técnicos Penitenciários de assistência Biopsicos-
social - GstP, com lotação na Unidade semiaberto de Marabá - UsMM, a 
contar de 22 de março 2022.
lUiZ fErNaNdo PaEs dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 777618
Portaria N°738/2022-dGP/seaP/Pa
Belém-Pa, 24 de março de 2022.
o dirEtor dE GEstÃo dE PEssoas, no uso de suas atribuições legais,
rEsolvE:
art. 1º - dEsiGNar (o) a servidor (a) faBio soUsa MorEira, matrícula 
funcional n° 5933949/2, para exercer a Função Gratificada de Supervisor de 
serviços técnicos Penitenciários de Manutenção Predial - GstP, com lotação 
na Unidade semiaberto de Marabá - UsMM, a contar de 22 de março 2022.
lUiZ fErNaNdo PaEs dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 777620
Portaria N°846/2022-dGP/seaP/Pa
Belém-Pa, 28 de março de 2022.
o dirEtor dE GEstÃo dE PEssoas, no uso de suas atribuições legais,
rEsolvE;
art. 1º EXclUir do servidor Pedro correa Gomes, matrícula funcional nº 
8400657/1 – ocupante da função de Motorista a Gratificação de Tempo 
integral no percentual de 50% no incidente sobre o padrão do vencimento 
do cargo exercido, a contar de 31/03/2022.
art. 2º - coNcEdEr ao servidor felipe augusto silva de castro, matrícula funcio-
nal nº 5952588/1 - ocupante da função de técnico em Gestão Pública/Estatística 
a Gratificação de Tempo Integral no percentual de 35,23% no incidente sobre o 
padrão do vencimento do cargo exercido, a contar de 01/04/2022.
.lUiZ fErNaNdo PaEs dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 777623
terMo de cessÃo de Uso de BeM iMÓVeL
data de assinatura: 21/03/2022
vigência: 21/03/2022 a 20/03/2025
Justificativa: O presente instrumento tem por objeto a cessão de Uso de 
Bem imóvel, a título gratuito, pertencente à agência de regulação e contro-
le de serviços Públicos do Estado do Pará, situado na rua dos tamoios, n° 
1578 (prédio) e nº 1564 (terreno anexo), Batista campos, cEP: 66.033-172, 
Belém/Pa, em favor da secretaria de Estado de administração Penitenciária, 
com a finalidade de alocar diretorias e setores administrativos da SEAP.
Valor: não implica em transferência de recursos financeiros entre as partes.
Partes:
cessionária: secretaria de Estado de administração Penitenciária – sEaP.
cedente: agência de regulação e controle de serviços Públicos do Estado 
do Pará – arcoN/Pa.
Nome do ordenador: Jarbas vasconcelos do carmo

Protocolo: 777352
desiGNaÇÃo de FG-4
Portaria N°742/2021-dGP/seaP/Pa 
Belém-Pa, 25 de março de 2022.
DESIGNAR os servidores abaixo, para exercerem a Função Gratificada de 
coordenador fG-4, a contar de 24 de março de 2022.
diEGo GUstavo saNtos alvEs, Matrícula nº 57210872/1
JaiME roNaldo dos rEis saNtiaGo, Matrícula 5952826/1
JoEl favacHo da silva, Matrícula nº 5915806/3
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taMirYs catariNa cHErMoNt dE MENEZEs, Matrícula nº 57224506/2
YGor filiPE MaGalHÃEs dE carvalHo, Matrícula nº 5952560/2.
lUiZ fErNaNdo PaEs dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas.

Protocolo: 777419

.

.

secretaria de estado
de cULtUra

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 150 de 25.03.2022
Processo nº 2022/315633
servidor: ariNaldo dos saNtos BElo
Matrícula: 5957409/ 1
cargo: assistente administrativo
Objeto: Designado como fiscal do Contrato a ser celebrado entre a Se-
cretaria de Estado de cultura - sEcUlt e a empresa ticKEt solUcoEs 
HdfGt s/a (ticKEt loG), inscrita no cNPJ n.º 03.506.307/0001-57, por 
meio da ata de registro de Preços nº 09/2022-sEPlad/dGl, para atender 
os veículos desta sEcUlt.

Protocolo: 777563
Portaria Nº 149 de 25.03.2022
Processo nº 2022/33720
servidor: fErNaNdo vilHENa JUNior
Matrícula: 5933317-3
cargo: Gerente de operação e serviços Gerais
objeto: designado como fiscal do recebimento do fornecimento de 3 (três) 
“carriNHos PlataforMa” dE aÇo Para carGa, da cotação eletrônica nº 
005/2022, para atender as demandas desta sEcUlt.

Protocolo: 777570

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 148 de 25.03.2022
Processo nº 2022/325971
servidor: aBilio aUGUsto Bastos fraNco filHo
Matrícula: 5891119-1
cargo: assistente cultural
objeto: fiscal da prestação de serviço a esta secretaria de Estado de cul-
tura - sEcUlt realizada pela profissional ADRIANA MARIA CRUZ DOS SAN-
tos, contratada para apresentação espetáculo teatral, em evento do dia 
Mundial do teatro, no dia 27 de Março de 2022, às 10:00 hs, no theatro 
Estação Gasômetro, retroagindo os seus efeitos a contar de 27.03.2022.

Protocolo: 777522

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo Nº 02 ao coNtrato Nº 008/2020
Partes: sEcrEtaria dE Estado dE cUltUra e victor HUGo aM-
Paro dos saNtos
cargo: assistente administrativo
vigência: 01.11.2021 a 31.10.2022
ordenador de despesa: Ursula vidal santiago de Mendonça

Protocolo: 777580
terMo aditiVo ao coNtrato Nº 01/2021
Partes: sEcrEtaria dE Estado dE cUltUra e ElivaNda dE JEsUs 
alEiXo fErrEira
cargo: assistente administrativo
vigência: 01.11.2021 a 04.05.2022
ordenador de despesa: Ursula vidal santiago de Mendonça

Protocolo: 777596
terMo aditiVo ao coNtrato Nº 03/2021
Partes: sEcrEtaria dE Estado dE cUltUra e lorENa saraiva da silva
cargo: assistente administrativo
vigência: 01.11.2021 a 04.05.2022
ordenador de despesa: Ursula vidal santiago de Mendonça

Protocolo: 777597
terMo aditiVo Nº 02 ao coNtrato Nº 011/2020
Partes: sEcrEtaria dE Estado dE cUltUra e ariNaldo dos saNtos BElo
cargo: assistente administrativo
vigência: 01.11.2021 a 31.10.2022
ordenador de despesa: Ursula vidal santiago de Mendonça

Protocolo: 777588
terMo aditiVo Nº 02 ao coNtrato Nº 009/2020
Partes: sEcrEtaria dE Estado dE cUltUra e sHirlEY siMoNE do 
carMo aZEvEdo
cargo: assistente administrativo
vigência: 01.11.2021 a 31.10.2022
ordenador de despesa: Ursula vidal santiago de Mendonça

Protocolo: 777585

terMo aditiVo Nº 02 ao coNtrato Nº 013/2020
Partes: sEcrEtaria dE Estado dE cUltUra e HarrisoN BrENo sá 
do NasciMENto
cargo: assistente administrativo
vigência: 01.11.2021 a 31.10.2022
ordenador de despesa: Ursula vidal santiago de Mendonça

Protocolo: 777591

.

.

diÁria
.

 Portaria Nº 147/22, de 25.03.2022
fundamento legal: art. 145, da lei nº 5.810, de 24.01.1994
Processo: 2022/342319
servidor: João Guilherme ribeiro Pinho
cargo: assistente cultural
Matrícula: 57190122/1
Quantidade de diárias: 01 e 1/2 (uma e meia)
origem: Belém/Pa
destino: cachoeira do arari/Pa
Período: 26 a 27.03.2022
Objetivo: A fim de realizar espetáculo teatral NOTÁVEIS CLOWS, no museu 
do Marajó, às 10h, em alusão ao dia mundial do teatro, retroagindo os seus 
efeitos a contar de 26.03.2022.
ordenador: Bruno chagas da silva rodrigues ferreira/secretário adjunto 
da secretaria de Estado de cultura.

Protocolo: 777530

.

.

oUtras MatÉrias
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de cHaMaMeNto PÚBLico Nº 011/2022
(ProcEsso 2022/338627)
o Estado do Pará, por intermédio da sEcrEtaria dE Estado dE cUl-
tUra, em conformidade com o “caput” do artigo 31 da lei federal nº 
13.019/2014, informa que foi autorizada a iNEXiGiBilidadE dE cHaMa-
MENto PÚBlico para formalização de parceria, mediante termo de fo-
mento, a ser celebrada com a saNtUário MariaNo arQUidiocEsaNo 
– BasÍlica saNtUário dE Nossa sENHora dE NaZarÉ do dEstErro, 
pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, com natureza jurídi-
ca de organização da sociedade civil, fundada em 24 de fevereiro de 2010, 
inscrita sob o cNPJ nº 24.665.867/0001-24, situada na Praça Justo cher-
mont, s/n, bairro Nazaré, Belém-Pa, de modo que se torna pública a justi-
ficativa de inexigibilidade, que está disponível no sítio eletrônico da Secre-
taria de Estado de Cultura, e no Diário Oficial do Estado do Pará – DOEPA.
Nos termos do art. 32, § 2º da Lei Federal nº 13.019/2014, fica aberto 
o prazo de 05 (cinco) dias para eventuais impugnações ao presente, que 
deverão ser efetuadas no Protocolo na sede da secretaria de Estado de 
cultura – sEcUlt, na avenida Magalhães Barata, n. 830, são Brás, cEP 
66.063-240, Belém-Pa.
Belém, 28 de março de 2022.
Ursula vidal santiago de Mendonça
secretária de Estado de cultura.

Protocolo: 777426

.

.

FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 263 de 28 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 2021/1180101
rEsolvE dEsiGNar, para as funções de fiscais do ProJEto “Pará daN-
ÇaNtE” referente à iN 210/2022 - 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 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: 777536
Portaria Nº 266 de 28 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° 
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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/ 185374.
rEsolvE dEsiGNar, para as funções de fiscais do ProJEto “MistUra 
artistica rEGioNais”, referente à iN 211/2022 – fcP, fiscal titular, o (a) 
servidor (a) PEdro HENriQUE cardoso BraZ, matrícula nº: 5899706/1, 
cargo: coordenador, setor/local de trabalho: cMP, 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: 777521
Portaria Nº 264 de 28 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 2021/1221702
rEsolvE dEsiGNar, para as funções de fiscais do ProJEto “lÍrio”, re-
ferente à iN 208/2022- fcP, fiscal titular, 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. Ges-
tão 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: 777496
Portaria Nº 265 de 28 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 2022/100455.
rEsolvE dEsiGNar, para as funções de fiscais do ProJEto “carNaval 
iN door”, referente à iN 209/2022 - 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 substi-
tuto, o(a) servidor(a) HUGo BisPo saNtos NasciMENto, matrícula nº: 
57201059, cargo: assistente administrativo, setor/local de trabalho: dic.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
GUilHErME rElvas d’olivEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 777510
Portaria Nº 269 de 28 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 2022/100495
rEsolvE dEsiGNar, para as funções de fiscais do ProJEto “folia dos 
rEis”, referente à iN 214/2022- fcP, fiscal titular, o(a)servidor (a) PEdro 
HENriQUE cardoso BraZ, matrícula nº: 5899706/1, cargo: coordena-
dor, setor/local de trabalho: cMP, e como fiscal substituto, o(a) servi-
dor(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: 777859
Portaria Nº 267 de 28 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 2021/1321168.
rEsolvE dEsiGNar, para as funções de fiscais do ProJEto “MartE”, 
referente à iN 213/2022 – 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) 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: 777847

Portaria Nº 268 de 28 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 2022/185964
rEsolvE dEsiGNar, para as funções de fiscais do ProJEto “artEs rE-
GioNais”, referente à iN 212/2022- fcP, fiscal titular, o(a)servidor (a) 
aNGElo sErGio fraNco dE olivEira, matrícula nº: 57198595/2, car-
go: 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: dic.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
GUilHErME rElvas d’olivEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 777808
Portaria Nº 262 de 25 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 2022/335089.
rEsolvE dEsiGNar, para as funções de fiscais do ProJEto “Banzeiro cultu-
ral Belém 2022 KiZoMBa”, referente à iN 207/2022 - fcP, fiscal titular, o(a) 
servidor(a) Jair NaZarENo rodriGUEs liMa, matrícula nº: 5960437/1, 
cargo: coordenador, 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: 777293

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico nº 004/2022 – FcP
a fundação cultural do Estado do Pará – fcP, por meio de seu Pregoeiro 
comunica que realizará o certame licitatório na modalidade Pregão, na 
forma Eletrônico, do tipo Menor Preço por lote, modo de disputa “aber-
to”, conforme abaixo:
OBJETO: Serviço de Solução informatizada profissional para gerência e 
execução de backup e restauração de dados, com garantia de atualiza-
ção e correção de falhas do sistema, para execução do backup primário 
em appliance local e replicação em Data Center com certificação míni-
ma tiEr iii e volume inicial disponibilizado de no mínimo, 32 tB (tera 
Bytes) e pacotes de volume adicional de 16 tB (terabytes), podendo 
chegar a um total contratado de até 112 tB (terabytes), incluindo su-
porte e treinamento presencial e garantia de funcionamento mínima de 
36 (trinta e seis) meses conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas neste Edital e seus anexos.
UasG: 925489
data dE aBErtUra: 11 de abril de 2022
HORA DE ABERTURA: 11h00min (horário oficial de Brasília/DF)
local da sessão: www.gov.br
Entrega do Edital:  www.gov.br
informações: no Núcleo de licitações, contratos e convênios – Nlcc/fcP, 
pelo e-mail: nlcc@fcp.pa.gov.br
dotação orçamentária: Programa de trabalho: 13.122.1297.8338; Plano inter-
no: 412.000.8338c; Elemento de despesa: 339040; fonte de recurso: 0301
ordenador:Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 777571

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 210/2022
PaE: 2021/1180101
objeto: ProJEto “Pará daNÇaNtE” no qual os artistas doUGlas aMo-
riM, laUvaitE PENoso, MistÉrio ProMisE, lUciaNo lira, rocK soUl 
E cia, val foNsEca, BEtarZo BaNd, que se apresentarão em formato 
virtual – livEs, no Município de Belém/Pa, no dia 28/03/2022, 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 233/2022 – ProJUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 21 dEMP 
00463; fonte recurso: 0301; Elemento de despesa: 339039; ação: 231274.
contratante: fUNdaÇÃo cUltUral do Estado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido: trYcE PaNtoJa ProdUÇÕEs E EvENtos, 
inscrita no cNPJ: 26.247.4210001-05
valor total: r$100.000,00
data: 28/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
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terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 210/2022
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 
210/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 28/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 777539
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 208/2022
PaE: 2021/1221702
objeto: ProJEto “lÍrio” no qual os artistas MistÉrio ProMisE, adil-
soN dias, daNiEl Mattos, lÍdia GoNÇalvEs, que se apresentarão em 
formato digital – livE e gravações de vídeos no município de Belém/Pa, no 
dia 28/03/2022, das 16h às 20h, 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 235/2022 – ProJUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 21 dEMP 
00496; fonte recurso: 0301; Elemento de despesa: 339039; ação: 231274.
contratante: fUNdaÇÃo cUltUral do Estado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido: trYcE PaNtoJa ProdUÇÕEs E EvENtos, 
inscrita no cNPJ: 26.247.4210001- 05
valor total: r$ 60.000,00
data: 28/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 208/2022
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 
208/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 28/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 777494
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 211/2022
PaE: 2022/185374
objeto: ProJEto “MistUra artistica rEGioNais” no qual os artistas 
adsoN ParaNHos, JarBas liMa, MicHEllE aMador, laYNa BElliNE, 
los BrEGas, aÇai latiNo, lUcas E iroN, aNNY loPEs, MEGa PoP 
sHoW, PaNKadÃo do forrÓ, BaladaMiX, BEiJo dEla, aÇai PiMEN-
ta, cHiQUiNHo do acordEoN E BENiGNa salsElsKi E BaNda, for-
rÓ tUdÃo e troPa do BrEGa, que se apresentarão em formato digital 
– livE e gravações de vídeos em 28 e 29/03/2022, das 09h às 01h, no 
Município de ananindeua/ Pa.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 232/2022 – ProJUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 dEf 
215213; 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: Para PriME, inscrita no cNPJ 35.432.286/0001-69
valor total: r$ 150.000,00
data: 28/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 211/2022
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 
211/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 28/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 777515
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 209/2022
PaE: 2022/100455
objeto: ProJEto “carNaval iN door” no qual os artistas: MElYssa al-
BUQUErQUE, Palito MUsic, saBliNa BEZZY, taYsoN MUNiZ, vitoria 
loPEs, aNdrEY lovE, cassio loBato, cHEfÕEs da PisadiNHa, GrUPo 
MEcENa, JoNatas PErEira, que se apresentarão em formato virtual – li-
vEs, no dia 28/03/2022, das 10h às 19h, no Município de Belém – Pa, no 
canal oficial do youtube da produtora.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 240/2022 – ProJUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8441; Plano interno: 22 dEf 
404937; 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: 3a sErviÇos inscrita no cNPJ 33.561.737/0001-32
valor total: r$ 105.000,00
data: 28/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 209/2022
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 
209/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 28/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 777513
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 212/2022
PaE: 2022/185964
objeto: ProJEto “artEs rEGioNais” no qual os artistas MUKa, dEN-
NEr ciGaNo, HEricK rafaEl, cÉZar farias, carMEN PENicHE, Jo-
ElsoN PaNtoJa, MEll PiNHEiro, ivaN NEvEs, trio cHaMotE, BiNo, 
PirÔ, MarQUiNHo MElodia E BaNda, EUdEs fraGa, saNdro saNdiM, 

iGor MENdEs, trio lUZ dE tiEta, que se apresentarão em formato di-
gital – livE e gravações de vídeos no município de Belém/Pa, no dia 28 e 
29/03/2022, 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 241/2022 – ProJUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 dEf 
215216; 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 ProdUÇÕEs E EvENtos, 
inscrita no cNPJ 35.674.435.0001/04
valor total: r$ 150.000,00
data: 28/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 212/2022
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 
212/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 28/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 777806
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 213/2022
PaE: 2021/1321168
objeto: ProJEto “MartE” no qual os artistas BErtaZo BaNd, doUGlas 
aMoriM, HElcio E MariNa, laUvaitE PENoso, lUGiaNo lira, rocK 
soUl E cia, stEaMY froGs, val foNsEca, que se apresentarão em for-
mato digital – livE, no município de Belém/Pa, no dia 28/03/2022, das 
01h às 08h, na página 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 236/2022 – ProJUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 21 dEMP 
0057; fonte recurso: 0301; Elemento de despesa: 339039; ação: 231274.
contratante: fUNdaÇÃo cUltUral do Estado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido: trYcE PaNtoJa ProdUÇÕEs E EvENtos, 
inscrita no cNPJ: 26.247.4210001- 05
valor total: r$ 115.000,00
data: 28/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 213/2022
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 
213/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 28/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 777845
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 214/2022
PaE: 2022/100495
objeto: ProJEto “folia dos rEis” no qual os artistas MaUrÍcio MaEs-
tro, NEY coNcEiÇÃo, orlaNdo PErEira, Priscila rUsso, PatrÍcia 
fraNco, toca GUitarrada, MarMENiNo, cariMBolaNdo, alcir MEi-
rElEs, EvErGracE E PEdriNHo cavallEro, que se apresentarão em 
formato digital – livE e gravações de vídeos no município de Belém/Pa, no 
dia 28/03/2022, 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 234/2022 – ProJUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 dEf 
404938; 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: aUtHENtica coNsUltoria, 
inscrita no cNPJ 26.959.836/0001-01
valor total: r$ 130.000,00
data: 28/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 214/2022
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 
214/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 28/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 777857
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 207/2022
PaE: 2022/335089
objeto: ProJEto “Banzeiro cultural Belém 2022 KiZoMBa” no qual os 
artistas: BaNda saMBa E loUvor, ciNtHia rocHa, saraH saBatE, ca-
riNE soUsa, silvaNa frEirE e aZiEl NEvEs, que se apresentarão em 
formato virtual – livEs, no Município de Belém/Pa, na rua soares car-
neiro, no dia 27/03/2022, no horário de 16h às 21h, 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 227/2022 – ProJUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8421; Plano interno: EMENda 
00041; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339039; ação: 233267.
contratante: fUNdaÇÃo cUltUral do Estado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido: lM EvENtos, inscrita no cNPJ 10.745.168/0001-80
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valor total: r$ 72.000,00
data: 25/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 207/2022
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 
207/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 25/03/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 777294

.

.

diÁria
.

Portaria coLetiVa Nº 237 - cGP/FcP de 25 de MarÇo de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado do Pará, no uso de suas atribui-
ções 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 2022/335691– dli/fcP, datado de 21/03/2022.
rEsolvE:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, diárias a servidora abai-
xo mencionada, que se deslocará a fim de suprir necessidade de pessoal 
na biblioteca da Usina de paz de Marituba.

NoMe MatrÍcULa carGo PerÍodo diÁria
WaldiNEi roMaNo dE soUsa 32930/ 1 aUXiliar rEfErENcia XX 28/03 a 

02/04/2022 3NorMElia rodriGUEs GoNcalvEs 31976/ 1 assistENtE adMiNistrativo

dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
GUilHErME rElvas d’olivEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 777281

.

.

FUNDAÇÃO CARLOS GOMES

.

Portaria Nº. 056/2022-FcG de 28.03.2022
fundamento legal: art. 6° da lei nº. 5.939/96 e art.145, lei n°. 5810/94.
objetivo: Que participará de reunião com autoridades para levantamento 
de Bandas de Música na região do Marajó, entre outros assuntos.
destino: oeiras do Pará/Pa
Período: 05.04.2022 a 09.04.2022 - 04 (quatro) diárias e ½ (meia) - 
vl: r$ 1.068,21
servidor: MarcEliNo BEltrÃo tavarEs - diretor de interiorização - 
if: nº. 5944833/2
autorizo: Processo nº. 2022/353047
ordenador: Maria da Glória Boulhosa caputo – superintendente da fcG

Protocolo: 777532

.

.

secretaria de estado
de coMUNicaÇÃo

.

Portaria Nº 255 de 28 de março de 2022.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. nº2022/366205/sEcoM.
rEsolvE:
i- conceder ao servidor relacionado; ½ (meia diária), que se deslocará 
para santa izabel Pará no dia 28 de março de 2022, para conduzir a equipe 
que efetuará a cobertura jornalística do governo do Estado do Pará.
NoME: Wagner Gomes Pantoja
MatricUla: 5964491
registre-se, publique-se e cumpra-se.
vEra lUcia alvEs dE olivEira
secretária de Estado de comunicação

Protocolo: 777846
Portaria Nº 254 de 28 de março de 2022.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. nº2022/366827/sEcoM.
rEsolvE:
i- conceder ao servidor relacionado; ½ (meia diária), que se deslocará 
para santa izabel do Pará no dia 28 de março de 2022, para conduzir a 
equipe que efetuará a cobertura jornalística do governo do Estado do Pará.
NoME: carlos alberto de Melo lima Junior
MatricUla: 5965215
registre-se, publique-se e cumpra-se.
vEra lUcia alvEs dE olivEira
secretária de Estado de comunicação

Protocolo: 777829

Portaria Nº 249 de 28 de março de 2022.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. nº2022/361568/sEcoM.
rEsolvE:
i- conceder a servidora relacionada; 3½ (três diárias e meia), que se deslo-
cará para os municípios de Parauapebas e canaã dos carajás no período de 
28 a 31 de março de 2022, para visitar a obra da Usina da Paz de ambos os 
municípios, viabilizando a identidade visual do Governo do Estado do Pará.
NoME: KEZia lUcia carvalHo GoEs
MatricUla: 57232973
registre-se, publique-se e cumpra-se.
vEra lUcia alvEs dE olivEira
secretária de Estado de comunicação
Portaria Nº 250 de 28 de março de 2022.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. nº2022/177193/sEcoM.
rEsolvE:
i- conceder ao servidor relacionado; 1 (uma diária complementar), que 
por motivo de alteração na agenda do governo foi necessário permanecer 
por mais um dia 16/02/2022 no município de soure, para cobertura nas 
redes sociais do governo do Estado do Pará.
NoME: thalmus Gabriel serra Gama
MatricUla: 5945878
registre-se, publique-se e cumpra-se.
vEra lUcia alvEs dE olivEira
secretária de Estado de comunicação
Portaria Nº 253 de 28 de março de 2022.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. nº2022/360445/sEcoM.
rEsolvE:
i- conceder ao servidor relacionado; ½ (meia diária), que se deslocará 
para abaetetuba no dia 26 de março de 2022, para conduzir a equipe que 
efetuará a cobertura jornalística do governo do Estado do Pará.
NoME: carlos alberto de Melo lima Junior
MatricUla: 5965215
registre-se, publique-se e cumpra-se.
vEra lUcia alvEs dE olivEira
secretária de Estado de comunicação

Protocolo: 777810

.

.

secretaria de estado
de edUcaÇÃo

.

.

.

Portaria
.

Portaria de redes. Nº 376/2022-GaB/Pad. 
Belém, 25 de março de 2022.
o oUvidor dEsta sEcrEtaria dE Estado dE EdUcaÇÃo – sEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria Nº 704/2015 – 
Gs/sEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNsidEraNdo os termos do Memorando nº 344/2022-NdE/sEdUc, 
de 18/03/2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo dis-
ciplinar, instaurado nos termos da Portaria Nº 417/2017-GaB/Pad de 
26/09/2017, publicada no doE n° 33.467 de 27/09/2017, prorrogado 
pela Portaria Nº 13/2018-GaB/Pad de 03/01/2018, publicada no doE 
nº 33.539 de 17/01/2018, requerendo o prosseguimento dos trabalhos 
processuais referenciados;
coNsidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designa-
da, o processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de 
realização de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos 
fatos, para formar sua convicção.
r E s o l v E:
i – rEdEsiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNvalidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Marco antonio da silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/sEdUc

Protocolo: 777627
Portaria de redes. Nº 377/2022-GaB/Pad.  
Belém, 28 de março de 2022.
o oUvidor dEsta sEcrEtaria dE Estado dE EdUcaÇÃo – sEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria Nº 704/2015 – 
Gs/sEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNsidEraNdo  os termos do Memorando nº 343/2022-NdE/sEdUc, 
de 24/03/2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo dis-
ciplinar, instaurado nos termos da Portaria Nº 194/2018-GaB/Pad de 
12/07/2018, publicada no doE n° 33.656 de 13/07/2018, prorrogado 
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pela Portaria Nº 262/2018-GaB/Pad de 08/10/2018, publicada no 
doE nº 33.718 de 10/10/2018, requerendo o prosseguimento dos tra-
balhos processuais referenciados;
coNsidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designa-
da, o processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de 
realização de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos 
fatos, para formar sua convicção.
r E s o l v E:
i – rEdEsiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNvalidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Marco antonio da silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/sEdUc
Portaria Nº 378/2022-GaB/Pad 
Belém, 28 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 502/2017-GaB/Pad de 17/11/2017, publicada 
no doE edição nº 33.502 de 22/11/2017;
coNsidEraNdo os termos dos autos do Processo administrativo Eletrô-
nico nº 2021/530168;
coNsidEraNdo os termos do Parecer nº 000914/2021 exarado pelo 
Procurador do Estado - PGE/Pa;
coNsidEraNdo os termos da decisão do Exmo. sr. Governador do Estado de Pará;
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 – dEclarar NUlidadE Parcial do Processo administrativo discipli-
nar nº 502/2017-GaB/Pad de 17/11/2017, publicada no doE edição nº 
33.502 de 22/11/2017, a partir do interrogatório do servidor investiga-
do (fls. 102 dos autos físico);
ii – coNvalidar os atos praticados anteriormente ao interrogatório do 
servidor investigado (fls. 102 dos autos físico);
iii – coNstitUir nova comissão composta pelos servidores NEYrE alE-
XaNdrE Barros MacHado, Mat. n° 57176508-2, rosaliNa olivEira 
MUNiZ, 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 - rEdEsiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante;
v – 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;
vi – 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: 777450
Portaria Nº 374/2022-GaB/Pad 
Belém, 24 de março de 2022.
o oUvidor dEsta sEcrEtaria dE Estado dE EdUcaÇÃo – sEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria Nº 704/2015 – 
Gs/sEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNsidEraNdo os fatos denunciados nos autos do Processo administrati-
vo Eletrônico nº 2020/212278 e as demais infrações conexas que emergi-
rem no decorrer dos trabalhos;
coNsidEraNdo a Manifestação nº 1835/2021 exarada pela consultora 
Jurídica - asJUr/sEdUc/Pa;
coNsidEraNdo o disposto no art. 191-a, da lei nº 9.230, de 24 de março de 2021;
coNsidEraNdo o disposto no art. 199, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994;
r E s o l v E:
i – dEtErMiNar a instauração de ProcEsso adMiNistrativo disciPli-
Nar siMPlificado em desfavor do servidor M.a.l.f., Mat. nº5889566-1, 
pelo cometimento, em tese, de falta funcional constante de abandono de car-
go, de acordo com o previsto nos arts. 178, iv c/c 190, ii, da lei nº 5.810/94;
ii – coNstitUir comissão composta pelos servidores fáBio HENriQUE Pa-
vÃo frEitas, matrícula n° 57209935-1 e aNa PaUla MENdoNÇa dE oli-
vEira, matrícula n° 54182576-2, para sob a Presidência do primeiro, apura-
rem no prazo inicial de 30 (trinta) dias, o qual poderá ser prorrogado até 15 
(quinze) dias por conveniência e necessidade da administração Pública;
iii – dEliBErar que a comissão Processante terá dedicação exclusiva aos 
trabalhos apuratórios e, poderá reportar-se diretamente à autoridade e 
Órgãos da administração Pública ou proceder às diligências necessárias à 
instrução processual;
iv – dEtErMiNar que os setores competentes adotem as providências de 
estilo, para o pleno cumprimento do presente ato.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Marco antonio da silva Pereira
Matrícula nº 57230978-2
ouvidor/sEdUc

Portaria de sUBst. Nº 375/2022-GaB/siNd. 
Belém, 25 de março de 2022.
o oUvidor dEsta sEcrEtaria dE Estado dE EdUcaÇÃo – sEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria Nº 704/2015 – 
Gs/sEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNsidEraNdo os termos do despacho da coordenadora do Núcleo de 
disciplina e Ética, datado em 24/03/2022;
coNsidEraNdo o disposto no art. 199 da lei Estadual nº 5.810/94-rJU.
r E s o l v E:
i – sUBstitUir as servidoras alciNEtE do socorro liMa da cos-
ta, matrícula nº57211696-1 e fEliPE tEiXEira rEZENdE , matrícula nº 
54197224-2, pelos servidores alBErtiNa do socorro do carMo sil-
va, Mat. nº 57213238-1 e roBErto aNiZio dos saNtos da costa, Mat. 
nº 5902612-1, para atuarem na sindicância investigatória nº 163/2021-
GaB/siNd de 09/02/2021, publicada no doE n° 34.488 de 10/02/2021, na 
qualidade de Presidente e membro, nesta ordem;
ii – revogam-se as disposições em contrário;
iii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Marco antonio da silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/sEdUc

Protocolo: 777615
Portaria Nº 039/2022-GaB saeN
a secretária adjunta de Ensino usando das suas atribuições legais.
coNsidEraNdo a Portaria Nº 088 de 21 de janeiro de 2021 que delega 
atribuições aos secretários adjuntos;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal ratifica a atividade física en-
quanto direito do cidadão;
coNsidEraNdo que o Governo do Estado do Pará estabelece o compromisso 
em promover ações com vistas a ampliação de atendimentos sociais para pes-
soas em situação de desvantagem ou de prejuízos na sua trajetória de vida;
coNsidEraNdo a lei de diretrizes e Bases da Educação Nacional que pre-
coniza o Pleno denvolvimento do educando, a preparação para o exercício 
da cidadania e a qualificação para o trabalho;
coNsidEraNdo os 4 (quatro) Pilares da Educação, instituídos pela UNEs-
co: conhecer, fazer, conviver e ser;
coNsidEraNdo o Processo administrativo Eletrônico - PaE nº 2022/41109,
r E s o l v E:
art. 1º fica aprovado o Projeto que atualizou o Programa de reeducação 
Psicomotora - PrP, denominado de ciclos em Movimento, com ação transi-
tória em três ciclos de desenvolvimento, com período de duração em tor-
no de três a seis meses, fundamentados a partir da teoria das unidades 
neuropsicomotoras de luria e terá como público-alvo os estudantes com 
comprometimento sensório-motor.
art. 2º os atendimentos ao público-alvo do Programa serão organizados 
em turmas individuais ou coletivas.
Parágrafo único: o PrP não será substitutivo as aulas da Educação física 
Escolar, bem como, não se caracterizará como atendimento Educacional 
Especializado - aEE.
art. 3º o Programa, jurisdicionado a secretaria adjunta de Ensino, atende-
rá, prioritariamente, os estudantes da rede Estadual de Ensino e, havendo 
disponibilidade, ofertará 15% de vagas à comunidade.
art. 4º designa a servidora liliaNE Barros fiUZa dE MEllo cassiaNo, 
id. funcional nº 57208948/ 1, para executar o Programa de reeducação 
Psicomotora – PrP, cujas atribuições estão expressas no Programa.
art. 5º Esta Portaria entra em vigor na presente data, revogadas as disposi-
ções em contrário, em especial, a Portaria Nº 1.380/2012 de 16/10/2012.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
secretária adjunta de Ensino, 24 de março de 2022.
rEGiNa cElli saNtos alvEs
secretária adjunta de Ensino, em exercício - saEN/sEdUc

Protocolo: 777861
errata da Portaria de sUBst. Nº 373/2022-GaB/siNd, de 
25/03/2022, publicada no doE edição nº 34.909 de 28/03/2022.
oNde se LÊ:
sindicância investigatória nº 1.782/2021-GaB/siNd, de 15/12/2021, pu-
blicada no doE nº 34.799 de 16/12/2021
Leia-se:
sindicância investigatória nº 1.141/2021-GaB/siNd, de 29/07/2021, pu-
blicada no doE nº 34.655 de 30/07/2021

Protocolo: 777280

.

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

ato: Portaria Nº 058/2022-cPsP
término de vínculo: 16/03/2022
Motivo: rescisão a pedido
Órgão: secretaria de Estado de Educação
Nome do servidor: carla loBao MUNiZ MENEZEs
cargo: Professor
forma de admissão: temporário
ordenador: clEidE Maria aMoriM dE olivEira MartiNs
ato: Portaria Nº 069/2022-cPsP
término de vínculo: 09/03/2022
Motivo: rescisão a pedido
Órgão: secretaria de Estado de Educação
Nome do servidor: GEsoNilda dE MoraEs GoNZaGa
cargo: Professor
forma de admissão: temporário
ordenador: clEidE Maria aMoriM dE olivEira MartiNs
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ato: Portaria Nº 070/2022-cPsP
término de vínculo: 15/03/2022
Motivo: rescisão a pedido
Órgão: secretaria de Estado de Educação
Nome do servidor: Joao dos PraZErEs loPEs
cargo: Professor
forma de admissão: temporário
ordenador: clEidE Maria aMoriM dE olivEira MartiNs
ato: Portaria Nº 071/2022-cPsP
término de vínculo: 08/03/2022
Motivo: rescisão a pedido
Órgão: secretaria de Estado de Educação
Nome do servidor: clEUdEs dos saNtos saNtaNa
cargo: Professor
forma de admissão: temporário
ordenador: clEidE Maria aMoriM dE olivEira MartiNs
ato: Portaria Nº 072/2022-cPsP
término de vínculo: 15/03/2022
Motivo: rescisão a pedido
Órgão: secretaria de Estado de Educação
Nome do servidor: raaBE da cUNHa MoraEs
cargo: Professor
forma de admissão: temporário
ordenador: clEidE Maria aMoriM dE olivEira MartiNs

Protocolo: 777584

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

ProrroGaÇÃo de LiceNÇa saÚde
NoME: aNa clara liMa dos saNtos
coNcEssÃo: 34 dias
PErÍodo: 01/12/21 a 03/01/22
MatrÍcUla: 57203748/  carGo: Prof
lotaÇÃo: EE Joao saNtos/caPaNEMa
laUdo MÉdico: 84337
NoME: aNa faBriZia GoMEs dE soUZa
coNcEssÃo: 60 dias
PErÍodo: 02/01/22 a 02/03/22
MatrÍcUla: 57220493/1 carGo: Prof
lotaÇÃo: EE JosE sallEs/castaNHal
laUdo MÉdico: 84347
NoME: aNGEla aZEvEdo costa
coNcEssÃo: 60 dias
PErÍodo: 26/11/21 a 24/01/22
MatrÍcUla: 468274 carGo: aG Portaria
lotaÇÃo: dEP iNsP doc Escolar/BElEM
laUdo MÉdico: 83519
NoME: arlENE do socorro aMoriM da costa
coNcEssÃo: 90 dias
PErÍodo: 08/12/21 a 07/03/22
MatrÍcUla: 5442265/2 carGo: Prof
lotaÇÃo: EE olivEira Brito/caPaNEMa
laUdo MÉdico: 84341
NoME: BrENda diNiZ do EsPirito saNto
coNcEssÃo: 60 dias
PErÍodo: 10/08/21 a 08/10/21
MatrÍcUla: 57216132/1 carGo: assist adM
lotaÇÃo: EE rosa GattorNo/BElEM
laUdo MÉdico: 84356
NoME: catia siMoNE da silva cHavEs
coNcEssÃo: 90 dias
PErÍodo: 12/11/21 a 09/02/22
MatrÍcUla: 54188287/1 carGo: Prof
lotaÇÃo: EE d Joao vi/caPaNEMa
laUdo MÉdico: 84367
NoME: cHEila WalEria cHaGas dE salEs
coNcEssÃo: 75 dias
PErÍodo: 22/10/21 a 04/01/22
MatrÍcUla: 5948786/1 carGo: Prof
lotaÇÃo: EE raiMUNdo crUZ/aNaNiNdEUa
laUdo MÉdico: 83522
NoME: fErNaNda do socorro olivEira da costa
coNcEssÃo: 60 dias
PErÍodo: 18/12/21 a 15/02/22
MatrÍcUla: 5777640/2 carGo: Prof
lotaÇÃo: EE dilMa cattEtE/BElEM
laUdo MÉdico: 84209
NoME: Maria HElENa dE liMa aood
coNcEssÃo: 45 dias
PErÍodo: 21/12/21 a 03/02/22
MatrÍcUla: 57226333/2 carGo: Prof
lotaÇÃo: div lEGislacao ENQUadraMENto/BElEM
laUdo MÉdico: 84205

Protocolo: 777533
LiceNÇa saÚde publicado
NoME: aNa carla BarBosa da cUNHa
coNcEssÃo: 45 dias
PErÍodo: 16/11/21 a 30/12/21
MatrÍcUla: 6388710/1 carGo: Escr datil
lotaÇÃo: EE aNtoNio GUEiros/aNaNiNdEUa
laUdo MÉdico: 84488

NoME: david saloMao silva fEio
coNcEssÃo: 45 dias
PErÍodo: 23/11/21 a 06/01/22
MatrÍcUla: 5906286/1 carGo: Prof
lotaÇÃo: EE sto aGostiNHo/BElEM
laUdo MÉdico: 84419
NoME: Joao Mario dE alMEida Brito
coNcEssÃo: 90 dias
PErÍodo: 07/12/21 a 06/03/22
MatrÍcUla: 57174415/1 carGo: Prof
lotaÇÃo: EE fraNcisco NUNEs/BElEM
laUdo MÉdico: 84309
NoME: NUBia carvalHo da silvEira
coNcEssÃo: 90 dias
PErÍodo: 21/12/21 a 20/03/22
MatrÍcUla: 57212688/1 carGo: tEc GEstao
lotaÇÃo: 9ª UrE/MaracaNa
laUdo MÉdico: 84449

Protocolo: 777528

.

.

errata
.

errata do 9° terMo aditiVo ao coNtrato Nº 381/2017 – 
coNsÓrcio s2
Publicado no do n° 34.435 do dia 15 de dezembro de 2020.
onde se lê: “25/12/2020 a 25/03/2021”
Leia-se: “23/12/2020 a 23/03/2021”
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-s E cUMPra-sE
Belém, 28 de março de 2022.
Elieth de fátima da silva Braga
secretária de Estado de Educação

Protocolo: 777764

.

.

oUtras MatÉrias
.

LiceNÇa esPeciaL
Portaria Nº.2271/2022 de 25/03/2022
Nome:claYNilsoN alvEs riBEiro
Matrícula:54197784/2cargo:Professor
lotação:EE.conego calado/igarape-açu
Período:01/04/22 a 30/05/22-31/05/22 a 29/07/22
triênios:18/04/08 a 17/04/11 a 18/04/11 a 17/04/14
Portaria Nº.2270/2022 de 25/03/2022
Nome:MYrta Bastos PErEira
Matrícula:57214377/1cargo:assist,administrativo
lotação:EE.rodrigues dos santos/santarém
Período:01/03/22 a 29/04/22
triênios:16/02/12 a 15/02/15
Portaria nº.2165/2022 de 24/03/2022
Nome:lEa fraNciNEtE PiNto da silva
Matrícula:57210915/1cargo:Espec. em Educação
lotação:EE frei ambrosio/santarém
Período:04/04/22 a 02/06/22
triênios:14/11/14 a 13/11/17
Portaria nº.2166/2022 de 24/03/2022
Nome:fáBio JÚNior da silva castro
Matrícula:5892270/2cargo:Professor
lotação:EE Jarbas Passarinho/Belém
Período:02/05/22 a 30/06/22
triênios:27/06/13 a 26/06/16
Portaria nº.2167/2022 de 24/03/2022
Nome:rafaEl MaciEl dE MoUra
Matrícula:5715474/1cargo:Professor
lotação:EEEM Profª Maria das Graças Escócio cerqueira/itaituba
Período:31/03/22 a 29/05/22 – 30/05/22 a 28/07/22
triênios:23/04/12 a 22/04/15 – 23/04/15 a 22/04/18
Portaria nº.2168/2022 de 24/03/2022
Nome:HEloÍsa HElENa tavarEs da silva
Matrícula:294900/1cargo:agente de Portaria
lotação:EEEfM José Marcelino de oliveira/ananindeua
Período:15/04/22 a 14/05/22 – 01/06/22 a 30/06/22
triênios:14/03/13 a 13/03/16
Portaria Nº.2336/2022 de 28/03/2022
Nome:EdiNEtE MElo das cHaGas
Matrícula:57194056/2cargo:tecnico em Educação
lotação:EEEfM.são fracisco Xavier/abaetetuba
Período:01/04/2022 a 30/05/2022
triênios:10/03/2008 a 09/03/2011
Portaria Nº.2337/2022 de 28/03/2022
Nome:EdiNEtE MElo das cHaGas
Matrícula:57194056/2cargo:tecnico em Educação
lotação:EEEfM.são fracisco Xavier/abaetetuba
Período:31/05/2022 a 29/06/2022
triênios:19/04/2013 a 18/04/2016
LiceNÇa MaterNidade
Portaria nº.:2164/2022 de 24/03/2022
conceder licença Maternidade a EdilENE BarrEto E BarrEto, matricu-
la nº 57213679/1, assistente administrativo, lotada na EEEfM XXiii(se-
de)/são sebastião da Boa vista, no período de 13/12/21 a 10/06/22.
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Portaria Nº.:2268/2022 de 25/03/2022
formalizar a concessão de licença Maternidade, a fErNaNda NatHalia 
fErrEira GoMEs, Matricula n 57199056/2, Professor, lotada na EE frei 
Daniel/Belém, no período de 13/06/2018 a 09/12/2018, para fins de 
regularização funcional.
Portaria Nº.:2266/2022 de 25/03/2022
formalizar a concessão de licença Maternidade por adoção, a fErNaNda 
NatHalia fErrEira GoMEs, Matricula n 57199056/2, Professor, lotada na 
EE Frei Daniel/Belém, no período de 10/05/2018 a 05/11/2018, para fins 
de regularização funcional.
aProVaÇÃo escaLa de Ferias
Portaria Nº 015/2022 de 24/03/2022
coNcEdEr fÉrias rEGUlaMENtarEs, aos sErvidorEs aBaiXo rEla-
cioNados, lotados Na EE MaGalHaEs Barata/caMEta.

MatrÍcULa NoMe PerÍodo eXÉrc. dias
57214100/1 JoaNa darc dE soUsa PaNtoJa 01/05/2022 30/05/2022 2022 30
5653924/1 EdiNaldo PoMPEU rodriGUEs 01/06/2022 15/07/2022 2022 45

Portaria Nº 014/2022 de 24/03/2022
coNcEdEr fÉrias rEGUlaMENtarEs, aos sErvidorEs aBaiXo rEla-
cioNados, lotados Na EEEM JUlia PassariNHo/caMEta.

MatrÍcULa NoMe PerÍodo eXÉrc. dias
57221171/2 cElEstiNo fErrEira GoNÇalvEs filHo 01/06/2022 14/07/2022 2022 45
57216390/1 soNaira MENdEs assUNÇÃo 01/06/2022 30/06/2022 2022 30

Portaria Nº 013/2022 de 24/03/2022
coNcEdEr fÉrias rEGUlaMENtarEs, aos sErvidorEs aBaiXo rElacioNa-
dos, lotados Na EE JEroNiMo MilHoMEM tavarEs/liMoEiro do aJUrU.

MatrÍcULa NoMe PerÍodo eXÉrc. dias
5899805/1 roBErto JosE cordEiro da costa 01/06/2022 15/07/2022 2022 45

Portaria Nº 012/2022 de 24/03/2022
coNcEdEr fÉrias rEGUlaMENtarEs, aos sErvidorEs aBaiXo rE-
lacioNados, lotados No cENtro iNtEGrado dE forMaÇÃo Pro-
fissioNal dE caMEta/caMEta.

MatrÍcULa NoMe PerÍodo eXÉrc. dias
57210257/1 JairsoN loPEs riBEiro 02/05/2022 31/05/2022 2022 30
57210253/1 Marilia Batista fUrtado 01/06/2022 30/06/2022 2022 30
73503970/1 JoaNa darc Garcia riBEiro 16/06/2022 15/07/2022 2022 30

Portaria Nº 012/2022 de 24/03/2022
coNcEdEr fÉrias rEGUlaMENtarEs, aos sErvidorEs aBaiXo rElacio-
Nados, lotados Na EEEM BENEdita Marilda da silva BraGa/MocaJUBa.

MatrÍcULa NoMe PerÍodo eXÉrc. dias

5900669/1 isMaEl BarBosa dE soUsa 15/06/2022 14/07/2022 2022 30

5901132/1 PaUlo diNiZ PErEira MacHado 21/06/2022 20/07/2022 2022 30

73504012/1 iraNilsoN tEiXEira afoNso 21/06/2022 20/07/2022 2022 30

73504007/1 lUcilENa loPEs PiNto 22/06/2022 21/07/2022 2022 30

Portaria Nº.:2294/2022 de 28/03/2022
Nome: rEGiNa lUcia dE soUsa PaNtoJa
Matrícula:194182/3 Período:01/04/22 à 15/05/22Exercício:2019
Unidade: diretoria de Ensino/Belém
Portaria Nº.:01/2022 de 25/03/2022
Nome: tErEZiNHa frEitas dE liMa
Matrícula:6024106/2 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEM Prof Geraldo angelo Pereira/tucuma
Portaria Nº.:02/2022 de 25/03/2022
Nome: saMaritaNa Mota arrUda
Matrícula:54180597/1 Período:15/06/22 à 29/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEM senador catete Pinheiro/rio Maria
Portaria Nº.:2315/2022 de 28/03/2022
Nome: aliNi do socorro PiNHEiro crUZ
Matrícula:54181473/4 Período:02/05/22 à 16/05/22Exercício:2021
Unidade:EE alm tamandare/Belém
Portaria Nº.:2123/2022 de 23/03/20222
Nome:lia BarilE carvalHo da silva
Matrícula:57203231/1Período:23/03/22 à 06/04/22Exercício:2021
Unidade:div. de legisl. e Enquadramento/Belém
Portaria Nº.:2113/2022 de 23/03/2022
Nome:valdiNEia saNtos caBral da silva
Matrícula:5713986/3Período:02/04/22 à 16/05/22Exercício:2021
Unidade:div. de legisl. e Enquadramento/Belém
Portaria Nº.:2114/2022 de 23/03/2022
Nome:valdiNEia saNtos caBral da silva
Matrícula:5713986/3Período:17/05/22 à 31/05/22Exercício:2022
Unidade:div. de legisl. e Enquadramento/Belém
Portaria Nº.:2115/2022 de 23/03/2022
Nome:rossEla daMascENo caldEira
Matrícula:54192153/2Período:01/04/22 à 15/05/22Exercício:2019
Unidade:div. de legisl. e Enquadramento/Belém

Portaria Nº.:2116/2022 de 23/03/2022
Nome:rossEla daMascENo caldEira
Matrícula:54192153/2Período:16/05/22 à 29/06/22Exercício:2020
Unidade:div. de legisl. e Enquadramento/Belém
Portaria Nº.:2117/2022 de 23/03/2022
Nome:rossEla daMascENo caldEira
Matrícula:54192153/2Período:30/06/22 à 13/08/22Exercício:2021
Unidade:div. de legisl. e Enquadramento/Belém
Portaria Nº.:2118/2022 de 23/03/2022
Nome:rossEla daMascENo caldEira
Matrícula:54192153/2Período:14/08/22 à 28/08/22Exercício:2022
Unidade:div. de legisl. e Enquadramento/Belém
Portaria Nº.:2119/2022 de 23/03/2022
Nome:rossEla daMascENo caldEira
Matrícula:54192153/2Período:29/08/22 à 27/09/22Exercício:2022
Unidade:div. de legisl. e Enquadramento/Belém
Portaria nº.:805/2022 de 23/03/2022
Nome:rosEaNE BEGot da silva
Matrícula:5900250/1 Período:01/06 à 15/07/22Exercício:2022
Unidade:8ª UrE/castanhal
Portaria nº.:130/2022 de 24/03/2022
Nome:fraNciaNE rodriGUEs dE olivEira
Matrícula:5943559/1 Período:11/07 à 09/08/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Manoel da vera cruz/curralinho
Portaria nº.:34/2022 de 24/03/2022
Nome:sEBastiaNa viEira da silva
Matrícula:57214313/1 Período:02/05 à 30/05/22Exercício:2022
Unidade:EEEM simão Jacinto dos reis/tucuruí
Portaria nº.:103/2022 de 21/03/2022
Nome:EdNa rosa GoNÇalvEs BaldEZ
Matrícula: 677906/1Período:01/05 à 14/06/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM Profª Galvão/augusto corrêa
Portaria nº.:114/2022 de 22/03/2022
Nome:lUcia dE fátiMa aBdoN lEitE
Matrícula:54196160/1 Período:01/05 à 30/05/22Exercício:2021
Unidade:EEEfM.Padre luiz Gonzaga/Bragança
Portaria nº.:115/2022 de 22/03/2022
Nome:BENEdito dE soUZa farias
Matrícula:6021115/1 Período:01/05 à 30/05/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Mário Queiroz do rosário/Bragança
Portaria nº.:117/2022 de 22/03022
Nome:Maria ivaNildE saNtos fUrtado
Matrícula:509906/1 Período:01/05 à 30/05/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Mário Queiroz do rosário/Bragança
Portaria nº.:118/2022 de 22/03/2022
Nome:Patricia dE fátiMa liMa araÚJo
Matrícula:57196437/1 Período:01/05 à 14/06/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.João Paulo ii/Bragança
Portaria nº.:120/2022 de 22/03/2022
Nome:HErMil MElo dE aMoriM silva
Matrícula:509302/1 Período:01/05 à 30/05/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.leandro lobão da silveira/Bragança
Portaria nº.:121/2022 de 22/03/2022
Nome:lÍdia PaUla MEsQUita dE soUsa
Matrícula:5889931/1 Período:01/05 à 14/06/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.leandro lobão da silveira/Bragança
Portaria nº.:63/2022 de 24/03/2022
Nome:JoEcY PatriK MarQUEs coUtiNHo
Matrícula:57188950/1 Período:20/04 à 04/05/22Exercício:2019
Unidade:EE dr Geraldo veloso/Marabá
Portaria nº.:90/2022 de 24/03/2022
Nome:EliENE saNtos dE alMEida silva
Matrícula:5942055/1 Período:12/05 à 10/06/22Exercício:2020
Unidade:EE dionisio Bentes carvalho/rondon do Pará
Portaria nº.:91/2022 de 24/03/2022
Nome:EMaNUEll tiaGo araÚJo dE olivEira
Matrícula:57216640/1 Período:01/05 à 30/05/22Exercício:2022
Unidade:EE liberdade/Marabá
Portaria nº.:92/2022 de 24/03/2022
Nome:aNtÔNio dos saNtos dias
Matrícula:57214720/1 Período:01/06 à 30/06/22Exercício:2022
Unidade:EE Pequeno Principe/Marabá
Portaria nº.:93/2022 de 24/03/2022
Nome:rEGiNaldo rodriGUEs da lUZ
Matrícula:57214779/1 Período:01/06 à 30/06/22Exercício:2021
Unidade:EE Jonathas Pontes athias/Marabá
Portaria nº.:95/2022 de 24/03/2022
Nome:MaUricio dos saNtos costa
Matrícula:57214796/1 Período:01/06 à 30/06/22Exercício:2022
Unidade:EE inácio de sousa Moita/Marabá
Portaria nº.:96/2022 de 24/03/2022
Nome:Maria do carMo rodriGUEs dE alMEida
Matrícula:665614/1 Período:17/05 à 30/06/22Exercício:2022
Unidade:EE liberdade/Marabá
Portaria nº.:211/2022 de 23/03/2022
Nome:daNiEl da silva
Matrícula:57216814/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEM Bertoldo Nunes/vigia
Portaria nº.:212/2022 de 23/03/2022
Nome:Maria das NEvEs dE soUZa Barros
Matrícula:457426/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEM Bertoldo Nunes/vigia
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Portaria nº.:213/2022 de 23/03/2022
Nome:EdicrEia PoNtEs MoraEs
Matrícula:5943840/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Bertoldo Nunes/vigia
Portaria nº.:214/2022 de 23/03/2022
Nome:vaNia tErEZiNHa ModEsto foNtEs
Matrícula:453609/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEM Bertoldo Nunes/vigia
Portaria nº.:215/2022 de 23/03/2022
Nome:EdilENo dos saNtos rodriGUEs
Matrícula:57215649/1Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEM Bertoldo Nunes/vigia
Portaria nº.:217/2022 de 24/03/2022
Nome:Marcia valEria ModEsto foNtEs
Matrícula:676276/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEf comandante castilho frança/vigia
Portaria nº.:218/2022 de 24/03/2022
Nome:ElENicE Maria dos saNtos MoNtEiro
Matrícula:6315976/2 Período:01/07 à 14/08/22Exercício:2022
Unidade:EEEM Bertoldo Nunes/vigia
Portaria nº.:220/2022 de 24/03/2022
Nome:GisElia do rosario MarrUas alMEida
Matrícula:5900279/1 Período:01/07 à 14/08/22Exercício:2022
Unidade:EEE Profissional e Tecnológica/Vigia
Portaria nº.:221/2022 de 24/03/2022
Nome:osMar alEsaNdro sarMENto cardoso
Matrícula:5899950/1 Período:01/07 à 14/07/22Exercício:2022
Unidade:EEE Profissional e Tecnológica/Vigia
Portaria nº.:223/2022 de 24/03/2022
Nome:carMElia silva dos rEis
Matrícula:5890176/1eríodo:01/07 à 14/08/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.atateua da Barreta/vigia
torNar seM eFeito
Portaria Nº.:2265/2022 de 25/03/2022
tornar sem efeito a Portaria Nº 005159/2018 de 11/05/2018, que con-
cedeu 180 dias de licença Maternidade , no período de 10/05/2018 à 
05/11/2018, a servidora fErNaNda NatHalia fErrEira GoMEs,matricu-
la 57199056/2,Professor,lotada na EE frei daniel/Belém.
Portaria Nº.:2267/2022 de 25/03/2022
tornar sem efeito a Portaria Nº 011248/2019 de 12/11/2019, que 
concedeu 90 dias de licença Maternidade , no período de 25/10/2019 à 
22/01/2020, a servidora fErNaNda NatHalia fErrEira GoMEs,matricu-
la 57199056/2,Professor,lotada na EE frei daniel/Belém.
torNar seM eFeito PUBLicaÇÃo
tornar sem efeito a publicação da Portaria Nº: 2171/2022 de 
24/03/2022,que concedeu 90 dias de licença Especial a servidora EdiNEtE 
MELO DAS CHAGAS, Matrícula no 57194056/2, editada no Diário Oficial do 
Estado nº 34.909 de 28/03/2022.
errata
errata na Publicação da Portaria nº.:2028/22 de 22/03/22
Nome:GisElE rEGiNa corrEa dos saNtos
onde se lê:Período:04/04/22 a 02/03/22
Leia-se:Período:04/04/22 a 02/06/22
Publicada no Diário Oficial nº. 34909/22 de 28/03/22
errata na Publicação da Portaria nº.:2032/22 de 22/03/22
Nome:vErENa PacHEco dE alMEida sEifErt
onde se lê:Portaria Nº:2023/22 de 22/03/22
Leia-se:Portaria nº:2032/22 de 22/03/22
Publicada no Diário Oficial nº. 34909/22 de 28/03/22
errata na Portaria Nº.:2172/2022 de 24/03/2022
Nome:JoÃo da coNcEiÇÃo saNtaNa
onde se lê:Período:01/04/2022 a 30/05/2022
Leia-se:Período:02/04/2022 a 31/05/2022
Publicada no Diário Oficial nº. 34.909 de 28/03/2022

Protocolo: 777773
Portaria Nº 073/2022-cPsP
a secretária adjunta de Gestão de Pessoas, usando da competência que 
lhe foi delegada pela Portaria Nº. 708/2020-Gs de 30/06/2020, e consi-
derando os autos do processo nº 890758/2021.
rEsolvE:
Art. 1º Retificar para 31.03.1993 a data da vacância da função exercida 
pela servidora abaixo relacionada.
1- regina dos santos almeida – 5366909-013 -Escrevente datilógrafo
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
sEcrEtaria dE Estado dE EdUcaÇÃo.
Belém, 24 de março de 2022.
cleide Maria amorim de oliveira Martins
secretária adjunta de Gestão de Pessoas
Portaria Nº 074/2022-cPsP
a secretária adjunta de Gestão de Pessoas, usando da competência que 
lhe foi delegada pela Portaria Nº. 708/2020-Gs de 30/06/2020, e consi-
derando os autos do processo nº 637244/2021.
rEsolvE:
Art. 1º Retificar para 01.06.2019 a data da vacância da função exercida 
pelo servidor abaixo relacionado.
1-isaias dias cunha – 5939393-1 -Professor
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
sEcrEtaria dE Estado dE EdUcaÇÃo.
Belém, 24 de março de 2022.
cleide Maria amorim de oliveira Martins
secretária adjunta de Gestão de Pessoas

Protocolo: 777621

.

.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

rescisÃo coNtratUaL.
e- Protocolo nº 2022/310596
Portaria Nº 950/2022, de 24 de Março de 2022.
RESCINDIR, o Contrato Administrativo firmado entre a Universidade do Es-
tado do Pará, e o(a) servidor(a) JosE fraNcisco carvalHo dE PiNHo , 
id. funcional nº 54195227/ 6, cargo de ProfEssor sUBstitUto, lotado(a) 
no(a) dEPartaMENto dE saUdE iNtEGrada , a contar de 30.03.2022
e- Protocolo nº 2022/334221
Portaria Nº 951/2022, de 24 de Março de 2022.
RESCINDIR, o Contrato Administrativo firmado entre a Universidade do Es-
tado do Pará, e o(a) servidor(a) cirlEY Maria dE olivEira loBato, id. 
funcional nº 80015701/ 1, cargo de ProfEssorsUBstitUto, lotado(a) 
no(a) caMPUs dE saNtarEM , a contar de 21.03.2022.
ordENador
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
rEitor da UNivErsidadE do Estado do Pará

Protocolo: 777525
aLteraÇÃo de reGiMe de traBaLHo Para tide
e- Protocolo nº 2022/318314
Portaria Nº 947/2022, de 24 de Março de 2022.
altErar, o regime de trabalho do(a) servidor(a) catia olivEira MacEdo, 
id. funcional nº 5508193/ 4, cargo de ProfEssor adJUNto, lotado no dEPar-
taMENto dE filosofia E ciENcias sociais, de 40(quarenta) horas para 
tidE (tEMPo iNtEGral E dEdicaÇÃo EXclUsiva), a contar de 01.04.2022.
ordENador
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
rEitor da UNivErsidadE do Estado do Pará.

Protocolo: 777547
eXoNeraÇÃo de carGo eM coMissÃo.
e- Protocolo nº 2022/261938
Portaria Nº 946/2022, de 24 de Março de 2022.
EXoNErar, o(a) servidor(a) aNa vitoria riBEiro do NasciMENto, id. 
funcional nº 5954607/ 2, do cargo em comissão de coordENador ad-
MiNistrativo dE caMPUs dE iNtErioriZaÇÃo (castaNHal), código 
GEP-das-011.2, a contar de 01.04.2022.
ordENador
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
rEitor da UNivErsidadE do Estado do Pará

Protocolo: 777543
ProGressÃo FUNcioNaL tÉcNico adMiNistratiVo
e- Protocolo nº 2022/166154
Portaria Nº 943/2022, de 24 de Março de 2022.
coNcEdEr ao(a) servidor(a) Marilda Maria da silva, id. funcional nº 
5897290/ 1, cargo de aGENtE adMiNistrativo B - iv, lotado na coor-
dENadoria adMiNistrativa do caMPUs iv, Progressão funcional por 
antiguidade, período aquisitivo 2020/2022, para referência i da classe c, 
do cargo de aGENtE adMiNistrativo, integrante do quadro permanente 
de servidores técnicos, administrativos e operacionais da UEPa, com vi-
gência retroativa a contar de 09.02.2022.
ordENador
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
rEitor da UNivErsidadE do Estado do Pará

Protocolo: 777531
Portaria ordiNatÓria N° 525, de 23 de MarÇo de 2022.
dispõe sobre Nomeação para o cargo de fiscal do contrato nº 02/2022-
UEPA, firmado entre a UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ-UEPA e o Sr. 
arMaNdo fErrEira rodriGUEs filHo.
o reitor da Universidade do Estado do Pará, no uso das atribuições legais;
coNsidEraNdo o disposto no item 67 da lei 8.666/93 e a cláUsU-
la sÉtiMa, relativo ao contrato nº 02/2022-UEPa (E-Protocolo nº 
2022/99946 – UEPa) rEsolvE:
art. 1° - Nomear o sr. aNtoNio carlos BraGa silva, matrícula nº 
5804124, para exercer o cargo de fiscal do contrato nº 02/2022-UEPa, 
firmados entre UEPA e o Sr. ARMANDO FERREIRA RODRIGUES FILHO
art. 2º o objeto do referido contrato é a locação de 01 (um) imóvel re-
sidencial de propriedade do locador, localizado na tv. dom Pedro i, nº 
575, Bairro: Umarizal, Belém/Pa, para atender à moradia do diretor titular 
chinês para as atividades do instituto confúcio da Universidade do Estado 
do Pará. o prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contados a 
partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado mediante termo aditivo, 
pelo prazo permitido em lei.
Art. 3º - O fiscal será responsável por acompanhar e fiscalizar o fiel 
cumprimento do contrato, bem como comunicar as irregularidades 
eventualmente constatadas.
Art. 4º- É dever do fiscal elaborar relatório de execução do serviço. O en-
cargo de fiscal terá a duração da vigência do contrato.
Art. 5º - A desídia do fiscal poderá acarretar penalidades previstas na 
lei 8.666/93 e 5.810/94
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art. 6º - Esta Portaria entra em vigor a partir da sua publicação.
dá-se ciência.
cumpra-se.
Belém (Pa), 23 de Março de 2022.
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 777255
eXoNeraÇÃo de serVidor.
e- Protocolo nº 2022/335740
Portaria Nº 949/2022, de 24 de Março de 2022.
art. 1º - EXoNErar, a pedido, o(a) servidor(a) faBricia carNEiro olivEi-
ra, id. funcional nº 5941160/ 2 , cargo de aGENtE adMiNistrativoa, lo-
tado(a) no(a)dirEtoria dE acEsso E avaliacao , a contar de 23.03.2022.
art. 2º - dEclarar vacaNcia do cargo do servidor citado no artigo acima, 
considerando nomeação em outro órgão público.
ordENador
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
rEitor da UNivErsidadE do Estado do Pará

Protocolo: 777427
coMissÃo eXecUtiVa resPoNsÁVeL PeLa eXecUÇÃo Proces-
so seLetiVo siMPLiFicado Para a FUNÇÃo de tUtor PreseN-
ciaL e a distÂNcia dos cUrsos ViNcULados a UNiVersidade 
aBerta do BrasiL/UePa.
e- Protocolo nº 2022/301067
Portaria Nº 899/2022, de 22 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 d.o.E nº 34.600 de 01.06.2021; coNsidEraNdo, o disposto no artigo 
31, inciso Xii do Estatuto da UEPa que autoriza o reitor a delegar atri-
buições ao vice – reitor e outros auxiliares da administração; coNsidE-
RANDO finalmente a solicitação e deferimento da Gestão Superior quanto 
a Comissão Responsável pela Execução do Processo Seletivo Simplificado 
para a função de tutor presencial e a distância dos cursos vinculados a 
Universidade aberta do Brasil/UEPa, conforme os autos do Protocolo Ele-
trônico nº 2022/301067 de 15.03.2022;
dEsiGNar os servidores desta iEs abaixo relacionados, para comporem 
a comissão Executiva, responsável pelos trabalhos do Processo seletivo 
Simplificado para a função de tutor presencial e a distância dos cursos 
vinculados a Universidade aberta do Brasil/UEPa.
coordenação Geral:
EdNalvo aPostolo caMPos 54188840/1
carlos JosÉ caPEla BisPo 57233040/1
coordenação adjunta:
Gloria Maria farias da rocHa 492086/4
coordenação Pedagógica:
Patricia dE NaZarÉ riBEiro soarEs 57201042/7
coordenação de infra- Estrutura logística:
MiGUEl costa E silva 57190706/2
coordenação de Processamento de dados:
JosÉ castaNHo GardUNHo NEto 5041589/1
secretaria Executiva:
dENisE dE NaZarÉ siQUEira aNdradE 5073669-1
Pedagoga:
MaGNÓlia GaBriEla Barros olivEira 5940634/1
Maria GorEtE crUZ ProcÓPio 5954742/1
ordENador
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
rEitor da UNivErsidadE do Estado do Pará

Protocolo: 777422
rescisÃo coNtratUaL.
e- Protocolo nº 2022/350704
Portaria Nº 952/2022, de 24 de Março de 2022.
RESCINDIR, o Contrato Administrativo firmado entre a Universidade do 
Estado do Pará, e o(a) servidor(a) tHaYsE cristiNE MElo BENatHar, id. 
funcional nº 5955193/ 1, cargo de ProfEssor sUBstitUto, lotado(a) 
no(a) dEPartaMENto dE ciENcias NatUrais ,a contar de 21.03.2022.
ordENador
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
rEitor da UNivErsidadE do Estado do Pará

Protocolo: 777424

LiceNÇa PrÊMio
.

coNcessÃo de LiceNÇa PrÉMio
e- Protocolo nº 2021/1323551
Portaria Nº 938/2022, de 24 de Março de 2022.
coNcEdEr ao(a) servidor(a) carlos alBErto siNiMBU dE carva-
lHo, id. funcional nº 5902715/ 2,cargo de ProfEssor aUXiliar , 
lotado(a) no(a) caMPUs dE saNtarEM,goze de 60(sessenta) dias de 
licença Prémio, referente ao triénios de 03.06.2013 a 02.06.2016 no 
período de 01.08.2022 a 29.09.2022.
e- Protocolo nº 2022/231101
Portaria Nº 948/2022, de 24 de Março de 2022.
dEtErMiNar ao(a) servidor(a) JUlio cEsar da rocHa alvEs, id. funcional 
nº 54181025/ 3,cargo de tEcNico c , lotado(a) no(a) coordENadoria 
adMiNistrativa do caMPUs ii , goze de 30(trinta) dias restantes de licen-
ça Prémio, concedido pela Portaria Nº 3800, de 10.12.2018, referente ao 
triénio, 12.08.2014 a 11.08.2017, no período de 25.04.2022 a 24.05.2022.
ordENador
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
rEitor da UNivErsidadE do Estado do Pará

Protocolo: 777537

coNcessÃo de LiceNÇa PrÉMio
e- Protocolo nº 2022/149368
Portaria Nº 901/2022, de 23 de Março de 2022.
coNcEdEr ao(a) servidor(a)salMa Brito saratY, id. funcional nº 
5102936/ 4,cargo de ProfEssor adJUNto, lotado(a) no(a) dEParta-
MENto dE saUdE iNtEGrada, gozede90(noventa) dias de licença Pré-
mio, no período de 01.04.2022 a 29.06.2022, conforme os triénios a abaixo:
01.04.1995 a 31.03.1998 = 30(trinta) dias
01.04.2016 a 31.03.2019 = 60 (sessenta) dias
ordENador
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
rEitor da UNivErsidadE do Estado do Pará

Protocolo: 777415

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

LiceNÇa saÚde
Protocolo n° 2022/257911
LaUdo Nº: 87274/22, 09 de Março de 2022
NoME do sErvidor: ElisEtH costa olivEira dE Matos
id. fUNcioNal: 5755220/ 2
carGo: ProfEssor adJUNto
lotaÇÃo: dEPartaMENto dE PatoloGia
PErÍodo:04.03.2022 a 01.06.2022
Protocolo n° 2022/299311
LaUdo Nº: 87274/22, 09 de Março de 2022
NoME do sErvidor: iNGrid MaGali dE soUZa PiMENtEl
id. fUNcioNal: 5116651/ 1
carGo: ProfEssor adJUNto
lotaÇÃo: dEPartaMENto dE ENfErMaGEM HosPitalar
PErÍodo: 28.01.2022 a 28.03.2022
Protocolo n° 2022/297552
LaUdo Nº: 85420/22, 28 de Janeiro de 2022
NoME do sErvidor: fErNaNda da silva MENdEs
id. fUNcioNal: 5905490/ 1
carGo: ProfEssor assistENtE
lotaÇÃo: caMPUs dE MaraBa
PErÍodo: 17.12.2021a 15.04.2022
Protocolo n° 2022/170395
LaUdo Nº: 87277/22, 09 de Março de 2022
NoME do sErvidor: odiNEia Maria da costa MartiNs
id. fUNcioNal:3183939/ 1
carGo: aUX.dE adMiNistracao B
lotaÇÃo: coordENadoria adMiNistrativa do caMPUs v
PErÍodo: 19.01.2022 a 17.02.2022
ordENador
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
rEitor da UNivErsidadE do Estado do Pará

Protocolo: 777429

desiGNar serVidor
.

desiGNaÇÃo de serVidor
e- Protocolo nº 2021/1360339
Portaria Nº 953/2022, de 25 de Março de 2022.
art. 1º - dEsiGNar o servidor Marcos aNtÔNio Barros dos saNtos, 
id. funcional nº 57233410/ 1, cargo de ProfEssor assistENtE, para 
exercer a função de coordENador dE cUrso dE EsPEcialiZaÇÃo EM 
ENsiNo dE QUÍMica do ccsE/UEPa, a contar de 08.03.2022.
art. 2º – ficam revogadas as demais disposições em contrário em especial 
a Portaria N° 3476/19, de 27 de setembro de 2019.
ordENador
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
rEitor da UNivErsidadE do Estado do Pará

Protocolo: 777549

errata
.

errata ao coNtrato N. 02/2022-UePa
contratada: 
arMaNdo fErrEira rodriGUEs filHo PaE Nº 2022/99946-UEPa
Trata a presente Errata de retificação da redação consignada na CLÁU-
sUla sEGUNda – da viGÊNcia (itEM 2.1) do contrato n° 02/2022-
UEPa, mantendo-se a redação dos demais itens da cláusula.
oNde se LÊ:
cláUsUla sEGUNda – da viGÊNcia
2.1 – o prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses, 
tendo início a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorroga-
do por iguais e sucessivos períodos, através de termo aditivo, até o limite 
permitido na lei 8.666/93, desde que haja interesse de ambas as partes.
Leia-se:
cláUsUla sEGUNda – da viGÊNcia
2.1 – o prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses, 
tendo início na data de 04 de março de 2022 e encerramento em 03 de 
Março de 2023, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, 
através de termo aditivo, até o limite permitido na lei 8.666/93, desde 
que haja interesse de ambas as partes.
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 777575
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.

.

coNtrato
.

coNtrato
Pae Nº 2022/99946 - UePa
Nº do coNtrato/eXercÍcio: 02/2022 – UePa
classificaÇÃo: outros
oBJEto: o presente contrato tem por objeto a locação de 01 (um) imóvel re-
sidencial de propriedade do locador, localizado na tv. dom Pedro i, nº 575, 
Bairro: Umarizal, Belém/Pa, para atender à moradia do diretor titular chinês 
para as atividades do instituto confúcio da Universidade do Estado do Pará
valor GloBal: o valor anual importa em r$ 72.941,04 (setenta e dois 
mil, novecentos e quarenta e um reais e quatro centavos). o valor men-
sal é de r$-6.078,42 (seis mil e setenta e oito reais e quarenta e dois 
centavos), sendo r$-5.418,42 (cinco mil quatrocentos e dezoito reais e 
quarenta e dois centavos), de aluguel do imóvel e r$-660,00 (seiscentos e 
sessenta reais) de taxa condominial.
data dE assiNatUra: 24/03/2022
iNÍcio da viGÊNcia: 04/03/2022
tÉrMiNo da viGÊNcia: 03/03/2023
foro: BElÉM/Pa
licitaÇÃo
Nº/EXErcÍcio: 04/2022-UEPa
ModalidadE: dispensa de licitação
orÇaMENto
Programa de trabalho – 74201.12.571.1506.8473
fonte – 0102
Natureza da despesa – 339036
rEcUrso: EstadUal
coNtratado
EMPrEsa: arMaNdo fErrEira rodriGUEs filHo
PErsoNalidadE: Pessoa física
ENdErEÇo: rua diogo Moia, nº 077, apto 601
Bairro: fátima
cidadE: Belém
Uf: Pa
cEP: 66.055-170
ordENador
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas

Protocolo: 777574

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

sUPriMeNto de FUNdo
Portaria N° 967/2022, de 28 de MarÇo de 2022.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data do pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: aGENtE adMiNistrativo a
Nome: odiNEa vascoNcElos dos saNtos MoNtalvao
Matrícula funcional: 5946391/ 1
valor: r$ 3.500,00
Prog. de trabalho: 74201 12 363 1501 8507
fonte: 0324008794
339030_ r$ 3.500,00
Portaria N° 968/2022, de 28 de MarÇo de 2022.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data do pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: aGENtE adMiNistrativo a
Nome: odiNEa vascoNcElos dos saNtos MoNtalvao
Matrícula funcional: 5946391/ 1
valor: r$ 2.900,00
Prog. de trabalho: 74201 12 363 1501 8507
fonte: 0324008794
339039_ r$ 2.900,00
ordenador responsável
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
reitor da Universidade do Estado do Pará.

Protocolo: 777553
sUPriMeNto de FUNdo
Portaria N° 965/2022, de 28 de MarÇo de 2022.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data do pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: coordENador adMiNistrativo dE caMPU
Nome: MiriaN rosa PErEira
Matrícula funcional: 57230001/ 4
valor: r$ 4.000,00
Prog. de trabalho: 74201 12 364 1506 8870
fonte: 0102
339030_ r$ 4.000,00
Portaria N° 966/2022, de 28 de MarÇo de 2022.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data do pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: coordENador adMiNistrativo dE caMPU
Nome: flavia tErEZa corrEa soUsa rodriGUEs
Matrícula funcional: 57228256/ 3
valor: r$ 4.000,00
Prog. de trabalho: 74201 12 364 1506 8870
fonte: 0102

339030_ r$ 3.000,00
339039_ r$ 1.000,00
ordenador responsável
carlos JosE caPEla BisPo
Pró-reitor de Gestão e Planejamento.

Protocolo: 777557

.

.

diÁria
.

coNcessÃo de diÁrias
(art. 145, § 1º e art. nº 146 da Lei n.º 5.810, de 24.01.1994)
Portaria N° 962/2022, de 28 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: WErNEr daMiao MorHY tErraZas
id. fUNcioNal: 54188972/1
carGo: ProfEssor adJUNto
data iNicio: 28.03.2022
data tÉrMiNo: 12.04.2022
QUaNtidadE: 15,5 (quinze e meia)
Portaria N° 963/2022, de 28 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: iGaraPÉ aÇU-Pa
NoME do sErvidor: NElsoN dE liMa riBEiro filHo
id. fUNcioNal: 5957283/1
carGo: ProfEssor sUBstitUto
data iNicio: 06.04.2022
data tÉrMiNo: 03.05.2022
QUaNtidadE: 27,5 (vinte e sete e meia)
Portaria N° 964/2022, de 28 de março de 2022.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJEtivo: ministrar disciplina.
oriGEM: BElÉM-Pa
dEstiNo: ParaUaPEBas-Pa
NoME do sErvidor:iEdo soUZa saNtos
id. fUNcioNal: 57233044/1
carGo: ProfEssor assistENtE
data iNicio: 02.04.2022
data tÉrMiNo: 15.04.2022
QUaNtidadE: 13,5 (treze e meia)
NEivaldo fialHo do NasciMENto
ordENador

Protocolo: 777481

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito Portaria de coNcessÃo de iNsaLUBridade.
e- Protocolo nº 2021/939922
Portaria Nº 911/2022, de 24 de Março de 2022.
torNar sEM EfEito a Portaria Nº 2145/21 de 27.10.2021, publicada 
no d.o.E nº 34.756 de 04.11.2021 que concedeu ao servidor GEilsoN 
dos saNtos GalvÃo, id. funcional nº 5958381/1, cargo de agente ad-
ministrativo a, lotado no campus de castanhal, adicioNal dE iNsalU-
BridadE – GraU MÉdio.
ordENador
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
rEitor da UNivErsidadE do Estado do Pará

Protocolo: 777527

oUtras MatÉrias
.

resoLUÇÃo Nº 3782/22-coNsUN, de 23 de Março de 2022.
EMENTA: Aprova a Não Revalidação Simplificada de Diploma de Graduação do 
curso de Medicina Expedido por instituições de Ensino superior Estrangeiras.
o reitor da Universidade do Estado do Pará, no uso das atribuições que lhe 
conferem o Estatuto e o regimento Geral em vigor, e em cumprimento a 
decisão do Egrégio conselho Universitário, em sessão ordinária realizada 
no dia 23 de março de 2022, promulga a seguinte:
rEsolUÇÃo
art. 1º - fica aprovada a não Revalidação Simplificada de Diploma de Gra-
duação do curso de Medicina expedido por instituições de Ensino superior 
Estrangeiros, de acordo com o Processo nº 2022/311238-UEPa.
art. 2º - a revalidação dos diplomas do curso de Medicina, expedidos por 
instituições de ensino superior estrangeiras serão realizadas de acordo com o 
edital específico elaborado e conduzido pelo Pró-Reitoria de Graduação e pela 
comissão do rEvalida MEdiciNa - UEPa, nomeada por portaria pelo reitor.
art. 3º - a revalidação dos diplomas do curso de Medicina, expedidos por 
instituições de ensino superior estrangeiras não ocorrerão de maneira sim-
plificada, estando vetada essa forma de revalidação para os diplomas do 
referido curso na Universidade do Estado do Pará.
art. 4º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revoga-
das as disposições em contrário.
reitoria da Universidade do Estado do Pará, em 23 de Março de 2022.
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
reitor e Presidente do conselho Universitário.

Protocolo: 777633
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eXtrato do editaL Nº 036/2022-UePa
o reitor da Universidade do Estado do Pará - UEPa, com base nas normas 
do edital nº 079/2021-UEPa, do ProcEsso sElEtivo 2022 – ProsEl, e 
obedecendo a ordem de classificação para as chamadas subsequentes do 
referido Processo, convoca para processo de matrícula nos dias 30/03/2022 
a 01/04/2022, os candidatos conforme a listagem deste edital.
a relação estará disponível no site www.uepa.br.
Belém, 29 de março de 2022.
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 777473

.

.

secretaria de estado de 
assistÊNcia sociaL,
traBaLHo, eMPreGo e reNda

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 258/2022 - daF/seaster
o sEcrEtário dE Estado dE assistÊNcia social, traBalHo, EM-
PrEGo E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas atra-
vés do decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 
de 02 de janeiro de 2019.
ProcEsso: 2022/304847
r E s o l v E:
coNcEdEr, 30 (triNta) dias de licença Prêmio no período de 04/04/2022 
a 03/05/2022, correspondente ao triênio de 10/06/2014 a 09/06/2014, 
para o servidor, JosÉ lUiZ fErrEira da crUZ, Matrícula nº 54190670/1, 
carGo: agente de Portaria, lotada no cEP/drccP sEastEr.
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: 777672

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

12º terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo 
Nº 82/2011/seaster
objeto: prorrogação do prazo de vigência por mais 12 (doze) meses e reajuste
vigência: 12/12/2021 a 13/12/2022
data da assinatura: 10/12/2021
Unidade orçamentária: 43.105
funcional Programática: 43.105.11.333.1504.8950
Elemento de despesa: 3390.36
fonte: 0101
ação detalhada: 266.733
valor Mensal: r$ 1.735,40
valor Global: r$20.824,80
contratado: antonio orlando de almeida lins
Endereço: Praça tiradentes, nº 124, Monte alegre/Pa.
cEP: 68.220-000
ordenador: iNocENcio rENato GasPariM

Protocolo: 777538

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria N° 270/2022 – seaster
o sEcrEtário dE Estado dE assistÊNcia social, traBalHo, EM-
PrEGo E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas atra-
vés do decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 
de 02 de janeiro de 2019.
considerando o Processo n° 2022/ 347696
rEsolvE:
coNcEdEr suprimento de fundos no valor de r$ 2.000,00 (dois mil re-
ais), em favor do (a) servidor (a), Jacqueline campos Gomes, agente ad-
ministrativo,54188907/1 para atender despesas com capacitação de tra-
balhadores do sUas,siNasE e sisaN
87.101 – 08.422.1505.8399 f: 0107 234.094
dEsPEsa: 339030 r$ 2.000,00
fixar o prazo de 60 (sessenta) dias para aplicação das despesas e 15 
(quinze) dias para prestação de contas, contados a partir da expedição 
da ordem bancária.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda, em 
25 MarÇo de 2022.
iNocENcio rENato GasPariM
secretário de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1

Protocolo: 777383

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 271/2022 – seaster
o sEcrEtário dE Estado dE assistENcia social,traBalHo,EM-
PrEGo E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas atra-
vés do decreto de 01 de janeiro de 2019, Publicado no doE nº 33.771 
de 02 de janeiro de 2019
considerando o Processo nº 2022/ 337749
rEsolvE:
autorizar o pagamento de 05 e ½ (ciNco e meia) diárias Para cada 
sErvidor citado aBaiXo:
Maria JosÉ da costa PErEira, 3211886/1,aUXiliar tÉcNico,Mar-
cEliNa PiNto saNtos,57196135/1,assistENtE social que se deslo-
cara para o município de aUrora do Pará/Pa no período de 04/04 a 
09/04/2022 com objetivo de apoio à Gestão e aos serviços socioassis-
tenciais. laNdoaldo costa fErrEira. conduzir veiculo com técnico da 
das-cPsB/sEastEr.
Classificação Orçamentária:
87.101 – 08.244.1505.88636 f: 0339002241 234.135 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda em, 
25 de março 2022.
iNocENcio rENato GasPariM
secretário de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1

Protocolo: 777381

.

.

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO 
SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 294-GaB/Pres. BeLÉM, 23 de MarÇo de 2022. o 
PrEsidENtE da fUNdaÇÃo dE atENdiMENto socioEdUcativo do 
Pará no uso das atribuições legais conferidas pelo decreto Governamental 
de 30.04.2021, publicado no doE nº 34.571 de 03.05.2021 a contar de 
30.04.2021 e pelos dispositivos da lei nº 5.810/94.considerando o Memo-
rando nº 07/cPad de 23.03.2022, despacho da asPad de 23.03.2022 e 
do Presidente da fasEPa de 25.03.2022.rEsolvE: art. 1º. dEsiGNar que 
a servidora JaQUEliNE coUtiNHo MartiNs, matrícula nº 55586393/1, 
sUBstitUa o membro daNiEl liMa cardoso, matrícula nº 57200477/1, 
nos atos apuratórios do Pad Nº 16/2021 – (Processo nº 2021/1136658), 
considerando a continuidade dos atos apuratórios.art. 2º. Esta Portaria 
entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do Estado.RE-
GistrE-sE, PUBliQUE-sE, dÊ-sE ciÊNcia E cUMPra-sE.lUiZ cElso da 
silva-Presidente da fasEPa.
Portaria Nº 295-GaB/Pres.BeLÉM, 23 de MarÇo de 2022.o 
PrEsidENtE da fUNdaÇÃo dE atENdiMENto socioEdUcativo do 
Pará no uso das atribuições legais conferidas pelo decreto Governamental 
de 30.04.2021, publicado no doE nº 34.571 de 03.05.2021 a contar de 
30.04.2021 e pelos dispositivos da lei nº 5.810/94.considerando o Memo-
rando nº 03/cPad de 23.03.2022, despacho da asPad de 23.03.2022 e 
do Presidente da fasEPa de 25.03.2022.rEsolvE: art. 1º. dEsiGNar que 
a servidora JaQUEliNE coUtiNHo MartiNs, matrícula nº 55586393/1, 
sUBstitUa o membro daNiEl liMa cardoso, matrícula nº 57200477/1, 
nos atos apuratórios do Pad Nº 17/2021 – (Processo nº 2021/1123082), 
considerando a continuidade dos atos apuratórios.art. 2º. Esta Portaria 
entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do Estado.RE-
GistrE-sE, PUBliQUE-sE, dÊ-sE ciÊNcia E cUMPra-sE.lUiZ cElso da 
silva-Presidente da fasEPa.
Portaria Nº 296-GaB/Pres.BeLÉM, 23 de MarÇo de 2022. o 
PrEsidENtE da fUNdaÇÃo dE atENdiMENto socioEdUcativo do 
Pará no uso das atribuições legais conferidas pelo decreto Governamental 
de 30.04.2021, publicado no doE nº 34.571 de 03.05.2021 a contar de 
30.04.2021 e pelos dispositivos da lei nº 5.810/94.considerando o Me-
morando nº 08/cPad de 23.03.2022, despacho da asPad de 23.03.2022 
e do Presidente da fasEPa de 25.03.2022.rEsolvE:art. 1º. dEsiGNar 
que a servidora MarcilENE do socorro PaZ MoraEs, matrícula nº 
54197126/1, sUBstitUa o membro JaQUEliNE coUtiNHo MartiNs, 
matrícula nº 55586393/1, nos atos apuratórios do Pad Nº 24/2019 – (Pro-
cesso nº 2018/216956), considerando a continuidade dos atos apuratórios.
art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no diário 
Oficial do Estado.REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, DÊ-SE CIÊNCIA E CUMPRA-
sE.lUiZ cElso da silva-Presidente da fasEPa.
Portaria Nº 297-GaB/Pres.BeLÉM, 23 de MarÇo de 2022. o 
PrEsidENtE da fUNdaÇÃo dE atENdiMENto socioEdUcativo do 
Pará no uso das atribuições legais conferidas pelo decreto Governamental 
de 30.04.2021, publicado no doE nº 34.571 de 03.05.2021 a contar de 
30.04.2021 e pelos dispositivos da lei nº 5.810/94.considerando o Me-
morando nº 08/cPad de 23.03.2022, despacho da asPad de 23.03.2022 
e do Presidente da fasEPa de 25.03.2022.rEsolvE:art. 1º. dEsiGNar 
que a servidora MarcilENE do socorro PaZ MoraEs, matrícula nº 
54197126/1, sUBstitUa o membro JaQUEliNE coUtiNHo MartiNs, 
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matrícula nº 55586393/1, nos atos apuratórios do Pad Nº 35/2019 – (Pro-
cesso nº 2018/465578), considerando a continuidade dos atos apuratórios.
art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no diário 
Oficial do Estado.REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, DÊ-SE CIÊNCIA E CUMPRA-
sE.lUiZ cElso da silva-Presidente da fasEPa.

Protocolo: 777556
Portaria Nº. 300 de 24 de março de  2022- coNcEdEr licença Pa-
ternidade  ao servidor: abraão cordeiro lima,mat:5964001/1 ,cargo: mo-
nitor, período 21.03.22 a  09.04.22.
Portaria Nº. 301 de 25 de março de 2022- coNcEdEr licença Nojo 
a servidora: Paula Maria vieira da silva,mat:3200663/1 ,cargo: servente, 
período 20..02.22 a  27.02.22.
Portaria Nº 303 de 28 de março  de 2022-conceder licença saúde 
aos servidores abaixo:

  NoMe  carGo   Mat LaUdo   PerÍodo  dias
Edileuze dantas de sousa Monitor  54195602/1 87243 06.01.22 a 09.01.22  04

Júlio almeida de Matos aG.adM   3226107/1 87244 13.01.22 a 11.02.22  30

luiz celso da silva-Presidente-fasEPa
Protocolo: 777304

.

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

distrato de coNtrato serVidor teMPorario
08- coNtrato serVidor teMPorÁrio Nº 054/2022
PartEs: fasEPa E rENaN dE JEsUs MENdEs GoMEs
MatricUla: 5910010/ 4
carGo: Monitor
lotaÇÃo: cEsEM
adMissÃo: 03.01.2022
tÉrMiNo vÍNcUlo: 04.02.2022
07- coNtrato serVidor teMPorÁrio Nº 380/2020
artEs: fasEPa E aNtoNio carlos dos saNtos
MatricUla: 3179319/ 1
carGo: Motorista
lotaÇÃo: GZEt
adMissÃo: 03.08.2020
tÉrMiNo vÍNcUlo:  31.03.2022
06- coNtrato serVidor teMPorÁrio Nº 320/2020
PartEs: fasEPa E ivaNEidE Maria NasciMENto MElo
MatricUla: 554812/ 6
carGo: técnico social
lotaÇÃo: UasE ii ananindeua
adMissÃo: 03.08.2020
tÉrMiNo vÍNcUlo:  24.03.2022
ordENador rEsPoNsávEl: lUiZ cElso da silva – PrEsidENtE
cPf: 005.970.042-42

Protocolo: 777692

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria: 137- sUPriMeNto de FUNdos- do dia 25/03/2022
oBJEtivo: cobrir despesas com serviço Pessoa Jurídica, para ser-
viço de conserto e manutenção de bebedouro industrial do cEsEBa 
(Proc.350144/2022 - Mem 159/2022)
ProGraMa dE traBalHo: 08.243.1505.8393
ProJEto atividadE: 68-8393  - aÇÃo: 183322
foNtE dE rEcUrso: 0101
NatUrEZa da dEsPEsa: 339039 – r$ 1.300,00-(sErviÇo)
sErvidor: Marcio da silva corrEa
MatricUla: 57175137/ 1 - carGo:aGENtE adMiNistrativo
PraZo dE rEaliZaÇÃo dE dEsPEsa aPartir da oB:30 dias
PraZo PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
PrEsidENtE da fasEPa: lUiZ cElso da silva

Protocolo: 777370

.

.

diÁria
.

Portaria: 142- do dia 28/03/2022
oBJEtivo: acompanhar adolescente custodiada centro feminino de inter-
nação Provisória -cEfiP, para ser entregue a família, cumprindo determi-
nação judicial (Proc3541811/2022-Mem 26/2022)
sErvidora: isaNi dE JEsUs aMoriM costa
carGo: assistENtE social -  MatricUla:5326737/ 2
sErvidor : PaUlo vitor soUsa E silva
carGo: Motorista  -  MatricUla: 5956512/ 1
oriGEM: BElEM/Pa -  dEstiNo: ParaUaPEBas/Pa
PEriÓdo dE viaGEM: 25 a 26/03/2022  -  diárias-1,5
ordENador dE dEsPEsas: lUiZ cElso da silva

Protocolo: 777763
Portaria Nº 141, de 28 de março de 2022.
Processo nº 335259/2022.
oBJEtivo: realizar visita institucional e domiciliar aos familiares de adoles-
cente, custodiado na UASE/BNV, conforme justificado nos termos do processo.
oriGEM: BENEvidEs/Pa - dEstiNo: BraGaNÇa/Pa.
PErÍodo: 07/04/2022 a 08/04/2022. – (1,5) diária
sErvidorEs: alEXaNdriNa tErEZa tHoMaZ saNtiaGo, PsicÓloGa, 
Matricula 57195505/4, diolENE do socorro Matias NEGrÃo, assis-

tENtE social, Matricula 5941059/2, e MaNoEl dos saNtos PErEira, 
Motorista, Matricula 5903013/3.
lUiZ cElso da silva
PrEsidENtE da fasEPa

Protocolo: 777463
Portaria Nº 140, de 28 de março de 2022.
Processo nº 341390/2022.
oBJEtivo: realizar visita institucional e domiciliar aos familiares de 
adolescente, custodiado na UASE/ANANINDEUA III, conforme justificado 
nos termos do processo.
oriGEM: aNaNiNdEUa/Pa - dEstiNo: GUrUPá/Pa.
PErÍodo: 29/03/2022 a 02/04/2022. – (4,5) diárias
sErvidorEs: rosYaNE coUto da silva cardoso, assistENtE so-
cial, Matricula 5896871/3, e aNtoNia WilMa alEXaNdrE da silva, 
PsicÓloGa, Matricula 5901372/4.
lUiZ cElso da silva
PrEsidENtE da fasEPa

Protocolo: 777452
Portaria 136 – do dia 24/03/2022
oBJEtivo : realizar acompanhamento e assessoramento técnico no ciaM MaraBá
(Proc.348006/2022-Mem. 83/2022-das)
sErvidora: alEssaNdra das Gracas cardoso dE olivEira,
carGo: assistENtE social - MatrÍcUla Nº 54195567/ 1
sErvidora: GlEici rosaNa dos saNtos corrEa
carGo: assistENtE social  -  MatricUla: 5521254/ 2
sErvidor : MarcElo carlos da coNcEicao saNtos
carGo: Motorista  -  MatricUla: 5899230/ 2
sErvidor: rENato JaNio fErrEira Maia
carGo: aGENtE adMiNistrativo -  MatricUla: 54180595/ 2
oriGEM: BElÉM/Pa  -  dEstiNo :MaraBá/Pa
PEriodo da viaGEM: 03 a 09/04/2022 – diaria –6,5
PrEsidENtE da fasEPa: lUiZ cElso da silva

Protocolo: 777362
Portaria Nº 138, de 28 de março de 2022.
Processo nº 342558/2022.
oBJEtivo: realizar visita institucional e domiciliar aos familiares de adoles-
cente, custodiado na UASE/ANANINDEUA I (CJM), conforme justificado nos 
termos do processo.
oriGEM: aNaNiNdEUa/Pa - dEstiNo: oEiras do Pará/Pa.
PErÍodo: 29/03/2022 a 01/04/2022. – (3,5) diárias
sErvidorEs: caMila dE MiraNda MEdiNa, assistENtE social, Ma-
tricula 5956507/1, e KÉsia caroliNE silva dos saNtos, PsicÓloGa, 
Matricula 5956716/1.
lUiZ cElso da silva
PrEsidENtE da fasEPa

Protocolo: 777414
Portaria Nº 134, de 28 de março de 2022.
Processo nº 327868/2022.
oBJEtivo: realizar visita institucional e domiciliar aos familiares de 
adolescente, custodiado no CIAM/BELÉM, conforme justificado nos ter-
mos do processo.
oriGEM: BElÉM/Pa - dEstiNo: tracUatEUa/Pa.
PErÍodo: 30/03/2022 a 30/03/2022. – (0,5) diárias
sErvidorEs: Maria JosÉ GiBsoN valadarEs, assistENtE social, 
Matricula 57174951/1, MarÍlia fraNÇa olivEira, PsicÓloGa, Matricula 
5956683/1, e MarcElo carlos da coNcEiÇÃo saNtos, Motorista, 
Matricula 5899230/2.
lUiZ cElso da silva
PrEsidENtE da fasEPa

Protocolo: 777386
Portaria: 135 -do dia 24/03/2022
oBJEtivo: acompanhar socioeducando custodiado no ciaM Mara-
Ba, para ser entregue a família, cumprindo determinação judicial (Proc. 
350871/2022-Mem 154/2022)
sErvidora:talita JaNE riBEiro dE araUJo
MatricUla: 5963707/1 - carGo: assistENtE social
sErvidor: silvEira MartiNs rEis
carGo: Motorista : MatricUla: 5956586/ 1
oriGEM: MaraBá/Pa- dEstiNo: tUcUrUi/Pa
PEriÓdo dE viaGEM:24/03/2022 -  diárias-0,5
ordENador dE dEsPEsas: lUiZ cElso da silva

Protocolo: 777353
Portaria: 132- do dia 24/03/2022
oBJEtivo: realizar visita domiciliar aos familiares de socioeducando cus-
todiado na UasE aNaNiNdEUa ii (Proc.334405/2022-Mem 125/2022)
sErvidora: aNNa BriGida dUartE loPEs
carGo: assistENtE social - MatrÍcUla : 5956455/ 1
sErvidora: GEorGEtE PErEira da costa
carGo: PsicoloGo-  MatricUla: 5933468/ 2
oriGEM: BElEM/Pa -  dEstiNo:UBErlÂNdia/MG
PEriÓdo dE viaGEM: 04 a 07/04/2022 -  diárias-3,5
ordENador dE dEsPEsas: lUiZ cElso da silva

Protocolo: 777349
Portaria Nº 133, de 28 de março de 2022.
Processo nº 320436/2022.
oBJEtivo: realizar visita institucional e domiciliar aos familiares de adoles-
cente, custodiado no CSEBA, conforme justificado nos termos do processo.
oriGEM: saNtarÉM/Pa - dEstiNo: ÓBidos/Pa.
PErÍodo: 04/04/2022 a 06/04/2022. – (4,5) diárias
sErvidorEs: JaNaiNa fErNaNdEs raBElo, PsicÓloGa, Matricula 8400923/2, 
e JÉssica PiNto triNdadE lEal, tEc. social, Matricula 5956381/1.
lUiZ cElso da silva
PrEsidENtE da fasEPa

Protocolo: 777284
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Portaria Nº 139, de 28 de março de 2022.
Processo nº 350861/2022.
oBJEtivo: Entregar adolescente, custodiado no ciaM/MrB, aos familiares 
em cumprimento de determinação judicial, conforme os termos do processo.
oriGEM: MaraBá/Pa - dEstiNo: caNaÃ dos caraJás/Pa.
PErÍodo: 24/03/2022 a 24/03/2022. – (0,5) diária
sErvidorEs: rosÉlia Maria loBato GUiMarÃEs da rosa, PsicÓlo-
Ga, Matricula 5963695/1, e adÃo lENNoN dE soUsa fEitosa, Moto-
rista, Matricula 5956653/1.
lUiZ cElso da silva
PrEsidENtE da fasEPa

Protocolo: 777437

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 305 de 28 de MarÇo de 2022-rEsolvE:conceder, 
30 (trinta) dias de licença Prêmio, servidor Marcio da silva corrEa 
matrícula nº. 57175137/1, cargo aGENtE adMiNistrativo, triênio 
15.09.2012/2015, período 09.05.2022 à 07.06.2022.
Portaria Nº 306 de 28 de MarÇo de 2022-rEsolvE:conceder, 30 
(trinta) dias de licença Prêmio, servidora EliENE do socorro frEitas 
MacHado da silva, matrícula nº. 54189480/1, cargo MoNitor, triênio 
11.02.2014/2017, período 15.05.2022 à 13.06.2022.
Portaria Nº 307 de 28 de MarÇo de 2022-rEsolvE:conceder, 30 
(trinta) dias de licença Prêmio, servidor lUiZ PaUlo raMos matrícula nº. 
3229831/1, cargo artificE dE MaNUtENÇÃo, triênio 2000/2003 comple-
mento, período 16.05.2022 à 14.06.2022.
lUiZ cElso da silva - Presidente

Protocolo: 777564

secretaria de estado de JUstiÇa 
e direitos HUMaNos

.

aViso de LicitaÇÃo
.

Processo 2021/1055328
a sEcrEtaria dE Estado dE JUstiÇa E dirEitos HUMaNos - sEJUdH, 
pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrita no cadas-
tro Nacional de Pessoa Jurídica sob nº cNPJ Nº 05.054.895/0001-60, com 
sede na cidade de Belém, capital do Estado do Pará, com endereço na 
rua 28 de setembro, nº 339 – campina, Belem/Pa, torna público, para 
conhecimento dos interessados, que de acordo com a legislação vigente: 
lei federal no. 10.520, de 17 de julho de 2002, lei federal no. 8.666, de 
21 de junho de 1993 e lei complementar no. 123, de 14 de dezembro de 
2006.e suas alterações, realizará licitaÇÃo PÚBlica, conforme autoriza-
ção do senhor secretário JosÉ fraNcisco dE JEsUs PaNtoJa PErEira, 
constante no processo, pelo que segue:
dotaÇÃo: UG: 180101 PtrEs: 188211 PlaNo dE traBalHo: 14.422.1500.8211.0000 
PlaNo iNtErNo: 2080008211c NatUrEZa: 339036 foNtE: 0106009472
FINALIDADE: Contratacao de um Profissional Instrutor(a) para atuação em 
25 municípios do Estado, disponibilizando Plano de ação/aula sobre a me-
todologia de abordagem dos temas propostos, com produção de apostilas, 
cartilhas, apresentações e demais materiais necessários
PrEGÃo ElEtrÔNico N. 02/2022
data aBErtUra: 12/04/2022
Horário: 09:00:00
tiPo: MENor PrEÇo GloBal
data da PUBlicaÇÃo: 29/03/2022
o inteiro teor do Edital licitatório está à disposição dos interessados no 
portal www.comprasnet.gov.br ou ainda pelo e-mail: cpl.sejudh@hotmail.
com . Jacirene Moraes, Pregoeira
BElEM/Pa, 25 de março de 2022

Protocolo: 777453
Processo 2021/990550
a sEcrEtaria dE Estado dE JUstiÇa E dirEitos HUMaNos - sEJUdH, 
pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrita no cadas-
tro Nacional de Pessoa Jurídica sob nº cNPJ Nº 05.054.895/0001-60, com 
sede na cidade de Belém, capital do Estado do Pará, com endereço na 
rua 28 de setembro, nº 339 – campina, Belem/Pa, torna público, para 
conhecimento dos interessados, que de acordo com a legislação vigente: 
lei federal no. 10.520, de 17 de julho de 2002, lei federal no. 8.666, de 
21 de junho de 1993 e lei complementar no. 123, de 14 de dezembro de 
2006.e suas alterações, realizará licitaÇÃo PÚBlica, conforme autoriza-
ção do senhor secretário JosÉ fraNcisco dE JEsUs PaNtoJa PErEira, 
constante no processo, pelo que segue:
dotaÇÃo: UG: 180101 PtrEs: 188211 PlaNo dE traBalHo: 
14.422.1500.8211.0000 PlaNo iNtErNo: 2080008211c NatUrEZa: 
339039 foNtE: 0106009472
fiNalidadE: contratação de PrEstaÇÃo de sErviÇos de aliMENtaÇÃo 
para o forNEciMENto de rEfEiÇÕEs do tiPo alMoÇo (quentinha); con-
tratação de PrEstaÇÃo de sErviÇos de aliMENtaÇÃo para o forNEci-
MENto de Kit lanche (simples) com suco, conforme termo de referência, 
seq. 01, e previsto no Plano de trabalho, seq. 05, parte integrante do 
termo de convênio n.o 905620/2020
PrEGÃo ElEtrÔNico N. 03/2022
data aBErtUra: 13/04/2022
Horário: 09:30:00
tiPo: MENor PrEÇo Por itEM

data da PUBlicaÇÃo: 29/03/2022
o inteiro teor do Edital licitatório está à disposição dos interessados no 
portal www.comprasnet.gov.br ou ainda pelo e-mail: cpl.sejudh@hotmail.
com . Jacirene Moraes, Pregoeira
BElEM/Pa, 25 de março de 2022

Protocolo: 777454
a secretaria de estado de JUstiÇa e direitos HUMaNos - se-
JUdH, pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrita no 
cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob nº cNPJ Nº 05.054.895/0001-60, 
com sede na cidade de Belém, capital do Estado do Pará, com endereço 
na rua 28 de setembro, nº 339 – campina, Belem/Pa, torna público, para 
conhecimento dos interessados, que de acordo com a legislação vigente: 
lei federal no. 10.520, de 17 de julho de 2002, lei federal no. 8.666, de 
21 de junho de 1993 e lei complementar no. 123, de 14 de dezembro de 
2006.e suas alterações, realizará licitaÇÃo PÚBlica, conforme autoriza-
ção do senhor secretá rio JosÉ fraNcisco dE JEsUs PaNtoJa PErEira, 
constante no processo, pelo que segue:
dotaÇÃo: UG: 180101 PtrEs: 188211 PlaNo dE traBalHo: 
14.422.1500.8211.0000 PlaNo iNtErNo: 2080008211c NatUrEZa: 
339030 foNtE: 0106009472
FINALIDADE: Aquisição de Mãteriãis de Consumo, Grãficos e Serigrãficos 
pãrã ãtendimento do Projeto Emprega LGBTI – Profissionalização para (re) 
inserção no Mercado de trabalho e Empoderamento para enfrentamento 
das discriminações no ambiente de trabalho ã ser executãdo em 25 (vinte 
e cinco) municípios pãrãenses, de ãcordo com o que estão previsto no 
Convênio n.o 905620/2020, Processo n.o 135.225492/2020-71, firmãdo 
entre ã secretãriã de Estãdo de Justiçã e direitos Humãnos e o Ministerio 
dã Mulher, fãmíliã e direitos Humãnos com início de execuçã o imediãtã.
PrEGÃo ElEtrÔNico N. 01/2022
data aBErtUra: 11/04/2022
Horário: 08:30:00
tiPo: MENor PrEÇo Por itEM
data da PUBlicaÇÃo: 29/03/2022
o inteiro teor do Edital licitatório está à disposição dos interessados no 
portal www.comprasnet.gov.br ou ainda pelo e-mail: cpl.sejudh@hotmail.
com . Jacirene Moraes, Pregoeira
BElEM/Pa, 25 de março de 2022

Protocolo: 777451

diÁria
.

Portaria Nº 144 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 2022/301045
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 Miguel do Guamá e santa Maria do Pará no 
período de 25/04 à 28/04/2022 .

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 MarÇo dE 2022
JosÉ fraNcisco dE JEsUs PaNtoJa PErEira
secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 777351
Portaria N° 159 de 28 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 2022/261408
r E s o l v E:
coNcEdEr sEis E MEia diárias, em favor do servidor desta sEJUdH abai-
xo identificado para participar da reunião ampliada com gestores da pasta 
lGBti+ e do Workshop Nacional da rede trans Brasil, o evento será reali-
zado no período de 01 a 07 de abril de 2022, em aracaju/sE.

NoMe carGo MatricULa
rafael carmo ramos GErENtE 5958689/1

rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
sEcrEtaria dE Estado dE JUstiÇa E dirEitos HUMaNos, 
28 dE MarÇo dE 2022
JosÉ fraNcisco dE JEsUs PaNtoJa PErEira
secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 777411
Portaria N° 150 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 2022/340505.
r E s o l v E:
coNcEdEr trÊs E MEia diárias, em favor dos servidores desta sEJU-
DH, abaixo identificados, para AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NOS ESTABELE-
ciMENtos dE MatErial dE coNstrUÇÃo, no município de soure/Pa, 
no período de 28 a 31/03/2022.
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NoMe carGo MatricULa
rodriGo viEira MoUra coordENador dE fiscaliZaÇÃo 57208915/3

cÍcEro da PaiXÃo riBEiro filHo aGENtE dE viGilÂNcia saNitária 86665/1
JosÉ saNtiNo fErrEira faro aGENtE dE viGilÂNcia saNitária 86649/1

cláUdio das MErcÊs cordEiro dE castro Motorista 05061288/4

rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
sEcrEtaria dE Estado dE JUstiÇa E dirEitos HUMaNos, 
23 dE MarÇo dE 2022
JosÉ fraNcisco dE JEsUs PaNtoJa PErEira
secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 777364
Portaria N° 151 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, publicação no doE Nº 34.490, de 12 de fevereiro de 2021.
coNsidEraNdo, os termos do Processo Nº 2022/310565.
r E s o l v E:
CONCEDER DUAS diárias, em favor dos servidores desta SEJUDH, abaixo identificados, para Visitas às comunidades de refugiados Venezuelanos Warao 
situadas no município de Ananindeua/PA para identificação de demandas referentes à Etapa 3 do Projeto de Regularização Migratória – Edição 2022 – Dias 
21, 23, 24 e 25/03/2022.

NoMe carGo MatricULa
lorENa Brito roMÃo coordENadora 55586331/4

diEGo MENdEs da Mota coElHo dirEtor dE cidadaNia E dirEitos HUMaNos 5912132/3
ElaYNE cristiNa araÚJo roMário assistENtE social 54183017/3

rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
sEcrEtaria dE Estado dE JUstiÇa E dirEitos HUMaNos, 
23 dE MarÇo dE 2022
JosÉ fraNcisco dE JEsUs PaNtoJa PErEira
secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 777358

.

.

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto ecoNÔMico, 
MiNeraÇÃo e eNerGia

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo a coNtrato
termo aditivo: 02
contrato nº: 04/2020
data da assinatura: 22/03/2022.
Classificação do objeto: Outros
Justificativa: Justifica-se a celebração do presente aditivo devido ao acréscimo de 25% em relação ao seu valor inicial, de acordo com o art. 65, § 1º, da 
lei federal nº 8.666/93.
orçamento:

FUNcioNaL ProGraMÁtica ProJeto/ atiVidade descriÇÃo FoNte NatUreZa de 
desPesa aÇÃo detaLHada

VaLor
2º termo aditivo ao contrato 

nº 04/2020
r$

24101.22.122.1297 8338 operacionalização das ações   186765  
administrativas    

24101.25.752.1486 8797 articulação e acompanhamento de   260676  
Projetos Estruturantes    

  fomento à verticalização das     
24101.22.663.1498 8788 cadeias Produtivas dos Minerais   233096  

  Metálicos e Não Metálicos     
  Gestão das atividades de     

24101.22.663.1498 8523 Pesquisa, lavra, Exploração e
aproveitamento de recursos   232392  

  Minerários.

01010000 /
0101003245/01

01006359

   

24101.22.663.1498 8789 fomento ao setor de Gemas e  233105  
Metais Preciosos   

24101.22.663.1498 8787 fomento à verticalização da cadeia Produtiva dos agrominerais  233099  

24101.22.334.1498 8911 operacionalização do crédito do  200640  
Produtor   

24101.22.661.1498 8516 apoio aos arranjos Produtivos  187466  
locais 339033/339039 85.519,18

24101. 22.691.1498 8518 apoio ao setor de indústria,  233103  
comércio e serviços   

24101. 23.691.1498 8519 apoio a Micro e Pequenas  187446  
Empresas   

24101.23.691.1498 8786 Promoção de Produtos Paraenses no Mercado interno e Externo  260677  

24101.23.691.1498 8784 concessão de incentivos fiscais e
financeiros

 200638  
  

24101.22.130.1498 7657 concessões de infraestruturas   260678  
Públicas    

24101. 22.128.1508 8887 capacitação de agentes Públicos   260679  
24101.23.121.1508 7636 Estudos de Projetos para Parceria com a iniciativa Privada   232413  

coNtratado
Nome: NortE tUrisMo ltda EPP
c.N.P.J: 05.570.254/0001-69
Endereço: travessa Padre Prudência, nº 43, Bairro: comércio, cep.: 66.010.150, Belém/ Pa.
ordenador(a): aNadElia diviNa saNtos.

Protocolo: 777832
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terMo aditiVo a coNtrato
termo aditivo: 05
contrato nº: 03/2017
data da assinatura: 25/03/2022.
vigência: 27/03/2022 a 26/03/2023.
Classificação do objeto: Outros
Justificativa: Justifica-se a celebração do presente aditivo devido prorroga-
ção de prazo por mais 12 (doze) meses.
orçamento:
Unidade orçamentária: 24.101
função Programática: 22.122.1297-8338
Natureza da despesa: 339039
fonte: 0101002156
origem do recurso: Estadual
coNtratado
Nome: claro s/a
c.N.P.J: 40.432.544/0001-47
Endereço: rua Henri dunant, nº 780, torres a e B, santo amaro, são Pau-
lo, cep.: 04.709-110.
ordenador(a): aNadElia diviNa saNtos.

Protocolo: 777803

diÁria
.

Portaria N° 131/2022 – BeLÉM, de 28 de MarÇo de 2022.
Nome: JosÉ dos saNtos GUiMarÃEs/ Matricula:3254941/1/ cargo: 
Motorista/ origem: Belém-Pa/destino: igarapé açu-Pa/ Período: 
dia 17/03/2022/ diárias:0,5(meia) /objetivo: conduzir servidores da 
sEdEME, a fim de acompanharem o Governador Helder Barbalho em 
agenda pública na região.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças
Portaria N° 132/2022 – BeLÉM, de 28 de MarÇo de 2022.
Nome: JosÉ dos saNtos GUiMarÃEs/ Matricula:3254941/1/ cargo: Mo-
torista/ origem: Belém-Pa/destino: vigia-Pa/ Período: dia 16/02/2022/ 
Diárias:0,5(meia) /Objetivo: conduzir servidores da SEDEME, a fim de acom-
panharem o Governador Helder Barbalho em agenda pública na região.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças
Portaria N° 133/2022 – BeLÉM, de 28 de MarÇo de 2022.
Nome: JosÉ dos saNtos GUiMarÃEs/ Matricula:3254941/1/ cargo: 
Motorista/ origem: Belém-Pa/destino: Marituba-Pa/ Período: dia 
19/03/2022/ diárias:0,5(meia) /objetivo: conduzir servidores da sEdE-
ME, a fim de acompanharem o Governador Helder Barbalho em agenda 
pública na região.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças
Portaria N° 134/2022 – BeLÉM, de 28 de MarÇo de 2022.
Nome: JosÉ dos saNtos GUiMarÃEs/ Matricula:3254941/1/ cargo: 
Motorista/ origem: Belém-Pa/destino: Benevides-Pa/ Período: dia 
19/02/2022/ diárias:0,5(meia) /objetivo: conduzir servidores da sEdE-
ME, a fim de acompanharem o Governador Helder Barbalho em agenda 
pública na região.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 777850
Portaria N° 130/2022 - daF/sedeMe 
BeLÉM, 28 de MarÇo de 2022.
Nome:Mauro sergio ferreira de souza/Matricula:n°7003584/1/cargo:as-
sistente operacional 2/origem:Belém-Pa/destino: abaetetuba–Pa/Pe-
ríodo: 04 a 09/04/2022/diárias:5,5 (cinco e meia)/objetivo:conduzir o 
servidor desta sEdEME, que irá realizar o alinhamento técnico junto aos 
representantes dos órgãos licenciadores ambientais da região.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 777373
Portaria N° 129/2022 daF/sedeMe  
BeLÉM, de 28 de MarÇo de 2022.
Nome:BrUNo MEdEiros PoMPEU/Matricula:n° 5948369/1/cargo: Ge-
rente/origem:Belém-Pa/destino:Barcarena-Pa/Período: 31/03/2022 a 
31/03/2022/diárias:0,5 (meia)/objetivo: realizar visitas técnicas, junta-
mente com a comitiva do Governo de rondônia, à empresa Norsk Hydro 
Brasil e ao Porto de vila do conde – cdP.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 777392

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO DO PARÁ

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 004/2022 de 28 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 2022/297740 
devidamente justificado, considerando que o Parecer Jurídico nº 019/2022- 
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 sociedade segu-
radora para seguro predial/patrimonial dos imóveis locados pela compa-
nhia de desenvolvimento Econômico do Pará/codEc/Pa, por intermédio do 
contrato n° 04/2020, sede da entidade, localizado na av. Nazaré, n º 1297 
e estacionamento contíguo n° 1307, Bairro de Nazaré – cEP 66035-140, Be-
lém, Estado do Pará, bem como dos bens móveis e de consumo sob a guarda 
da Companhia, conforme especificações constantes do Termo de Referência, 
constante dos autos do Processo administrativo Nº 2022/297740;
ii - dEtErMiNar que seja contratada a empresa Porto sEGUro coMPa-
NHia dE sEGUros GErais - cNPJ nº 61.198.164/0001-60, situada à av. 
rio Branco, Nº 1489, rUa Guaianases, 1238, campos Elíseos, 
cEP: 01.205-001, são Paulo/sP.
lUtfala dE castro Bitar - PrEsidENtE | codEc.

Protocolo: 777483

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria
.

aNULar cLÁUsULa coNtratUaL
a PrEsidENtE da JUNta coMErcial do Estado do Pará- JUcEPa, 
usando das suas atribuições legais, rEsolvE:
art. 1º anular a cláusula 1.2 do 1º termo aditivo do contrato nº 005/2021, 
celebrado com a empresa ElEvatEX MaNUtENcao dE ElEvadorEs ltda, 
conforme processo nº 2021/988535.
assinatura: 25/03/2022.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
ordenadora: cilene Moreira sabino de oliveira – Presidente da JUcEPa.

Protocolo: 777251

.

.

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato
contrato: 005/2022 – JUcePa.
PaE n° 2022/187309
Exercício: 2022.
data da assinatura: 28/03/2022
valor do contrato r$ 71.225,00
(setenta e um mil,duzentos e vinte e cinco reais)
objeto: o presente contrato tem como objeto a contratação de pessoa 
jurídica especializada fornecimento de aparelhos de ar condicionado, jun-
tamente com a instalação, para atender as necessidades dos órgãos e enti-
dades do Poder Executivo Estadual, situados na Mesorregião Metropolitana 
de Belém, sendo Microrregião de Belém (ananindeua, Barcarena, Belém, 
Benevides, Marituba, santa Bárbara e santa isabel do Pará) e Microrregião 
de castanhal (Bujaru, castanhal, inhangapi, santa izabel do Pará e santo 
antônio do tauá), além dos Municípios de santarém, Marabá e altamira, 
conforme as especificações constantes no Edital 01/2021, o fornecimento 
pela coNtratada à coNtrataNtE, de consoante estabelecido no Proces-
so licitatório Nº 01/2021. Passam a fazer parte integrante deste contrato.
contratado: r fiGUEiro PErEira & cia ltda, empresa estabelecida nesta 
capital, situada rua Professor Nelson ribeiro - nº 51 – Bairro: telégrafo - c 
EP: 66.050-420 – Belém - Pará
orçamento:
sPlit’s e iNstalaÇÃo para sEdE: 72201.23.122.1297.8338 operacio-
nalização das ações administrativas Natureza da despesa: 449052.00 
Equipamento e Material Permanente 339039.00 outros serv de tercei-
ros – PJ fonte: 0261/0661 recursos da adm indireta (próprios) Pi: 
4120008338 e Pi: 4120008338c
sPlit’s e iNstalaÇÃo para Ud’s: 72201.23.691.1498.8783 Moderni-
zação do acesso ao registro Mercantil Natureza da despesa: 449052.00 
Equipamentos e Material Permanente 339039.00 outros serv de ter-
ceiros – PJ fonte: 0261/0661 rec da adm indireta ( próprios) Pi: 
2070008783e Pi: 2070008783c
dê ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ordenadora: cilene Moreira sabino de oliveira– Presidente da JUcEPa.

Protocolo: 777243

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica
.

terMo de cessÃo de Uso N°013/2022
PaE n° 2022/297573.
Partes: Junta comercial do Estado do Pará-JUcEPa e o secretaria Municipal 
de indústria e comércio, ciência e tecnologia, cNPJ: 04.144.168/0001-21.
Objeto: O presente Termo de Cessão de Uso nº 013/2022 − que trata da 
cessão de um espaço (sala) para utilização da JUcEPa, localizado na rua 
Wartello Prudente Nº 253 - vila Paulista, redenção/Pa .
vigência: 26/03/2022 a 25/03/2023.
data da assinatura: 26/03/2023.
ordenadora: cilene Moreira sabino de oliveira – Presidente da JUcEPa.

Protocolo: 777286
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terMo de cooPeraÇÃo N° 003/2022
PaE N° 2021/1062664
assinatura: 26/03/2022.
vigência: 26/03/2022 à 25/03/2023.
1. objeto: a cessão servidor (a) a ser designado (a) para prestar serviços 
exclusivamente para a JUcEPa, sem ônus para a cEssioNária,
Partes: Junta comercial do Estado do Pará e Prefeitura Municipal de canaã 
dos carajás- Pa, cNPJ: 01.613.321/0001-24.
ordenadora responsável: cilene Moreira sabino de oliveira - Presidente 
da JUcEPa.

Protocolo: 777277

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto UrBaNo
e oBras PÚBLicas

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº. 0277/2022, de 25 de MarÇo de 2022.
o sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo dE oBras PÚBlicas, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 08/02/2019, 
publicado no doE nº. 33.800, de 08/02/2019, e as que lhe foram dele-
gadas pela Portaria Nº. 072/2019, de 14/02/2019, publicada no doE 
nº 33.807 de 19/02/2019,
coNsidEraNdo a orientação do art. 67, da lei 8.666/93, e
coNsidEraNdo os termos do Processo 2022/353075, 
de 24/03/2022 - difis/sEdoP.
r E s o l v E:
i - dEsiGNar a servidora larissa dElfiNo saNtaNa rocHa, Matrí-
cula nº. 5939004/2,  cargo/função: técnico em Gestão de obras Públi-
cas – Engenheiro Sanitarista, como fiscal do Contrato celebrado entre 
a secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas 
– sEdoP e a Empresa abaixo:

coNtrato eMPresa oBJeto

33/2022
 

  E.N de sousa serviços Eireli EPP
 

construção do Microssistema de abastecimento de água na vila 
Nazaré, no Município de dom Eliseu/Pa.

ii – dEsiGNar o servidor lUis MarcElo alaMar dE soUsa, Matrícula nº. 
54190976/3, cargo/função: técnico em Gestão de obras Públicas – Enge-
nheiro Sanitarista, para acompanhar e fiscalizar, como suplente, a execução 
do contrato, acima descrito, nos impedimentos legais e eventuais do titular.
iii- Esta Portaria entra em vigor na data da publicação.
dê ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNtoNio JosE
secretário adjunto de Gestão de obras Públicas

Protocolo: 777602
Portaria Nº. 0276/2022, de 25 de MarÇo de 2022.
o sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo dE oBras PÚBlicas, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 08/02/2019, 
publicado no doE nº. 33.800, de 08/02/2019, e as que lhe foram dele-
gadas pela Portaria Nº. 072/2019, de 14/02/2019, publicada no doE 
nº 33.807 de 19/02/2019,
coNsidEraNdo a orientação do art. 67, da lei 8.666/93, e
coNsidEraNdo os termos do Processo 2022/351715, 
de 24/03/2022 - difis/sEdoP.
r E s o l v E:
i - dEsiGNar o servidor láZaro cÉZar da silva liMa JÚNior, Matrícula 
nº 5913247/3, cargo/função: diretor de Planejamento de obras e confor-
midade, como fiscal do Contrato celebrado entre a Secretaria de Estado de 
desenvolvimento Urbano e obras Públicas – sEdoP e a Empresa abaixo:

coNtrato eMPresa oBJeto

23/2022 M Pamplona construções Eireli EPP
Execução dos serviços referentes à implantação de Núcleos ope-
racionais nos Municípios do Estado do Pará, no Âmbito do Projeto 

Municípios sustentáveis do caf.

ii – dEsiGNar o servidor lEo cristiaNo da costa saNtos, Matrícula 
nº 5965143/1, cargo/função: técnico em Gestão de obras Públicas- En-
genheiro Civil, para acompanhar e fiscalizar, como suplente, a execução do 
contrato, acima descrito, nos impedimentos legais e eventuais do titular.
iii- Esta Portaria entra em vigor na data da publicação.
dê ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNtoNio JosE
secretário adjunto de Gestão de obras Públicas

Protocolo: 777605
Portaria Nº. 0275/2022, de 25 de MarÇo de 2022.
o sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo dE oBras PÚBlicas, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 08/02/2019, 
publicado no doE nº. 33.800, de 08/02/2019, e as que lhe foram delega-
das pela Portaria Nº. 072/2019, de 14/02/2019, publicada no doE nº 
33.807 de 19/02/2019,
coNsidEraNdo a orientação do art. 67, da lei 8.666/93, e
coNsidEraNdo os termos do Processo 2022/350695,
de 24/03/2022 - difis/sEdoP.
r E s o l v E:
i - dEsiGNar o servidor MarcUs viNiciUs aNGEliM dE aZEvEdo, Ma-
trícula nº 5936254/2, Cargo/Função: Coordenador, como fiscal do Convê-
nio celebrado entre a secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e 
obras Públicas – sEdoP e o Órgão abaixo:
coNVÊNio ÓrGÃo oBJeto

14/2022 Prefeitura Municipal de Muaná construção de orla em concreto armado, no Município de Muaná/Pa.

ii – dEsiGNar o servidor GilMar fraNco Mota, Matrícula nº 
54195705/2, Cargo/Função: Coordenador, para acompanhar e fiscalizar, 
como suplente, a execução do convênio, acima descrito, nos impedi-
mentos legais e eventuais do titular.
iii- Esta Portaria entra em vigor na data da publicação.
dê ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNtoNio JosE
secretário adjunto de Gestão de obras Públicas

Protocolo: 777612
Portaria Nº. 0274/2022, de 25 de MarÇo de 2022.
o sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo dE oBras PÚBlicas, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 08/02/2019, 
publicado no doE nº. 33.800, de 08/02/2019, e as que lhe foram delega-
das pela Portaria Nº. 072/2019, de 14/02/2019, publicada no doE nº 
33.807 de 19/02/2019,
coNsidEraNdo a orientação do art. 67, da lei 8.666/93, e
coNsidEraNdo os termos do Processo 2022/350671, 
de 24/03/2022 - difis/sEdoP.
r E s o l v E:
i - dEsiGNar o servidor WlYElisoN BarBosa cErEJa, Matrícula nº 
5951197/2, Cargo/Função: Coordenador de Núcleo, como fiscal do Con-
trato celebrado entre a secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e 
obras Públicas – sEdoP e a Empresa abaixo:

coNtrato eMPresa oBJeto

36/2022 if construções ltda Epp construção de rede coletora, EtE e drenagem do Projeto terpaz- Usina 
da Paz do Benguí, no Município de Belém/Pa.

ii – dEsiGNar a servidora lia PErEira PiNHEiro, Matrícula nº 5965152/1, 
cargo/função: técnico em Gestão de obras Públicas- Engenheiro sanita-
rista, para acompanhar e fiscalizar, como suplente, a execução do contra-
to, acima descrito, nos impedimentos legais e eventuais do titular.
iii- Esta Portaria entra em vigor na data da publicação.
dê ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNtoNio JosE
secretário adjunto de Gestão de obras Públicas

Protocolo: 777609

errata
.

errata
Na matéria, protocolo nº 776996, publicada no doE nº 34.909, de 
28/03/2022, referente ao 2º termo aditivo ao cooperação técnica nº 01/2020:.
oNde se LÊ: vigência: 24/02/2022 a 24/03/2023
Leia-se: vigência: 24/03/2022 a 24/03/2023;
oNde se LÊ:data de assinatura: 24/02/2022
Leia-se: data de assinatura: 24/03/2022
ordenador: Benedito ruy santos cabral
secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 777779
errata
Na matéria, protocolo 648892, publicado no doE nº 34.564, de 27/04//2021:
onde se lê: 1º tac Nº 04/2019 – cP 02/2018;
Leia-se: 1º apostilamento do contrato Nº 04/2019 – cPi Nº 02/2018
ordenador: Benedito ruy santos cabral
secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 777601

aPostiLaMeNto
.

2º aPostiLaMeNto do coNtrato Nº 04/2019 – cPi Nº 02/2018
Partes:
secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – 
cNPJ 03.137.985/0001-90
consórcio Pavienge – ibiza – cNPJ 33.932.590/0001-40
oBJEto: Execução de serviços de terraplanagem, pavimentação e drena-
gem pluvial, nos municípios de Placas, rurópolis e Uruará, no Estado do 
Pará/Brasil, neste Estado.
Justificativa: Reajustar os valores do Instrumento original, cfe. Art. 65, § 
8º da lei nº 8.666/93
Percentual do reajuste: 27,6596%
Período de execução: 20/09/2021 a 19/09/2022
dotação orçamentária: 07101 15.451.1489.7645 0130/0330 449051
data de assinatura: 24/03/2022
ordenador: Benedito ruy santos cabral
secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 777231

coNVÊNio
.

eXtrato do coNVÊNio Nº 35/2022
Partes:
secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas - 
cNPJ 03.137.985/0001-90
Prefeitura Municipal de Bagre – cNPJ 04.876.538/0001-15
objeto: sistema de abastecimento de água – 1º Etapa
vigência: 29/03/2022 a 29/09/2023
valor Global: r$ 5.176.256,87
dotação orçamentária:
-sEdoP:
07101 15.512.1489.7567 444042 0101/0301- 
Nota de Empenho: 2022NE00625
-PrEfEitUra dE BaGrE
0205 15.512.0037.1011 449051 1500.
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foro: Belém
data da assinatura: 28/03/2022
responsável pela Entidade recebedora dos recursos:
cleberson farias lobato rodrigues
ordenador responsável:
Benedito ruy santos cabral
secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 777851

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 0273/2022, de 25 de MarÇo de 2022.
o sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo dE oBras PÚBlicas, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 08/02/2019, 
publicado no doE nº. 33.800, de 08/02/2019, e as que lhe foram dele-
gadas pela Portaria Nº. 072/2019, de 14/02/2019, publicada no doE 
nº 33.807 de 19/02/2019,
coNsidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, 
da lei nº. 5.810, de 24 de Janeiro de 1994; e
coNsidEraNdo os autos do Processo nº 2022/344046, 
de 23/03/2022 – cosG/sEdoP;
rEsolvE:
i - coNcEdEr ao servidor HUGo dErlaYtE NUNEs dE liMa, Matrícula 
n°. 5550/1; cargo/função: Motorista, suprimento de fundos no valor 
de R$ 50,00 (cinquenta reais) o qual deverá observar a classificação 
orçamentária abaixo:

Programa de trabalho fonte de recurso Natureza de despesa valor
07.7552 0101 339033 50,00

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;
arNaldo doPaZo aNtoNio JosE
secretário adjunto de Gestão de obras Públicas

Protocolo: 777655

diÁria
.

Portaria Nº. 0272/2022, de 25 de MarÇo de 2022.
o sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo dE oBras PÚBlicas, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 08/02/2019, 
publicado no doE nº. 33.800, de 08/02/2019, e as que lhe foram dele-
gadas pela Portaria Nº. 072/2019, de 14/02/2019, publicada no doE 
nº 33.807 de 19/02/2019,
coNsidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, 
da lei nº. 5.810, de 24 de Janeiro de 1994; e
coNsidEraNdo os termos do Processo nº 2022/344046, 
de 23/03/2022 – coaP/sEdoP.
r E s o l v E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diária aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: reinaldo osvaldo de alcântara Peixoto, Matrícula nº. 57176412/1; 
cargo/função: técnico em Gestão de obras Públicas-arquiteto.
OBJETIVO: Levantamento técnico e fotográfico de imóvel para elaboração 
de laudo de avaliação imobiliária para aluguel do mesmo e pesquisa de 
mercado mobiliário, na avenida Barão do rio Branco nº1976 e na rua Wa-
shington Bastos nº 1331, Bairro Nova olinda, no Município de castanhal/
Pa, referente aos Processos 2022/101312 e 2022/101484, respectivamen-
te. E na rua Barão do Guajará, Bairro vila do Guajará, s/N, referente ao 
Processo 2021/1299843, no Município de colares/Pa.
NoME: Hugo derlayte Nunes de lima, Matrícula nº. 5550/1; cargo/fun-
ção: Motorista.
oBJEtivo: conduzir o veículo com o servidor, aos referidos Municípios.
dEstiNo: castanhal/colares/Pa.
diárias: 1,5 (uma e meia).
PErÍodo: 31/03 a 01/04/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNtoNio JosE
secretário adjunto de Gestão de obras Públicas

Protocolo: 777653
Portaria Nº. 0271/2022, de 25 de MarÇo de 2022.
o sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo dE oBras PÚBlicas, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 08/02/2019, 
publicado no doE nº. 33.800, de 08/02/2019, e as que lhe foram dele-
gadas pela Portaria Nº. 072/2019, de 14/02/2019, publicada no doE 
nº 33.807 de 19/02/2019,
coNsidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, 
da lei nº. 5.810, de 24 de Janeiro de 1994; e
coNsidEraNdo os termos do Processo nº 2022/332883, 
de 21/03/2022 – coaP/sEdoP;
r E s o l v E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diária aos servido-
res abaixo relacionados:
NoME: adolfo de oliveira santa Brígida, Matrícula nº 32760/1; 
cargo/função: auxiliar da Engenharia.
oBJEtivo: levantamentos técnicos, vistoria e pesquisa imobiliária aos 
Municípios, para avaliação dos imóveis para locação nos Municípios de Xin-
guara e são Geraldo do araguaia/Pa. de acordo com a solicitação dos 
processos anexados ao PaE.
NoME: Jonatas soares Pereira, Matrícula nº 57202050/2; 
cargo/função: Motorista.

oBJEtivo: conduzir o veículo com o servidor, aos referidos Municípios.
dEstiNo: Xinguara/são Geraldo do araguaia/Pa.
diárias: 4,5 (quatro e meia).
PErÍodo: 04 a 08/04/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNtoNio JosE
secretário adjunto de Gestão de obras Públicas

Protocolo: 777617

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ

.

oUtras MatÉrias
.

coMPaNHia de saNeaMeNto do ParÁ – cosaNPa
coMPaNHia FecHada
cNPJ N. 04.945.341/0001-90
aViso aos acioNistas
comunicamos aos acionistas da coMPaNHia dE saNEaMENto do Pará 
– cosaNPa que se encontram à disposição, na sede social da compa-
nhia, localizada na avenida Magalhães Barata, nº. 1201 – Belém – Pará, 
os documentos a que se refere o art. 133 da lei nº. 6.404/76, relativo 
ao exercício findo em 31/12/2021.
Belém, 29 de março de 2022.
JosÉ aNtoNio dE aNGElis
Presidente

Protocolo: 777384

COMPANHIA DE HABITAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria N.º 042/2022 – Presi
o dirEtor PrEsidENtE da coMPaNHia dE HaBitaÇÃo do Estado do 
Pará-coHaB/Pa, no uso de suas atribuições legais e estatutárias e;
coNsidEraNdo os termos do Processo Eletrônico nº 2022/287294, que 
trata do afastamento da titular da Gerência Estratégica de Projetos – GE-
Pro, NilcE arYEl olivEira silva, matrícula nº 5947197/1, no período 
de 21 a 30.03.2022, por motivo de férias.
r E s o l v E:
1. dEsiGNar a Engenheira, Marcia cristiNa Barroso liMa, matrí-
cula nº 57176102/1, para substituir a Gerente Estratégica em tela, no 
período acima referido.
2. faZEr vigorar os efeitos da presente Portaria, a contar de 21.03.2022, 
revogando-se as disposições em contrário.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
Belém, 17 de março de 2022.
orlaNdo rEis PaNtoJa
diretor Presidente

Protocolo: 777762

oUtras MatÉrias
.

resoLUÇÃo de diretoria Nº 002/2022.
disPÕE soBrE a coNcEssÃo dE licENÇa sEM vENciMENto ao fUN-
cioNário ivaN castro araÚJo JÚNior.
a dirEtoria EXEcUtiva da coMPaNHia dE HaBitaÇÃo do Estado do 
Pará – coHaB/Pa, usando de suas atribuições legais e estatutárias e,
coNsidEraNdo o teor do Processo nº 2022/057190;
coNsidEraNdo a Manifestação da gerência Estratégica de Gestão de Pes-
soas – GEGEP, o qual mencionou os aspectos laborais e normativos para 
usufruto da licença;
coNsidEraNdo a Manifestação da assessoria Jurídica – asJUr, a qual 
não vislumbra óbice ao deferimento do pleito;
CONSIDERANDO, finalmente, a cláusula 25º do ACT 2021/2022 e o Regu-
lamento de Pessoal da companhia, art. 103 ao art. 109.
r E s o l v E:
1.coNcEdEr a licença sem vencimento ao funcionário ivaN castro 
araÚJo JÚNior, pelo período de 02 (dois) anos;
2. dEtErMiNar que o período da licença sem vencimento seja de 
03/01/2022 a 31/12/2023; e,
3. faZEr vigorar os efeitos da presente resolução, revogando-se as dis-
posições em contrário.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
Belém/Pará, 07 de março de 2022.
orlaNdo rEis PaNtoJa
diretor Presidente
lUÍs aNdrÉ HENdErsoN GUEdEs dE olivEira
diretor de Programa Especial de Moradia
MoNiQUE aNtUNEs da costa
diretora de Políticas Habitacionais
aNtÔNio cláUdio BarBosa MUtraN dE carvalHo
diretor técnico

Protocolo: 777526
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secretaria de estado de 
ciÊNcia, tecNoLoGia e edUcaÇÃo 
sUPerior, ProFissioNaL e 
tecNoLÓGica

.

.

.

errata
.

errata ao extrato do edital de credenciamento nº 015/2022, con-
forme processo nº 2022/43381, para fins de selecionar Instituições de 
Ensino superior (iEs) públicas e privadas interessadas em celebrar par-
cerias ou contratos na área de educação superior, por meio da oferta de 
cursos de pós-graduação (lato sensu) nas diversas regiões paraenses, de 
acordo com a lei  federal nº 8.666/93 e na lei Estadual nº 9.324/2021.
itEM 13. dos PraZos
fica estipulado novo cronograma conforme alterações abaixo.
onde se lê:
Quadro 2 – cronograma do edital de credenciamento 015/2022

etaPas PraZos
Publicação do Edital de credenciamento nº 015/2022 no 

sítio:
www.sectet.pa.gov.br 24/03/2022

Período para recebimento da documentação através do 
e-mail:

pos.formapara@sectet.pa.gov.br

da 00:00h do dia 30/03/2022 até às 23:59h do 
dia 18/04/2022

divulgação do resultado no sítio
www.sectet.pa.gov.br 25/04/2022

interposição de recursos contra o resultado
através de manifestação via e-mail: pos.formapa-

ra@sectet.pa.gov.br
26/04/2022

análise dos recursos pela comissão de seleção 02 a 03/05/2022
Homologação e publicação do resultado definitivo, com 

divulgação das decisões recursais proferidas (se houver) no 
sítiowww.sectet.pa.gov.br 05/05/2022

Leia-se:
Quadro 2 – cronograma do edital de credenciamento 015/2022

etaPas PraZos
Publicação do Edital de credenciamento nº 015/2022 no 

sítio:
www.sectet.pa.gov.br 24/03/2022

Período para recebimento da documentação através do 
e-mail:

pos.formapara@sectet.pa.gov.br

da 00:00h do dia 30/03/2022 até às 23:59h do 
dia 17/05/2022

Período para análise da documentação pela comissão Espe-
cial de credenciamento de 18/05/2022 a 20/05/2022

divulgação do resultado no sítio
www.sectet.pa.gov.br 24/05/2022

interposição de recursos contra o resultado
através de manifestação via e-mail: pos.formapa-

ra@sectet.pa.gov.br
25/05/2022

análise dos recursos pela comissão de seleção 26 a 27/05/2022
Homologação e publicação do resultado definitivo, com 

divulgação das decisões recursais proferidas (se houver) no 
sítiowww.sectet.pa.gov.br 31/05/2022

aNeXo Vi: QUadro de teMas Para credeNciaMeNto
onde se lê:
19 - Ensino e aprendizagem de língua Portuguesa: uma abordagem internacional.
Leia-se:
19 - Ensino e aprendizagem de língua Portuguesa: uma abordagem interacional.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e tecnológica, em 28 de março de 2022.

Protocolo: 777738

.

.

aPostiLaMeNto
.

eXtrato de aPostiLaMeNto Nº 03
contrato nº 011/2021– sectet/ eMPresa iNterceLeri tecNo-
LoGia Para edUcaÇÃo Ltda
Processo nº 2020/927843
assinatura: 28/03/2022
Justificativa: Tendo em vista o que consta nos autos do Processo nº 
2020/927843, referente ao contrato nº 011/2021– sEctEt/ EMPrEsa iN-
tErcElEri tEcNoloGia Para EdUcaÇÃo ltda, alterar o Elemento de 
despesa para 339040, em conformidade com os termos do § 8º, artigo 65, 
da lei nº 8.666/93.
Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições não alteradas pelo pre-
sente apostilamento.
ordenador: carlos EdilsoN dE alMEida MaNEscHY, secretário de Estado.

Protocolo: 777826

eXtrato do aPostiLaMeNto Nº 06
coNtrato de GestÃo Nº 001/2015 – sectet/FUNdaÇÃo GUaMÁ
Processo nº 2014/547977
assinatura: 28/03/2022
Justificativa: Tendo em vista o que consta nos autos do Processo nº 
2014/547977, referente ao contrato de Gestão 001/2015 – sEctEt/fun-
ção Guamá, alterar a dotação orçamentária do 12º termo aditivo ao con-
trato de Gestão, passando a ser utilizada para a execução do referido ter-
mo aditivo a dotação orçamentária conforme tabela abaixo, em conformi-
dade com os termos do § 8º do artigo 65 e artigo 116 da lei nº 8.666/92.

FUNcioNaL 
ProGraMÁtica

eLeMeNto 
de 

desPesa
FoNte PLaNo 

iNterNo aÇÃo

48101.19.571.1490.8929 335041 0124008794 / 
0324008794 207.000.8929c 274867

48101.19.571.1490.8929 445042 0124008794 / 
0324008794 207.000.8929E 274867

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições não alteradas pelo pre-
sente apostilamento.
ordenador: carlos EdilsoN dE alMEida MaNEscHY - secretário de Estado.

Protocolo: 777402

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 195 de 28 de MarÇo de 2022
a sEcrEtária adJUNta dE Estado dE ciÊNcia, tEcNoloGia E EdUca-
ÇÃo sUPErior, ProfissioNal E tEcNolÓGica, coM BasE No dEcrEto 
, dE 21.02.2019, publicado no doE Nº 33.811, de 22.02.2019.
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 2022/362649.
r E s o l v E:
coNcEdEr aos servidores carlos EdilsoN dE alMEida MaNEscHY, 
identidade funcional nº 55586075/3, ocupante do cargo de secretário 
de Estado, ½ ( meia) diária, para participar de atividades do ProGraMa 
forMa Pará  em capanema-Pa, no dia 30/03/2022, e BENiGNo israEl 
QUEiroZ filGUEiras, identidade funcional nº 54194570/1, ocupante do 
cargo de Motorista, lotado na diretoria de administração e finanças – daf, 
que conduzirá o secretário de Estado ao referido município.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
 Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profis-
sional e tecnológica, em 28 de março de 2022.
EdilZa JoaNa olivEira foNtEs
secretária adjunta.

Protocolo: 777586
Portaria Nº 194 de 28 de MarÇo de 2022
o dirEtor dE adMiNistraÇÃo E fiNaNÇas, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela Portaria nº 703/2020 de 30.03.2020, publicada 
no doE nº 34.163 de 31.03.2020,
coNsidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNsidEraNdo o processo nº 2022/356933;
r E s o l v E:
i – autorizar o servidor daNiEl JosÉ BarBosa sidÔNio, identidade fun-
cional nº 54186791/4, ocupante do cargo de assistente administrativo, a 
viajar para aos municípios de são sebastião da Boa vista-Pa e curralinho-
PA, no período de 30/03 a 03/04/2022, a fim de realizar visitas técnicas, 
implantação do curso de Enfermagem/UEPa, e em curralinho-Pa, para 
realizar divulgação do Processo seletivo do curso de História/UfPa ambas 
pelo Programa Pará.
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 28 de março de 2022.
adEJard Gaia crUZ
diretor de administração e finanças

Protocolo: 777576
Portaria Nº 196 de 28 de MarÇo de 2022
o dirEtor dE adMiNistraÇÃo E fiNaNÇas, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela Portaria nº 703/2020 de 30.03.2020, publicada 
no doE nº 34.163 de 31.03.2020.
coNsidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNsidEraNdo o processo nº 2022/309170.
r E s o l v E:
coNcEdEr à bolsista do ProNatEc, Maria BEatriZ MaNdElErt 
PadovaNi, cPf nº 068.531.418-90, lotada na diretoria de Educação 
Superior, Profissional - DETEC, 01 (uma) diária a título de complementação 
da Portaria 162, de 17/03/2022, publicada no d.o.E. nº 34.897, de 
18/03/2022, para a viagem a Brasília-DF, no dia 22/03/2022, a fim de 
participar em reuniões com setores e dirigentes no Ministério da Educação.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e tecnológica, em 28 de março de 2022. 
adEJard Gaia crUZ
diretor de administração e finanças

Protocolo: 777805
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Portaria Nº 197 de 28 de MarÇo de 2022
o dirEtor dE adMiNistraÇÃo E fiNaNÇas, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela Portaria nº 703/2020 de 30.03.2020, publicada 
no doE nº 34.163 de 31.03.2020,
coNsidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNsidEraNdo o processo nº 2022/361975;
r E s o l v E:
i – autorizar os servidores JosÉ PErEira E silva NEto, identidade fun-
cional nº 5905193/3, ocupante do cargo de Gerente, lotado na diretoria 
de Educação Profissional e Tecnológica – DETEC, a viajar para o município 
de Capanema-PA, no dia 30/03/2022, a fim de participar de reuniões para 
cooperação e implantação de cursos técnicos no município, e adailtoN 
soUZa do rosario, identidade funcional nº 5964602/1, ocupante do 
cargo de Motorista, lotado na diretoria de administração e finanças – daf, 
que conduzirá o servidor da dEtEc, ao referido município.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 1/2 (meia) diária 
aos servidores acima, que se deslocarão conforme item i.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e tecnológica, em 28 de março de 2022.
adEJard Gaia crUZ
diretor de administração e finanças

Protocolo: 777845

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de terMo de coNcessÃo de BoLsa de iNceNtiVo do 
ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENtE: secretaria de Estado de ciência, tecnologia e Educação su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do Bolsista: ana cecilia Pereira da costa
oBJEto: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de incen-
tivo ao bolsista selecionado (a) para a função de apoio as atividades admi-
nistrativas, por meio do Edital de credenciamento nº 002/2022 - sEctEt 
- Edital de credenciamento de profissionais especializados para atuarem 
nas funções de instrutoria, coordenação e apoio às atividades administra-
tivas para atendimento às demandas do programa Pará Profissional, sem 
geração de vínculo empregatício com o estado do Pará.
valor da Bolsa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 20,00 (vinte 
reais) por hora, limitada a um máximo de 160 (cento e sessenta) horas ao mês.
viGÊNcia da Bolsa: a contar da data assinatura, até 28/09/2022
data dE assiNatUra: 29/03/2022
ordENador
carlos Edilson de almeida Maneschy
eXtrato de terMo de coNcessÃo de BoLsa de iNceNtiVo do 
ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENtE: secretaria de Estado de ciência, tecnologia e Educação su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do Bolsista: Jaqueline cleópata santiago coelho Borges
oBJEto: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de incen-
tivo ao bolsista selecionado (a) para a função de apoio as atividades admi-
nistrativas, por meio do Edital de credenciamento nº 002/2022 - sEctEt 
- Edital de credenciamento de profissionais especializados para atuarem 
nas funções de instrutoria, coordenação e apoio às atividades administra-
tivas para atendimento às demandas do programa Pará Profissional, sem 
geração de vínculo empregatício com o estado do Pará.
valor da Bolsa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 20,00 
(vinte reais) por hora, limitada a um máximo de 160 (cento e sessenta) 
horas ao mês.
viGÊNcia da Bolsa: a contar da data assinatura, até 28/09/2022
data dE assiNatUra: 29/03/2022
ordENador
carlos Edilson de almeida Maneschy
eXtrato de terMo de coNcessÃo de BoLsa de iNceNtiVo do 
ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENtE: secretaria de Estado de ciência, tecnologia e Educação su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do Bolsista: Nara Paiva de lima
oBJEto: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de incen-
tivo ao bolsista selecionado (a) para a função de apoio as atividades admi-
nistrativas, por meio do Edital de credenciamento nº 002/2022 - sEctEt 
- Edital de credenciamento de profissionais especializados para atuarem 
nas funções de instrutoria, coordenação e apoio às atividades administra-
tivas para atendimento às demandas do programa Pará Profissional, sem 
geração de vínculo empregatício com o estado do Pará.
valor da Bolsa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 20,00 (vinte 
reais) por hora, limitada a um máximo de 160 (cento e sessenta) horas ao mês.
viGÊNcia da Bolsa: a contar da data assinatura, até 28/09/2022
data dE assiNatUra: 29/03/2022
ordENador
carlos Edilson de almeida Maneschy
eXtrato de terMo de coNcessÃo de BoLsa de iNceNtiVo do 
ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENtE: secretaria de Estado de ciência, tecnologia e Educação su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do Bolsista: Juliana Monteiro costa Nery
oBJEto: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de incen-
tivo ao bolsista selecionado (a) para a função de apoio as atividades admi-
nistrativas, por meio do Edital de credenciamento nº 002/2022 - sEctEt 
- Edital de credenciamento de profissionais especializados para atuarem 

nas funções de instrutoria, coordenação e apoio às atividades administra-
tivas para atendimento às demandas do programa Pará Profissional, sem 
geração de vínculo empregatício com o estado do Pará.
valor da Bolsa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 20,00 (vinte 
reais) por hora, limitada a um máximo de 160 (cento e sessenta) horas ao mês.
viGÊNcia da Bolsa: a contar da data assinatura, até 28/09/2022
data dE assiNatUra: 29/03/2022
ordENador
carlos Edilson de almeida Maneschy
eXtrato de terMo de coNcessÃo de BoLsa de iNceNtiVo do 
ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENtE: secretaria de Estado de ciência, tecnologia e Educação su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do Bolsista: Elck Maisa andrade Pequeno
oBJEto: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de incen-
tivo ao bolsista selecionado (a) para a função de apoio as atividades admi-
nistrativas, por meio do Edital de credenciamento nº 002/2022 - sEctEt 
- Edital de credenciamento de profissionais especializados para atuarem 
nas funções de instrutoria, coordenação e apoio às atividades administra-
tivas para atendimento às demandas do programa Pará Profissional, sem 
geração de vínculo empregatício com o estado do Pará.
valor da Bolsa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 20,00 (vinte 
reais) por hora, limitada a um máximo de 160 (cento e sessenta) horas ao mês.
viGÊNcia da Bolsa: a contar da data assinatura, até 28/09/2022
data dE assiNatUra: 29/03/2022
ordENador
carlos Edilson de almeida Maneschy
eXtrato de terMo de coNcessÃo de BoLsa de iNceNtiVo do 
ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENtE: secretaria de Estado de ciência, tecnologia e Educação su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do Bolsista: Marcos vinicius Pereira Morais
oBJEto: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de incen-
tivo ao bolsista selecionado (a) para a função de apoio as atividades admi-
nistrativas, por meio do Edital de credenciamento nº 002/2022 - sEctEt 
- Edital de credenciamento de profissionais especializados para atuarem 
nas funções de instrutoria, coordenação e apoio às atividades administra-
tivas para atendimento às demandas do programa Pará Profissional, sem 
geração de vínculo empregatício com o estado do Pará.
valor da Bolsa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 20,00 (vinte 
reais) por hora, limitada a um máximo de 160 (cento e sessenta) horas ao mês.
viGÊNcia da Bolsa: a contar da data assinatura, até 28/09/2022
data dE assiNatUra: 29/03/2022
ordENador
carlos Edilson de almeida Maneschy
eXtrato de terMo de coNcessÃo de BoLsa de iNceNtiVo do 
ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENtE: secretaria de Estado de ciência, tecnologia e Educação su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do Bolsista: Nilzidelia Eluan tavares
oBJEto: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de incen-
tivo ao bolsista selecionado (a) para a função de apoio as atividades admi-
nistrativas, por meio do Edital de credenciamento nº 002/2022 - sEctEt 
- Edital de credenciamento de profissionais especializados para atuarem 
nas funções de instrutoria, coordenação e apoio às atividades administra-
tivas para atendimento às demandas do programa Pará Profissional, sem 
geração de vínculo empregatício com o estado do Pará.
valor da Bolsa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 20,00 (vinte 
reais) por hora, limitada a um máximo de 160 (cento e sessenta) horas ao mês.
viGÊNcia da Bolsa: a contar da data assinatura, até 28/09/2022
data dE assiNatUra: 29/03/2022
ordENador
carlos Edilson de almeida Maneschy
eXtrato de terMo de coNcessÃo de BoLsa de iNceNtiVo do 
ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENtE: secretaria de Estado de ciência, tecnologia e Educação su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do Bolsista: Keila de andrade ferreira
oBJEto: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de incen-
tivo ao bolsista selecionado (a) para a função de apoio as atividades admi-
nistrativas, por meio do Edital de credenciamento nº 002/2022 - sEctEt 
- Edital de credenciamento de profissionais especializados para atuarem 
nas funções de instrutoria, coordenação e apoio às atividades administra-
tivas para atendimento às demandas do programa Pará Profissional, sem 
geração de vínculo empregatício com o estado do Pará.
valor da Bolsa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 20,00 (vinte 
reais) por hora, limitada a um máximo de 160 (cento e sessenta) horas ao mês.
viGÊNcia da Bolsa: a contar da data assinatura, até 28/09/2022
data dE assiNatUra: 29/03/2022
ordENador
carlos Edilson de almeida Maneschy
eXtrato de terMo de coNcessÃo de BoLsa de iNceNtiVo do 
ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENtE: secretaria de Estado de ciência, tecnologia e Educação su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do Bolsista: caroline Pinheiro dias
oBJEto: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de incen-
tivo ao bolsista selecionado (a) para a função de apoio as atividades admi-
nistrativas, por meio do Edital de credenciamento nº 002/2022 - sEctEt 
- Edital de credenciamento de profissionais especializados para atuarem 
nas funções de instrutoria, coordenação e apoio às atividades administra-
tivas para atendimento às demandas do programa Pará Profissional, sem 
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geração de vínculo empregatício com o estado do Pará.
valor da Bolsa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 20,00 (vinte 
reais) por hora, limitada a um máximo de 160 (cento e sessenta) horas ao mês.
viGÊNcia da Bolsa: a contar da data assinatura, até 28/09/2022
data dE assiNatUra: 29/03/2022
ordENador
carlos Edilson de almeida Maneschy
eXtrato de terMo de coNcessÃo de BoLsa de iNceNtiVo do 
ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENtE: secretaria de Estado de ciência, tecnologia e Educação su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do Bolsista: fernando costa Galvão
oBJEto: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de incen-
tivo ao bolsista selecionado (a) para a função de apoio as atividades admi-
nistrativas, por meio do Edital de credenciamento nº 002/2022 - sEctEt 
- Edital de credenciamento de profissionais especializados para atuarem 
nas funções de instrutoria, coordenação e apoio às atividades administra-
tivas para atendimento às demandas do programa Pará Profissional, sem 
geração de vínculo empregatício com o estado do Pará.
valor da Bolsa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 20,00 
(vinte reais) por hora, limitada a um máximo de 160 (cento e sessenta) 
horas ao mês.
viGÊNcia da Bolsa: a contar da data assinatura, até 28/09/2022
data dE assiNatUra: 29/03/2022
ordENador
carlos Edilson de almeida Maneschy
eXtrato de terMo de coNcessÃo de BoLsa de iNceNtiVo do 
ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENtE: secretaria de Estado de ciência, tecnologia e Educação su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do Bolsista: Meriani dos santos Gonçalves
oBJEto: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de incen-
tivo ao bolsista selecionado (a) para a função de apoio as atividades admi-
nistrativas, por meio do Edital de credenciamento nº 002/2022 - sEctEt 
- Edital de credenciamento de profissionais especializados para atuarem 
nas funções de instrutoria, coordenação e apoio às atividades administra-
tivas para atendimento às demandas do programa Pará Profissional, sem 
geração de vínculo empregatício com o estado do Pará.
valor da Bolsa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 20,00 
(vinte reais) por hora, limitada a um máximo de 160 (cento e sessenta) 
horas ao mês.
viGÊNcia da Bolsa: a contar da data assinatura, até 28/09/2022
data dE assiNatUra: 29/03/2022
ordENador
carlos Edilson de almeida Maneschy
eXtrato de terMo de coNcessÃo de BoLsa de iNceNtiVo do 
ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENtE: secretaria de Estado de ciência, tecnologia e Educação su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do Bolsista: sandra Helena fonseca de vilhena
oBJEto: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de incen-
tivo ao bolsista selecionado (a) para a função de apoio as atividades admi-
nistrativas, por meio do Edital de credenciamento nº 002/2022 - sEctEt 
- Edital de credenciamento de profissionais especializados para atuarem 
nas funções de instrutoria, coordenação e apoio às atividades administra-
tivas para atendimento às demandas do programa Pará Profissional, sem 
geração de vínculo empregatício com o estado do Pará.
valor da Bolsa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 20,00 (vinte 
reais) por hora, limitada a um máximo de 160 (cento e sessenta) horas ao mês.
viGÊNcia da Bolsa: a contar da data assinatura, até 28/09/2022
data dE assiNatUra: 29/03/2022
ordENador
carlos Edilson de almeida Maneschy
eXtrato de terMo de coNcessÃo de BoLsa de iNceNtiVo do 
ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENtE: secretaria de Estado de ciência, tecnologia e Educação su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do Bolsista: diego costa de oliveira
oBJEto: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de incen-
tivo ao bolsista selecionado (a) para a função de apoio as atividades admi-
nistrativas, por meio do Edital de credenciamento nº 002/2022 - sEctEt 
- Edital de credenciamento de profissionais especializados para atuarem 
nas funções de instrutoria, coordenação e apoio às atividades administra-
tivas para atendimento às demandas do programa Pará Profissional, sem 
geração de vínculo empregatício com o estado do Pará.
valor da Bolsa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 20,00 
(vinte reais) por hora, limitada a um máximo de 160 (cento e sessenta) 
horas ao mês.
viGÊNcia da Bolsa: a contar da data assinatura, até 28/09/2022
data dE assiNatUra: 29/03/2022
ordENador
carlos Edilson de almeida Maneschy
eXtrato de terMo de coNcessÃo de BoLsa de iNceNtiVo do 
ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENtE: secretaria de Estado de ciência, tecnologia e Educação su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do Bolsista: João victor farah Pimentel
oBJEto: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de incen-
tivo ao bolsista selecionado (a) para a função de apoio as atividades admi-
nistrativas, por meio do Edital de credenciamento nº 002/2022 - sEctEt 
- Edital de credenciamento de profissionais especializados para atuarem 
nas funções de instrutoria, coordenação e apoio às atividades administra-

tivas para atendimento às demandas do programa Pará Profissional, sem 
geração de vínculo empregatício com o estado do Pará.
valor da Bolsa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 20,00 
(vinte reais) por hora, limitada a um máximo de 160 (cento e sessenta) 
horas ao mês.
viGÊNcia da Bolsa: a contar da data assinatura, até 28/09/2022
data dE assiNatUra: 29/03/2022
ordENador
carlos Edilson de almeida Maneschy
eXtrato de terMo de coNcessÃo de BoLsa de iNceNtiVo do 
ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENtE: secretaria de Estado de ciência, tecnologia e Educação su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do Bolsista: silvia constância do rosário silva
oBJEto: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de incen-
tivo ao bolsista selecionado (a) para a função de apoio as atividades admi-
nistrativas, por meio do Edital de credenciamento nº 002/2022 - sEctEt 
- Edital de credenciamento de profissionais especializados para atuarem 
nas funções de instrutoria, coordenação e apoio às atividades administra-
tivas para atendimento às demandas do programa Pará Profissional, sem 
geração de vínculo empregatício com o estado do Pará.
valor da Bolsa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 20,00 
(vinte reais) por hora, limitada a um máximo de 160 (cento e sessenta) 
horas ao mês.
viGÊNcia da Bolsa: a contar da data assinatura, até 28/09/2022
data dE assiNatUra: 29/03/2022
ordENador
carlos Edilson de almeida Maneschy
eXtrato de terMo de coNcessÃo de BoLsa de iNceNtiVo do 
ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENtE: secretaria de Estado de ciência, tecnologia e Educação su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do Bolsista: Bianca dos santos Barbosa
oBJEto: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de incen-
tivo ao bolsista selecionado (a) para a função de apoio as atividades admi-
nistrativas, por meio do Edital de credenciamento nº 002/2022 - sEctEt 
- Edital de credenciamento de profissionais especializados para atuarem 
nas funções de instrutoria, coordenação e apoio às atividades administra-
tivas para atendimento às demandas do programa Pará Profissional, sem 
geração de vínculo empregatício com o estado do Pará.
valor da Bolsa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 20,00 
(vinte reais) por hora, limitada a um máximo de 160 (cento e sessenta) 
horas ao mês.
viGÊNcia da Bolsa: a contar da data assinatura, até 28/09/2022
data dE assiNatUra: 29/03/2022
ordENador
carlos Edilson de almeida Maneschy
eXtrato de terMo de coNcessÃo de BoLsa de iNceNtiVo do 
ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENtE: secretaria de Estado de ciência, tecnologia e Educação su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do Bolsista: Brenda cristina lima Pinho
oBJEto: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de incen-
tivo ao bolsista selecionado (a) para a função de apoio as atividades admi-
nistrativas, por meio do Edital de credenciamento nº 002/2022 - sEctEt 
- Edital de credenciamento de profissionais especializados para atuarem 
nas funções de instrutoria, coordenação e apoio às atividades administra-
tivas para atendimento às demandas do programa Pará Profissional, sem 
geração de vínculo empregatício com o estado do Pará.
valor da Bolsa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 20,00 
(vinte reais) por hora, limitada a um máximo de 160 (cento e sessenta) 
horas ao mês.
viGÊNcia da Bolsa: a contar da data assinatura, até 28/09/2022
data dE assiNatUra: 29/03/2022
ordENador
carlos Edilson de almeida Maneschy
eXtrato de terMo de coNcessÃo de BoLsa de iNceNtiVo do 
ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENtE: secretaria de Estado de ciência, tecnologia e Educação su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do Bolsista: cristiane ramos Moraes
oBJEto: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de incen-
tivo ao bolsista selecionado (a) para a função de apoio as atividades admi-
nistrativas, por meio do Edital de credenciamento nº 002/2022 - sEctEt 
- Edital de credenciamento de profissionais especializados para atuarem 
nas funções de instrutoria, coordenação e apoio às atividades administra-
tivas para atendimento às demandas do programa Pará Profissional, sem 
geração de vínculo empregatício com o estado do Pará.
valor da Bolsa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 20,00 
(vinte reais) por hora, limitada a um máximo de 160 (cento e sessenta) 
horas ao mês.
viGÊNcia da Bolsa: a contar da data assinatura, até 28/09/2022
data dE assiNatUra: 29/03/2022
ordENador
carlos Edilson de almeida Maneschy
eXtrato de terMo de coNcessÃo de BoLsa de iNceNtiVo do 
ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENtE: secretaria de Estado de ciência, tecnologia e Educação su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do Bolsista: Kleber Emanoel dos santos Estumano
oBJEto: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de incen-
tivo ao bolsista selecionado (a) para a função de apoio as atividades admi-
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nistrativas, por meio do Edital de credenciamento nº 002/2022 - sEctEt 
- Edital de credenciamento de profissionais especializados para atuarem 
nas funções de instrutoria, coordenação e apoio às atividades administra-
tivas para atendimento às demandas do programa Pará Profissional, sem 
geração de vínculo empregatício com o estado do Pará.
valor da Bolsa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 20,00 
(vinte reais) por hora, limitada a um máximo de 160 (cento e sessenta) 
horas ao mês.
viGÊNcia da Bolsa: a contar da data assinatura, até 28/09/2022
data dE assiNatUra: 29/03/2022
ordENador
carlos Edilson de almeida Maneschy
eXtrato de terMo de coNcessÃo de BoLsa de iNceNtiVo do 
ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENtE: secretaria de Estado de ciência, tecnologia e Educação su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do Bolsista: Heider Passos de vasconcelos
oBJEto: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de incen-
tivo ao bolsista selecionado (a) para a função de apoio as atividades admi-
nistrativas, por meio do Edital de credenciamento nº 002/2022 - sEctEt 
- Edital de credenciamento de profissionais especializados para atuarem 
nas funções de instrutoria, coordenação e apoio às atividades administra-
tivas para atendimento às demandas do programa Pará Profissional, sem 
geração de vínculo empregatício com o estado do Pará.
valor da Bolsa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 20,00 
(vinte reais) por hora, limitada a um máximo de 160 (cento e sessenta) 
horas ao mês.
viGÊNcia da Bolsa: a contar da data assinatura, até 28/09/2022
data dE assiNatUra: 29/03/2022
ordENador
carlos Edilson de almeida Maneschy
eXtrato de terMo de coNcessÃo de BoLsa de iNceNtiVo do 
ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENtE: secretaria de Estado de ciência, tecnologia e Educação su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do Bolsista: Gleiciane Borges de lima
oBJEto: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de incen-
tivo ao bolsista selecionado (a) para a função de apoio as atividades admi-
nistrativas, por meio do Edital de credenciamento nº 002/2022 - sEctEt 
- Edital de credenciamento de profissionais especializados para atuarem 
nas funções de instrutoria, coordenação e apoio às atividades administra-
tivas para atendimento às demandas do programa Pará Profissional, sem 
geração de vínculo empregatício com o estado do Pará.
valor da Bolsa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 20,00 
(vinte reais) por hora, limitada a um máximo de 160 (cento e sessenta) 
horas ao mês.
viGÊNcia da Bolsa: a contar da data assinatura, até 28/09/2022
data dE assiNatUra: 29/03/2022
ordENador
carlos Edilson de almeida Maneschy
eXtrato de terMo de coNcessÃo de BoLsa de iNceNtiVo do 
ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENtE: secretaria de Estado de ciência, tecnologia e Educação su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do Bolsista: danilo Nascimento dos anjos
oBJEto: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de incen-
tivo ao bolsista selecionado (a) para a função de apoio as atividades admi-
nistrativas, por meio do Edital de credenciamento nº 002/2022 - sEctEt 
- Edital de credenciamento de profissionais especializados para atuarem 
nas funções de instrutoria, coordenação e apoio às atividades administra-
tivas para atendimento às demandas do programa Pará Profissional, sem 
geração de vínculo empregatício com o estado do Pará.
valor da Bolsa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 20,00 
(vinte reais) por hora, limitada a um máximo de 160 (cento e sessenta) 
horas ao mês.
viGÊNcia da Bolsa: a contar da data assinatura, até 28/09/2022
data dE assiNatUra: 29/03/2022
ordENador
carlos Edilson de almeida Maneschy
eXtrato de terMo de coNcessÃo de BoLsa de iNceNtiVo do 
ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENtE: secretaria de Estado de ciência, tecnologia e Educação su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do Bolsista: taysa campelo ribeiro
oBJEto: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de incen-
tivo ao bolsista selecionado (a) para a função de apoio as atividades admi-
nistrativas, por meio do Edital de credenciamento nº 002/2022 - sEctEt 
- Edital de credenciamento de profissionais especializados para atuarem 
nas funções de instrutoria, coordenação e apoio às atividades administra-
tivas para atendimento às demandas do programa Pará Profissional, sem 
geração de vínculo empregatício com o estado do Pará.
valor da Bolsa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 20,00 
(vinte reais) por hora, limitada a um máximo de 160 (cento e sessenta) 
horas ao mês.
viGÊNcia da Bolsa: a contar da data assinatura, até 28/09/2022
data dE assiNatUra: 29/03/2022
ordENador
carlos Edilson de almeida Maneschy

eXtrato de terMo de coNcessÃo de BoLsa de iNceNtiVo do 
ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENtE: secretaria de Estado de ciência, tecnologia e Educação su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do Bolsista: leandro tavares ferreira
oBJEto: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de incen-
tivo ao bolsista selecionado (a) para a função de apoio as atividades admi-
nistrativas, por meio do Edital de credenciamento nº 002/2022 - sEctEt 
- Edital de credenciamento de profissionais especializados para atuarem 
nas funções de instrutoria, coordenação e apoio às atividades administra-
tivas para atendimento às demandas do programa Pará Profissional, sem 
geração de vínculo empregatício com o estado do Pará.
valor da Bolsa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 20,00 
(vinte reais) por hora, limitada a um máximo de 160 (cento e sessenta) 
horas ao mês.
viGÊNcia da Bolsa: a contar da data assinatura, até 28/09/2022
data dE assiNatUra: 29/03/2022
ordENador
carlos Edilson de almeida Maneschy
eXtrato de terMo de coNcessÃo de BoLsa de iNceNtiVo do 
ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENtE: secretaria de Estado de ciência, tecnologia e Educação su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do Bolsista: Julieta do socorro Nobre de Jesus
oBJEto: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de incen-
tivo ao bolsista selecionado (a) para a função de apoio as atividades admi-
nistrativas, por meio do Edital de credenciamento nº 002/2022 - sEctEt 
- Edital de credenciamento de profissionais especializados para atuarem 
nas funções de instrutoria, coordenação e apoio às atividades administra-
tivas para atendimento às demandas do programa Pará Profissional, sem 
geração de vínculo empregatício com o estado do Pará.
valor da Bolsa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 20,00 
(vinte reais) por hora, limitada a um máximo de 160 (cento e sessenta) 
horas ao mês.
viGÊNcia da Bolsa: a contar da data assinatura, até 28/09/2022
data dE assiNatUra: 29/03/2022
ordENador
carlos Edilson de almeida Maneschy
eXtrato de terMo de coNcessÃo de BoLsa de iNceNtiVo do 
ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENtE: secretaria de Estado de ciência, tecnologia e Educação su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do Bolsista: Helidiane cristina Barros da costa
oBJEto: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de incen-
tivo ao bolsista selecionado (a) para a função de apoio as atividades admi-
nistrativas, por meio do Edital de credenciamento nº 002/2022 - sEctEt 
- Edital de credenciamento de profissionais especializados para atuarem 
nas funções de instrutoria, coordenação e apoio às atividades administra-
tivas para atendimento às demandas do programa Pará Profissional, sem 
geração de vínculo empregatício com o estado do Pará.
valor da Bolsa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 20,00 
(vinte reais) por hora, limitada a um máximo de 160 (cento e sessenta) 
horas ao mês.
viGÊNcia da Bolsa: a contar da data assinatura, até 28/09/2022
data dE assiNatUra: 29/03/2022
ordENador
carlos Edilson de almeida Maneschy
eXtrato de terMo de coNcessÃo de BoLsa de iNceNtiVo do 
ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENtE: secretaria de Estado de ciência, tecnologia e Educação su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do Bolsista: thyago Michael vieira de sousa
oBJEto: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de incen-
tivo ao bolsista selecionado (a) para a função de apoio as atividades admi-
nistrativas, por meio do Edital de credenciamento nº 002/2022 - sEctEt 
- Edital de credenciamento de profissionais especializados para atuarem 
nas funções de instrutoria, coordenação e apoio às atividades administra-
tivas para atendimento às demandas do programa Pará Profissional, sem 
geração de vínculo empregatício com o estado do Pará.
valor da Bolsa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 20,00 
(vinte reais) por hora, limitada a um máximo de 160 (cento e sessenta) 
horas ao mês.
viGÊNcia da Bolsa: a contar da data assinatura, até 28/09/2022
data dE assiNatUra: 29/03/2022
ordENador
carlos Edilson de almeida Maneschy
eXtrato de terMo de coNcessÃo de BoLsa de iNceNtiVo do 
ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENtE: secretaria de Estado de ciência, tecnologia e Educação su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do Bolsista: luisa Epifânio lopes
oBJEto: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de incen-
tivo ao bolsista selecionado (a) para a função de apoio as atividades admi-
nistrativas, por meio do Edital de credenciamento nº 002/2022 - sEctEt 
- Edital de credenciamento de profissionais especializados para atuarem 
nas funções de instrutoria, coordenação e apoio às atividades administra-
tivas para atendimento às demandas do programa Pará Profissional, sem 
geração de vínculo empregatício com o estado do Pará.
valor da Bolsa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 20,00 
(vinte reais) por hora, limitada a um máximo de 160 (cento e sessenta) 
horas ao mês.
viGÊNcia da Bolsa: a contar da data assinatura, até 28/09/2022
data dE assiNatUra: 29/03/2022
ordENador
carlos Edilson de almeida Maneschy
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eXtrato de terMo de coNcessÃo de BoLsa de iNceNtiVo do 
ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENtE: secretaria de Estado de ciência, tecnologia e Educação su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do Bolsista: cleia Maria de sousa ferreira
oBJEto: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de incen-
tivo ao bolsista selecionado (a) para a função de apoio as atividades admi-
nistrativas, por meio do Edital de credenciamento nº 002/2022 - sEctEt 
- Edital de credenciamento de profissionais especializados para atuarem 
nas funções de instrutoria, coordenação e apoio às atividades administra-
tivas para atendimento às demandas do programa Pará Profissional, sem 
geração de vínculo empregatício com o estado do Pará.
valor da Bolsa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 20,00 (vinte 
reais) por hora, limitada a um máximo de 160 (cento e sessenta) horas ao mês.
viGÊNcia da Bolsa: a contar da data assinatura, até 28/09/2022
data dE assiNatUra: 29/03/2022
ordENador
carlos Edilson de almeida Maneschy
eXtrato de terMo de coNcessÃo de BoLsa de iNceNtiVo do 
ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENtE: secretaria de Estado de ciência, tecnologia e Educação su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do Bolsista: valdiclei de cristo lobato
oBJEto: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de incen-
tivo ao bolsista selecionado (a) para a função de apoio as atividades admi-
nistrativas, por meio do Edital de credenciamento nº 002/2022 - sEctEt 
- Edital de credenciamento de profissionais especializados para atuarem 
nas funções de instrutoria, coordenação e apoio às atividades administra-
tivas para atendimento às demandas do programa Pará Profissional, sem 
geração de vínculo empregatício com o estado do Pará.
valor da Bolsa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 20,00 
(vinte reais) por hora, limitada a um máximo de 160 (cento e sessenta) 
horas ao mês.
viGÊNcia da Bolsa: a contar da data assinatura, até 28/09/2022
data dE assiNatUra: 29/03/2022
ordENador
carlos Edilson de almeida Maneschy
eXtrato de terMo de coNcessÃo de BoLsa de iNceNtiVo do 
ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENtE: secretaria de Estado de ciência, tecnologia e Educação su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NOME DO BOLSISTA: Jefferson Alves da Silva
oBJEto: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de incen-
tivo ao bolsista selecionado (a) para a função de apoio as atividades admi-
nistrativas, por meio do Edital de credenciamento nº 002/2022 - sEctEt 
- Edital de credenciamento de profissionais especializados para atuarem 
nas funções de instrutoria, coordenação e apoio às atividades administra-
tivas para atendimento às demandas do programa Pará Profissional, sem 
geração de vínculo empregatício com o estado do Pará.
valor da Bolsa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 20,00 
(vinte reais) por hora, limitada a um máximo de 160 (cento e sessenta) 
horas ao mês.
viGÊNcia da Bolsa: a contar da data assinatura, até 28/09/2022
data dE assiNatUra: 29/03/2022
ordENador
carlos Edilson de almeida Maneschy
eXtrato de terMo de coNcessÃo de BoLsa de iNceNtiVo do 
ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENtE: secretaria de Estado de ciência, tecnologia e Educação su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do Bolsista: odilene do socorro Balieiro cantão Guimarães
oBJEto: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de incen-
tivo ao bolsista selecionado (a) para a função de apoio as atividades admi-
nistrativas, por meio do Edital de credenciamento nº 002/2022 - sEctEt 
- Edital de credenciamento de profissionais especializados para atuarem 
nas funções de instrutoria, coordenação e apoio às atividades administra-
tivas para atendimento às demandas do programa Pará Profissional, sem 
geração de vínculo empregatício com o estado do Pará.
valor da Bolsa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 20,00 (vinte 
reais) por hora, limitada a um máximo de 160 (cento e sessenta) horas ao mês.
viGÊNcia da Bolsa: a contar da data assinatura, até 28/09/2022
data dE assiNatUra: 29/03/2022
ordENador
carlos Edilson de almeida Maneschy
eXtrato de terMo de coNcessÃo de BoLsa de iNceNtiVo do 
ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENtE: secretaria de Estado de ciência, tecnologia e Educação su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do Bolsista: Williane carla lourinho oliveira
oBJEto: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de incen-
tivo ao bolsista selecionado (a) para a função de apoio as atividades admi-
nistrativas, por meio do Edital de credenciamento nº 002/2022 - sEctEt 
- Edital de credenciamento de profissionais especializados para atuarem 
nas funções de instrutoria, coordenação e apoio às atividades administra-
tivas para atendimento às demandas do programa Pará Profissional, sem 
geração de vínculo empregatício com o estado do Pará.
valor da Bolsa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 20,00 (vinte 
reais) por hora, limitada a um máximo de 160 (cento e sessenta) horas ao mês.
viGÊNcia da Bolsa: a contar da data assinatura, até 28/09/2022
data dE assiNatUra: 29/03/2022
ordENador
carlos Edilson de almeida Maneschy

eXtrato de terMo de coNcessÃo de BoLsa de iNceNtiVo do 
ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENtE: secretaria de Estado de ciência, tecnologia e Educação su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do Bolsista: denis lima da silva
oBJEto: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de incen-
tivo ao bolsista selecionado (a) para a função de apoio as atividades admi-
nistrativas, por meio do Edital de credenciamento nº 002/2022 - sEctEt 
- Edital de credenciamento de profissionais especializados para atuarem 
nas funções de instrutoria, coordenação e apoio às atividades administra-
tivas para atendimento às demandas do programa Pará Profissional, sem 
geração de vínculo empregatício com o estado do Pará.
valor da Bolsa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 20,00 
(vinte reais) por hora, limitada a um máximo de 160 (cento e sessenta) 
horas ao mês.
viGÊNcia da Bolsa: a contar da data assinatura, até 28/09/2022
data dE assiNatUra: 29/03/2022
ordENador
carlos Edilson de almeida Maneschy
eXtrato de terMo de coNcessÃo de BoLsa de iNceNtiVo do 
ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENtE: secretaria de Estado de ciência, tecnologia e Educação su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do Bolsista: amanda Murta Gama
oBJEto: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de incen-
tivo ao bolsista selecionado (a) para a função de apoio as atividades admi-
nistrativas, por meio do Edital de credenciamento nº 002/2022 - sEctEt 
- Edital de credenciamento de profissionais especializados para atuarem 
nas funções de instrutoria, coordenação e apoio às atividades administra-
tivas para atendimento às demandas do programa Pará Profissional, sem 
geração de vínculo empregatício com o estado do Pará.
valor da Bolsa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 20,00 
(vinte reais) por hora, limitada a um máximo de 160 (cento e sessenta) 
horas ao mês.
viGÊNcia da Bolsa: a contar da data assinatura, até 28/09/2022
data dE assiNatUra: 29/03/2022
ordENador
carlos Edilson de almeida Maneschy
eXtrato de terMo de coNcessÃo de BoLsa de iNceNtiVo do 
ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENtE: secretaria de Estado de ciência, tecnologia e Educação su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do Bolsista: larissa Emanuele Barbosa Peralta
oBJEto: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de incen-
tivo ao bolsista selecionado (a) para a função de apoio as atividades admi-
nistrativas, por meio do Edital de credenciamento nº 002/2022 - sEctEt 
- Edital de credenciamento de profissionais especializados para atuarem 
nas funções de instrutoria, coordenação e apoio às atividades administra-
tivas para atendimento às demandas do programa Pará Profissional, sem 
geração de vínculo empregatício com o estado do Pará.
valor da Bolsa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 20,00 (vinte 
reais) por hora, limitada a um máximo de 160 (cento e sessenta) horas ao mês.
viGÊNcia da Bolsa: a contar da data assinatura, até 28/09/2022
data dE assiNatUra: 29/03/2022
ordENador
carlos Edilson de almeida Maneschy
eXtrato de terMo de coNcessÃo de BoLsa de iNceNtiVo do 
ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENtE: secretaria de Estado de ciência, tecnologia e Educação su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do Bolsista: João antônio fonseca lacerda lima
oBJEto: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de incen-
tivo ao bolsista selecionado (a) para a função de apoio as atividades admi-
nistrativas, por meio do Edital de credenciamento nº 002/2022 - sEctEt 
- Edital de credenciamento de profissionais especializados para atuarem 
nas funções de instrutoria, coordenação e apoio às atividades administra-
tivas para atendimento às demandas do programa Pará Profissional, sem 
geração de vínculo empregatício com o estado do Pará.
valor da Bolsa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 20,00 (vinte 
reais) por hora, limitada a um máximo de 160 (cento e sessenta) horas ao mês.
viGÊNcia da Bolsa: a contar da data assinatura, até 28/09/2022
data dE assiNatUra: 29/03/2022
ordENador
carlos Edilson de almeida Maneschy
eXtrato de terMo de coNcessÃo de BoLsa de iNceNtiVo do 
ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENtE: secretaria de Estado de ciência, tecnologia e Educação su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do Bolsista: djair da Mota alves
oBJEto: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de incen-
tivo ao bolsista selecionado (a) para a função de apoio as atividades admi-
nistrativas, por meio do Edital de credenciamento nº 002/2022 - sEctEt 
- Edital de credenciamento de profissionais especializados para atuarem 
nas funções de instrutoria, coordenação e apoio às atividades administra-
tivas para atendimento às demandas do programa Pará Profissional, sem 
geração de vínculo empregatício com o estado do Pará.
valor da Bolsa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 20,00 (vinte 
reais) por hora, limitada a um máximo de 160 (cento e sessenta) horas ao mês.
viGÊNcia da Bolsa: a contar da data assinatura, até 28/09/2022
data dE assiNatUra: 29/03/2022
ordENador
carlos Edilson de almeida Maneschy
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eXtrato de terMo de coNcessÃo de BoLsa de iNceNtiVo do 
ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENtE: secretaria de Estado de ciência, tecnologia e Educação su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do Bolsista: ana cláudia faria Martins Neves
oBJEto: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de incen-
tivo ao bolsista selecionado (a) para a função de apoio as atividades admi-
nistrativas, por meio do Edital de credenciamento nº 002/2022 - sEctEt 
- Edital de credenciamento de profissionais especializados para atuarem 
nas funções de instrutoria, coordenação e apoio às atividades administra-
tivas para atendimento às demandas do programa Pará Profissional, sem 
geração de vínculo empregatício com o estado do Pará.
valor da Bolsa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 20,00 
(vinte reais) por hora, limitada a um máximo de 160 (cento e sessenta) 
horas ao mês.
viGÊNcia da Bolsa: a contar da data assinatura, até 28/09/2022
data dE assiNatUra: 29/03/2022
ordENador
carlos Edilson de almeida Maneschy
eXtrato de terMo de coNcessÃo de BoLsa de iNceNtiVo do 
ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENtE: secretaria de Estado de ciência, tecnologia e Educação su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do Bolsista: carlos alberto soares Júnior
oBJEto: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de incen-
tivo ao bolsista selecionado (a) para a função de apoio as atividades admi-
nistrativas, por meio do Edital de credenciamento nº 002/2022 - sEctEt 
- Edital de credenciamento de profissionais especializados para atuarem 
nas funções de instrutoria, coordenação e apoio às atividades administra-
tivas para atendimento às demandas do programa Pará Profissional, sem 
geração de vínculo empregatício com o estado do Pará.
valor da Bolsa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 20,00 
(vinte reais) por hora, limitada a um máximo de 160 (cento e sessenta) 
horas ao mês.
viGÊNcia da Bolsa: a contar da data assinatura, até 28/09/2022
data dE assiNatUra: 29/03/2022
ordENador
carlos Edilson de almeida Maneschy
eXtrato de terMo de coNcessÃo de BoLsa de iNceNtiVo do 
ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENtE: secretaria de Estado de ciência, tecnologia e Educação su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do Bolsista: roseli de souza lima
oBJEto: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de incen-
tivo ao bolsista selecionado (a) para a função de apoio as atividades admi-
nistrativas, por meio do Edital de credenciamento nº 002/2022 - sEctEt 
- Edital de credenciamento de profissionais especializados para atuarem 
nas funções de instrutoria, coordenação e apoio às atividades administra-
tivas para atendimento às demandas do programa Pará Profissional, sem 
geração de vínculo empregatício com o estado do Pará.
valor da Bolsa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 20,00 (vinte 
reais) por hora, limitada a um máximo de 160 (cento e sessenta) horas ao mês.
viGÊNcia da Bolsa: a contar da data assinatura, até 28/09/2022
data dE assiNatUra: 29/03/2022
ordENador
carlos Edilson de almeida Maneschy
eXtrato de terMo de coNcessÃo de BoLsa de iNceNtiVo do 
ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENtE: secretaria de Estado de ciência, tecnologia e Educação su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do Bolsista: cacilda de Nazaré Monteiro ribeiro
oBJEto: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de incen-
tivo ao bolsista selecionado (a) para a função de apoio as atividades admi-
nistrativas, por meio do Edital de credenciamento nº 002/2022 - sEctEt 
- Edital de credenciamento de profissionais especializados para atuarem 
nas funções de instrutoria, coordenação e apoio às atividades administra-
tivas para atendimento às demandas do programa Pará Profissional, sem 
geração de vínculo empregatício com o estado do Pará.
valor da Bolsa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 20,00 
(vinte reais) por hora, limitada a um máximo de 160 (cento e sessenta) 
horas ao mês.
viGÊNcia da Bolsa: a contar da data assinatura, até 28/09/2022
data dE assiNatUra: 29/03/2022
ordENador
carlos Edilson de almeida Maneschy

Protocolo: 777843
eXtrato de terMo de coNcessÃo de BoLsa de iNceNtiVo do 
ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENtE: secretaria de Estado de ciência, tecnologia e Educação su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do Bolsista: cátia Merise de Moraes salheb
oBJEto: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de incenti-
vo ao bolsista selecionado (a) para a função de coordENaÇÃo, por meio 
do Edital de credenciamento nº 002/2022 - sEctEt - Edital de credencia-
mento de profissionais especializados para atuarem nas funções de instru-
toria, coordenação e apoio às atividades administrativas para atendimento 
às demandas do programa Pará Profissional, sem geração de vínculo em-
pregatício com o estado do Pará.
valor da Bolsa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 65,00 
(sessenta e cinco reais) por hora, limitada a um máximo de 80 (oitenta) 
horas ao mês.
viGÊNcia da Bolsa: a contar da data assinatura, até 28/09/2022
data dE assiNatUra: 29/03/2022
ordENador
carlos Edilson de almeida Maneschy

eXtrato de terMo de coNcessÃo de BoLsa de iNceNtiVo do 
ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENtE: secretaria de Estado de ciência, tecnologia e Educação su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do Bolsista: roseane de souza Neves
oBJEto: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de incenti-
vo ao bolsista selecionado (a) para a função de coordENaÇÃo, por meio 
do Edital de credenciamento nº 002/2022 - sEctEt - Edital de credencia-
mento de profissionais especializados para atuarem nas funções de instru-
toria, coordenação e apoio às atividades administrativas para atendimento 
às demandas do programa Pará Profissional, sem geração de vínculo em-
pregatício com o estado do Pará.
valor da Bolsa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 65,00 
(sessenta e cinco reais) por hora, limitada a um máximo de 80 (oitenta) 
horas ao mês.
viGÊNcia da Bolsa: a contar da data assinatura, até 28/09/2022
data dE assiNatUra: 29/03/2022
ordENador
carlos Edilson de almeida Maneschy
eXtrato de terMo de coNcessÃo de BoLsa de iNceNtiVo do 
ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENtE: secretaria de Estado de ciência, tecnologia e Educação su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do Bolsista: suzana lory carvalho de oliveira
oBJEto: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de incenti-
vo ao bolsista selecionado (a) para a função de coordENaÇÃo, por meio 
do Edital de credenciamento nº 002/2022 - sEctEt - Edital de credencia-
mento de profissionais especializados para atuarem nas funções de instru-
toria, coordenação e apoio às atividades administrativas para atendimento 
às demandas do programa Pará Profissional, sem geração de vínculo em-
pregatício com o estado do Pará.
valor da Bolsa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 65,00 (sessenta 
e cinco reais) por hora, limitada a um máximo de 80 (oitenta) horas ao mês.
viGÊNcia da Bolsa: a contar da data assinatura, até 28/09/2022
data dE assiNatUra: 29/03/2022
ordENador
carlos Edilson de almeida Maneschy
eXtrato de terMo de coNcessÃo de BoLsa de iNceNtiVo do 
ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENtE: secretaria de Estado de ciência, tecnologia e Educação su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do Bolsista: thays teixeira Pinheiro Gouvea
oBJEto: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de incenti-
vo ao bolsista selecionado (a) para a função de coordENaÇÃo, por meio 
do Edital de credenciamento nº 002/2022 - sEctEt - Edital de credencia-
mento de profissionais especializados para atuarem nas funções de instru-
toria, coordenação e apoio às atividades administrativas para atendimento 
às demandas do programa Pará Profissional, sem geração de vínculo em-
pregatício com o estado do Pará.
valor da Bolsa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 65,00 
(sessenta e cinco reais) por hora, limitada a um máximo de 80 (oitenta) 
horas ao mês.
viGÊNcia da Bolsa: a contar da data assinatura, até 28/09/2022
data dE assiNatUra: 29/03/2022
ordENador
carlos Edilson de almeida Maneschy
eXtrato de terMo de coNcessÃo de BoLsa de iNceNtiVo do 
ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENtE: secretaria de Estado de ciência, tecnologia e Educação su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do Bolsista: Wilson antônio ferreira costa
oBJEto: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de incentivo ao 
bolsista selecionado (a) para a função de coordENaÇÃo, por meio do Edital de 
Credenciamento nº 002/2022 - SECTET - Edital de credenciamento de profissio-
nais especializados para atuarem nas funções de instrutoria, coordenação e apoio 
às atividades administrativas para atendimento às demandas do programa Pará 
Profissional, sem geração de vínculo empregatício com o estado do Pará.
valor da Bolsa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 65,00 
(sessenta e cinco reais) por hora, limitada a um máximo de 80 (oitenta) 
horas ao mês.
viGÊNcia da Bolsa: a contar da data assinatura, até 28/09/2022
data dE assiNatUra: 29/03/2022
ordENador
carlos Edilson de almeida Maneschy
eXtrato de terMo de coNcessÃo de BoLsa de iNceNtiVo do 
ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENtE: secretaria de Estado de ciência, tecnologia e Educação su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do Bolsista: cristiano Barros da silva
oBJEto: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de incentivo ao 
bolsista selecionado (a) para a função de coordENaÇÃo, por meio do Edital de 
Credenciamento nº 002/2022 - SECTET - Edital de credenciamento de profissio-
nais especializados para atuarem nas funções de instrutoria, coordenação e apoio 
às atividades administrativas para atendimento às demandas do programa Pará 
Profissional, sem geração de vínculo empregatício com o estado do Pará.
valor da Bolsa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 65,00 (sessenta 
e cinco reais) por hora, limitada a um máximo de 80 (oitenta) horas ao mês.
viGÊNcia da Bolsa: a contar da data assinatura, até 28/09/2022
data dE assiNatUra: 29/03/2022
ordENador
carlos Edilson de almeida Maneschy
eXtrato de terMo de coNcessÃo de BoLsa de iNceNtiVo do 
ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENtE: secretaria de Estado de ciência, tecnologia e Educação su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do Bolsista: danielle Matos Barbosa
oBJEto: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de incenti-
vo ao bolsista selecionado (a) para a função de coordENaÇÃo, por meio 
do Edital de credenciamento nº 002/2022 - sEctEt - Edital de credencia-
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mento de profissionais especializados para atuarem nas funções de instru-
toria, coordenação e apoio às atividades administrativas para atendimento 
às demandas do programa Pará Profissional, sem geração de vínculo em-
pregatício com o estado do Pará.
valor da Bolsa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 65,00 
(sessenta e cinco reais) por hora, limitada a um máximo de 80 (oitenta) 
horas ao mês.
viGÊNcia da Bolsa: a contar da data assinatura, até 28/09/2022
data dE assiNatUra: 29/03/2022
ordENador
carlos Edilson de almeida Maneschy
eXtrato de terMo de coNcessÃo de BoLsa de iNceNtiVo do 
ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENtE: secretaria de Estado de ciência, tecnologia e Educação su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do Bolsista: sherly de Paula costa Pinheiro
oBJEto: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de incenti-
vo ao bolsista selecionado (a) para a função de coordENaÇÃo, por meio 
do Edital de credenciamento nº 002/2022 - sEctEt - Edital de credencia-
mento de profissionais especializados para atuarem nas funções de instru-
toria, coordenação e apoio às atividades administrativas para atendimento 
às demandas do programa Pará Profissional, sem geração de vínculo em-
pregatício com o estado do Pará.
valor da Bolsa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 65,00 
(sessenta e cinco reais) por hora, limitada a um máximo de 80 (oitenta) 
horas ao mês.
viGÊNcia da Bolsa: a contar da data assinatura, até 28/09/2022
data dE assiNatUra: 29/03/2022
ordENador
carlos Edilson de almeida Maneschy
eXtrato de terMo de coNcessÃo de BoLsa de iNceNtiVo do 
ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENtE: secretaria de Estado de ciência, tecnologia e Educação su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do Bolsista: Mauro antônio Barbosa silva
oBJEto: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de incenti-
vo ao bolsista selecionado (a) para a função de coordENaÇÃo, por meio 
do Edital de credenciamento nº 002/2022 - sEctEt - Edital de credencia-
mento de profissionais especializados para atuarem nas funções de instru-
toria, coordenação e apoio às atividades administrativas para atendimento 
às demandas do programa Pará Profissional, sem geração de vínculo em-
pregatício com o estado do Pará.
valor da Bolsa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 65,00 
(sessenta e cinco reais) por hora, limitada a um máximo de 80 (oitenta) 
horas ao mês.
viGÊNcia da Bolsa: a contar da data assinatura, até 28/09/2022
data dE assiNatUra: 29/03/2022
ordENador
carlos Edilson de almeida Maneschy
eXtrato de terMo de coNcessÃo de BoLsa de iNceNtiVo do 
ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENtE: secretaria de Estado de ciência, tecnologia e Educação su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do Bolsista: Gildeia sousa cardoso
oBJEto: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de incenti-
vo ao bolsista selecionado (a) para a função de coordENaÇÃo, por meio 
do Edital de credenciamento nº 002/2022 - sEctEt - Edital de credencia-
mento de profissionais especializados para atuarem nas funções de instru-
toria, coordenação e apoio às atividades administrativas para atendimento 
às demandas do programa Pará Profissional, sem geração de vínculo em-
pregatício com o estado do Pará.
valor da Bolsa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 65,00 
(sessenta e cinco reais) por hora, limitada a um máximo de 80 (oitenta) 
horas ao mês.
viGÊNcia da Bolsa: a contar da data assinatura, até 28/09/2022
data dE assiNatUra: 29/03/2022
ordENador
carlos Edilson de almeida Maneschy
eXtrato de terMo de coNcessÃo de BoLsa de iNceNtiVo do 
ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENtE: secretaria de Estado de ciência, tecnologia e Educação su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do Bolsista: ingrid tatiany ribeiro de souza Mendes
oBJEto: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de incenti-
vo ao bolsista selecionado (a) para a função de coordENaÇÃo, por meio 
do Edital de credenciamento nº 002/2022 - sEctEt - Edital de credencia-
mento de profissionais especializados para atuarem nas funções de instru-
toria, coordenação e apoio às atividades administrativas para atendimento 
às demandas do programa Pará Profissional, sem geração de vínculo em-
pregatício com o estado do Pará.
valor da Bolsa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 65,00 
(sessenta e cinco reais) por hora, limitada a um máximo de 80 (oitenta) 
horas ao mês.
viGÊNcia da Bolsa: a contar da data assinatura, até 28/09/2022
data dE assiNatUra: 29/03/2022
ordENador
carlos Edilson de almeida Maneschy
eXtrato de terMo de coNcessÃo de BoLsa de iNceNtiVo do 
ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENtE: secretaria de Estado de ciência, tecnologia e Educação su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do Bolsista: laise dias albuquerque
oBJEto: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de incenti-
vo ao bolsista selecionado (a) para a função de coordENaÇÃo, por meio 
do Edital de credenciamento nº 002/2022 - sEctEt - Edital de credencia-
mento de profissionais especializados para atuarem nas funções de instru-
toria, coordenação e apoio às atividades administrativas para atendimento 
às demandas do programa Pará Profissional, sem geração de vínculo em-
pregatício com o estado do Pará.

valor da Bolsa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 65,00 
(sessenta e cinco reais) por hora, limitada a um máximo de 80 (oitenta) 
horas ao mês.
viGÊNcia da Bolsa: a contar da data assinatura, até 28/09/2022
data dE assiNatUra: 29/03/2022
ordENador
carlos Edilson de almeida Maneschy
eXtrato de terMo de coNcessÃo de BoLsa de iNceNtiVo do 
ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENtE: secretaria de Estado de ciência, tecnologia e Educação su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do Bolsista: Brenda de Nazaré do carmo Brito
oBJEto: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de incenti-
vo ao bolsista selecionado (a) para a função de coordENaÇÃo, por meio 
do Edital de credenciamento nº 002/2022 - sEctEt - Edital de credencia-
mento de profissionais especializados para atuarem nas funções de instru-
toria, coordenação e apoio às atividades administrativas para atendimento 
às demandas do programa Pará Profissional, sem geração de vínculo em-
pregatício com o estado do Pará.
valor da Bolsa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 65,00 
(sessenta e cinco reais) por hora, limitada a um máximo de 80 (oitenta) 
horas ao mês.
viGÊNcia da Bolsa: a contar da data assinatura, até 28/09/2022
data dE assiNatUra: 29/03/2022
ordENador
carlos Edilson de almeida Maneschy
eXtrato de terMo de coNcessÃo de BoLsa de iNceNtiVo do 
ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENtE: secretaria de Estado de ciência, tecnologia e Educação su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do Bolsista: Bruna raciele de s Nascimento
oBJEto: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de incenti-
vo ao bolsista selecionado (a) para a função de coordENaÇÃo, por meio 
do Edital de credenciamento nº 002/2022 - sEctEt - Edital de credencia-
mento de profissionais especializados para atuarem nas funções de instru-
toria, coordenação e apoio às atividades administrativas para atendimento 
às demandas do programa Pará Profissional, sem geração de vínculo em-
pregatício com o estado do Pará.
valor da Bolsa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 65,00 
(sessenta e cinco reais) por hora, limitada a um máximo de 80 (oitenta) 
horas ao mês.
viGÊNcia da Bolsa: a contar da data assinatura, até 28/09/2022
data dE assiNatUra: 29/03/2022
ordENador
carlos Edilson de almeida Maneschy
eXtrato de terMo de coNcessÃo de BoLsa de iNceNtiVo do 
ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENtE: secretaria de Estado de ciência, tecnologia e Educação su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do Bolsista: caroline dos santos Morais dias
oBJEto: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de incenti-
vo ao bolsista selecionado (a) para a função de coordENaÇÃo, por meio 
do Edital de credenciamento nº 002/2022 - sEctEt - Edital de credencia-
mento de profissionais especializados para atuarem nas funções de instru-
toria, coordenação e apoio às atividades administrativas para atendimento 
às demandas do programa Pará Profissional, sem geração de vínculo em-
pregatício com o estado do Pará.
valor da Bolsa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 65,00 
(sessenta e cinco reais) por hora, limitada a um máximo de 80 (oitenta) 
horas ao mês.
viGÊNcia da Bolsa: a contar da data assinatura, até 28/09/2022
data dE assiNatUra: 29/03/2022
ordENador
carlos Edilson de almeida Maneschy
eXtrato de terMo de coNcessÃo de BoLsa de iNceNtiVo do 
ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENtE: secretaria de Estado de ciência, tecnologia e Educação su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do Bolsista: Naiara Ponte Braga Mergulhão
oBJEto: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de incenti-
vo ao bolsista selecionado (a) para a função de coordENaÇÃo, por meio 
do Edital de credenciamento nº 002/2022 - sEctEt - Edital de credencia-
mento de profissionais especializados para atuarem nas funções de instru-
toria, coordenação e apoio às atividades administrativas para atendimento 
às demandas do programa Pará Profissional, sem geração de vínculo em-
pregatício com o estado do Pará.
valor da Bolsa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 65,00 
(sessenta e cinco reais) por hora, limitada a um máximo de 80 (oitenta) 
horas ao mês.
viGÊNcia da Bolsa: a contar da data assinatura, até 28/09/2022
data dE assiNatUra: 29/03/2022
ordENador
carlos Edilson de almeida Maneschy
eXtrato de terMo de coNcessÃo de BoLsa de iNceNtiVo do 
ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENtE: secretaria de Estado de ciência, tecnologia e Educação su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do Bolsista: Elk Karolina andrade viana
oBJEto: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de incenti-
vo ao bolsista selecionado (a) para a função de coordENaÇÃo, por meio 
do Edital de credenciamento nº 002/2022 - sEctEt - Edital de credencia-
mento de profissionais especializados para atuarem nas funções de instru-
toria, coordenação e apoio às atividades administrativas para atendimento 
às demandas do programa Pará Profissional, sem geração de vínculo em-
pregatício com o estado do Pará.
valor da Bolsa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 65,00 (sessenta 
e cinco reais) por hora, limitada a um máximo de 80 (oitenta) horas ao mês.
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viGÊNcia da Bolsa: a contar da data assinatura, até 28/09/2022
data dE assiNatUra: 29/03/2022
ordENador
carlos Edilson de almeida Maneschy
eXtrato de terMo de coNcessÃo de BoLsa de iNceNtiVo do 
ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENtE: secretaria de Estado de ciência, tecnologia e Educação su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do Bolsista: diego da silva costa
oBJEto: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de incenti-
vo ao bolsista selecionado (a) para a função de coordENaÇÃo, por meio 
do Edital de credenciamento nº 002/2022 - sEctEt - Edital de credencia-
mento de profissionais especializados para atuarem nas funções de instru-
toria, coordenação e apoio às atividades administrativas para atendimento 
às demandas do programa Pará Profissional, sem geração de vínculo em-
pregatício com o estado do Pará.
valor da Bolsa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 65,00 
(sessenta e cinco reais) por hora, limitada a um máximo de 80 (oitenta) 
horas ao mês.
viGÊNcia da Bolsa: a contar da data assinatura, até 28/09/2022
data dE assiNatUra: 29/03/2022
ordENador
carlos Edilson de almeida Maneschy
eXtrato de terMo de coNcessÃo de BoLsa de iNceNtiVo do 
ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENtE: secretaria de Estado de ciência, tecnologia e Educação su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do Bolsista: shirley tobelem da silva
oBJEto: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de incenti-
vo ao bolsista selecionado (a) para a função de coordENaÇÃo, por meio 
do Edital de credenciamento nº 002/2022 - sEctEt - Edital de credencia-
mento de profissionais especializados para atuarem nas funções de instru-
toria, coordenação e apoio às atividades administrativas para atendimento 
às demandas do programa Pará Profissional, sem geração de vínculo em-
pregatício com o estado do Pará.
valor da Bolsa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 65,00 
(sessenta e cinco reais) por hora, limitada a um máximo de 80 (oitenta) 
horas ao mês.
viGÊNcia da Bolsa: a contar da data assinatura, até 28/09/2022
data dE assiNatUra: 29/03/2022
ordENador
carlos Edilson de almeida Maneschy
eXtrato de terMo de coNcessÃo de BoLsa de iNceNtiVo do 
ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENtE: secretaria de Estado de ciência, tecnologia e Educação su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do Bolsista: Joélcio ataíde dos santos
oBJEto: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de incenti-
vo ao bolsista selecionado (a) para a função de coordENaÇÃo, por meio 
do Edital de credenciamento nº 002/2022 - sEctEt - Edital de credencia-
mento de profissionais especializados para atuarem nas funções de instru-
toria, coordenação e apoio às atividades administrativas para atendimento 
às demandas do programa Pará Profissional, sem geração de vínculo em-
pregatício com o estado do Pará.
valor da Bolsa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 65,00 
(sessenta e cinco reais) por hora, limitada a um máximo de 80 (oitenta) 
horas ao mês.
viGÊNcia da Bolsa: a contar da data assinatura, até 28/09/2022
data dE assiNatUra: 29/03/2022
ordENador
carlos Edilson de almeida Maneschy
eXtrato de terMo de coNcessÃo de BoLsa de iNceNtiVo do 
ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENtE: secretaria de Estado de ciência, tecnologia e Educação su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do Bolsista: roseane Maria costa de Brito
oBJEto: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de incenti-
vo ao bolsista selecionado (a) para a função de coordENaÇÃo, por meio 
do Edital de credenciamento nº 002/2022 - sEctEt - Edital de credencia-
mento de profissionais especializados para atuarem nas funções de instru-
toria, coordenação e apoio às atividades administrativas para atendimento 
às demandas do programa Pará Profissional, sem geração de vínculo em-
pregatício com o estado do Pará.
valor da Bolsa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 65,00 
(sessenta e cinco reais) por hora, limitada a um máximo de 80 (oitenta) 
horas ao mês.
viGÊNcia da Bolsa: a contar da data assinatura, até 28/09/2022
data dE assiNatUra: 29/03/2022
ordENador
carlos Edilson de almeida Maneschy

Protocolo: 777814
eXtrato de terMo de coNcessÃo de BoLsa de iNceNtiVo do 
ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENtE: secretaria de Estado de ciência, tecnologia e Educação su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do Bolsista: flávia almeida Mendes
oBJEto: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de incen-
tivo ao bolsista selecionado (a) para a função de iNstrUtor, por meio do 
Edital de credenciamento nº 007/2021 - sEctEt - Edital de credenciamen-
to de profissionais especializados para atuarem nas funções de instrutoria, 
coordenação e apoio às atividades administrativas para atendimento às 
demandas do programa Pará Profissional, sem geração de vínculo empre-
gatício com o estado do Pará.
valor da Bolsa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 60,00 (ses-
senta reais) por hora, limitada a um máximo de 80 (oitenta) horas ao mês.

viGÊNcia da Bolsa: a contar da data assinatura, até 28/09/2022
data dE assiNatUra: 29/03/2022
ordENador
carlos Edilson de almeida Maneschy
eXtrato de terMo de coNcessÃo de BoLsa de iNceNtiVo do 
ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENtE: secretaria de Estado de ciência, tecnologia e Educação su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do Bolsista: Eliane flexa leite
oBJEto: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de incen-
tivo ao bolsista selecionado (a) para a função de iNstrUtor, por meio do 
Edital de credenciamento nº 007/2021 - sEctEt - Edital de credenciamen-
to de profissionais especializados para atuarem nas funções de instrutoria, 
coordenação e apoio às atividades administrativas para atendimento às 
demandas do programa Pará Profissional, sem geração de vínculo empre-
gatício com o estado do Pará.
valor da Bolsa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 60,00 (ses-
senta reais) por hora, limitada a um máximo de 80 (oitenta) horas ao mês.
viGÊNcia da Bolsa: a contar da data assinatura, até 28/09/2022
data dE assiNatUra: 29/03/2022
ordENador
carlos Edilson de almeida Maneschy
eXtrato de terMo de coNcessÃo de BoLsa de iNceNtiVo do 
ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENtE: secretaria de Estado de ciência, tecnologia e Educação su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do Bolsista: Mayk Wellison costa Barreto
oBJEto: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de incen-
tivo ao bolsista selecionado (a) para a função de iNstrUtor, por meio do 
Edital de credenciamento nº 007/2021 - sEctEt - Edital de credenciamen-
to de profissionais especializados para atuarem nas funções de instrutoria, 
coordenação e apoio às atividades administrativas para atendimento às 
demandas do programa Pará Profissional, sem geração de vínculo empre-
gatício com o estado do Pará.
valor da Bolsa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 60,00 (ses-
senta reais) por hora, limitada a um máximo de 80 (oitenta) horas ao mês.
viGÊNcia da Bolsa: a contar da data assinatura, até 28/09/2022
data dE assiNatUra: 29/03/2022
ordENador
carlos Edilson de almeida Maneschy
eXtrato de terMo de coNcessÃo de BoLsa de iNceNtiVo do 
ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENtE: secretaria de Estado de ciência, tecnologia e Educação su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do Bolsista: tori lobato santiago de Mendonça
oBJEto: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de incen-
tivo ao bolsista selecionado (a) para a função de iNstrUtor, por meio do 
Edital de credenciamento nº 007/2021 - sEctEt - Edital de credenciamen-
to de profissionais especializados para atuarem nas funções de instrutoria, 
coordenação e apoio às atividades administrativas para atendimento às 
demandas do programa Pará Profissional, sem geração de vínculo empre-
gatício com o estado do Pará.
valor da Bolsa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 60,00 (ses-
senta reais) por hora, limitada a um máximo de 80 (oitenta) horas ao mês.
viGÊNcia da Bolsa: a contar da data assinatura, até 28/09/2022
data dE assiNatUra: 29/03/2022
ordENador
carlos Edilson de almeida Maneschy
eXtrato de terMo de coNcessÃo de BoLsa de iNceNtiVo do 
ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENtE: secretaria de Estado de ciência, tecnologia e Educação su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do Bolsista: Márcio Kennedy araújo ferreira
oBJEto: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de incen-
tivo ao bolsista selecionado (a) para a função de iNstrUtor, por meio do 
Edital de credenciamento nº 007/2021 - sEctEt - Edital de credenciamen-
to de profissionais especializados para atuarem nas funções de instrutoria, 
coordenação e apoio às atividades administrativas para atendimento às 
demandas do programa Pará Profissional, sem geração de vínculo empre-
gatício com o estado do Pará.
valor da Bolsa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 60,00 (ses-
senta reais) por hora, limitada a um máximo de 80 (oitenta) horas ao mês.
viGÊNcia da Bolsa: a contar da data assinatura, até 28/09/2022
data dE assiNatUra: 29/03/2022
ordENador
carlos Edilson de almeida Maneschy
eXtrato de terMo de coNcessÃo de BoLsa de iNceNtiVo do 
ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENtE: secretaria de Estado de ciência, tecnologia e Educação su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do Bolsista: Paulo diego aquino da silva
oBJEto: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de incen-
tivo ao bolsista selecionado (a) para a função de iNstrUtor, por meio do 
Edital de credenciamento nº 007/2021 - sEctEt - Edital de credenciamen-
to de profissionais especializados para atuarem nas funções de instrutoria, 
coordenação e apoio às atividades administrativas para atendimento às 
demandas do programa Pará Profissional, sem geração de vínculo empre-
gatício com o estado do Pará.
valor da Bolsa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 60,00 (ses-
senta reais) por hora, limitada a um máximo de 80 (oitenta) horas ao mês.
viGÊNcia da Bolsa: a contar da data assinatura, até 28/09/2022
data dE assiNatUra: 29/03/2022
ordENador
carlos Edilson de almeida Maneschy
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eXtrato de terMo de coNcessÃo de BoLsa de iNceNtiVo do 
ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENtE: secretaria de Estado de ciência, tecnologia e Educação su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do Bolsista: andreza Jackson de vasconcelos
oBJEto: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de incen-
tivo ao bolsista selecionado (a) para a função de iNstrUtor, por meio do 
Edital de credenciamento nº 007/2021 - sEctEt - Edital de credenciamen-
to de profissionais especializados para atuarem nas funções de instrutoria, 
coordenação e apoio às atividades administrativas para atendimento às 
demandas do programa Pará Profissional, sem geração de vínculo empre-
gatício com o estado do Pará.
valor da Bolsa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 60,00 (ses-
senta reais) por hora, limitada a um máximo de 80 (oitenta) horas ao mês.
viGÊNcia da Bolsa: a contar da data assinatura, até 28/09/2022
data dE assiNatUra: 29/03/2022
ordENador
carlos Edilson de almeida Maneschy
eXtrato de terMo de coNcessÃo de BoLsa de iNceNtiVo do 
ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENtE: secretaria de Estado de ciência, tecnologia e Educação su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do Bolsista: lívia Queiroz cavalcante
oBJEto: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de incen-
tivo ao bolsista selecionado (a) para a função de iNstrUtor, por meio do 
Edital de credenciamento nº 007/2021 - sEctEt - Edital de credenciamen-
to de profissionais especializados para atuarem nas funções de instrutoria, 
coordenação e apoio às atividades administrativas para atendimento às 
demandas do programa Pará Profissional, sem geração de vínculo empre-
gatício com o estado do Pará.
valor da Bolsa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 60,00 (ses-
senta reais) por hora, limitada a um máximo de 80 (oitenta) horas ao mês.
viGÊNcia da Bolsa: a contar da data assinatura, até 28/09/2022
data dE assiNatUra: 29/03/2022
ordENador
carlos Edilson de almeida Maneschy
eXtrato de terMo de coNcessÃo de BoLsa de iNceNtiVo do 
ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENtE: secretaria de Estado de ciência, tecnologia e Educação su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do Bolsista: orlando Homci Haber iii
oBJEto: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de incen-
tivo ao bolsista selecionado (a) para a função de iNstrUtor, por meio do 
Edital de credenciamento nº 007/2021 - sEctEt - Edital de credenciamen-
to de profissionais especializados para atuarem nas funções de instrutoria, 
coordenação e apoio às atividades administrativas para atendimento às 
demandas do programa Pará Profissional, sem geração de vínculo empre-
gatício com o estado do Pará.
valor da Bolsa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 60,00 (ses-
senta reais) por hora, limitada a um máximo de 80 (oitenta) horas ao mês.
viGÊNcia da Bolsa: a contar da data assinatura, até 28/09/2022
data dE assiNatUra: 29/03/2022
ordENador
carlos Edilson de almeida Maneschy
eXtrato de terMo de coNcessÃo de BoLsa de iNceNtiVo do 
ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENtE: secretaria de Estado de ciência, tecnologia e Educação su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do Bolsista: antônia samira rabelo Borges
oBJEto: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de incen-
tivo ao bolsista selecionado (a) para a função de iNstrUtor, por meio do 
Edital de credenciamento nº 007/2021 - sEctEt - Edital de credenciamen-
to de profissionais especializados para atuarem nas funções de instrutoria, 
coordenação e apoio às atividades administrativas para atendimento às 
demandas do programa Pará Profissional, sem geração de vínculo empre-
gatício com o estado do Pará.
valor da Bolsa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 60,00 (ses-
senta reais) por hora, limitada a um máximo de 80 (oitenta) horas ao mês.
viGÊNcia da Bolsa: a contar da data assinatura, até 28/09/2022
data dE assiNatUra: 29/03/2022
ordENador
carlos Edilson de almeida Maneschy
eXtrato de terMo de coNcessÃo de BoLsa de iNceNtiVo do 
ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENtE: secretaria de Estado de ciência, tecnologia e Educação su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do Bolsista: larissa andreza costa Peniche
oBJEto: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de incen-
tivo ao bolsista selecionado (a) para a função de iNstrUtor, por meio do 
Edital de credenciamento nº 007/2021 - sEctEt - Edital de credenciamen-
to de profissionais especializados para atuarem nas funções de instrutoria, 
coordenação e apoio às atividades administrativas para atendimento às 
demandas do programa Pará Profissional, sem geração de vínculo empre-
gatício com o estado do Pará.
valor da Bolsa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 60,00 (ses-
senta reais) por hora, limitada a um máximo de 80 (oitenta) horas ao mês.
viGÊNcia da Bolsa: a contar da data assinatura, até 28/09/2022
data dE assiNatUra: 29/03/2022
ordENador
carlos Edilson de almeida Maneschy
eXtrato de terMo de coNcessÃo de BoLsa de iNceNtiVo do 
ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENtE: secretaria de Estado de ciência, tecnologia e Educação su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do Bolsista: Wanderson da silva silva
oBJEto: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de incen-
tivo ao bolsista selecionado (a) para a função de iNstrUtor, por meio do 
Edital de credenciamento nº 007/2021 - sEctEt - Edital de credenciamen-

to de profissionais especializados para atuarem nas funções de instrutoria, 
coordenação e apoio às atividades administrativas para atendimento às 
demandas do programa Pará Profissional, sem geração de vínculo empre-
gatício com o estado do Pará.
valor da Bolsa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 60,00 (ses-
senta reais) por hora, limitada a um máximo de 80 (oitenta) horas ao mês.
viGÊNcia da Bolsa: a contar da data assinatura, até 28/09/2022
data dE assiNatUra: 29/03/2022
ordENador
carlos Edilson de almeida Maneschy
eXtrato de terMo de coNcessÃo de BoLsa de iNceNtiVo do 
ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENtE: secretaria de Estado de ciência, tecnologia e Educação su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do Bolsista: Walaci Wagner sodré de Morais
oBJEto: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de incen-
tivo ao bolsista selecionado (a) para a função de iNstrUtor, por meio do 
Edital de credenciamento nº 007/2021 - sEctEt - Edital de credenciamen-
to de profissionais especializados para atuarem nas funções de instrutoria, 
coordenação e apoio às atividades administrativas para atendimento às 
demandas do programa Pará Profissional, sem geração de vínculo empre-
gatício com o estado do Pará.
valor da Bolsa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 60,00 (ses-
senta reais) por hora, limitada a um máximo de 80 (oitenta) horas ao mês.
viGÊNcia da Bolsa: a contar da data assinatura, até 28/09/2022
data dE assiNatUra: 29/03/2022
ordENador
carlos Edilson de almeida Maneschy
eXtrato de terMo de coNcessÃo de BoLsa de iNceNtiVo do 
ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENtE: secretaria de Estado de ciência, tecnologia e Educação su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do Bolsista: claudio david Mendes Gibson
oBJEto: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de incen-
tivo ao bolsista selecionado (a) para a função de iNstrUtor, por meio do 
Edital de credenciamento nº 007/2021 - sEctEt - Edital de credenciamen-
to de profissionais especializados para atuarem nas funções de instrutoria, 
coordenação e apoio às atividades administrativas para atendimento às 
demandas do programa Pará Profissional, sem geração de vínculo empre-
gatício com o estado do Pará.
valor da Bolsa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 60,00 (ses-
senta reais) por hora, limitada a um máximo de 80 (oitenta) horas ao mês.
viGÊNcia da Bolsa: a contar da data assinatura, até 28/09/2022
data dE assiNatUra: 29/03/2022
ordENador
carlos Edilson de almeida Maneschy
eXtrato de terMo de coNcessÃo de BoLsa de iNceNtiVo do 
ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENtE: secretaria de Estado de ciência, tecnologia e Educação su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do Bolsista: Paulo roberto araújo Júnior
oBJEto: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de incen-
tivo ao bolsista selecionado (a) para a função de iNstrUtor, por meio do 
Edital de credenciamento nº 007/2021 - sEctEt - Edital de credenciamen-
to de profissionais especializados para atuarem nas funções de instrutoria, 
coordenação e apoio às atividades administrativas para atendimento às 
demandas do programa Pará Profissional, sem geração de vínculo empre-
gatício com o estado do Pará.
valor da Bolsa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 60,00 (ses-
senta reais) por hora, limitada a um máximo de 80 (oitenta) horas ao mês.
viGÊNcia da Bolsa: a contar da data assinatura, até 28/09/2022
data dE assiNatUra: 29/03/2022
ordENador
carlos Edilson de almeida Maneschy
eXtrato de terMo de coNcessÃo de BoLsa de iNceNtiVo do 
ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENtE: secretaria de Estado de ciência, tecnologia e Educação su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do Bolsista: Marcia cristina Guerreiro de figueiredo Mendonça cunha
oBJEto: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de incen-
tivo ao bolsista selecionado (a) para a função de iNstrUtor, por meio do 
Edital de credenciamento nº 007/2021 - sEctEt - Edital de credenciamen-
to de profissionais especializados para atuarem nas funções de instrutoria, 
coordenação e apoio às atividades administrativas para atendimento às 
demandas do programa Pará Profissional, sem geração de vínculo empre-
gatício com o estado do Pará.
valor da Bolsa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 60,00 (ses-
senta reais) por hora, limitada a um máximo de 80 (oitenta) horas ao mês.
viGÊNcia da Bolsa: a contar da data assinatura, até 28/09/2022
data dE assiNatUra: 29/03/2022
ordENador
carlos Edilson de almeida Maneschy
eXtrato de terMo de coNcessÃo de BoLsa de iNceNtiVo do 
ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENtE: secretaria de Estado de ciência, tecnologia e Educação su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do Bolsista: claudio daniel de Moraes Barbosa
oBJEto: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de incen-
tivo ao bolsista selecionado (a) para a função de iNstrUtor, por meio do 
Edital de credenciamento nº 007/2021 - sEctEt - Edital de credenciamen-
to de profissionais especializados para atuarem nas funções de instrutoria, 
coordenação e apoio às atividades administrativas para atendimento às 
demandas do programa Pará Profissional, sem geração de vínculo empre-
gatício com o estado do Pará.
valor da Bolsa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 60,00 (ses-
senta reais) por hora, limitada a um máximo de 80 (oitenta) horas ao mês.
viGÊNcia da Bolsa: a contar da data assinatura, até 28/09/2022
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data dE assiNatUra: 29/03/2022
ordENador
carlos Edilson de almeida Maneschy
eXtrato de terMo de coNcessÃo de BoLsa de iNceNtiVo do 
ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENtE: secretaria de Estado de ciência, tecnologia e Educação su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do Bolsista: Kenny fabricio Nogueira de sousa
oBJEto: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de incen-
tivo ao bolsista selecionado (a) para a função de iNstrUtor, por meio do 
Edital de credenciamento nº 007/2021 - sEctEt - Edital de credenciamen-
to de profissionais especializados para atuarem nas funções de instrutoria, 
coordenação e apoio às atividades administrativas para atendimento às 
demandas do programa Pará Profissional, sem geração de vínculo empre-
gatício com o estado do Pará.
valor da Bolsa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 60,00 (ses-
senta reais) por hora, limitada a um máximo de 80 (oitenta) horas ao mês.
viGÊNcia da Bolsa: a contar da data assinatura, até 28/09/2022
data dE assiNatUra: 29/03/2022
ordENador
carlos Edilson de almeida Maneschy
eXtrato de terMo de coNcessÃo de BoLsa de iNceNtiVo do 
ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENtE: secretaria de Estado de ciência, tecnologia e Educação su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do Bolsista: luciana rodrigues dos santos Maia
oBJEto: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de incen-
tivo ao bolsista selecionado (a) para a função de iNstrUtor, por meio do 
Edital de credenciamento nº 007/2021 - sEctEt - Edital de credenciamen-
to de profissionais especializados para atuarem nas funções de instrutoria, 
coordenação e apoio às atividades administrativas para atendimento às 
demandas do programa Pará Profissional, sem geração de vínculo empre-
gatício com o estado do Pará.
valor da Bolsa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 60,00 (ses-
senta reais) por hora, limitada a um máximo de 80 (oitenta) horas ao mês.
viGÊNcia da Bolsa: a contar da data assinatura, até 28/09/2022
data dE assiNatUra: 29/03/2022
ordENador
carlos Edilson de almeida Maneschy
eXtrato de terMo de coNcessÃo de BoLsa de iNceNtiVo do 
ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENtE: secretaria de Estado de ciência, tecnologia e Educação su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do Bolsista: Haroldo Piteira Gonçalves
oBJEto: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de incen-
tivo ao bolsista selecionado (a) para a função de iNstrUtor, por meio do 
Edital de credenciamento nº 007/2021 - sEctEt - Edital de credenciamen-
to de profissionais especializados para atuarem nas funções de instrutoria, 
coordenação e apoio às atividades administrativas para atendimento às 
demandas do programa Pará Profissional, sem geração de vínculo empre-
gatício com o estado do Pará.
valor da Bolsa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 60,00 (ses-
senta reais) por hora, limitada a um máximo de 80 (oitenta) horas ao mês.
viGÊNcia da Bolsa: a contar da data assinatura, até 28/09/2022
data dE assiNatUra: 29/03/2022
ordENador
carlos Edilson de almeida Maneschy

Protocolo: 777834
eXtrato de terMo de coNcessÃo de BoLsa de iNceNtiVo do 
ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENtE: secretaria de Estado de ciência, tecnologia e Educação su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do Bolsista: Yuri Hossen araújo Yunes
oBJEto: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de incenti-
vo ao bolsista selecionado (a) para a função de coordENaÇÃo, por meio 
do Edital de credenciamento nº 002/2022 - sEctEt - Edital de credencia-
mento de profissionais especializados para atuarem nas funções de instru-
toria, coordenação e apoio às atividades administrativas para atendimento 
às demandas do programa Pará Profissional, sem geração de vínculo em-
pregatício com o estado do Pará.
valor da Bolsa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 65,00 
(sessenta e cinco reais) por hora, limitada a um máximo de 80 (oitenta) 
horas ao mês.
viGÊNcia da Bolsa: a contar da data assinatura, até 28/09/2022 
data dE assiNatUra: 29/03/2022
ordENador
carlos Edilson de almeida Maneschy

Protocolo: 777879
errata 
Processo: 2022/4901
editaL startUP Pará N° 004/2022 - empresas inovadoras em 
Bioindústria, Tecnologia Educacional e Agroindústria alimentar 
será executado a partir do novo cronograma previsto abaixo:

etaPas datas
lançamento do Edital 22/02/22

cadastro e submissão das propostas no site  http://www.startuppara.com.br, até as 18:00 
horas

22/02/22 a 
13/04/2022

divulgação do resultado preliminar da etapa de enquadramento a partir de 
29/04/2022

Prazo para interposição de recurso sobre o resultado preliminar da etapa de enquadramento 
(até às 18h00 - horário de Belém) 10 dias uteis

divulgação do resultado da etapa de enquadramento após recursos a partir de 
22/05/2022

divulgação do resultado preliminar da etapa de análise de Mérito a partir de 
10/06/2022

Prazo para interposição de recurso sobre o resultado preliminar da análise de Mérito (até às 
18h00 - horário de Belém) 10 dias uteis

Divulgação do resultado final da Seleção Pública no site da SECTET a partir de 
27/06/2022

Secretaria de Estado, Ciência, Tecnologia e Educação Superior Profissional 
e tecnológica, em 28 de março de 2022.
carlos Edilson de almeida Maneschy
secretário de Estado.

Protocolo: 777880
..

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO
A ESTUDOS E PESQUISAS

.

.

diÁria
.

Portaria N° 049/2022 – dirad/FaPesPa, de 28 de Março de 2022.
o dirEtor adMiNistrativo, no uso das atribuições que lhe foram 
conferidas pela Portaria nº 074/2021 – GaBiNEtE/faPEsPa, publicada 
no doE nº 34.322 de 25.08.2020, e,
coNsidEraNdo o preconizado nos artigos 145 a 149 da lei nº 5.810, de 
24 de Janeiro de 1994;
coNsidEraNdo o Memorando nº 058/2022 - GaBiNEtE/faPEsPa, de 25 
de Março de 2022,
coNsidEraNdo os termos do Processo nº 2022/361520;
r E s o l v E:
coNcEdEr de acordo com as bases legais vigentes, 2 e ½ (duas e meia) 
diárias ao servidor abaixo relacionado, que se deslocará conforme a seguir 
discriminado:
NoME: dEYvisoN aNdrEY MEdrado GoNÇalvEs
MatrÍcUla: 5964860/1
carGo: dirEtor ciENtifico
traJEto: Belém-Pa/ Breves-Pa / Belém-Pa
PErÍodo: 07/04/2022 a 09/04/2022
QUaNtidadE: 2 e 1/2 (duas e Meia) diárias
oBJEtivo: Participar do Programa cENtElHa 2.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
fundação amazônia de amparo a Estudos e Pesquisas – faPEsPa.
Belém (Pa), 28 de Março de 2022.
JUraNdir sEBastiÃo tavarEs sidriM
diretor administrativo

Protocolo: 777565
.

FÉrias
.

Portaria N° 092/2022 – GaBiNete, de 28 de Março de 2022.
o diretor-Presidente da fUNdaÇÃo aMaZÔNia dE aMParo a EstUdos 
E PEsQUisas - faPEsPa, no uso de suas atribuições legais, e com funda-
mento na seção ii, do art. 7º, da lei complementar Estadual n. 061, de 24 
de julho de 2007, e alterações posteriores.
rEsolvE: 
conceder férias regulamentares aos servidores da fundação amazônia de 
amparo a Estudos e Pesquisas - faPEsPa, conforme abaixo:

MatrÍcULa NoMe PerÍodo 
aQUisitiVo GoZo

5946352/1 MaYNara rEGiNa dE soUsa Batista
04/02/2021 a 
03/02/2022

 

02/05/2022 a 
31/05/2022

 

57228697/2 valdEJaNE loPEs dE olivEira
01/12/2020 a 
30/11/2021

 

09/05/2022 a 
07/06/2022

 

57212545/2 EUclidEs aNdrE do NasciMENto NEto
18/11/2020 a 
17/11/2021

 

02/05/2022 a 
16/05/2022

 

5918081/1 clEYtoN PErEira da costa
01/04/2021 a 
31/03/2022

 

02/05/2022 a 
31/05/2022

 

5916896/1
 JosEaNNY dE cassia liMa  saNtos

24/11/2020 a 
23/11/2021

 

02/05/2022 a 
31/05/2022

 

5807620/4 MaNoEl doMiNGos crUZ MacHado 08/01/2021 a 
07/01/2022

02/05/2022 a 
31/05/2022

 

registre–se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do diretor-Presidente, em 28 de Março de 2022.
Marcel do Nascimento Botelho
diretor-Presidente

Protocolo: 777568
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..

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 110, de 25 de MarÇo de 2022 -  
diária ao(à) colaborador(a) rafaEl foNtENElEs daNtas, analista 
técnico, matrícula 73402, 25/03/2022 a 26/03/2022, à Belém-Pa/vigia/
Belém-Pa, para readequação de infra da estação, troca de rack e Banco 
de Baterias (coM PErNoitE. ordenador: Marcos aNtoNio BraNdÃo 
da costa - Presidente da Empresa de tecnologia da informação e 
comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 111, de 25 de MarÇo de 2022 -  
diária ao(à) colaborador(a) doUGlas MaGalHÃEs dE araÚJo, analista 
de telecomunicação, matrícula 73407, 25/03/2022 a 26/03/2022, à 
Belém-Pa/vigia/Belém-Pa, para readequação de infra da estação, troca 
de rack e Banco de Baterias (coM PErNoitE). ordenador: Marcos 
aNtoNio BraNdÃo da costa - Presidente da Empresa de tecnologia da 
informação e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 112, de 25 de MarÇo de 2022 -  
diária ao(à) colaborador(a) WaldoMiro afoNso MorEira da costa, 
técnico em telecomunicações, matrícula 733393, 29/03/2022 a 30/03/2022, à 
Belém-Pa/vigia/Belém-Pa, para acompanhar uma atividade de adequação do 
anel óptico metropolitano da cidade. (coM PErNoitE). ordenador: Marcos 
aNtoNio BraNdÃo da costa - Presidente da Empresa de tecnologia da 
informação e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 113, de 25 de MarÇo de 2022 -  
diária ao(à) colaborador(a) lEaNdro vaZ da silva, Engenheiro de 
telecomunicações, matrícula 73412, 31/03/2022 a 01/04/2022, à Belém-
Pa/abaetetuba/Belém-Pa, para Migração da rede Wifi para a EEEf. Prof. 
Basilio dE carvalHo (coM PErNoitE). ordenador: Marcos aNtoNio 
BraNdÃo da costa - Presidente da Empresa de tecnologia da informação 
e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 114, de 25 de MarÇo de 2022 -  
diária ao(à) colaborador(a) WaldoMiro afoNso MorEira da costa, 
técnico em telecomunicações, matrícula 733393, 31/03/2022 a 01/04/2022, 
à Belém-Pa/abaetetuba/Belém-Pa, para Migração da rede Wifi para a 
EEEf. Prof. Basilio dE carvalHo (coM PErNoitE). ordenador: Marcos 
aNtoNio BraNdÃo da costa - Presidente da Empresa de tecnologia da 
informação e comunicação do Estado do Pará.

Protocolo: 777236
.

oUtras MatÉrias
.

resoLUÇÃo Nº 001/2022 de 21 de MarÇo de 2022
Dispõe sobre a Criação da Gratificação de Representação no Plano de Car-
gos e salários dos empregados da ProdEPa - Empresa de tecnologia da 
informação e comunicação do Estado do Pará e dá outras providências.
o coNsElHo dE adMiNistraÇÃo da ProdEPa - EMPrEsa dE tEcNoloGia 
da iNforMaÇÃo E coMUNicaÇÃo do Estado do Pará, usando as atribui-
ções que lhe são conferidas pelos incisos i, Xi e Xiii do art. 10 do Estatuto 
social, aprovado pelo decreto no 6.168 de 13.07.89 e suas alterações e,
coNsidEraNdo o disposto no decreto no 565 - a de 06.09.1995 do Go-
verno do Estado do Pará que aprovou o regimento Geral da ProdEPa - 
Processamento de dados do Estado do Pará, alterado pela resolução no 
002/2011 de 23.08.2011, dispondo no seu artigo 17 - incisos vii e Xiii 
que aprovará a estrutura organizacional da Empresa e seus instrumentos 
normativos; e aprovará os instrumentos relativos à política de gestão de 
pessoas e de recursos humanos da Empresa;
coNsidEraNdo as recomendações do Ministério Público do trabalho - 
Procuradoria regional do trabalho da 8ª região, objeto do acP n° 14/1996, 
que culminou com o termo de ajuste de conduta no 187/2009, celebrado 
entre os partícipes em tela;
CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar identificando vantagem pe-
cuniária aos empregados, obedecida a hierarquia remuneratória e hierár-
quica dos empregos em comissão, objetivando fazer frente às despesas 
individuais e extraordinárias decorrentes da representação funcional exi-
gida pelo exercício de suas atribuições, em consonância com as alterações 
ocorridas na Estrutura organizacional da ProdEPa;
rEsolvE:
art. 1º criar a GratificaÇÃo dE rEPrEsENtaÇÃo, que no âmbito 
desta ProdEPa será atribuída aos empregados técnicos operacionais 
e administrativos que desenvolvendo atividades em Núcleos, Grupos 
de Trabalho e/ou em Projetos específicos, na condição habitual de 
representante designado da Empresa, cujo valor será compreendido pela 
aplicação do percentual de 40% (quarenta por cento) sobre seu salário 
base, e suas atribuições disposta nas respectivas Portarias de nomeação 
expedidas pela Presidência da ProdEPa.
Parágrafo Primeiro: somente fará jus ao benefício referido no caput deste 
artigo o servidor do quadro efetivo, expressamente designado pela Presi-
dência, que estiver no exercício ativo da representação.
Parágrafo segundo: A referida gratificação é incalculável com qualquer Em-
prego comissionado.
Parágrafo Terceiro: A Gratificação de Representação referida no caput será 
mantida nos casos de afastamentos previstos em lei.
art. 2º o colaborador deverá cumprir cronograma de trabalho estabeleci-
do, havendo a obrigatoriedade de emissão de relatório de atividades men-

sais, que juntamente com frequência, devem ser encaminhados à Gerência 
de Pessoas – GPE, até o dia 05 de cada mês.
Parágrafo Primeiro: o não encaminhamento do relatório mensal e frequência, 
implicará na suspensão do pagamento da gratificação no mês subsequente.
art. 3º a jornada normal de trabalho é de 40 horas semanais, devendo ser 
cumprida de segunda a sexta feira, onde o empregado lotado na sede terá 
sua frequência apurada por intermédio de ponto eletrônico e o empregado 
desenvolvendo a atividade em Núcleos ou Grupos de trabalho e ou em 
Projetos Específicos, fora da sede da PRODEPA, deverá encaminhar men-
salmente a frequência manual (fornecida pela daP/GPE).
Art. 4º. As PORTARIAs de concessão de gratificação de representação, 
possuirão validade máxima de 01 (um) ano, após este prazo, a renovação 
da gratificação deverá passar pela análise da Diretoria Administrativa e 
financeira – daf antes de ser enviada para expressa autorização pelo 
Presidente da ProdEPa.
Art. 5º. As Gratificações de Representação, não poderão exceder ao número 
de 15 % (Quinze Por cento) do quantitativo de empregados do quadro efetivo.
art. 6º Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
dê-se ciência, registre-se e cumpra-se.
thiago freitas Matos
Presidente do conselho de administração - ProdEPa
Marcos antônio Brandão da costa
Presidente da ProdEPa
Membro do conselho de administração - ProdEPa
Maria Helena da silva costa
Membro do conselho de administração - ProdEPa
raimundo argemiro ataíde Neto
Membro do conselho de administração - ProdEPa
iris alves Miranda Negrão
Membro do conselho de administração - ProdEPa

Protocolo: 777626
..

secretaria de estado
de esPorte e LaZer

.

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 101/2022-seeL, de 25 de MarÇo de 2022.
o sEcrEtáro dE Estado dE EsPortE E laZEr, fundamentado pela lei 
nº 6.215 de 28 de abril de 1999, alterada pela lei nº 6.879, de 29 de junho 
de 2006, publicada no doE nº 30.714 de 30/06/2006, coNcEdE, a servi-
dora laila JacoB dE liMa, matrícula nº 5895911/1, ocupante do cargo de 
técnico em Gestão de Esporte em Ed. física, lotada neste órgão, licença 
para tratamento de saúde, nos períodos de 20/12/2021 a 31/12/2021; e 
03/01/2022 a 10/01/2022. ordenador: NivaN sEtUBal NoroNHa

Protocolo: 777252
.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 05/2022 seeL
com base na documentação acostada nos autos do processo 2022/122227 
do Pregão Eletrônico nº05/2022, cujo objeto é a contratação de empre-
sa especializada para locação e montagem de equipamentos para a re-
alização de torneio de futebol e cidadania do Estado do Pará, através 
da secretaria de Estado de Esporte e lazer, vinculado ao convênio nº 
910600/2021 junto a secretaria Nacional de Esporte, Educação, lazer e 
inclusão social do Ministério da cidadania, HoMoloGo o presente proce-
dimento licitatório, nos termos do art. 43 da lei federal 8.666/93 e art. 13 
do decreto nº10.024/2019, para que se produza efeitos jurídicos e legais. 
tendo como vencedor: JEffErsoM EstrUtUras Para EvENtos EirEli, 
cNPJ: 03.746.510/0001-09, que apresentou a proposta mais vantajosa de 
r$55.695,00 (cinqüenta e cinco mil, seiscentos e noventa e cinco reais).
Belém (Pa), 25 de março de 2022.
Nivan setubal Noronha
secretário de Estado de Esporte e lazer

Protocolo: 777674
terMo de HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 04/2022 seeL
com base na documentação acostada nos autos do processo 2022/122226 
do Pregão Eletrônico nº04/2022, cujo objeto é a contratação de empresa 
para aquisição de material de consumo esportivo para a realização do torneio 
futebol e cidadania do Estado do Pará, através da secretaria de Estado de 
Esporte e lazer, vinculado ao convênio nº 910600/2021 junto a secretaria 
Nacional de Esporte, Educação, lazer e inclusão social do Ministério da ci-
dadania, HoMoloGo o presente procedimento licitatório, nos termos do art. 
43 da lei federal 8.666/93 e art. 13 do decreto nº10.024/2019, para que se 
produza efeitos jurídicos e legais. Empresa vencedora:
lotE 01: triNca EsPortEs ltda, cNPJ: 02.902.969/0001-83, r$134.590,12
lotE 02: triNca EsPortEs ltda, cNPJ: 02.902.969/0001-83, r$285.883,92
valor total a ser contratado: r$420.474,04 (quatrocentos e vinte mil, qua-
trocentos e setenta e quatro reais e quatro centavos).
Belém (Pa), 25 de março de 2022.
Nivan setubal Noronha
secretário de Estado de Esporte e lazer

Protocolo: 777669
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terMo de HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 06/2022 seeL
com base na documentação acostada nos autos do processo 2022/143172 
do Pregão Eletrônico nº06/2022, cujo objeto é a contratação de empresa 
especializada para locação e montagem de equipamentos para a realiza-
ção de competições amadoras de futebol nos municípios do estado do Pará, 
através da secretaria de Estado de Esporte e lazer, vinculado ao convênio 
nº 909719/2021 junto a secretaria Nacional de futebol e defesa dos direi-
tos do torcedor do Ministério da cidadania, HoMoloGo o presente proce-
dimento licitatório, nos termos do art. 43 da lei federal 8.666/93 e art. 13 
do decreto nº10.024/2019, para que se produza efeitos jurídicos e legais. 
tendo como vencedor: JEffErsoM EstrUtUras Para EvENtos EirEli, 
cNPJ: 03.746.510/0001-09, que apresentou a proposta mais vantajosa de 
r$50.995,00 (cinqüenta mil reais, novecentos e noventa e cinco reais).
Belém (Pa), 25 de março de 2022.
Nivan setubal Noronha
secretário de Estado de Esporte e lazer

Protocolo: 777681

.

.

diÁria
.

Portaria Nº. 102/2022-seeL, de 28 de MarÇo de 2022.
coNcEdEr, 4,5 (quatro e meia) diárias aos servidores JEsUs NaZarENo 
dos saNtos crUZ, matrícula n° 5901961/1, JoÃo PErEira da silva car-
Mo, matrícula n° 57202771/2, Kátia cilENE dE farias rocHa, matrícula n° 
5499119/2, MÔNica NaZarÉ coNcEiÇÃo doUrado, matrícula n° 57234852/1, 
odailsoN fErNaNdEs da coNcEiÇÃo, matricula nº 5774276/2, rosEaNE 
MEsQUita tEiXEira, matrícula n° 57216778/2, rUY GUilHErME aMaNaJas 
MaUEs, matrícula n° 6320945/3 e sidNEY triNdadE GUiMarÃEs, matrícula n° 
80845357/2, para deslocamento ao município de Bragança  - Pa, de 30/03/2022 
à 03/04/2022, com o objeto de executarem a fase regional do rio caeté da 11° 
edição do “Jogos abertos do Pará”. ordenador: Nivan setubal Noronha.

Protocolo: 777760

.

.

oUtras MatÉrias
.

a secretaria de estado de esPorte e LaZer-seeL, por in-
termédio de seu secretário, considerando o edital nº 01/2022, 
de 22 de fevereiro de 2022 e alterações posteriores, que trata sobre 
o Pss nº 01/2022 – sEEl/Pa, para contratação de servidores Públicos 
temporária de Nível superior,
rEsolvE:
1. tornar pública a íntegra da classificaÇÃo fiNal dos candidatos apro-
vados e cadastro de reserva às funções de Nível superior do Processo 
Seletivo Simplificado nº 01/2022- SEEL/PA;
2. informar que a convocação dos aprovados respeitará a ordem de clas-
sificação e será realizada durante o prazo de validade do PSS, de acordo 
com a conveniência, oportunidade e necessidade de serviço da sEEl e com 
a proximidade das inaugurações das Usinas da Paz localizadas nos municí-
pios de canaã dos carajás e Parauapebas;
3. As convocações serão devidamente publicadas no Diário Oficial do Esta-
do – doE e no endereço eletrônico www.sipros.pa.gov.br, sendo de intei-
ra responsabilidade de o candidato acompanhar a publicação de todos os 
atos, editais e comunicados referentes a este processo.
Processo seLetiVo siMPLiFicado Nº 001/2022 – Pss NÍVeL 
sUPerior - cLassiFicaÇÃo FiNaL

tÉcNico eM GestÃo de esPortes (tÉcNico eM GestÃo de 
esPorte (FUteBoL de caMPo) - UsiNa caNaÃ dos caraJÁs- 

07:00 as 13:00)

NoMe do caN-
didato

esco-
Lari-
dade

teM-
Po de 
serVi-

Ço

caPa-
cita-
ÇÃo

eNtre-
Vista totaL Posi-

ÇÃo 

EUlEr JosÉ rocHa 
dE olivEira 6,0 0,6 1,0 9,5 17,1 1

cadastro dE rEsErva 
roNi caldas 

MEssias 6,0 2,4 0,0 7,5 15,9 2

tÉcNico eM GestÃo de esPortes (tecNico eM GestÃo de 
esPorte (NataÇÃo e HidroGiNÁstica) - UsiNa caNaa dos 

caraJas - 16:00 as 22:00)

NoMe do caN-
didato

esco-
Lari-
dade

teM-
Po de 
serVi-

Ço

caPa-
cita-
ÇÃo

eNtre-
Vista totaL Posi-

ÇÃo 

aNdrEY rocHa 
dos saNtos 6,0 2,1 7,0 9,5 24,6 1

 

tÉcNico eM GestÃo de esPortes ( (FUtsaL, BasQUeteBoL, 
VoLeiBoL e HaNdeBoL) - UsiNa ParaUaPeBas - 16:00 as 

22:00)

NoMe do caN-
didato

esco-
Lari-
dade

teM-
Po de 
serVi-

Ço

caPa-
cita-
ÇÃo

eNtre-
Vista totaL Posi-

ÇÃo 

EdsoN saNtos 
silva 6,00 2,10 10,00 8,5 26,60 1

tÉcNico eM GestÃo de esPortes (tecNico eM GestÃo de 
esPorte ( KaratÊ) - UsiNa ParaUaPeBas - 16:00 as 22:00)

NoMe do caN-
didato

esco-
Lari-
dade

teM-
Po de 
serVi-

Ço

caPa-
cita-
ÇÃo

eNtre-
Vista totaL Posi-

ÇÃo 

affoNso MartiNs 
MENdEs BisNEto 2,5 1,2 10,0 9,5 23,2 1

tÉcNico eM GestÃo de esPortes (tecNico eM GestÃo de 
esPorte (daNÇa) - UsiNa ParaUaPeBas - 07:00 as 13:00)

NoMe do caN-
didato

esco-
Lari-
dade

teM-
Po de 
serVi-

Ço

caPa-
cita-
ÇÃo

eNtre-
Vista totaL Posi-

ÇÃo 

WaGNEr MoNtEi-
ro alvEs 2,5 1,2 3,0 9,0 15,7 1

Belém/Pa, 28 de março de 2022.
NivaN sEtUBal NoroNHa
secretário de Estado de Esporte e lazer

Protocolo: 777271
..

secretaria de estado
de tUrisMo

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

NoNo terMo aditiVo ao coNtrato de GestÃo Nº 001/2016
PartEs: sEcrEtaria dE Estado dE tUrisMo – sEtUr, cNPJ/Mf nº 
15.488.858/0001-14 e a orGaNiZaÇÃo social Para 2000, cNPJ nº 
03.584.058/0001-18.
oBJEto: o presente termo aditivo tem por objeto o reequilíbrio econô-
mico-financeiro do Contrato de Gestão n° 001/2016, para os três equi-
pamentos, Estação das docas, Parque Zoobotânico Mangal das Garças e 
Hangar – cento de convenções e feiras da amazônia, a contar de janeiro 
de 2022 até dezembro de 2022. Em razão do evento configurado enquanto 
álea econômica extraordinária e extracontratual e motivador do desequilí-
brio contratual (pandermia da covid-19), como evento fortuito, dentro do 
contexto da teoria da imprevisão, com potencial para ocasionar o desequi-
líbrio econômico, em virtude das consequências negativas financeiras de-
correntes da suspensão temporária de atividades inerentes ao contrato de 
Gestão n° 01/2016. valor mensal reequilibrado: r$ r$ 3.669.783,51 (três 
milhões seiscentos e sessenta e nove mil setecentos e oitenta e três reais 
e cinquenta e um centavos). será ainda repassado o montante em cota 
única de r$ 4.320.925,81 (quatro milhões trezentos e vinte mil, novecen-
tos e vinte e cinco reais e oitenta e um centavos), para a única e exclusiva 
regularização dos débitos de energia e água e esgoto.
dotação orçamentária: funcional Programática 69101.23.695.1498.8793; 
Elemento de despesa: 335085; fonte: 0101000000; 0301000000; Pi: 
207rEPa2000 e ação: 236309.
data da assiNatUra: 28/03/2022
ordENador rEsPoNsávEl: andré orengel dias, secretário de Estado de turismo

Protocolo: 777488

.

.

diÁria
.

Portaria 200/GePs/setUr de 28 de MarÇo de 2022
coNsidEraNdo os termos do processo 2022/357579;rEsolvE: con-
ceder 04 e ½ (quatro e meia) diárias ao servidor rEGiNaldo JosE 
PErEira Paiva, matrícula funcional nº 57213069/1, cPf: 594.010.442-
87, ocupante do cargo técnico em Gestão Pública.oBJ: realizar a pa-
lestra “indicadores de turismo do Pará e região turística alto tapajós” 
e ações do Eixo de atuação do Programa de regionalização do turismo/
Prt.dEstiNo: santarém/itaituba/Pa.PErÍodo:04 a 08/04/2022.ordE-
Nador:aNdErsoN olivEira cavalcaNtE

Protocolo: 777456
Portaria Nº 199/GePs/setUr de 28 de MarÇo de 2022
coNsidEraNdo os termos do processo 2022/341233.rEsolvE: conceder 
01 e 1/2 (uma e meia) diária ao servidor: PaUlo aUGUsto tEllEs liNs, 
Matrícula: 5533198/2, cPf: 379.080.572-68, técnico de Gestão em obras 
Públicas.oBJ: realizar acompanhamento da obra do centro de convenções 
de santarém.dEstiNo: santarém/Pa,PErÍodo: 30 a 31/03/2022. ordE-
Nador:aNdErsoN olivEira cavalcaNtE

Protocolo: 777447
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Portaria Nº 202/GePs/setUr de 28 de MarÇo de 2022 diÁrias
coNsidEraNdo os termos do Processo Nº 2022/359522;rEsolvE:con-
ceder 07 e ½ (sete e meia) diárias ao servidor:aNdrEY MENdoNÇa soU-
Za, Matrícula Nº 5960339/1, cPf: 017.376.012-06, Gerente de Qualidade.
OBJ: Acompanhamento e fiscalização o 24° Surf na Pororoca.DESTINO: 
chaves/Pa,PErÍodo: 30/03 a 06/04/2022.ordENador:aNdErsoN oli-
vEira cavalcaNtE.

Protocolo: 777582
Portaria 203/GePs/setUr de 28 de MarÇo de 2022
coNsidEraNdo os termos do processo 2022/338260;rEsolvE: conceder 
02 e ½ (duas e meia) diárias ao servidor: carlos EdUardo BUcHElE 
GÖrrEsEN, matrícula funcional nº 5948344/1, cPf: 247.356.472-87, di-
retor de Políticas para o turismo.oBJ: realizar visita técnica na obra do 
centro de convenções de santarém, e reunir com o secretário de san-
tarém e Belterra.dEstiNo: santarém/Belterra/Pa. PErÍodo: 30/03 a 
01/04/2022.ordENador:aNdErsoN olivEira cavalcaNtE

Protocolo: 777622
..

deFeNsoria PÚBLica
.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 146/22/GGP/dPG, de 25 de MarÇo de 2022.
considerando o Processo nº 2022/361503. rEsolvE: conceder licenças prêmios 
regulamentares aos: dEfENsorEs PÚBlicos: aNa PaUla PErEira MarQUEs 
viEira, id funcional: 80845361/ 2, P.a: 13/16, 05/04/2022 a 04/05/2022, 30 dias; 
larissa MacHado silva NoGUEira, id funcional: 57190943/ 1, P.a: 10/13, 
05/04/2022 a 04/05/2022, 30 dias; lUciaNa silva rassY Palacios, id funcio-
nal: 57209873/ 2, P.a: 13/16, 25/04/2022 a 24/05/2022, 30 dias; MilENE Mora-
Es MorEira, id funcional: 57190965/ 1, P.a: 16/19 , 18/04/2022 a 17/05/2022, 
30 dias, viNiciUs tolEdo aUGUsto, id funcional: 57231696/ 1, P.a: 13/16 , 
04/04/2022 a 03/05/2022, 30 dias, vladiMir aUGUsto dE carvalHo loBo 
E avEliNo, id funcional: 55588724/ 1, P.a: 10/13 , 25/04/2022 a 24/05/2022, 
30 dias. sErvidorEs PÚBlicos: Marcia do socorro Bastos da costa, id 
funcional: 57173575/ 2, P.a: 15/18, 04/04/2022 a 03/05/2022, 30 dias; Nata-
lia coUto dias da silva, id funcional: 57195075/ 2, P.a: 11/14, 11/04/2022 
a 10/05/2022, 30 dias; NilsoN cElio dE olivEira MacHado, id funcional: 
57205652/ 2, P.a: 12/15, 04/04/2022 a 03/05/2022, 30 dias; saraH iGrEJa da 
silva, id funcional: 5868335/ 3, P.a: 12/15, 11/04/2022 a 10/05/2022, 30 dias, 
WalENa PErEira WaNdErlEY, id funcional: 54189035/ 1, P.a: 05/08, 25/04/2022 
a 24/05/2022, 30 dias, WladiMir farias do NasciMENto JUNior, id funcional: 
5897827/ 1, P.a: 12/15, 07/04/2022 a 06/05/2022, 30 dias.
Mônica Palheta furtado Belém dias
subdefensora Pública Geral do Estado do Pará

Protocolo: 777288
.

diÁria
.

Portaria 302/2022 - da,21/03/2022.  
conceder 1/2 (MEia), diária(s) à defensora Bia alBUQUErQUE 
tiradENtEs, matrícula 5935442, objetivo ParticiPar dE aUdiÊNcia 
aGrária. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução csdP 266/2021, 
para deslocar-se de altaMira a UrUará, período 16/03/2022.
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 777758
Portaria 303/2022 - da,21/03/2022.  
conceder 2 + 1\2, diária(s) à servidora aNGEla Maria BarBosa dias, 
matrícula 5959029/1, cargo aGENtE adMiNistrativo, objetivo aUXiliar 
o dEfENsor roNaldo NoGUEira MarQUEs. fundamento legal lei nº 
5810/94 e resolução csdP 266/2021, para deslocar-se de aBaEtEtUBa a 
caMEtá, período 15/03/2022 a 17/03/2022.
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 777765
Portaria 298/2022 - da,21/03/2022.  
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao defensor WaltEr aUGUsto BarrEto 
tEiXEira, matrícula 54191077, objetivo ParticiPar dE MUtirÃo 
carcErário. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução csdP 266/2021, 
para deslocar-se de BarcarENa a aBaEtEtUBa, período 22/02/2022.
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 777737
Portaria 301/2022 - da,21/03/2022.  
conceder 2 + 1\2, diária(s) à defensora isaBElE castro da silva liMa, 
matrícula 5957719, objetivo ParticiPar do cUrso dE forMaÇÃo. fundamento 
legal lei nº 5810/94 e resolução csdP 266/2021, para deslocar-se de iGaraPÉ-
Miri a BElEM, período 09/03/2022 a 11/03/2022.
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 777754
Portaria 299/2022 - da,21/03/2022.  
conceder 1 + 1\2, 4 + 1\2, diária(s) à defensora isaBElE castro da silva 
liMa, matrícula 5957719, objetivo rEaliZar itiNErÂNcia. fundamento 
legal lei nº 5810/94 e resolução csdP 266/2021, para deslocar-se 
de iGaraPÉ-Miri a MocaJUBa, período 07/03/2022 a 08/03/2022, 
21/03/2022 a 25/03/2022.
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 777748

Portaria 295/2022 - da,21/03/2022.  
conceder 2 + 1\2, diária(s) ao defensor Jairo Maia JUNior, matrícula 5957732, 
objetivo ParticiPar do 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 10/03/2022 a 12/03/2022.
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 777699
Portaria 296/2022 - da,21/03/2022.  
conceder 1/2 (MEia), diária(s) aos servidores aNtÔNio aUGUsto soarEs 
dE olivEira, matrícula 57201147, cargo aNalista dE dEfENsoria 
PÚBlica a, fáBio da silva alMEida, matrícula 57234555, cargo 
Motorista, objetivo rEaliZar vistoria tEcNica E fiscaliZaÇÃo dE 
oBra No Novo PrEdio da dEfENsoria dE castaNHal. fundamento 
legal lei nº 5810/94 e resolução csdP 266/2021, para deslocar-se 
de BElEM a castaNHal, período 10/02/2022.
subdefensora Pública-Geral -ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 777721
Portaria 297/2022 - da,21/03/2022.  
conceder 1 + 1\2, diária(s) aos servidores MaUro roBErto da cUNHa, 
matrícula 57201194-2, cargo aNalista dE dEfENsoria PÚBlica a, 
sidNEY alMEida dos saNtos, matrícula 57212384, cargo tÉcNico dE 
dEfENsoria PÚBlica a, fáBio da silva alMEida, matrícula 57234555, 
cargo Motorista, objetivo rEliZaÇÃo dE vistoria E lEvaNtaMENto 
tEcNico do PrEdio da sEdE da dEfENsoria dE caPaNEMa. fundamento 
legal lei nº 5810/94 e resolução csdP 266/2021, para deslocar-se 
de BElEM a caPaNEMa, período 17/02/2022 a 18/02/2022.
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 777727
Portaria 304/2022 - da,21/03/2022.  
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao servidor adEildo saNtos dos 
saNtos, matrícula 0035785, cargo Motorista, objetivo rEaliZar 
traNsPortE dE MatEriais dE EXPEdiENtE. fundamento legal lei nº 
5810/94 e resolução csdP 266/2021, para deslocar-se de aBaEtEtUBa a 
BElEM, período 31/01/2022.
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 777769
Portaria 305/2022 - da,21/03/2022.  
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao servidor adEildo saNtos dos 
saNtos, matrícula 0035785, cargo Motorista, objetivo rEaliZar 
traNsPortE dE MatEriais dE EXPEdiENtE. fundamento legal lei nº 
5810/94 e resolução csdP 266/2021, para deslocar-se de aBaEtEtUBa a 
BarcarENa, período 14/02/2022.
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 777777
Portaria 306/2022 - da,21/03/2022.  
conceder 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), diária(s) aos servidores 
daNiEla rodriGUEs olivEira, matrícula 5906666/1, cargo 
assEssora JUrÍdica dE dEfENsoria, claUdivaN Barros dos rEis, 
matrícula 20463, cargo Motorista, objetivo rEaliZar atENdiMENto 
ao PÚBlico. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução csdP 
266/2021, para deslocar-se de MaraBá a BoM JEsUs do tocaNtiNs, 
período 25/02/2022, 18/03/2022, 25/03/2022.
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 777792
Portaria 309/2022 - da,21/03/2022.  
conceder 1 + 1\2, diária(s) ao servidor MaXiMiaNo soUto aMado 
NEto, matrícula 55585587, cargo Motorista, objetivo coNdUZir 
dEfENsorEs PÚBlicos david olivEira P. da silva E EliaNa MaGNo G. 
costa. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução csdP 266/2021, para 
deslocar-se de BElEM a aBaEtEtUBa, período 22/02/2022 a 23/02/2022.
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 777854
Portaria 308/2022 - da,21/03/2022.  
conceder 3 + 1\2, diária(s) aos servidores MarcElo fraNÇa MENdEs, 
matrícula 57234558/1, cargo Motorista, WElliNGtoN raiMUNdo 
tavarEs da silva, matrícula 54190627-2, cargo Motorista, objetivo 
coNdUZir EQUiPE do Balcao dE dirEitos Para aÇÃo dE cidadaNia 
No MUNiciPio dE salvatErra. fundamento legal lei nº 5810/94 e 
resolução csdP 266/2021, para deslocar-se de BElEM a salvatErra, 
período 28/01/2022 a 31/01/2022.
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 777848
..

FÉrias
.

Portaria Nº 145/2022-GGP/dPG, de 24/03/2022.  
a sUBdEfENsora PÚBlica-GEral do Estado do Pará, no uso das 
atribuições conferidas pelo art. 9°, v, da lei complementar n° 54, de 7 de 
fevereiro de 2006. considerando o Processo nº 2022/356852. rEsolvE: 
conceder 30 (trinta) dias de férias regulamentares aos: dEfENsorEs 
PÚBlicos: carMEN EliZaBEtH araGao addario HaBEr, Mat. 3084841, 
P.a. 21/22, 09/05/2022 a 07/06/2022’_30 dias. 0 a 0’_ 0 dias. “; clivia 
rENata loUrEiro croElHas, Mat. 57203678, P.a. 20/21, 09/05/2022 
a 07/06/2022’_30 dias. 0 a 0’_ 0 dias. “; EltoN riBEiro silva, Mat. 
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5066441, P.a. 20/21, 02/05/2022 a 31/05/2022’_30 dias. 0 a 0’_ 0 
dias. “; GaBriEl MoNtENEGro dUartE PErEira, Mat. 5931562, P.a. 
20/21, 30/05/2022 a 15/06/2022’_17 dias. 17/10/2022 a 29/10/2022’_ 
13 dias. “; HalliNE Karol NocEti sErvilHa, Mat. 57190930, P.a. 
20/21, 16/05/2022 a 14/06/2022’_30 dias. 0 a 0’_ 0 dias. “; iNGrid 
lEda NoroNHa MacEdo, Mat. 57196155, P.a. 21/22, 09/05/2022 
a 07/06/2022’_30 dias. 0 a 0’_ 0 dias. “; Jairo Maia JUNior, Mat. 
5957722, P.a. 20/21, 16/05/2022 a 30/05/2022’_15 dias. 08/09/2022 a 
22/09/2022’_ 15 dias. “; JosE EricKsoN fErrEira rodriGUEs, Mat. 
57234671, P.a. 20/21, 16/05/2022 a 14/06/2022’_30 dias. 0 a 0’_ 0 dias. 
“; Marcos aNtoNio Barroso cErQUEira, Mat. 5234719, P.a. 20/21, 
02/05/2022 a 31/05/2022’_30 dias. 0 a 0’_ 0 dias. “; roGErio siQUEira 
dos saNtos, Mat. 55589169, P.a. 19/20, 02/05/2022 a 31/05/2022’_30 
dias. 0 a 0’_ 0 dias. “; roNaldo NoGUEira MarQUEs, Mat. 5957733, P.a. 
20/21, 17/05/2022 a 31/05/2022’_15 dias. 09/08/2022 a 23/08/2022’_ 
15 dias. “; sErGio salEs PErEira liMa, Mat. 5896005, P.a. 20/21, 
05/05/2022 a 03/06/2022’_30 dias. 0 a 0’_ 0 dias. dEMais sErvidorEs: 
allaYNE PErEira dE aNdradE, Mat. 5945975, P.a. 21/22, 02/05/2022 
a 31/05/2022’_30 dias. 0 a 0’_ 0 dias. “; aNGEla Maria BarBosa dias, 
Mat. 5959029, P.a. 21/22, 02/05/2022 a 31/05/2022’_30 dias. 0 a 0’_ 0 
dias. “; Erica riBEiro dE soUZa, Mat. 57190731, P.a. 20/21, 16/05/2022 
a 30/05/2022’_15 dias. 05/09/2022 a 19/09/2022’_ 15 dias. “; iara rosa 
dias, Mat. 5939293, P.a. 21/22, 09/05/2022 a 20/05/2022’_12 dias. 
16/11/2022 a 03/12/2022’_ 18 dias. “; isaBElla cristiNa daMascENo 
rEtto, Mat. 5958979, P.a. 21/22, 02/05/2022 a 16/05/2022’_15 dias. 
07/11/2022 a 21/11/2022’_ 15 dias. “; ivaNa crYstiNa Matos do 
NasciMENto, Mat. 57188104, P.a. 21/22, 30/05/2022 a 15/06/2022’_17 
dias. 13/10/2022 a 25/10/2022’_ 13 dias. “; JosE coUtiNHo da silva, 
Mat. 5897879, P.a. 21/22, 16/05/2022 a 30/05/2022’_15 dias. 16/11/2022 
a 30/11/2022’_ 15 dias. “; JosE EdMar daNtas silvEira filHo, Mat. 
5943308, P.a. 21/22, 02/05/2022 a 16/05/2022’_15 dias. 18/07/2022 a 
01/08/2022’_ 15 dias. “; lacY sENa siMoEs, Mat. 5184541, P.a. 20/21, 
02/05/2022 a 31/05/2022’_30 dias. 0 a 0’_ 0 dias. “; lia dE soUZa 
MartiNs, Mat. 5944246, P.a. 21/22, 16/05/2022 a 29/05/2022’_14 dias. 
08/09/2022 a 23/09/2022’_ 16 dias. “; lUcas carvalHo do EsPirito 
saNto silva, Mat. 5933495, P.a. 21/22, 09/05/2022 a 23/05/2022’_15 
dias. 01/12/2022 a 15/12/2022’_ 15 dias. “; MarcEla litiaNE tavarEs 
GoMEs, Mat. 55587839, P.a. 21/22, 03/05/2022 a 01/06/2022’_30 dias. 0 
a 0’_ 0 dias. “; Maria liMa dos saNtos sENa, Mat. 57201133, P.a. 20/21, 
02/05/2022 a 31/05/2022’_30 dias. 0 a 0’_ 0 dias. “; Maria rEGiNa lEao 
da silva, Mat. 57211848, P.a. 21/22, 09/05/2022 a 07/06/2022’_30 dias. 
0 a 0’_ 0 dias. “; MaUricio david castro da silva, Mat. 57229494, 
P.a. 21/22, 30/05/2022 a 28/06/2022’_30 dias. 0 a 0’_ 0 dias. “; PEdro 
victor NUNEs dE QUEiroZ, Mat. 57223908, P.a. 21/22, 30/05/2022 a 
15/06/2022’_17 dias. 13/10/2022 a 25/10/2022’_ 13 dias. “; riZoMar 
daNiEl castro, Mat. 3084272, P.a. 21/22, 02/05/2022 a 31/05/2022’_30 
dias. 0 a 0’_ 0 dias. “; WladiMir farias do NasciMENto JUNior, Mat. 
5897827, P.a. 21/22, 09/05/2022 a 07/06/2022’_30 dias. 0 a 0’_ 0 dias.
MÔNica PalHEta fUrtado BElÉM dias
subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 777248
..

JUdiciÁrio
.

.

.

triBUNaL de JUstiÇa
do estado do ParÁ

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato - 23º terMo aditiVo ao coNtrato Nº. 013/2017/tJPa.
coNtrataNtE: tribunal de Justiça do Estado do Pará – tJPa, cNPJ 
04.567.897/0001-90.
coNtratada: service itororó Eireli., cNPJ 03.765.290/0001-52.
oBJEto do coNtrato: contratação de empresa especializada na presta-
ção de serviços continuados para atender as necessidades do tJPa, con-
forme quantitativos e especificações constantes no Termo de Referência.
oriGEM: Pregão Eletrônico n° 054/tJPa/2016.
oBJEto do aditivo:  Prorrogação excepcional do prazo de vigência por 
mais 06 (seis) meses.
iNÍcio dE viGÊNcia: 02/04/2022.  tÉrMiNo da viGÊNcia: 01/10/2022.
valor MENsal: r$ 869.182,55 (oitocentos e sessenta e nove mil, cento e 
oitenta e um reais e cinquenta e cinco centavos).
Novo valor GloBal: r$ 5.215.095,32 (cinco milhões, duzentos e quinze 
mil e noventa e cinco reais, e trinta e dois centavos).
dotaÇÃo orÇaMENtária: Programa de trabalho: 02.122.1421.8659/ 8193 
(1º Grau); 02.122.1421.8669/ 8194 (2º Grau); 02.122.1421.8670/ 8195 
(apoio). Natureza de despesa: 33.90.37; fonte de recurso: 0118/ 0101.
data da assiNatUra: 28/03/2022. foro: Belém/Pa.
rEsPoNsávEl PEla assiNatUra: débora Moraes Gomes – secretária de 
administração.
ordENador rEsPoNsávEl: Miguel lucivaldo alves santos – secretário 
de Planejamento e finanças.

Protocolo: 777795

.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

eXtrato - 3º terMo aditiVo ao acordo de cooPeraÇÃo tÉc-
Nica Nº. 019/2013/tJPa.
PartÍciPEs: tribunal de Justiça do Estado do Pará e Município de são 
Geraldo do araguaia.
OBJETO DO ACORDO: Parceria firmada entre o TJPA e o Município de São 
Geraldo do araguaia, para cessão de servidor público municipal ocupante 
da função de assistente social, com vistas ao cumprimento da determina-
ção proferida no controle administrativo n°000168-29.2011.2.00.0000 do 
conselho Nacional de Justiça.
oBJEto do aditivo: Prorrogação do prazo de vigência por mais 03 (três) anos.
iNÍcio da viGÊNcia: 19/06/2022. tÉrMiNo da viGÊNcia: 18/03/2025.
data da assiNatUra: 15/03/2022.
rEsPoNsávEl PEla assiNatUra: desembargadora célia regina de lima 
Pinheiro – Presidente do tJPa.

Protocolo: 777660
..

triBUNais de coNtas
.

..

triBUNaL de coNtas
do estado do ParÁ

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 38.310, de 28 de MarÇo de 2022.
a Presidente do tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
coNsidEraNdo o que dispõe o artigo 15 inciso i da lei nº 8.037, de 05-
09-2014, publicada no Diário Oficial do Estado nº 32.722, de 08-09-2014;
coNsidEraNdo o disposto nos artigos 8º, 11 e 12 da resolução nº 18.768/2015,
coNsidEraNdo o Parecer da comissão Permanente de avaliação de de-
sempenho nº 281/2022, anexo ao Expediente nº 003696/2022;
r E s o l v E:
HoMoloGar o resultado da avaliação de desempenho para a Progressão 
funcional Horizontal por Merecimento, conforme tabela abaixo, elaborada 
pela secretaria de Gestão de Pessoas.

Matrí-
cula Nome

eNQUadraMeNto atUaL
ProGressÃo FUNcioNaL 
HoriZoNtaL Por Mere-

ciMeNto
a contar 

de:cargo 
atual cl Nv

cargo 
Enquadra-

mento
cl Nv

0100317
NElsoN 

MEsQUita dE 
araÚJo 

auditor 
de controle 

Externo-Enge-
nharia civil - 
tcE-ct-603

d 2

auditor 
de controle 

Externo-Enge-
nharia civil - 
tcE-ct-603

d 3 22/02/2022

Maria dE loUrdEs liMa dE olivEira
Presidente

Protocolo: 777624
Portaria Nº 38.311, de 28 de MarÇo de 2022.
a Presidente do tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
coNsidEraNdo o que dispõe o artigo 15 inciso i da lei nº 8.037, de 05-
09-2014, publicada no Diário Oficial do Estado nº 32.722, de 08-09-2014;
coNsidEraNdo o disposto nos artigos 8º, 11 e 12 da resolução nº 18.768/2015,
coNsidEraNdo o Parecer da comissão Permanente de avaliação de de-
sempenho nº 281/2022, anexo ao Expediente nº 004386/2022;
r E s o l v E:
HoMoloGar o resultado da avaliação de desempenho para a Progressão 
funcional Horizontal por Merecimento, conforme tabela abaixo, elaborada 
pela secretaria de Gestão de Pessoas.

Matrícula Nome

eNQUadraMeNto atUaL
ProGressÃo FUNcioNaL 
HoriZoNtaL Por Mere-

ciMeNto
a contar 

de:
cargo 
atual cl Nv

cargo 
Enquadra-

mento
cl Nv

0100321
alÍrio 

dE JEsUs E 
silva

auxiliar 
técnico de 
controle 
Externo - 

informática - 
tcE-ca-402

d 2

auxiliar 
técnico de 
controle 
Externo - 

informática - 
tcE-ca-402

d 3 04/03/2022

Maria dE loUrdEs liMa dE olivEira
Presidente

Protocolo: 777629
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Portaria Nº 38.312, de 28 de MarÇo de 2022.
a Presidente do tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
coNsidEraNdo o que dispõe o artigo 15, inciso iii (incluído pelo art. 3º 
da lei nº 8.938) da lei nº 8.037, de 05-09-2014;
coNsidEraNdo o disposto no art. 15, i, XXXii e Xliv do ato nº 63 - 
regimento interno do tribunal de contas do Estado do Pará, de 17 de 
dezembro de 2012;
coNsidEraNdo o Expediente nº 002518/2021;
r E s o l v E:
HoMoloGar o resultado da avaliação de desempenho para a Progressão 
Funcional por Elevação de Nível Profissional, conforme tabela abaixo, ela-
borada pela secretaria de Gestão de Pessoas.

Matrí-
cula Nome

eNQUadraMeNto atUaL
ProGressÃo Por eLeVa-

ÇÃo de NÍVeL ProFissio-
NaL a contar 

de:
cargo atual cl Nv. Cargo Enqua-

dramento cl Nv

0101101

JEssiKa 
caroliNE 

soUZa 
costa

auditor de con-
trole Externo-ci-
ências contábeis 

tcE-ct-603

B 01

auditor 
de controle 

Externo-ciên-
cias contábeis 
tcE-ct-603

c 01 05/03/2022

Maria dE loUrdEs liMa dE olivEira
Presidente

Protocolo: 777632
Portaria Nº 38.298, de 25 de MarÇo de 2022.
a Presidente do tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
coNsidEraNdo o que dispõe o artigo 15, inciso iii (incluído pelo art. 3º 
da lei nº 8.938) da lei nº 8.037, de 05-09-2014;
coNsidEraNdo o disposto no art. 15, i, XXXii e Xliv do ato nº 63 - 
regimento interno do tribunal de contas do Estado do Pará, de 17 de 
dezembro de 2012;
coNsidEraNdo o Expediente nº 003990/2022;
r E s o l v E:
HoMoloGar o resultado da avaliação de desempenho para a Progressão 
Funcional por Elevação de Nível Profissional, conforme tabela abaixo, ela-
borada pela secretaria de Gestão de Pessoas.

Matrí-
cula Nome

eNQUadraMeNto atUaL
ProGressÃo Por 

eLeVaÇÃo de NÍVeL 
ProFissioNaL

a contar 
de:

cargo atual cl Nv.
cargo 

Enquadra-
mento

cl Nv

0101144
larissa 

fErNaNdEs 
cHaGas

auditor de 
controle Exter-
no-analista de 

sistemas
 tcE-ct-602

B 02

auditor 
de controle 
Externo-a-
nalista de 
sistemas

 tcE
-ct-602

c 01 06/03/2022

Maria dE loUrdEs liMa dE olivEira
Presidente

Protocolo: 777619
Portaria Nº 38.309, de 28 de MarÇo de 2022.
a Presidente do tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
coNsidEraNdo o que dispõe o artigo 15, inciso iii (incluído pelo art. 3º 
da lei nº 8.938) da lei nº 8.037, de 05-09-2014;
coNsidEraNdo o disposto no art. 15, i, XXXii e Xliv do ato nº 63 - 
regimento interno do tribunal de contas do Estado do Pará, de 17 de 
dezembro de 2012;
coNsidEraNdo o Expediente nº 002954/2022;
r E s o l v E:
HoMoloGar o resultado da avaliação de desempenho para a Progressão 
Funcional por Elevação de Nível Profissional, conforme tabela abaixo, ela-
borada pela secretaria de Gestão de Pessoas.

Matrí-
cula Nome

eNQUadraMeNto atUaL
ProGressÃo Por 

eLeVaÇÃo de NÍVeL Pro-
FissioNaL a contar 

de:
cargo atual cl Nv. Cargo Enqua-

dramento cl Nv

0101114
raiMUNdo 

costa 
MoNtElo

auditor 
de controle 

Externo-direito 
tcE-ct-603

B 01

auditor 
de controle 

Externo-direito 
tcE-ct-603

c 01 05/03/2022

Maria dE loUrdEs liMa dE olivEira
Presidente

Protocolo: 777610
Portaria Nº 38.301, de 25 de MarÇo de 2022.
a Presidente do tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
coNsidEraNdo o que dispõe o artigo 15, inciso iii (incluído pelo art. 3º 
da lei nº 8.938) da lei nº 8.037, de 05-09-2014;
coNsidEraNdo o disposto no art. 15, i, XXXii e Xliv do ato nº 63 - 

regimento interno do tribunal de contas do Estado do Pará, de 17 de 
dezembro de 2012;
coNsidEraNdo o Expediente nº 002994/2021;
r E s o l v E:
HoMoloGar o resultado da avaliação de desempenho para a Progressão 
Funcional por Elevação de Nível Profissional, conforme tabela abaixo, ela-
borada pela secretaria de Gestão de Pessoas.

Matrícula Nome

eNQUadraMeNto atUaL
ProGressÃo Por 

eLeVaÇÃo de NÍVeL Pro-
FissioNaL

a contar 
de:

cargo 
atual cl Nv.

cargo 
Enquadra-

mento
cl Nv.

0101032
aNa lUcia

silva
dE alENcar

auditor de 
controle Ex-

terno-ciências 
contábeis

 tcE
-ct-603

B 01

auditor 
de controle 

Externo- 
ciências 

contábeis
tcE

-ct-603

c 01 10/03/2022

Maria dE loUrdEs liMa dE olivEira
Presidente

Protocolo: 777613
Portaria Nº 38.294, de 24 de MarÇo de 2022.
a Presidente do tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
coNsidEraNdo o que dispõe o artigo 15, inciso iii (incluído pelo art. 3º 
da lei nº 8.938) da lei nº 8.037, de 05-09-2014;
coNsidEraNdo o disposto no art. 15, i, XXXii e Xliv do ato nº 63 - 
regimento interno do tribunal de contas do Estado do Pará, de 17 de 
dezembro de 2012;
coNsidEraNdo os Expedientes nº 002536/2022; 002653/2021; 
002714/2021;
r E s o l v E:
HoMoloGar o resultado da avaliação de desempenho para a Progressão 
Funcional por Elevação de Nível Profissional, conforme tabela abaixo, ela-
borada pela secretaria de Gestão de Pessoas.

Matrícula   Nome

eNQUadraMeNto atUaL

ProGressÃo Por 
eLeVaÇÃo

 de NÍVeL ProFis-
sioNaL

a contar de:

cargo 
atual cl Nv.

cargo 
Enqua-

dramen-
to

cl Nv.

0101214

adriaNo
Márcio
fraNca

liMa

audi-
tor de 

controle 
Externo

-Procura-
doria tcE
-ct-604

B 01

audi-
tor de 

controle 
Externo

-Procura-
doria tcE
-ct-604

c 01 05/03/2022

0101202

raiMUN-
do

rodri-
GUEs
rosa 

NEto

audi-
tor de 

controle 
Externo-
ciências 

contábeis
 tcE

-ct-603

B 01

audi-
tor de 

controle 
Externo-
ciências 

contábeis
 tcE

-ct-603

c 01 05/03/2022

0101170

KlEBEr
da silva 

alBUQUEr-
QUE

audi-
tor de 

controle 
Externo- a.

suporte
tcE

-ct-602

B 01

auditor 
de contro-
le Externo- 
a.suporte

tcE
-ct-602

c 01 12/03/2022

Maria dE loUrdEs liMa dE olivEira
Presidente

Protocolo: 777583
Portaria Nº 38.300, de 25 de MarÇo de 2022.
a Presidente do tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
coNsidEraNdo o que dispõe o artigo 15, inciso iii (incluído pelo art. 3º 
da lei nº 8.938) da lei nº 8.037, de 05-09-2014;
coNsidEraNdo o disposto no art. 15, i, XXXii e Xliv do ato nº 63 - 
regimento interno do tribunal de contas do Estado do Pará, de 17 de 
dezembro de 2012;
coNsidEraNdo o Expediente nº 002696/2021;
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r E s o l v E:
HoMoloGar o resultado da avaliação de desempenho para a Progressão 
Funcional por Elevação de Nível Profissional, conforme tabela abaixo, ela-
borada pela secretaria de Gestão de Pessoas.

Matrícula Nome

eNQUadraMeNto atUaL
ProGressÃo Por 

eLeVaÇÃo de NÍVeL 
ProFissioNaL

a contar de:
cargo atual cl Nv.

cargo 
Enqua-

dramen-
to

cl Nv.

0101201

orlaNdo 
farias 
raBElo

filHo

auditor 
de controle 

Externo-ciências 
contábeis

 tcE-ct-603

B 01

audi-
tor de 

controle 
Externo- 
ciências 
contá-
beis
tcE

-ct-603

c 01 05/03/2022

Maria dE loUrdEs liMa dE olivEira
Presidente

Protocolo: 777603
Portaria Nº 38.295, de 24 de MarÇo de 2022.
a Presidente do tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
coNsidEraNdo o que dispõe o artigo 15, inciso iii (incluído pelo art. 3º 
da lei nº 8.938) da lei nº 8.037, de 05-09-2014;
coNsidEraNdo o disposto no art. 15, i, XXXii e Xliv do ato nº 63 - 
regimento interno do tribunal de contas do Estado do Pará, de 17 de 
dezembro de 2012;
coNsidEraNdo o Expediente nº 002594/2021;
r E s o l v E:
HoMoloGar o resultado da avaliação de desempenho para a Progressão 
Funcional por Elevação de Nível Profissional, conforme tabela abaixo, ela-
borada pela secretaria de Gestão de Pessoas.

Matrí-
cula Nome

eNQUadraMeNto atUaL
ProGressÃo Por 

eLeVaÇÃo de NÍVeL 
ProFissioNaL

a contar 
de:

cargo 
atual cl Nv.

cargo 
Enqua-

dramen-
to

cl Nv

0101118 vitor HUGo daNtas 
MoNtEiro

auditor 
de controle 
Externo-a-
nalista de 

suporte tcE
-ct-602

B 01

audi-
tor de 

controle 
– ana-
lista de 
suporte 

contábeis 
tcE

-ct-602

c 01 05/03/2022

Maria dE loUrdEs liMa dE olivEira
Presidente

Protocolo: 777593
Portaria Nº 38.307, de 28 de MarÇo de 2022.
a Presidente do tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
coNsidEraNdo o que dispõe o artigo 15, inciso iii (incluído pelo art. 3º 
da lei nº 8.938) da lei nº 8.037, de 05-09-2014;
coNsidEraNdo o disposto no art. 15, i, XXXii e Xliv do ato nº 63 - 
regimento interno do tribunal de contas do Estado do Pará, de 17 de 
dezembro de 2012;
coNsidEraNdo o Expediente nº 002595/2021;
r E s o l v E:
HoMoloGar o resultado da avaliação de desempenho para a Progressão 
Funcional por Elevação de Nível Profissional, conforme tabela abaixo, ela-
borada pela secretaria de Gestão de Pessoas.

Matrícula Nome

eNQUadraMeNto atUaL
ProGressÃo Por 

eLeVaÇÃo de NÍVeL Pro-
FissioNaL

a contar 
de:

cargo atual cl Nv.
cargo 

Enquadra-
mento

cl Nv

0101107

roNd-
soN 

MaNoEl 
PiNHEi-
ro dE 
soUsa

auditor de 
controle Externo-
ciências contábeis 

tcE-ct-603

B 01

auditor 
de controle 

Externo-ciên-
cias contábeis 
tcE-ct-603

c 01 16/03/2022

Maria dE loUrdEs liMa dE olivEira
Presidente

Protocolo: 777599

Portaria Nº 38.308, de 28 de MarÇo de 2022.
a Presidente do tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
coNsidEraNdo o que dispõe o artigo 15, inciso iii (incluído pelo art. 3º 
da lei nº 8.938) da lei nº 8.037, de 05-09-2014;
coNsidEraNdo o disposto no art. 15, i, XXXii e Xliv do ato nº 63 - 
regimento interno do tribunal de contas do Estado do Pará, de 17 de 
dezembro de 2012;
coNsidEraNdo o Expediente nº 002609/2022;
r E s o l v E:
HoMoloGar o resultado da avaliação de desempenho para a Progressão 
Funcional por Elevação de Nível Profissional, conforme tabela abaixo, ela-
borada pela secretaria de Gestão de Pessoas.

Matrícula Nome

eNQUadraMeNto atUaL
ProGressÃo Por 

eLeVaÇÃo de NÍVeL 
ProFissioNaL

a contar 
de:

cargo atual cl Nv.
cargo 

Enquadra-
mento

cl Nv

0101100

sHaYENNE 
cristiNE 
PaEs car-

rEiro

auditor 
de controle 

Externo-ciên-
cias contábeis 
tcE-ct-603

B 01

auditor 
de controle 

Externo-
ciências 

contábeis 
tcE-ct-603

c 01 05/03/2022

Maria dE loUrdEs liMa dE olivEira
Presidente

Protocolo: 777600
Portaria Nº 38.240, de 18 de MarÇo de 2022.
a Presidente do tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
r E s o l v E:
EXoNErar o servidor Jairo rodriGUEs farias, matrícula nº 0100466, do 
cargo em comissão de assessor de conselheiro Ns-03, a partir de 31-03-2022.
Maria dE loUrdEs liMa dE olivEira
Presidente

Protocolo: 777457
Portaria Nº 38.241, de 18 de MarÇo de 2022.
a Presidente do tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
r E s o l v E:
EXoNErar o servidor alEXaNdrE NasciMENto saMPaio, matrícula nº 
0100851, do cargo em comissão de assessor de conselheiro Ns-03, a 
partir de 31-03-2022.
Maria dE loUrdEs liMa dE olivEira
Presidente

Protocolo: 777461
Portaria Nº 38.242, de 18 de MarÇo de 2022.
a Presidente do tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
r E s o l v E:
EXoNErar a servidora Maria dE loUrdEs rodriGUEs loBÃo, matrícula 
nº 0616222, do cargo em comissão de assessor de conselheiro Ns-02, a 
partir de 31-03-2022.
Maria dE loUrdEs liMa dE olivEira
Presidente

Protocolo: 777462
Portaria Nº 38.244, de 18 de MarÇo de 2022.
a Presidente do tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
r E s o l v E:
EXoNErar o servidor valdoMiro tadEU riBEiro dE Paiva, matrícula 
nº 0100469, do cargo em comissão de assessor de conselheiro Ns-02, a 
partir de 31-03-2022.
Maria dE loUrdEs liMa dE olivEira
Presidente

Protocolo: 777468
Portaria Nº 38.245, de 18 de MarÇo de 2022.
a Presidente do tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
r E s o l v E:
EXoNErar a servidora vErENa MoUra carvalHo BraGa, matrícula nº 
0101124, do cargo em comissão de assessor de conselheiro Ns-02, a 
partir de 31-03-2022.
Maria dE loUrdEs liMa dE olivEira
Presidente

Protocolo: 777470
Portaria Nº 38.247, de 18 de MarÇo de 2022.
a Presidente do tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
r E s o l v E:
EXoNErar a servidora vaNEssa rocHa fErrEira, matrícula nº 0101453, do 
cargo em comissão de assessor de conselheiro Ns-01, a partir de 31-03-2022.
Maria dE loUrdEs liMa dE olivEira
Presidente

Protocolo: 777480
Portaria Nº 38.243, de 18 de MarÇo de 2022.
a Presidente do tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
r E s o l v E:
EXoNErar a servidora Maria do socorro cavalcaNtE MaraNHÃo, 
matrícula nº 0100553, do cargo em comissão de assessor de conselheiro 
Ns-02, a partir de 31-03-2022.
Maria dE loUrdEs liMa dE olivEira
Presidente

Protocolo: 777464
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Portaria Nº 38.246, de 18 de MarÇo de 2022.
a Presidente do tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
r E s o l v E:
EXoNErar a servidora tHaYs dE olivEira sardo riBEiro, matrícula 
nº 0100824, do cargo em comissão de assessor de conselheiro Ns-01, a 
partir de 31-03-2022.
Maria dE loUrdEs liMa dE olivEira
Presidente

Protocolo: 777476
Portaria Nº 38.239, de 18 de MarÇo de 2022.
a Presidente do tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
r E s o l v E:
EXoNErar o servidor JorGE lUiZ alcaNtara dE soUZa, matrícula nº 
0100933, do cargo em comissão de assistente de transporte NM-01, a 
partir de 31-03-2022.
Maria dE loUrdEs liMa dE olivEira
Presidente

Protocolo: 777441
Portaria Nº 38.253, de 18 de MarÇo de 2022.
a Presidente do tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
r E s o l v E:
i - EXoNErar a servidora MoNica cilENE MartiNs soEiro, matrícula 
nº 0100969, do cargo em comissão de assessor de conselheiro Ns-01, a 
partir de 31-03-2022.
ii - NoMEar a referida servidora para exercer o cargo em comissão de 
assessor administrativo Ns-01, a partir de 31-03-2022.
Maria dE loUrdEs liMa dE olivEira
Presidente

Protocolo: 777433
Portaria Nº 38.250, de 18 de MarÇo de 2022.
a Presidente do tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
r E s o l v E:
EXoNErar a servidora MilENa soUZa dE MEdEiros, matrícula nº 
0101391, do cargo em comissão de assessor Educacional Ns-01, a partir 
de 31-03-2022.
Maria dE loUrdEs liMa dE olivEira
Presidente

Protocolo: 777438
Portaria Nº 38.252, de 18 de MarÇo de 2022.
a Presidente do tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
r E s o l v E:
i - EXoNErar o servidor oscar da silva araUJo, matrícula nº 0100485, 
do cargo em comissão de chefe de Gabinete de conselheiro Ns-03, a partir 
de 31-03-2022.
ii - NoMEar o referido servidor para exercer o cargo em comissão de as-
sistente transporte NM-01, a partir de 31-03-2022.
Maria dE loUrdEs liMa dE olivEira
Presidente

Protocolo: 777443
.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 38.283, 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 303/2022, de 18-
03-2022, protocolizado sob o Expediente nº 005170/2022,
r E s o l v E:
coNcEdEr à servidora dENisE PiNHEiro MartiNs, assessor de conselhei-
ro, matrícula nº 0101141, 03 (três) dias de licença para tratamento de saúde, 
nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no período de 16 a 18-03-2022.
alicE cristiNa da costa loUrEiro
secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 777524
Portaria Nº 38.284, 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 302/2022, de 18-
03-2022, protocolizado sob o Expediente nº 005171/2022,
r E s o l v E:
coNcEdEr ao servidor JosÉ riBaMar fErrEira dos saNtos JUNior, 
Motorista, matrícula nº 0100375, 04 (quatro) dias de licença para acom-
panhar pessoa da família, nos termos do artigo 85 da lei nº 5.810/94, no 
período de 04 a 07-03-2022.
alicE cristiNa da costa loUrEiro
secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 777529
Portaria Nº 38.282, 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 301/2022, de 18-
03-2022, protocolizado sob o Expediente nº 005169/2022,
r E s o l v E:
coNcEdEr à servidora aNa cristiNa costa carvalHo PiNHEiro, as-
sessor de conselheiro, matrícula nº 0100956, 05 (cinco) dias de licença 
para acompanhar pessoa da família, nos termos do artigo 85 da lei nº 
5.810/94, no período de 03 a 07-03-2022.
alicE cristiNa da costa loUrEiro
secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 777514

Portaria Nº 38.289, de 24 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 do laudo Médico nº 206231a/1-crEM-sEad, 
de 13-03-2022, protocolizado sob o Expediente nº 005314/2022,
r E s o l v E:
coNcEdEr à servidora EliaNa Barros dE castro, auxiliar técnico de 
controle Externo administrativo, matrícula nº 0695580, 26 (vinte e seis) 
dias de licença em prorrogação para tratamento de saúde, nos termos do 
artigo 83 da lei nº 5.810/94, no período de 27-02 a 24-03-2022.
alicE cristiNa da costa loUrEiro
secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 777572
Portaria Nº 38.305, de 25 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 307/2022, de 21-
03-2022, protocolizado sob o Expediente nº 005257/2022,
r E s o l v E:
coNcEdEr ao servidor Joao Batista EvErdosa Bastos filHo, agente 
auxiliar de controle Externo, matrícula nº 0100381, 03 (três) dias de licen-
ça para tratamento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, 
no período de 07-03 a 09-03-2022.
alicE cristiNa da costa loUrEiro
secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 777562
Portaria Nº 38.304, de 25 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 306/2022, de 21-
03-2022, protocolizado sob o Expediente nº 005256/2022,
r E s o l v E:
coNcEdEr à servidora GisElE MoUra dE QUEiroZ, auditor de controle 
Externo-direito, matrícula nº 0100866, 15 (quinze) dias de licença para 
tratamento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no pe-
ríodo de 08-03 a 22-03-2022.
alicE cristiNa da costa loUrEiro
secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 777551
Portaria Nº 38.285, 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 299/2022, de 18-
03-2022, protocolizado sob o Expediente nº 005173/2022,
r E s o l v E:
coNcEdEr à servidora Maria tHErEsa calado loPEs, agente auxiliar 
de serviços Gerais, matrícula nº 0100334, 02 (dois) dias de licença para 
tratamento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no pe-
ríodo de 16 a 17-03-2022.
alicE cristiNa da costa loUrEiro
secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 777534
Portaria Nº 38.286, 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 298/2022, de 18-
03-2022, protocolizado sob o Expediente nº 005174/2022,
r E s o l v E:
coNcEdEr ao servidor MiGUEl raiMUNdo dE carvalHo costa, agente 
auxiliar de serviços Gerais, matrícula nº 0100370, 01 (um) dia de licença 
para tratamento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no 
dia 14-03-2022.
alicE cristiNa da costa loUrEiro
secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 777541
Portaria Nº 38.303, de 25 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 311/2022, de 22-
03-2022, protocolizado sob o Expediente nº 005254/2022,
r E s o l v E:
coNcEdEr ao servidor aNtoNio carlos aGUiar dias, Motorista, matrícula 
nº 0100354, 05 (cinco) dias de licença para tratamento de saúde, nos termos 
do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no período de  14-03 a 18-03-2022.
alicE cristiNa da costa loUrEiro
secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 777546

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 38.299, de 25 de MarÇo de 2022.
a Presidente do tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
coNsidEraNdo o Memorando nº 005/2022 - cis, de 16 de março de 
2022, protocolizado sob o Expediente nº 004922/2022,
r E s o l v E:
i – dEsiGNar o servidor JosÉ rodolfo lEitE JUcá, auxiliar técnico 
de controle Externo, matrícula nº 0695564, como pregoeiro, no processo 
licitatório modalidade Pregão Eletrônico, para contratação empresa para 
aquisição de ferramenta profissional para escaneamento e a priorização 
no tratamento de vulnerabilidades por meio de rede de computadores(sem 
uso de agentes) com licenciamento para destinos / ativos / alvos ilimitados 
e subscrição que permita atualização da base de dados de vulnerabilida-
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des, visando atender as demandas desta corte de contas.
ii - dEsiGNar, como membros da equipe de apoio, os servidores: aNdEr-
soN fEliPE calaNdriNi BraGa, auditor de controle Externo, matrícula 
nº 0101524, GisElE MoUra dE QUEiroZ, auditor de controle Externo, 
matrícula nº 0100866, larissa BEtHaNia liMa Mafra airEs, auditor de 
controle Externo, matrícula nº 0101579, Márcia Bastos Naif daiBEs, 
auditor de controle Externo, matrícula nº 0695335, vitor HUGo daNtas 
MoNtEiro, auditor de controle Externo, matrícula nº 0101118, e tHYaGo 
soUZa dE aNdradE, auditor de controle Externo, matrícula nº 0101087.
Maria dE loUrdEs liMa dE olivEira
Presidente

Protocolo: 777590

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de aPostiLaMeNto
conforme preceitua o art. 67 da lei 8.666/93 e para atender à solicitação
da coordenadora de Engenharia de Manutenção quanto às necessidades de
aprimoramento na condução dos serviços de fiscalização das obras, reali-
za-se o presente tErMo dE aPostilaMENto, cujo objeto é a substituição 
dos fiscais do Contrato nº 17/2021, firmado com a empresa Tavares Enge-
nharia e Pavimentação - ENGYPav, nos seguintes termos:
dalton santiago da silva, como fiscal titular  Matheus orengel dias, como fiscal substituto.
Belém, 23 de março de 2022.
Gilberto Jader serique
secretário de administração

Protocolo: 777283

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

seadM
Portaria Nº 38.302, de 28 de MarÇo de 2022.
a Presidente do tribunal de contas do Estado do Pará, no
uso de suas atribuições,coNsidEraNdo o memorando nº 014/2022-Ur2 
Marabá, protocolizada sob o Expediente nº 005490/2022,r E s o l v E:
coNcEdEr suprimento de fundos ao servidor rafaEl larEdo MENdoNÇa, 
matrícula nº 0101097, para ocorrer ao pagamento das despesas abaixo citadas:
Exercício financeiro: 2022.
valor do suprimento: r$5.000,00 (cinco mil reais).
Naturezas das despesas:
Material de consumo (339030): r$ 2.000,00;
serviços de terceiros Pessoa física (339036): r$ 500,00;
serviços de terceiros Pessoa Jurídica (339039): r$2.500,00.
Programa de trabalho: 01032112262670000-operacionalização das ações 
administrativas.
Período de aplicação: 90 (noventa) dias, a contar da data de recebimento.
Prazo para prestação de contas: 15 (quinze) dias, após o término do perí-
odo de aplicação.
Órgão: 02.101
fonte: tesouro
dê-se ciência.
Gabinete da Presidência do tribunal de contas do Estado do
Pará, em 28 de março de 2022.
Maria dE loUrdEs liMa dE olivEira
Presidente

Protocolo: 777646

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 38.265 de 21 de MarÇo de 2022.
a Presidente do tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
coNsidEraNdo o Memorando nº 016/2022-GaB.Mdc, protocolizado sob 
o Expediente nº 004808/2022,
r E s o l v E:
dEsiGNar a conselheira substituta MilENE dias da cUNHa, matrícula nº 
0101024, para participar de audiências da atricoN, na cidade de Brasília- 
df, concedendo-lhe ½ (meia) diária, para o dia 22-03-2022.
Maria dE loUrdEs liMa dE olivEira
Presidente

Protocolo: 777614

..

MiNistÉrio PÚBLico
.

..

MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas do estado do ParÁ

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria N° 014/2022/sGcc/dacc/MPc/Pa
Designa fiscais de Contrato Administrativo.
o Procurador-Geral de contas, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO que a fiscalização e execução dos contratos administrativos 
deve ser acompanhada por representante da administração especialmente de-
signado, a teor do que dispõe o art. 67 §§ 1° e 2°, da lei federal n° 8.666/93.
rEsolvE:
art. 1º designar a servidora larissa Pantoja da silva Pereira, matrícula nº 
200253 e, no seu impedimento, a servidora Marcilene Nogueira da silva, 
matrícula nº 200216, para exercer a atribuição de fiscal do contrato nº 
06/2022-MPC/PA, firmado entre este Ministério Público de Contas do Esta-
do do Pará (MPc/Pa) e o Banco do Brasil s.a, cNPJ nº 00.000.000/0001-
91, tendo como objeto a prestação de serviços relativos à emissão e admi-
nistração de cartão de pagamento.
Art. 2º São atribuições do fiscal, além de outras eventualmente especifica-
das em lei, contrato ou instrumento congênere:
I – Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;
ii – fiscalizar o cumprimento, pela contratada, das normas, objeto e cláusulas contratuais;
iii – registrar todas as ocorrências relacionadas com a execução do con-
trato, reportando ao gestor aquelas que demandem sua intervenção;
IV – Verificar, durante toda a vigência do contrato, se a contratada mantém as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação, providencian-
do, quando for o caso, a atualização das certidões e juntando-as ao processo;
v – confrontar se o valor a ser pago mensalmente à contratada está em 
conformidade com o valor estabelecido no termo contratual, atestando a 
fatura de pagamento apenas quando não houver nenhuma documentação 
a ser regularizada;
vi – controlar o prazo de vigência do contrato sob sua responsabilidade, 
informando ao gestor a iminência de seu término;
vii- sugerir, quando cabível, a prorrogação da vigência do contrato, em se 
tratando de serviço de natureza continuada.
art. 3º as determinações que ultrapassem as atribuições do fiscal deverão ser 
solicitadas à secretaria do MPc/Pa, em tempo hábil, para a adoção dos procedi-
mentos necessários com vista ao estrito cumprimento da execução do contrato.
Art. 4º As atribuições do fiscal serão complementares as do cargo que o 
servidor ora designado ocupa no MPc/Pa.
art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Belém/Pa, 25 de março de 2022.
Patrick Bezerra Mesquita
ProcUrador-GEral dE coNtas

Protocolo: 777544

.

.

MiNistÉrio PÚBLico
do estado do ParÁ

.

.

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato
Núm. do Contrato: 049/2022-MP/PA.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a empresa sicoli iNdUs-
tria E coMErcio dE MaQUiNas ltda.
Objeto: Aquisição de equipamentos para reprografia e encadernação, para 
uso do Serviço de Artes Gráficas do Ministério Público do Pará.
data de assinatura: 28/03/2022.
vigência do contrato: 29/03/2022 a 29/07/2022.
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.122.1494.8760
Elemento de despesa: 449052
fonte: 0101 e 0301
foro: Justiça Estadual do Pará, comarca de Belém
ordenador responsável: dr. césar Bechara Nader Mattar Júnior, Procura-
dor-Geral de Justiça

Protocolo: 777860
.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 1405/2022-MP/PGJ
o dirEtor do dEPartaMENto fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da Portaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E s o l v E: coNcEdEr a alEssio do carMo olivEira, assEssor 
dE ProMotoria dE 1ª ENtrÂNcia, Matrícula n.º 999.3182, lotado na 
Promotoria de Justiça de Porto de Moz, a importância de r$ 120,00 (cento 
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e vinte reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de 
aplicação 17/3 até 16/5/2022, conforme abaixo:
ProGraMa dE traBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais.
foNtE dE rEcUrsos 0301000000
NatUrEZa da dEsPEsa
3390-30 - Material de consumo - r$ 120,00
oBs: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
ProcUradoria-GEral dE JUstiÇa.
BElÉM, 24 de março de 2022.
Marcio roBErto silva MENEZEs
dirEtor do dEPartaMENto fiNaNcEiro
Portaria Nº 1444/2022-MP/PGJ
o dirEtor do dEPartaMENto fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da Portaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E s o l v E: coNcEdEr a MaUricEli PiNHEiro PaNtoJa, aUXiliar 
dE sErviÇos GErais, Matrícula n.° 999.2382, lotada na Promotoria de 
Justiça de Baião, a importância de r$ 800,00 (oitocentos reais), para ocor-
rer com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 23/3 até 
22/5/2022, conforme abaixo:
ProGraMa dE traBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais
foNtE dE rEcUrsos 0301000000
NatUrEZa da dEsPEsa
3390-30 - Material de consumo - r$ 800,00
oBs: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
ProcUradoria-GEral dE JUstiÇa.
BElÉM, 28 de março de 2022.
Marcio roBErto silva MENEZEs
dirEtor do dEPartaMENto fiNaNcEiro
Portaria Nº 1447/2022-MP/PGJ
o dirEtor do dEPartaMENto fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da Portaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E s o l v E: coNcEdEr a HUGo tEiXEira rEsENdE, tÉcNico EM 
iNforMática, Matrícula n.º 999.2105, lotado na Promotoria de Justiça 
de Marabá, a importância de r$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), 
para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 
21/3 até 20/5/2022, conforme abaixo:
ProGraMa dE traBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais.
foNtE dE rEcUrsos 0301000000
NatUrEZa da dEsPEsa
3390-30 - Material de consumo - r$ 3.500,00
3390-39 - o.s. terceiros - P. Jurídica - r$ 1.000,00
oBs: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
ProcUradoria-GEral dE JUstiÇa.
BElÉM, 28 de março de 2022.
Marcio roBErto silva MENEZEs
dirEtor do dEPartaMENto fiNaNcEiro
Portaria Nº 1448/2022-MP/PGJ
o dirEtor do dEPartaMENto fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da Portaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E s o l v E: coNcEdEr a arNaldo JosÉ BorGEs dE MENEZEs JU-
Nior, aUXiliar dE sErviÇos GErais, Matrícula n.º 999.2895, lotado 
na Promotoria de Justiça de anajás, a importância de r$ 1.800,00 (hum 
mil e oitocentos reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, 
período de aplicação 17/3 até 16/5/2022, conforme abaixo:
ProGraMa dE traBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais.
foNtE dE rEcUrsos 03101000000
NatUrEZa da dEsPEsa
3390-30 - Material de consumo - r$ 800,00
3390-39 - o.s. terceiros - P. Jurídica - r$ 1.000,00
oBs: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
ProcUradoria-GEral dE JUstiÇa.
BElÉM, 28 de março de 2022.
Marcio roBErto silva MENEZEs
dirEtor do dEPartaMENto fiNaNcEiro
Portaria Nº 1449/2022-MP/PGJ
o dirEtor do dEPartaMENto fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da Portaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E s o l v E: coNcEdEr a EriKa claUdiNE rodriGUEs cavalcaNtE, 
assEssora dE PJ dE 1ª ENtrÂNcia, Matrícula n.º 999.2937, lotada na 
Promotoria de Justiça de concórdia do Pará, a importância de r$ 1.500,00 
(hum mil e quinhentos reais), para ocorrer com despesas de Pronto Paga-
mento, período de aplicação 22/3 até 21/5/2022, conforme abaixo:
ProGraMa dE traBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais
foNtE dE rEcUrsos 0301000000
NatUrEZa da dEsPEsa
3390-30 - Material de consumo - r$ 500,00
3390-39 - o.s. terceiros - P. Jurídica - r$ 1.000,00
oBs: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação
ProcUradoria-GEral dE JUstiÇa.
BElÉM, 28 de março de 2022.
Marcio roBErto silva MENEZEs
dirEtor do dEPartaMENto fiNaNcEiro

Protocolo: 777518

.

FÉrias
.

Portaria Nº 0099/2022-MP/sUB-Ji
o sUBProcUrador-GEral dE JUstiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNstitUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria 
nº 114/2018-MP/PGJ, de 12/1/2018, publicada no d.o.E. de 15/1/2018;
coNsidEraNdo a autonomia administrativa do Ministério Público, assegu-
rada pela constituição federal, em seu art. 127, § 2º;
coNsidEraNdo a competência administrativa do Procurador-Geral de 
Justiça, estabelecida no art. 18, inciso v, da lei complementar nº 057, de 
6 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNsidEraNdo a necessidade de assegurar a continuidade dos serviços 
no Ministério Público do Estado do Pará,
r E s o l v E:
sUsPENdEr, por necessidade de serviço, as férias dos Promotores 
de Justiça abaixo discriminados, fixadas, por meio da PORTARIA nº 
4525/2021-MP/PGJ, de 10/12/2021, publicada no d.o.E. de 14/12/2021, 
no período de 7/1 a 5/2/2022. 

Nº do 
ProtocoLo NoMe

100421/2022 adriaNa dE loUrdEs Mota siMÕEs colarEs
100437/2022 aGar da costa JUrEMa
100354/202 aldir JorGE viaNa da silva
140946/2021 aNdrÉa alicE BraNcHEs NaPolEao
101389/2022 aNEttE MacEdo alEGria
100711/2022 aNtÔNio loPEs MaUrÍcio
100636/2022 BENEdito WilsoN corrEa dE sá
139673/2021 carlos stiliaNidi Garcia
100279/2022 cristiNa Maria dE QUEiroZ colarEs
101640/2022 daNiEl MENEZEs Barros
100456/2022 darlENE rodriGUEs MorEira
100413/2022 Edivar cavalcaNtE liMa JÚNior
140087/2021 EdUardo JosÉ falEsi do NasciMENto
101509/2022 faBia dE MElo foUrNiEr
139827/2021 flávia MiraNda fErrEira MEccHi 
100033/2022 fraNcisco cHarlEs PacHEco tEiXEira
100701/2022 GrUcHENHKa olivEira BaPtista frEirE 
100092/2022 HElEM talita lira foNtE
100190/2022 HErENa NEvEs MaUÉs corrÊa dE MElo
100297/2022 ioNá silva dE soUsa NUNEs 
100303/2022 isaías MEdEiros dE olivEira
100391/2022 Ítalo costa dias
100335/2022 ivElisE PiNHEiro PiNto
100493/2022 JosÉ Maria GoMEs dos saNtos
100488/2022 laÉrcio GUilHErMiNo dE aBrEU
100171/2022 laUro fraNcisco da silva frEitas JÚNior 
139515/2021 lÉa cristiNa MoUZiNHo da rocHa
100185/2022 liZEtE dE liMa NasciMENto
100274/2022 Marco aUrÉlio liMa do NasciMENto
100145/2022 MarlENE raMos PaMPolHa
100181/2022 MaUrÍcio alMEida GUErrEiro dE fiGUEirEdo
140938/2021 MaUro GUilHErME MEssias dos saNtos
140259/2021 MEliNa alvEs BarBosa
100430/2022 NicolaU aNtÔNio doNadio crisPiNo
102657/2022 ociralva dE soUZa farias taBosa
100106/2022 oiraMa valENtE saNtos BraBo rodriGUEs
100224/2022 PEdro PaUlo Bassalo crisPiNo
100135/2022 rEGiaNE Brito coElHo oZaNaN
100656/2022 rEGiNaldo cÉsar liMa álvarEs
100412/2022 roBErto aNtÔNio PErEira dE soUZa
100756/2022 saBriNa MaMEdE NaPolEÃo KalUME
100716/2022 saMir tadEU MoraEs daHás JorGE
140519/2021 saNdra fErNaNdEs dE olivEira GoNÇalvEs
100105/2022 sÍlvio PaUlo BraBo rodriGUEs
100525/2022 socorro dE Maria PErEira GoMEs dos saNtos 
118641/2021 valÉria PorPiNo NUNEs

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 0111/2022-MP/sUB-Ji
o sUBProcUrador-GEral dE JUstiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNstitUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria 
nº 114/2018-MP/PGJ, de 12/1/2018, publicada no d.o.E. de 15/1/2018;
coNsidEraNdo a autonomia administrativa do Ministério Público, assegu-
rada pela constituição federal, em seu art. 127, § 2º;
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coNsidEraNdo a competência administrativa do Procurador-Geral de 
Justiça, estabelecida no art. 18, inciso v, da lei complementar nº 057, de 
6 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNsidEraNdo a necessidade de assegurar a continuidade dos serviços 
no Ministério Público do Estado do Pará;
r E s o l v E:
sUsPENdEr, por necessidade de serviço, as férias dos Procuradores de 
Justiça Criminais abaixo discriminados, fixadas, por meio da PORTARIA nº 
4527/2021-MP/PGJ, de 10/12/2021, publicada no d.o.E. de 14/12/2021, 
no período de 7/1 a 5/2/2022:

Nº do 
ProtocoLo NoMe

141196/2021 dUlcEliNda loBato PaNtoJa

100249/2022 fraNcisco BarBosa dE olivEira

100161/2022 GEraldo dE MENdoNÇa rocHa

100280/2022 lUiZ cEsar tavarEs BiBas

100253/2022 Maria do socorro MartiNs carvalHo MENdo

100238/2022 sÉrGio tiBÚrcio dos saNtos silva

sUBProcUradoria-GEral dE JUstiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNstitUcioNal.
Belém, 28 de março de 2022.
aNtoNio EdUardo BarlEta dE alMEida
subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0112/2022-MP/sUB-Ji
o sUBProcUrador-GEral dE JUstiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNstitUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria 
nº 114/2018-MP/PGJ, de 12/1/2018, publicada no d.o.E. de 15/1/2018;
coNsidEraNdo a autonomia administrativa do Ministério Público, assegu-
rada pela constituição federal, em seu art. 127, § 2º;
coNsidEraNdo a competência administrativa do Procurador-Geral de 
Justiça, estabelecida no art. 18, inciso v, da lei complementar nº 057, de 
6 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNsidEraNdo a necessidade de assegurar a continuidade dos serviços 
no Ministério Público do Estado do Pará;
r E s o l v E:
sUsPENdEr, por necessidade de serviço, as férias dos Procuradores de 
Justiça Cíveis abaixo discriminados, fixadas, por meio da PORTARIA nº 
4526/2021-MP/PGJ, de 10/12/2021, publicada no d.o.E. de 14/12/2021, 
no período de 7/1 a 5/2/2022:

Nº de 
ProtocoLo NoMe

104912/2022 JorGE dE MENdoNÇa rocHa

140869/2021 lEila Maria MarQUEs dE MoraEs

141195/2021 Maria tÉrcia ávila Bastos dos saNtos

100526/2022 Mário NoNato falÂNGola

140834/2021 MariZa MacHado da silva liMa

100807/2022 raiMUNdo dE MENdoNÇa riBEiro alvEs

100497/2022 tErEZa cristiNa Barata Batista dE liMa

sUBProcUradoria-GEral dE JUstiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNstitUcioNal.
Belém, 28 de março de 2022.
aNtoNio EdUardo BarlEta dE alMEida
subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional

Protocolo: 777396

.

.

oUtras MatÉrias
.

editaL de arQUiVaMeNto Nº. 012/2022-MPPa/9ºPJ/stM
a 9ª Promotoria de Justiça de santarém, por intermédio do Promotor de 
Justiça que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais, em aten-
ção ao disposto no art. 27º, § 2º, da resolução nº 007/2019-cPJ, vem, 
por meio deste edital, cientificar o senhor Alesandro Nogueira de Sousa 
e a todos quantos possam interessar, inclusive para efeito de eventual 
interposição de recurso ao conselho superior do Ministério Público, acerca 
do arQUivaMENto do inquérito civil siMP nº 007651-031/2021, no qual, 
até a sessão do conselho superior do Ministério Público-csMP, que decidirá 
pela homologação ou rejeição da promoção de arquivamento, é possível 
apresentar razões escritas ou documentos, que serão juntados aos autos 
do presente procedimento extrajudicial.
santarém-Pa, 24 de março de 2022.
diEGo BElcHior fErrEira saNtaNa
titular do 9º cargo de Promotor de Justiça de santarém

Protocolo: 777517
eXtrato da Portaria Nº 005/2022-MP/1ªPJdc
a 1ª Promotora de Justiça de direitos constitucionais fundamentais, defesa 
do Patrimônio Público e da Moralidade administrativa de ananindeua/Pa, com 
fundamento no artigo 54, vi e § 3º da lei complementar nº 057/06 e no artigo 
24, §1°, inciso i da rEsolUÇÃo Nº 007/2019–cPJ, de 13 de junho de 2019, 
torna pública a instauração do inquérito civil nº 000230-200/2020-MP/1ªP-

Jdc, que se encontra à disposição no 1° cargo da Promotoria de Justiça de 
direitos constitucionais fundamentais, defesa do Patrimônio Público e da Mo-
ralidade administrativa de ananindeua/Pa, situada na rodovia Br-316, Km 
08, s/n, cEP 67.030-000, ananindeua/Pa, telefone: (91) 3239-4847.
Portaria Nº 005/2022-MP/1ªPJdc
oBJEto: “iNvEstiGar PossÍvEis irrEGUlaridadE QUaNto À PUBli-
cidadE E traNsParÊNcia dos atos da PrEsidÊNcia da coMissÃo 
dE licitaÇÃo, rEfErENtEs aos ProcEssos licitatÓrios, soB a Mo-
dalidadE dE toMada dE PrEÇo (tP.2020.007.PMa.sEsaU; tP,2020.01.
PMa.sEsaU; to.2020.011.PMa.sEsaU), coMProMEtENdo a iGUaldadE 
dE coMPEtiÇÃo ENtrE os ParticiPaNtEs, o PriNcÍPio dE coNtradi-
tÓrio E da aMPla dEfEsa dos MEsMos”.
fáBia MUssi dE olivEira liMa – Promotora de Justiça.

Protocolo: 777512
Portaria N° 04/2022-MP/3ªPJsiP
extrato da Portaria de instauração do Procedimento administrativo
Nº 03/2022-MP/3ªPJsiP
a 3ª Promotoria de Justiça de santa izabel do Pará torna público a instau-
ração do Procedimento administrativo nº 03/2022-MP/3ªPJsiP, que en-
contra-se à disposição na rua valentim José ferreira,1325, bairro Nova 
Brasília, santa isabel do Pará.
Procedimento administrativo: Nº 03/2022-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 das medidas adotadas pelo Município de 
santa izabel do Pará e o Estado do Pará, para garantir o adequado trans-
porte sanitário à paciente rosaliNa dos saNtos costa.
referência: siMP 001548-094/2021.
santa izabel do Pará(Pa), 24 de março de 2022.

Protocolo: 777498
extrato da Portaria nº 003/2022-MPPa-PJa
a Promotora de Justiça de anapu, com fundamento no art. 8º da resolução nº 
174 do cNMP e art. 31 da resolução 007/2019-cPJ, torna pública a instaura-
ção do inquérito civil nº 003/2022 – MPPa – PJa, que se encontra à disposição 
na rua santo antônio, nº 20, bairro imperatriz, cEP 68365-00, anapu/Pa.
Portaria nº 003/2022-MPPa – PJa
Polo Passivo: MUNicÍPio dE aNaPU e aEltoN foNsEca da silva
assunto: apurar supostas práticas de crimes de improbidade administrativa, 
em tese praticado por agentes Públicos na utilização de verbas da secretária 
de viação, obras, infraestrutura e Urbanismo no Município de anapu.
aline cunha da silva – Promotora de Justiça

Protocolo: 777505
Portaria Nº 1442/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUstiÇa, usando de suas atribuições legais,
coNsidEraNdo o acidente ocorrido em 26/03/2022 nas dependências do 
Edifício sede do Ministério Público do Estado do Pará, divulgado nos veí-
culos de comunicação locais, dando conta do falecimento de christian leal 
Brito, fato este que necessita de ampla investigação por parte deste MPPa;
coNsidEraNdo que o rápido e efetivo esclarecimento dos fatos são de 
extrema importância para esta instituição e seus integrantes (membros, 
servidores e colaboradores);
coNsidEraNdo notícia de instauração de inquérito Policial nº 
00007/2022.100082-7, decorrente do Boletim de ocorrência nº 
00002/2022.103473-3;
coNsidEraNdo o disposto no art. 10, inciso iX, alínea “e” da lei nº 8.625, 
de 12 de fevereiro de 1993, c/c art. 18, inciso iX, alínea “e” da lei com-
plementar Estadual nº 057, de 6 de julho de 2006.
r E s o l v E:
 dEsiGNar o Promotor de Justiça dr. alcENildo riBEiro silva, 1º Promo-
tor de Justiça de controle Externo da atividade Policial e da tutela coletiva 
da Segurança Pública de Belém, ou quem suas vezes o fizer, para acom-
panhar as investigações e consequentemente atuar no inquérito Policial nº 
00007/2022.100082-7, instaurado a partir do Boletim de ocorrência nº 
00002/2022.103473-3, que visa esclarecer fatos ocorridos em 26/03/2022 
nas dependências do Edifício sede do MPPa, que vitimou christian leal Brito, 
sem prejuízo dos atos já praticados pelo Promotor de Justiça com designação, 
a contar do dia 26/03/2022, podendo tomar todas as medidas cabíveis e 
necessárias a apuração dos fatos, estando respaldados juridicamente, inclu-
sive, todos os atos praticados pelo Promotor de Justiça que antecederam ao 
tombamento do inquérito Policial referente ao fato, bem como requisitar di-
ligências, informações, exames, perícias, documentos, expedir notificações e 
intimações, realizar audiências, oitivas para colheitas de informações e escla-
recimentos, requerer e acompanhar buscas e apreensões desde que deferidas 
por autoridade competente, instaurar Procedimento investigatório criminal 
e atuar até a sua fase final, em tudo respeitados os direitos e garantias que 
assistem as pessoas envolvidas.
ProcUradoria-GEral dE JUstiÇa.
Belém, 27 de março de 2022.
cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUstiÇa

Protocolo: 777479
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Extrato da PORTARIA nº 016/2022 – Inquérito Civil n° 000535-151/2020
o ProMotor dE JUstiÇa do 6º carGo da ProMotoria dE dEfEsa do 
PatriMoNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNistrativa, dr. aldo dE 
olivEira BraNdÃo saifE, torna pública a instauração do inquérito civil n° 
000535-151/2020 que se encontra à disposição na sede do Ministério Público na 
rua João diogo n. 100, bairro da cidade velha, nesta cidade de Belém do Pará.
Portaria de instauração: 016/2022-MP/6ªPJdPPMa
Objeto: Apurar especificamente: o suposto exercício indevido de outra atividade 
remunerada por parte do servidor da UEPa leony luis lopes Negrão, que supos-
tamente manteve vínculo empregatício com a faculdade Estácio Belém.
Promotor de Justiça: aldo dE olivEira BraNdÃo saifE
Promotoria de Justiça: 6º cargo da Promotoria de Justiça de defesa do 
Patrimônio Público e da Moralidade administrativa de Belém.

Protocolo: 777487
republicada por incorreção no d.o.e. de 23 de março de 2022
Portaria Nº 0091/2022-MP/sUB-Ji
a sUBProcUradora-GEral dE JUstiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNstitUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
Portaria nº 114/2018- MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
r E s o l v E:
coNcEdEr aos membros abaixo discriminados licença para tratamento de 
saúde, com fulcro nos artigos 81 a 84 da lei nº 5.810/1994:
• BRUNA REBECA PAIVA DE MORAES - Período: 18/02 a 04/03/2022 - GE-
doc nº 108311/2022
• CYNTHIA GRAZIELA DA SILVA CORDEIRO - Período: 06 a 12/02/0222 - 
GEdoc nº 106514/2022
• GERALDO DE MENDONCA ROCHA - Período: 07 a 13/02/2022 - GEDOC 
nº 106637/2022
• HELIO RUBENS PINHO PEREIRA - Período: 04/02 a 05/03/2022 - GEDOC 
nº 106437/2022
• LUIZ CLAUDIO PINHO - Período: 23 a 25/02/2022 - GEDOC nº 108751/2022
• PRISCILLA TEREZA DE ARAUJO COSTA MOREIRA - Período: 01 a 
07/02/2022 - GEdoc nº 108388/2022
• SILVIA REGINA MESSIAS KLAUTAU - Período: 23/02 a 11/03/2022 - GE-
doc nº 108469/2022
• VANIA CAMPOS DE PINHO - Período: 17/02/2022 - GEDOC nº 107924/2022
sUBProcUradoria-GEral dE JUstiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNstitUcioNal.
Belém, 11 de março de 2022.
aNtoNio EdUardo BarlEta dE alMEida
subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
republicada por incorreção no d.o.e. de 10 de março de 2022
Portaria Nº 0099/2022-MP/sUB-ta
a sUBProcUradoria-GEral dE JUstiÇa, Para a árEa tÉcNico-
adMiNistrativa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
Portaria n.º 114/2018- MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
r E s o l v E:
coNcEdEr aos servidores abaixo discriminados licença para tratamento de 
saúde, com fulcro nos artigos 81 a 84 da lei nº 5.810/1994:
• ADREA NAYARA GONCALVES SAMPAIO - Período: 02 a 09/02/2022 - GE-
doc nº 106689/2022
• AFRANIA ALINE BARBOSA DE ALMEIDA LINS - Período: 03 a 09/02/2022 
- GEdoc nº 106536/2022
• ALEXANDRE AUGUSTO FERRAZ BEZERRA - Período: 14/02/2022 - GE-
doc nº 107580/2022
• ALEXANDRE DOS SANTOS COSTA - Período: 17/02/2022 - GEDOC nº 108327/2022
• ALEXSANDRO DE SOUZA ALMEIDA - Período: 01 a 07/02/2022 - GEDOC 
nº 106105/2022
• ALEXSANDRO DE SOUZA ALMEIDA - Período: 21/01 a 04/02/2022 - GE-
doc nº 106117/2022
• ALLAN RODRIGO DIAS MESQUITA - Período: 08 a 20/02/2022 - GEDOC 
nº 107265/2022
• AMILTON PINHEIRO DE OLIVEIRA - Período: 25 a 31/01/2022 - GEDOC 
nº 103429/2022
• ANA BEATRIZ PEDROSO BOTELHO PICANCO - Período: 27/01 a 
02/02/2022 - GEdoc nº 103795/2022
• ANA ORLANDA DE ARAUJO - Período: 26/01 a 01/02/2022 - GEDOC nº 104015/2022
• ANA WANDERLEIA MARTINS DOS SANTOS - Período: 07 a 08/02/2022 - 
GEdoc nº 107282/2022
• ANDERSON SANTOS DE SOUSA - Período: 11/02 a 10/06/2022 - GEDOC 
nº 107611/2022
• ANDRE ADERSON CORDEIRO DINIZ - Período: 09 a 15/02/2022 - GEDOC 
nº 106951/2022
• ANDRE ADERSON CORDEIRO DINIZ - Período: 04 a 10/02/2022 - GEDOC 
nº 106038/2022
• ANITA SEIXAS CONDURU - Período: 31/01 a 04/02/2022 - GEDOC nº 107014/2022
• ANTONIETA VAZ PINTO EMIDIO - Período: 08 a 14/02/2022 - GEDOC nº 106812/2022
• AURILENE LEAO DIAS - Período: 10 a 11/02/2022 - GEDOC nº 107499/2022
• BARBARA JASSE CUNHA GONÇALVES - Período: 07 a 13/02/2022 - GE-
doc nº 106485/2022
• BEATRIZ AGUIAR MOTA - Período: 07/02/2022 - GEDOC nº 105686/2022
• BIANCA PAIVA DE OLIVEIRA BENETTI - Período: 22 a 23/02/2022 - GE-
doc nº 108762/2022

• CAMILA CANARIO DE SOUSA - Período: 02 a 08/02/2022 - GEDOC nº 104793/2022
• CAMILA MARQUES DE AZEVEDO BELEZA - Período: 02/02/2022 - GEDOC 
nº 107424/2022
• CAMILA VANDERLEI TAVEIRA ARAGÃO - Período: 03 a 09/02/2022 - GE-
doc nº 105080/2022
• CARLA FORTE CAVALCANTE - Período: 21 a 28/01/2022 - GEDOC nº 102849/2022
• CECILIA MARIA DE MORAES LIMA - Período: 24 a 30/01/2022 - GEDOC 
nº 103943/2022
• CELIA MARIA DE MOURA BRITO - Período: 17 a 18/02/2022 - GEDOC nº 107891/2022
• CICERO WILLES DA SILVA - Período: 20 a 26/01/2022 - GEDOC nº 103619/2022
• CLAUDIA EULALIA ARAUJO TORK DA SILVA - Período: 03 a 04/02/2022 
- GEdoc nº 106251/2022
• CLAUDIO AUGUSTO PINTO DA SILVA - Período: 08 a 14/02/2022 - GE-
doc nº 106642/2022
• CLAYTON WONGHAN DA SILVA - Período: 09 a 11/02/2022 - GEDOC nº 106461/2022
• CRISTINA XAVIER DE CASTRO - Período: 02 a 08/02/2022 - GEDOC nº 105661/2022
• DAIANA MERCES GAMBOA - Período: 09 a 14/02/2022 - GEDOC nº 107582/2022
• DANIELA SANTOS BARATA OLIVEIRA - Período: 31/01 a 06/02/2022 - 
GEdoc nº 103958/2022
• DAVI BENTES FERREIRA - Período: 27/01 a 02/02/2022 - GEDOC nº 103785/2022
• DAVI BENTES FERREIRA - Período: 03 a 12/02/2022 - GEDOC nº 106999/2022
• DENISE CRESPO SOARES - Período: 21/02/2022 - GEDOC nº 108732/2022
• DENISE CRESPO SOARES - Período: 08 a 10/02/2022 - GEDOC nº 107249/2022
• DENISE DA SILVA DIAS DINIZ - Período: 04 a 09/02/2022 - GEDOC nº 106049/2022
• DENISE DA SILVA DIAS DINIZ - Período: 10 a 15/02/2022 - GEDOC nº 106955/2022
• DENISE MARIA DE SOUSA FARIAS - Período: 19 a 25/02/2022 - GEDOC 
nº 108292/2022
• DIONISIO E SOUZA GOMES - Período: 08 a 14/02/2022 - GEDOC nº 106875/2022
• EDNA DE NAZARE BRITO LIMA - Período: 15/02/2022 - GEDOC nº 107774/2022
• EDSON LUIZ FERREIRA TOSTES - Período: 06 a 08/02/2022 - GEDOC nº 106651/2022
• EMERSON BRUNO DE OLIVEIRA GOMES - Período: 21 a 22/02/2022 - 
GEdoc nº 108951/2022
• EMERSON BRUNO DE OLIVEIRA GOMES - Período: 22 a 24/02/2022 - 
GEdoc nº 108952/2022
• EUNICE ROSA FILGUEIRA DE MELO - Período: 17/02 a 03/03/2022 - GE-
doc nº 107996/2022
• FERNANDA GONÇALVES DE ARAUJO - Período: 10 a 24/02/2022 - GEDOC 
nº 107456/2022
• FRANCISCO ANTONIO SILVA PIRES - Período: 07 a 13/02/2022 - GEDOC 
nº 106581/2022
• FRANCISCO JUNIOR TAVARES PINTO - Período: 02 a 04/02/2022- GE-
doc nº 106855/2022
• FRANCISCO SALES LEÃO CORDOVIL - Período: 11/02/2022 - GEDOC nº 107648/2022
• GERMANA DE ARAUJO SILVA IMBIRIBA - Período: 26/01 a 01/02/2022 - 
GEdoc nº 103445/2022
• GERMANO MORAES DE CARVALHO - Período: 25 a 31/01/2022 - GEDOC 
nº 103290/2022
• GILSON DIAS DA SILVA - Período: 07/02 a 07/04/2022 - GEDOC nº 106273/2022
• IRANEIDE DE OLIVEIRA SILVA MAGALHÃES - Período: 15 a 17/02/2022 
- GEdoc nº 107571/2022
• ISABELLA DA COSTA FERREIRA DOS ANJOS - Período: 03 a 04/02/2022 
- GEdoc nº 106611/2022
• ISABELLA DA COSTA FERREIRA DOS ANJOS - Período: 05 a 11/02/2022 
- GEdoc nº 106431/2022
• ISABELLE FROTA RODRIGUES DE ARAUJO - Período: 25 a 28/01/2022 - 
GEdoc nº 104255/2022
• ISRAEL DOS SANTOS MENDONÇA - Período: 07/02/2022 - GEDOC nº 107238/2022
• ISRAEL DOS SANTOS MENDONÇA - Período: 08/02 a 09/03/2022 - GE-
doc nº 107239/2022
• JOÃO EDUARDO BONATTO COSTA - Período: 23 a 25/02/2022 - GEDOC 
nº 109513/2022
• JORGE LUIZ ESTEVES DIAS - Período: 25 a 31/01/2022 - GEDOC nº 103281/2022
• JORGE PEREIRA SALES JUNIOR - Período: 08/02/2022 - GEDOC nº 107273/2022
• JORGE PEREIRA SALES JUNIOR - Período: 30/01 a 04/02/2022 - GEDOC 
nº 107272/2022
• JOSE DE JESUS PEREIRA FILHO - Período: 23 a 24/02/2022 - GEDOC nº 108631/2022
• JOSE DE JESUS PEREIRA FILHO - Período: 25/02/2022 - GEDOC nº 109022/2022
• JOSE DE JESUS PEREIRA FILHO - Período: 16 a 22/02/2022 - GEDOC nº 107711/2022
• JOSE ORLANDO SENA DO ROSARIO - Período: 26/01 a 01/02/2022 - GE-
doc nº 103897/2022
• JOSE RAIMUNDO SILVA VASCONCELOS - Período: 03/03/2022 - GEDOC 
nº 109540/2022
• JOSE TORRES BRITO CARDOSO - Período: 02 a 04/02/2022 - GEDOC nº 108954/2022
• JOSE VENICIUS FRANCO DE OLIVEIRA - Período: 24/02/2022 - GEDOC 
nº 109053/2022
• JULIANA GOMES MARTEL - Período: 16/02/2022 - GEDOC nº 108013/2022
• JULIO CESAR BORDALO LOPES - Período: 07 a 11/02/2022 - GEDOC 
nº 106555/2022
• KARLA KARIME VASCONCELOS GUERREIRO - Período: 15 a 18/02/2022 
- GEdoc nº 107662/2022
• KATHIA DE OLIVEIRA HARADA - Período: 03/02/2022 - GEDOC nº 106616/2022
• KATHIA DE OLIVEIRA HARADA - Período: 18/02/2022 - GEDOC nº 108560/2022
• LAISE HELENA BARBOSA ARAUJO SALES PINHEIRO - Período: 14 a 
28/02/2022 - GEdoc nº 107749/2022
• LAURIMAR RODRIGUES MINDELO - Período: 22/02/2022 - GEDOC nº 108721/2022
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• LEANDRO GOMES DE MOURA - Período: 18/02/2022 - GEDOC nº 108258/2022
• LENA VANIA MENDES ROCHA SANTOS - Período: 18/02/2022 - GEDOC 
nº 108314/2022
• LILA ROSA DE SOUSA BEMERGUY - Período: 07 a 13/02/2022 - GEDOC 
nº 106017/2022
• LILIA LETICIA PEREIRA WANZELER - Período: 22 a 25/02/2022 - GEDOC 
nº 108624/2022
• LILIANE MORAES DE MACEDO - Período: 02 a 08/02/2022 - GEDOC nº 105934/2022
• LINDALVA SOARES DAS CHAGAS - Período: 31/01 a 02/02/2022 - GE-
doc nº 104599/2022
• LIVIA LETICIA SANTOS DE PAULA - Período: 04 a 10/02/2022 - GEDOC 
nº 107113/2022
• LORENA GODOI PAZ VALENCA - Período: 15 a 18/02/2022 - GEDOC nº 109181/2022
• LUANA CAMILE SEABRA GONCALVES FEIO - Período: 01 a 04/03/2022 - 
GEdoc nº 109460/2022
• LUCAS PORTINHO BUENO - Período: 11/02/2022 - GEDOC nº 107742/2022
• LUCAS PORTINHO BUENO - Período: 04 a 10/02/2022 - GEDOC nº 105547/2022
• LUCIA DA COSTA FLORENZANO - Período: 17 a 21/01/2022- GEDOC nº 105573/2022
• LUCENILDA MESQUITA DA SILVA - Período: 02 a 11/02/2022 - GEDOC 
nº 106491/2022
• LUIS CARLOS PINA DE CARVALHO - Período: 09 a 11/02/2022 - GEDOC 
nº 106716/2022
• LUIZ ERNESTO CABRAL LIMA - Período: 10/02/2022 - GEDOC 
nº 107109/2022
• MARCELO ANTONIO SILVA MARTINS - Período: 17 a 21/01/2022 - GE-
doc nº 111065/2022
• MARCELO AUGUSTO TEIXEIRA MIRANDA - Período: 26/01 a 01/02/2022- 
GEdoc nº 103373/2022
• MARCIA GLICE LAMEIRA ARAUJO LIMA - Período: 07 a 08/02/2022 - GE-
doc nº 106790/2022
• MARCIA GLICE LAMEIRA ARAUJO LIMA - Período: 11/02/2022 - GEDOC 
nº 107356/2022
• MARCOS MAGNO SIQUEIRA - Período: 25 a 31/01/2022 - GEDOC nº 
103270/2022
• MARCUS AURELIO DE SIQUEIRA SAMPAIO - Período: 25 a 31/01/2022 - 
GEdoc nº 103827/2022
• MARIA CRISTINA GONÇALVES DE SOUZA - Período: 05 a 11/02/2022 - 
GEdoc nº 106031/2022
• MARIA CRISTINA GONÇALVES DE SOUZA - Período: 03 a 04/02/2022 - 
GEdoc nº 107281/2022
• MARIA DE FATIMA MALLET FIMA - Período: 20 a 27/01/2022 - GEDOC 
nº 109052/2022
• MARIA DO CARMO ANDION FARIA - Período: 17 a 26/01/2022 - GEDOC 
nº 103220/2022
• MARIA ELISANGELA GONCALVES ALVES - Período: 16/02/2022 - GEDOC 
nº 107912/2022
• MARIA MONICA SASSIM RODRIGUES DE CASTRO - Período: 20 a 
22/02/2022 - GEdoc nº 108300/2022
• MARIA MONICA SASSIM RODRIGUES DE CASTRO - Período: 23/02 a 
01/03/2022 - GEdoc nº 108585/2022
• MARILZE RIBEIRO BITAR - Período: 10/02/2022 - GEDOC nº 107108/2022
• MARLON CLAYTON FERREIRA LOPES - Período: 24/02 a 02/03/2022 - 
GEdoc nº 108915/2022
• MARLI DE FATIMA LEÃO VANZELER - Período: 07/02 a 08/03/2022 - GE-
doc nº 106577/2022
• MARLUCE DE JESUS LIMA E SILVA - Período: 28/01 a 03/02/2022 - GE-
doc nº 103833/2022
• MARLY PAIXAO ALEIXO DOS REIS - Período: 07 a 13/02/2022 - GEDOC 
nº 106082/2022
• MAURO CESAR CARVALHO DE CARVALHO - Período: 31/01 a 06/02/2022 
- GEdoc nº 104350/2022
• MAYANNA DE ARAUJO SANTIAGO - Período: 22 a 25/02/2022 - GEDOC 
nº 108575/2022
• MAYANNA DE ARAUJO SANTIAGO - Período: 19 a 21/02/2022 - GEDOC 
nº 108411/2022
• MEIRIJANE DE SOUSA ROCHA - Período: 07 a 14/02/2022 - GEDOC 
nº 106576/2022
• MICHELLE DI NAZARETH LOUREIRO CAVALCANTE - Período: 24 a 
30/01/2022 - GEdoc nº 107676/2022
• NAYRA LETICIA ALEIXO BULHÕES - Período: 11 a 17/02/2022 - GEDOC 
nº 107540/2022
• NAYRA LETICIA ALEIXO BULHÕES - Período: 11 a 17/02/2022 - GEDOC 
nº 107194/2022
• OTAVIO AUGUSTO SOARES LEITE JUNIOR - Período: 07 a 16/02/2022 - 
GEdoc nº 108885/2022
• OTAVIO AUGUSTO SOARES LEITE JUNIOR - Período: 21/02/2022 - GE-
doc nº 108886/2022
• OTINIEL DE SOUSA VILA NOVA - Período: 05 a 11/02/2022 - GEDOC nº 105842/2022
• PAULO SERGIO DA SILVA SOARES - Período: 21 a 30/01/2022 - GEDOC 
nº 103706/2022
• PAULO SERGIO DA SILVA SOARES - Período: 21 a 30/01/2022 - GEDOC 
nº 106938/2022
• PAULO SERGIO FROTA E SILVA JUNIOR - Período: 09/02/2022 - GEDOC 
nº 107090/2022
• PAULO SERGIO FROTA E SILVA JUNIOR - Período: 15/02/2022 - GEDOC 
nº 107656/2022

• PEDRO PAULO DIAS SILVA - Período: 17 a 26/01/2022 - GEDOC nº 102220/2022
• PRISCILLA DIAS COUTO SAMPAIO - Período: 04/02/2022 - GEDOC nº 106081/2022
• RAIMUNDO AFONSO PEREIRA - Período: 25 a 31/01/2022 - GEDOC nº 103288/2022
• RAIMUNDO ROBSON SOUSA SILVA - Período: 05 a 11/02/2022 - GEDOC nº 106142/2022
• RAIONILVA JOANA LEMOS PONTES - Período: 07 a 09/02/2022 - GEDOC nº 107309/2022
• RAIONILVA JOANA LEMOS PONTES - Período: 24 a 28/01/2022 - GEDOC 
nº 103670/2022
• RAISSA RENEE DE OLIVEIRA JIMENEZ - Período: 26/01 a 01/02/2022 - 
GEdoc nº 103646/2022
• RICARDO AUGUSTO FONSECA PARANHOS - Período: 24/02/2022 - GE-
doc nº 108796/2022
• ROBERTA SILVEIRA D OLIVEIRA DE ARAUJO COSTA - Período: - GEDOC 
nº 103233/2022
• ROSANA CASTRO ANTUNES - Período: 10 a 15/01/2022 - GEDOC nº 107348/2022
• ROSANA CASTRO ANTUNES - Período: 30/01 a 07/02/2022 - GEDOC nº 106654/2022
• ROSENIA MEDEIROS NEVES - Período: 31/01 a 02/02/2022 - GEDOC nº 105059/2022
• RUY SURUBIU DE ARAUJO TAVARES - Período: 11 a 25/02/2022 - GEDOC 
nº 109224/2022
• SABRINA BRABO DE ARAUJO CARVALHO - Período: 17 a 18/02/2022 - 
GEdoc nº 107960/2022
• SABRINA BRABO DE ARAUJO CARVALHO - Período: 09 a 16/02/2022 - 
GEdoc nº 106940/2022
• SANDRA SOCORRO MORAES DA COSTA - Período: 24/02 a 10/03/2022 
- GEdoc nº 108979/2022
• SANDRO FONSECA FERREIRA - Período: 12 a 16/02/2022 - GEDOC nº 107304/2022
• SINDERVAL PEREIRA MORAES - Período: 25 a 31/01/2022 - GEDOC nº 103257/2022
• SEBASTIANA APARECIDA PEREIRA DE MOURA - Período: 07 a 11/02/2022 
- GEdoc nº 107343/2022
• SORAYA PAIXÃO DE CARVALHO - Período: 07/02/2022 - GEDOC nº 106515/2022
• SUE ANN DA SILVA MARÇAL - Período: 11/02/2022 - GEDOC nº 107485/2022
• SUE ANN DA SILVA MARÇAL - Período: 14/02/2022 - GEDOC nº 107486/2022
• TERESA CRISTINA RODRIGUES CORREA - Período: 10/01/2022 - GEDOC 
nº 111442/2022
• VANIA SOCORRO SIQUEIRA RODRIGUES - Período: 20 a 31/01/2022 - 
GEdoc nº 103295/2022
• VERENA CRISTHINE ABRANTES SILVA - Período: 07 a 13/01/2022 - GE-
doc nº 103601/2022
• VILMARA THAYGLA MOY RIBEIRO - Período: 08 a 12/02/2022 - GEDOC 
nº 106889/2022
• WALAMIR DIAS DE OLIVEIRA - Período: 03/02/2022 - GEDOC nº 106453/2022
sUBProcUradoria-GEral dE JUstiÇa, Para a árEa tÉcNico-adMiNistrativa.
Belém, 07 de março de 2022.
UBiraGilda silva PiMENtEl
subprocuradora-Geral de Justiça, para a área técnico-administrativa
republicada por incorreção no d.o.e. de 23 de março de 2022
Portaria Nº 0100/2022-MP/sUB-Ji
a sUBProcUradora-GEral dE JUstiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNstitUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
Portaria nº 114/2018- MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
r E s o l v E:
coNcEdEr aos membros abaixo discriminados licença para tratamento de 
saúde, com fulcro nos artigos 81 a 84 da lei nº 5.810/1994:
• BRUNO BECKEMBAUER SANCHES DAMASCENO - Período: 23 a 
25/03/2022 - GEdoc nº 109487/2022
• CYNTHIA GRAZIELA DA SILVA CORDEIRO - Período: 07 a 09/03/2022 - 
GEdoc nº 112124/2022
• DANIELLA MARIA DOS SANTOS DIAS - Período: 03 a 04/03/2022 - GE-
doc nº 110529/2022
• SILVIA REGINA MESSIAS KLAUTAU - Período: 14 a 30/03/2022 - GEDOC 
nº 113044/2022
sUBProcUradoria-GEral dE JUstiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNstitUcioNal.
Belém, 21 de março de 2022.
aNtoNio EdUardo BarlEta dE alMEida
subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0149/2022-MP/sUB-ta
a sUBProcUradoria-GEral dE JUstiÇa, Para a árEa tÉcNico-
adMiNistrativa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
Portaria n.º 114/2018- MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
r E s o l v E:
coNcEdEr aos servidores abaixo relacionados, licença falecimento, com 
fulcro no artigo 72, iii, da lei nº 5.810/94:
• AFRANIA ALINE BARBOSA DE ALMEIDA LINS - Período: 12/03 a 
19/03/2022 - GEdoc nº 113437/2022
• ANA CLAUDIA DE NAZARE BARATA AARAO - Período: 19/03 a 26/03/2022 
- GEdoc nº 113966/2022
• PETTERSON DINIZ - Período: 19/03 a 26/03/2022 - GEDOC nº 
113818/2022
sUBProcUradoria-GEral dE JUstiÇa, Para a árEa tÉcNico-adMiNistrativa.
Belém, 22 de março de 2022.
lEila Maria MarQUEs dE MoraEs
subprocuradora-Geral de Justiça, para a área técnico-administrativa, em 
exercício

Protocolo: 777469
extrato da Portaria nº 002/2022 – MPPa-PJa
a Promotora de Justiça de anapu, com fundamento no art. 8º da resolu-
ção nº 174 do cNMP e art. 31 da resolução 007/2019-cPJ, torna pública a 
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instauração do Procedimento administrativo 002/2022 – MPPa-PJa, que se 
encontra à disposição na rua santo antônio, nº 20, Bairro imperatriz, cEP 
68365-000, anapu/Pa.
Portaria nº 002/2022 – MPPa-PJa
Polo Passivo: rosiNEidE liMa da silva
assunto: Garantir e acompanhar os direitos fundamentais legais, acesso a 
rede de proteção, segurança pública, assistência social, educação e saúde 
de que a infante vitima de violência necessita.
aliNE cUNHa – Promotora de Justiça

Protocolo: 777471
coLÉGio de ProcUradores de JUstiÇa
acÓrdÃo N° 005/2022 – cPJ
recUrso adMiNistratiVo
Processo Nº 043/2021- cPJ (ProtocoLo Nº 13952/2021)
rEcorrENtE: 12ª ProMotoria dE JUstiÇa dE MaraBá
rEcorrida: ProcUradoria-GEral dE JUstiÇa
iNtErEssada: 1ª ProMotoria dE JUstiÇa dE dirEitos coNstitU-
cioNais fUNdaMENtais E dos dirEitos HUMaNos
rElator: ProcUrador dE JUstiÇa GEraldo dE MENdoNÇa rocHa
EMENta: rEcUrso adMiNistrativo. dEcisÃo da ProcUradoria-GE-
ral dE JUstiÇa QUE diriMiU coNflito NEGativo dE atriBUiÇÕEs 
oBJEto da Noticia dE fato siMP Nº 000056-940/2021. sÚMUla Nº 
001/2018-cPJ. as dEcisÕEs da ProcUradoria-GEral dE JUstiÇa QUE 
rEsolvaM coNflito dE atriBUiÇÕEs ENtrE MEMBros do MiNistÉ-
rio PÚBlico do Estado do Pará sÃo iNsUscEtÍvEis dE rEcUrso ao 
colÉGio dE ProcUradorEs dE JUstiÇa, Por aUsÊNcia dE PrEvisÃo 
lEGal.  rEcUrso NÃo coNHEcido.
dEcisÃo: acordaM os MEMBros do EGrÉGio colÉGio dE ProcUra-
dorEs dE JUstiÇa do Estado do Pará, Por UNaNiMidadE, PElo NÃo 
coNHEciMENto do rEcUrso E rEdistriBUiÇÃo dos aUtos da NotÍ-
cia dE fato-siMP Nº 000056-940/2021 À 12ª ProMotoria dE JUstiÇa 
dE MaraBá, Nos tErMos do voto do rElator. rEGistrado o iM-
PEdiMENto do ProcUrador-GEral dE JUstiÇa, dr. cEsar BEcHara 
NadEr Mattar JUNior.
BElÉM (Pa), 03 dE MarÇo dE 2022
UBiraGilda silva PiMENtEl
Procuradora-Geral de Justiça, em substituição
Presidente do colégio de Procuradores de Justiça, em substituição

Protocolo: 777448
coLÉGio de ProcUradores de JUstiÇa
acÓrdÃo N° 006/2022 – cPJ
recUrso adMiNistratiVo
Processo Nº 015/2021- cPJ (ProtocoLo Nº 3820/2021)
rEcorrENtE: doMiNGos JUvENil NUNEs dE soUsa
rEcorrida: corrEGEdoria-GEral do MiNistÉrio PÚBlico
iNtErEssado: ProMotor dE JUstiÇa daNiEl BraGa BoNa
rElator: ProcUrador dE JUstiÇa GEraldo dE MENdoNÇa rocHa
EMENta: rEcUrso adMiNistrativo. dEcisÃo da corrEGEdoria-GE-
ral do MiNistÉrio PÚBlico QUE arQUivoU o ProcEdiMENto dis-
ciPliNar PrEliMiNar (PdP) Nº 001/2021-cGMP/Pa. iNocorrÊNcia dE 
QUalQUEr violaÇÃo a dEvEr fUNcioNal caPaZ dE ENsEJar a aBEr-
tUra dE ProcEsso adMNistrativo disciPliNar (Pad) EM dEsfavor 
do ProMotor dE JUstiÇa iNtErEssado. dEcisÃo MaNtida. rEcUrso 
coNHEcido E iMProvido.
dEcisÃo: acordaM os MEMBros do EGrÉGio colÉGio dE ProcUra-
dorEs dE JUstiÇa do Estado do Pará, Por Maioria, PElo coNHE-
ciMENto E iMProviMENto, Nos tErMos do voto do rElator. vEN-
cida a ProcUradora dE JUstiÇa MariZa MacHado da silva liMa. 
rEGistrado o iMPEdiMENto do ProcUradorEs dE JUstiÇa, MaNoEl 
saNtiNo NasciMENto JUNior E JorGE dE MENdoNÇa rocHa.
BElÉM (Pa), 03 dE MarÇo dE 2022
cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
Procuradora-Geral de Justiça
Presidente do colégio de Procuradores de Justiça

Protocolo: 777449
extrato da Portaria n° _011/2022_-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_ _049329-003/2021_ 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˚ _011/2022_-11PJMAB
objeto:
_aPUrar irrEGUlaridadEs ENvolvENdo a coNtrataÇÃo da EMPrE-
sa Ecosolos coNstrUÇÃo E coMÉrcio EirEli Para EXEcUÇÃo dE 
oBra dE rEforMa EM Escola localiZada EM MaraBá

Envolvidos: _Ecosolos coNstrUÇÃo E coMÉrcio EirEli
4° UrE
sEdUc_
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: 777543
republicada por incorreção no d.o.e. de 18 de março de 2022
Portaria Nº 0139/2022-MP/sUB-ta
a sUBProcUradora-GEral dE JUstiÇa, Para a árEa tÉcNico-
dMiNistrativa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria 
nº 114/2018-MP/PGJ, de 12/1/2018, publicada no d.o.E. de 15/1/2018,
coNsidEraNdo os termos do requerimento protocolizado no “siP” sob o 
nº 15856/2021, em 22/10/2021;
coNsidEraNdo os termos da decisão proferida pela subprocuradoria-
Geral de Justiça, para a Área Técnico-Administrativa, à fl. 46;
coNsidEraNdo que é dever da administração a apuração de 
irregularidades no serviço público, conforme prescrito no art. 199 da lei 
Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994,
r E s o l v E:
i – iNstaUrar Processo administrativo disciplinar, objetivando apurar 
eventual falta funcional praticada pelo servidor registrado sob a Matrícula 
nº 999.3020, ocupante do cargo de assessor de Promotoria de Justiça de 
segunda Entrância, por infração, em tese, ao disposto no art. 177, incisos 
ii e vi, da lei Estadual nº 5.810/1994.
ii - dEsiGNar a comissão Permanente de Processo administrativo 
disciplinar e sindicância, constituída por meio da Portaria nº 0812/2022-
MP/PGJ, de 3/3/2022, publicada no d.o.E. de 7/3/2022, composta pelos 
servidores estáveis carlos viNÍciUs rEis dos saNtos (Presidente), 
JoEl carlos dE olivEira assUNÇÃo e rodriGo rosa dE soUZa 
(Membros), para atuarem no processo.
iii – fiXar o prazo de 60 (sessenta) dias para a conclusão dos trabalhos.
sUBProcUradoria-GEral dE JUstiÇa, Para a árEa tÉcNico-adMiNistrativa.
Belém, 17 de março de 2022.
UBiraGilda silva PiMENtEl
subprocuradora-Geral de Justiça, para a área técnico-administrativa
Portaria Nº 0152/2022-MP/sUB-ta
a sUBProcUradora-GEral dE JUstiÇa, Para a árEa tÉcNico-
adMiNistrativa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
Portaria nº 114/2018- MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
r E s o l v E:
dEsiGNar o servidor JorGE lUiZ EstEvEs dias, ocupante do cargo de au-
xiliar de administração, para exercer o cargo de assistência intermediária 
de chefe da divisão de Patrimônio, MP.asi-200.2, durante o afastamento do 
servidor titular, aNtoNio crUZ NEvEs, no período de 15 a 18/03/2022.
sUBProcUradoria-GEral dE JUstiÇa, Para a árEa tÉcNico-adMiNistrativa.
Belém, 28 de março de 2022.
UBiraGilda silva PiMENtEl
subprocuradora-Geral de Justiça, para a área técnico-administrativa
Portaria Nº 0153/2022-MP/sUB-ta
a sUBProcUradora-GEral dE JUstiÇa, Para a árEa tÉcNico-
adMiNistrativa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
Portaria nº 114/2018- MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
r E s o l v E:
dEsiGNar a servidora, vErENa Barros frEirE costa, auxiliar de admi-
nistração, para exercer o cargo de provimento em comissão de diretora do 
departamento de obras e Manutenção, durante afastamento da servidora 
titular, Márcia Maria MoraEs da costa, no período de 15 a 16/03/2022.
sUBProcUradoria-GEral dE JUstiÇa, Para a árEa tÉcNico-adMiNistrativa.
Belém, 28 de março de 2022.
UBiraGilda silva PiMENtEl
subprocuradora-Geral de Justiça, para a área técnico-administrativa
Portaria Nº 0154/2022-MP/sUB-ta
a sUBProcUradora-GEral dE JUstiÇa, Para a árEa tÉcNico-
adMiNistrativa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria 
n.º 114/2018- MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no d.o.E. de 15/01/2018,
coNsidEraNdo os termos do requerimento protocolizado no “siP” sob nº 
4738/2022;
coNsidEraNdo a comunicação do departamento de obras e Manutenção (Memo-
rando nº 001/2022-MPPa/doM) acerca de acidente de trabalho ocorrido no Edifício-
sede desta instituição Ministerial, por volta das 12h do dia 26/03/2022, que vitimou 
o funcionário prestador de serviços cHristiaN lEal Brito da empresa NoPra-
Gas coNtrolE aMBiENtal ltda – EPP, durante execução de serviços referente ao 
contrato nº 068/2020-MP/Pa, que tem por objeto a higienização e desinfecção dos 
reservatórios prediais de água destinada ao consumo humano;
coNsidEraNdo ser dever da administração Pública a apuração de possí-
veis irregularidades no serviço público, conforme prescrito no art. 199 da 
lei Estadual nº 5.810/1994;
coNsidEraNdo que existe investigação policial em andamento, conforme o Bo-
letim de ocorrência nº 00002/2022.103473-3 juntado ao presente documento;
coNsidEraNdo a necessidade de investigação administrativa a respeito das 
circunstâncias dos fatos que culminaram com o falecimento do funcionário 
da empresa prestadora de serviços supracitada, bem como de perquirir a 
existência de indícios de conduta irregular imputada a servidor público deste 
Ministério Público que tenha de alguma forma contribuído para a ocorrência;
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r E s o l v E:
i - iNstaUrar sindicância investigativa, objetivando o esclarecimento dos fatos e a 
apuração de indícios da existência de infração administrativa e de eventual autoria.
ii – dEsiGNar a comissão Permanente de Processo administrativo 
disciplinar e sindicância, constituída por meio da Portaria nº 812/2022-
MP/PGJ, de 03/03/2022, publicada no d.o.E em 07/03/2022, composta 
pelos servidores estáveis carlos viNÍciUs rEis dos saNtos 
(Presidente), JoEl carlos dE olivEira assUNÇÃo e rodriGo rosa 
dE soUZa (Membros), para atuarem neste procedimento.
iii – fiXar o prazo de 30 (trinta) dias para a conclusão dos trabalhos e 
de eventuais fatos conexos incidentais, podendo ser prorrogado por igual 
período, a critério da autoridade superior.
sUBProcUradoria-GEral dE JUstiÇa, Para a árEa tÉcNico-adMiNistrativa.
Belém, 28 de março de 2022.
UBiraGilda silva PiMENtEl
subprocuradora-Geral de Justiça, para a área técnico-administrativa

Protocolo: 777831
extrato da Portaria nº 17/2022-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 004985-040/2021 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 17/2022-MPE-PJ-castaNHal
Polo ativo: siGiloso
Polo Passivo: siGiloso
assunto: acompanhar realização de exame de estudo de genética para a criança G.B.a
saBriNa MaMEdE NaPolEÃo KalUME – Promotora de Justiça

Protocolo: 777410
Extrato de Inquérito Civil nº 010/2022-MP/PJDPPMA
o ProMotor dE JUstiÇa titUlar do 5º carGo da ProMotoria dE dE-
fEsa do PatriMoNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNistrativa dE 
BElÉM, dr. saNdro raMos cHErMoNt, torna pública a conversão do Proce-
dimento Preparatório nº 000172-151/2021 em inquérito civil, que se encon-
tra à disposição na Promotoria de Justiça de defesa do Patrimônio Público e 
Moralidade administrativa do Ministério Público, situada na rua Ângelo custó-
dio, nº 36, bairro da cidade velha, nesta cidade de Belém do Pará.
Portaria de instauração nº 010/2022
data da instauração: 23/03/2022
objeto: apurar possíveis condutas caracterizadoras de improbidade admi-
nistrativa, aferir e quantificar eventual prejuízo doloso ao erário, bem como 
viabilizar a obtenção da respectiva reparação de danos, ante a notícia de 
que agente público possui vínculos concomitantes com entidades públicas 
e privadas, a denotar a possibilidade de acumulação ilegal de cargos públi-
cos e sobreposição de jornadas de trabalho.
Promotoria de Justiça: 5° ProMotor dE JUstiÇa dE dEfEsa do Patri-
MoNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNistrativa
Promotor de Justiça: saNdro raMos cHErMoNt

Protocolo: 777388
Extrato de Inquérito Civil nº 011/2022-MP/PJDPPMA
o ProMotor dE JUstiÇa titUlar do 5º carGo da ProMotoria dE dE-
fEsa do PatriMoNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNistrativa dE 
BElÉM, dr. saNdro raMos cHErMoNt, torna pública a conversão do Proce-
dimento Preparatório nº 000127-151/2021 em inquérito civil, que se encon-
tra à disposição na Promotoria de Justiça de defesa do Patrimônio Público e 
Moralidade administrativa do Ministério Público, situada na rua Ângelo custó-
dio, nº 36, bairro da cidade velha, nesta cidade de Belém do Pará.
Portaria de instauração nº 011/2022
data da instauração: 17/03/2022
objeto: apurar possíveis condutas caracterizadoras de improbidade admi-
nistrativa, aferir e quantificar eventual prejuízo doloso ao erário, bem como 
viabilizar a obtenção da respectiva reparação de danos, ante a notícia de 
que agente público possui vínculos concomitantes com entidades públicas 
e privadas, a denotar a possibilidade de acumulação ilegal de cargos públi-
cos e sobreposição de jornadas de trabalho.
Promotoria de Justiça: 5° ProMotor dE JUstiÇa dE dEfEsa do Patri-
MoNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNistrativa
Promotor de Justiça: saNdro raMos cHErMoNt

Protocolo: 777391
extrato da Portaria nº 001/2022-MPPa-PJa
a Promotora de Justiça de anapu, com fundamento no art. 8º da resolução nº 
174 do cNMP e art. 31 da resolução 007/2019-cPJ, torna pública a instaura-
ção do inquérito civil nº 001/2022 – MPPa – PJa, que se encontra à disposição 
na rua santo antônio, nº 20, bairro imperatriz, cEP 68365-00, anapu/Pa.
Portaria nº 001/2022-MPPa – PJa
Polo Passivo: MUNicÍPio dE aNaPU e aEltoN foNsEca da silva
assunto: apurar possíveis atos de violação aos princípios da legalidade, 
publicidade e lealdade às instituições, em ausência de resposta por parte 
do Prefeito em solicitação realizada pela câmara de vereadores ao depar-
tamento de recursos Humanos e da Prefeitura Municipal de anapu.
aline cunha da silva – Promotora de Justiça

Protocolo: 777413
Extrato de Inquérito Civil nº 009/2022-MP/PJDPPMA
o ProMotor dE JUstiÇa titUlar do 5º carGo da ProMotoria dE dE-
fEsa do PatriMoNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNistrativa dE 
BElÉM, dr. saNdro raMos cHErMoNt, torna pública a conversão do Proce-
dimento Preparatório nº 000161-151/2021 em inquérito civil, que se encon-
tra à disposição na Promotoria de Justiça de defesa do Patrimônio Público e 
Moralidade administrativa do Ministério Público, situada na rua Ângelo custó-

dio, nº 36, bairro da cidade velha, nesta cidade de Belém do Pará.
Portaria de instauração nº 009/2022
data da instauração: 22/03/2022
objeto: apurar possíveis condutas caracterizadoras de improbidade admi-
nistrativa, aferir e quantificar eventual prejuízo doloso ao erário, bem como 
viabilizar a obtenção da respectiva reparação de danos, ante a notícia de 
que agente público possui vínculos concomitantes com entidades públicas 
e privadas, a denotar a possibilidade de acumulação ilegal de cargos públi-
cos e sobreposição de jornadas de trabalho.
Promotoria de Justiça: 5° ProMotor dE JUstiÇa dE dEfEsa do Patri-
MoNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNistrativa
Promotor de Justiça: saNdro raMos cHErMoNt

Protocolo: 777387
Extrato de Inquérito Civil nº 008/2022-MP/PJDPPMA
o ProMotor dE JUstiÇa titUlar do 5º carGo da ProMotoria dE dE-
fEsa do PatriMoNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNistrativa dE 
BElÉM, dr. saNdro raMos cHErMoNt, torna pública a conversão do Proce-
dimento Preparatório nº 000151-151/2021 em inquérito civil, que se encon-
tra à disposição na Promotoria de Justiça de defesa do Patrimônio Público e 
Moralidade administrativa do Ministério Público, situada na rua Ângelo custó-
dio, nº 36, bairro da cidade velha, nesta cidade de Belém do Pará.
Portaria de instauração nº 008/2022
data da instauração: 22/03/2022
objeto: apurar possíveis condutas caracterizadoras de improbidade admi-
nistrativa, aferir e quantificar eventual prejuízo doloso ao erário, bem como 
viabilizar a obtenção da respectiva reparação de danos, ante a notícia de 
que agente público possui vínculos concomitantes com entidades públicas 
e privadas, a denotar a possibilidade de acumulação ilegal de cargos públi-
cos e sobreposição de jornadas de trabalho.
Promotoria de Justiça: 5° ProMotor dE JUstiÇa dE dEfEsa do Patri-
MoNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNistrativa
Promotor de Justiça: saNdro raMos cHErMoNt

Protocolo: 777382
Extrato de Inquérito Civil nº 006/2022-MP/PJDPPMA
o ProMotor dE JUstiÇa titUlar do 5º carGo da ProMotoria dE dE-
fEsa do PatriMoNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNistrativa dE 
BElÉM, dr. saNdro raMos cHErMoNt, torna pública a conversão do Proce-
dimento Preparatório nº 000141-151/2021 em inquérito civil, que se encon-
tra à disposição na Promotoria de Justiça de defesa do Patrimônio Público e 
Moralidade administrativa do Ministério Público, situada na rua Ângelo custó-
dio, nº 36, bairro da cidade velha, nesta cidade de Belém do Pará.
Portaria de instauração nº 006/2022
data da instauração: 22/03/2022
objeto: apurar possíveis condutas caracterizadoras de improbidade admi-
nistrativa, aferir e quantificar eventual prejuízo doloso ao erário, bem como 
viabilizar a obtenção da respectiva reparação de danos, ante a notícia de 
que agente público possui vínculos concomitantes com entidades públicas 
e privadas, a denotar a possibilidade de acumulação ilegal de cargos públi-
cos e sobreposição de jornadas de trabalho.
Promotoria de Justiça: 5° ProMotor dE JUstiÇa dE dEfEsa do Patri-
MoNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNistrativa
Promotor de Justiça: saNdro raMos cHErMoNt

Protocolo: 777371
Extrato de Inquérito Civil nº 007/2022-MP/PJDPPMA
o ProMotor dE JUstiÇa titUlar do 5º carGo da ProMotoria dE dE-
fEsa do PatriMoNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNistrativa dE 
BElÉM, dr. saNdro raMos cHErMoNt, torna pública a conversão do Proce-
dimento Preparatório nº 000169-151/2021 em inquérito civil, que se encon-
tra à disposição na Promotoria de Justiça de defesa do Patrimônio Público e 
Moralidade administrativa do Ministério Público, situada na rua Ângelo custó-
dio, nº 36, bairro da cidade velha, nesta cidade de Belém do Pará.
Portaria de instauração nº 007/2022
data da instauração: 22/03/2022
objeto: apurar possíveis condutas caracterizadoras de improbidade admi-
nistrativa, aferir e quantificar eventual prejuízo doloso ao erário, bem como 
viabilizar a obtenção da respectiva reparação de danos, ante a notícia de 
que agente público possui vínculos concomitantes com entidades públicas 
e privadas, a denotar a possibilidade de acumulação ilegal de cargos públi-
cos e sobreposição de jornadas de trabalho.
Promotoria de Justiça: 5° ProMotor dE JUstiÇa dE dEfEsa do Patri-
MoNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNistrativa
Promotor de Justiça: saNdro raMos cHErMoNt

Protocolo: 777379
extrato da Portaria Nº 001/2022-MP/PJMed
a Promotora de Justiça titular de Medicilândia, nos termos do artigo 129, 
inciso iii, da constituição da república, além das disposições contidas no art. 
31, iii, da resolução nº 007/2019-cPJ; torna pública a instauração do Pro-
cedimento administrativo siMP nº 000926-078/2021, que se encontra a dis-
posição na Promotoria de Justiça de Medicilândia, situada na rua do doze de 
Maio, 1037, centro, Medicilândia/Pa, cEP 68.145 – 000, tel.: 93 3531–1199.
Portaria nº 001/2022-MP/PJMEd
Polo Passivo: sEcrEtaria EstUal dE EdUcaÇÃo
Assunto: acompanhar e fiscalizar as ações por profissionais especializados 
a atender alunos com deficiência visual
Paloma sakalem - Promotora de Justiça

Protocolo: 777346
extrato da Portaria Nº 003/2022-MP/PJMed
a Promotora de Justiça titular de Medicilândia, nos termos do artigo 129, 
inciso iii, da constituição da república, além das disposições contidas no art. 
31, iii, da resolução nº 007/2019-cPJ; torna pública a instauração do Pro-
cedimento administrativo siMP nº 000997-078/2021, que se encontra a dis-
posição na Promotoria de Justiça de Medicilândia, situada na rua do doze de 
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Maio, 1037, centro, Medicilândia/Pa, cEP 68.145 – 000, tel.: 93 3531–1199.
Portaria nº 003/2022-MP/PJMEd
Polo Passivo: BriGido dias do NasciMENto
assunto: acompanhar a situação do idoso
Paloma sakalem - Promotora de Justiça

Protocolo: 777360
extrato da Portaria Nº 002/2022-MP/PJMed
a Promotora de Justiça titular de Medicilândia, nos termos do artigo 129, 
inciso iii, da constituição da república, além das disposições contidas no art. 
31, iii, da resolução nº 007/2019-cPJ; torna pública a instauração do Pro-
cedimento administrativo siMP nº 000606-078/2021, que se encontra a dis-
posição na Promotoria de Justiça de Medicilândia, situada na rua do doze de 
Maio, 1037, centro, Medicilândia/Pa, cEP 68.145 – 000, tel.: 93 3531–1199.
Portaria nº 002/2022-MP/PJMEd
Polo Passivo: raYssa silva dos saNtos
assunto: acompanhar a situação da adolescente
Paloma sakalem - Promotora de Justiça

Protocolo: 777355
extrato da Portaria conjunta nº. 001/2022-MPPa/4ª e 6ª PJ de 
Marituba/Pa
os Promotores de Justiça titulares dos 4º e 6º cargos de Marituba re-
solvem, com fulcro nas disposições do art. 26, i, e artigo 27, i e ii, da 
lei 8.625/1993; artigo 54, i, e art. 55, i, ambos da lei complemen-
tar 057/2006 do estado do Pará; no artigo 8º, inciso iv, da resolução 
174/2017-cNMP e art. 31, inciso ii da resolução 007/2019-cPJ, instaurar 
Procedimento administrativo conjunto n°. 001031-025/2022, que se en-
contra à disposição na Promotoria de Justiça de Marituba, situada na rua 
cláudio Barbosa da silva, n°. 380, centro, Marituba – Pará – fone: (91) 
3239-4700/3239-4701, bem como no sistema integrado do Ministério Pú-
blico (siMP), que pode ser acessado virtualmente.
Portaria nº. 001/2022-MPPa/4ª e 6ª PJ de Marituba/Pa
objetivo: acompanhar o desenvolvimento do Plano de atuação Biênio 
2022/2023 dos 4º e 6º cargos da Promotoria de Justiça criminal de Marituba.
José augusto Nogueira sarmento, titular do 4º cargo de Promotor de Jus-
tiça criminal de Marituba.
rodrigo aquino silva, titular do 6° cargo de Promotor de Justiça criminal 
de Marituba.

Protocolo: 777340
eXtrato de ata do coNseLHo sUPerior do MPPa, reFereNte 
À 6ª sessÃo ordiNÁria do PLeNÁrio VirtUaL – 2022
(resolução n.º 004/2020/csMP/MPPa)
data E Hora – 8h do dia 21/03 até às 18h do dia 25/03/2022.
local: sítio eletrônico: www.mppa.mp.br. PrEsENtEs: dr. cEsar BEcHa-
ra NadEr Mattar JUNior, Procurador-Geral de Justiça, Presidente do 
conselho superior; dr. MaNoEl saNtiNo NasciMENto JUNior, correge-
dor-Geral do Ministério Público; dr. fraNcisco BarBosa dE olivEira, 
conselheiro secretário e os seguintes conselheiros: dr. Waldir MaciEira 
da costa filHo, dr. Marcos aNtÔNio fErrEira das NEvEs, dra. Ma-
ria do socorro MartiNs carvalHo MENdo, dra. rosa Maria rodri-
GUEs carvalHo e dr. NElsoN PErEira MEdrado.
itENs da PaUta:
1. Julgamento de Processos:
1.1. Processos de relatoria do conselheiro Waldir MaciEira da costa filHo:
1.1.1. Processo n.º 000536-151/2020
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): lívia de aguiar valentim/ Universidade do Estado do Pará  (UEPa)
origem: 5º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar eventuais irregularidades atinentes à cumulação indevida 
de cargos públicos e/ou recebimento indevido de gratificação de tempo 
integral por servidora da UEPa
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, nos moldes do art. 8º, inciso vii do 
regimento interno do conselho superior e art. 57 da lcE n.º 057/2006.
1.1.2. Processo n.º 000943-027/2018
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Gleberson silva de oliveira e 16ª UrE (Unidade regional de 
Educação do Pará)
origem: 1º PJ de tucuruí
assunto: apurar suposto ato de improbidade administrativa consistente na 
ausência de prestação de contas do Programa dinheiro direto da Escola-P-
ddE da EEEM ana Pontes francez
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, nos moldes do art. 8º, inciso vii do 
regimento interno do conselho superior e art. 57 da lcE n.º 057/2006.
1.1.3. Processo n.º 000805-036/2020
requerente(s): secretaria Municipal de Meio ambiente e turismo de Be-
nevides (sEMMat)
requerido(s): Márcio Maciel do Nascimento
origem: 4º PJ de Benevides
assunto: apurar suposta infração ambiental praticada por estabelecimento comercial
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, nos moldes do art. 8º, inciso vii do 
regimento interno do conselho superior e art. 57 da lcE n.º 057/2006.
1.1.4. Processo n.º 000242-151/2018
requerente(s): denúncia anônima
requerido(s): florecir almeida santos

origem: 3º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar possíveis irregularidades ocorridas em Unidade Municipal 
de saúde de Belém
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, nos moldes do art. 8º, inciso vii do 
regimento interno do conselho superior e art. 57 da lcE n.º 057/2006.
1.1.5. Processo n.º 000131-148/2020
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
Requerido(s): Indefinido
origem: Promotoria de Justiça de Baião
assunto: apurar supostas irregularidades na inexigibilidade de licitação n.º 
011/2017 – cPl/PMB/adM, cujo objeto foi a contratação de empresa para 
a prestação de serviços de assessoria jurídica administrativa para atender 
demandas da Prefeitura Municipal
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, nos moldes do art. 8º, inciso vii do 
regimento interno do conselho superior e art. 57 da lcE n.º 057/2006.
1.1.6. Processo n.º 000100-113/2018
requerente(s): anônimo
requerido(s): Bar das Primas e Bar da ana
origem: 2º PJ do Meio ambiente, Patrimônio cultural, Habitação e Urbanismo
assunto: apurar reclamações sobre poluição sonora supostamente provo-
cadas pelas atividades de estabelecimentos comerciais
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela NÃo HoMoloGa-
ÇÃo da Promoção de arquivamento do feito, nos termos do art. 57, pará-
grafo único, da lei complementar Estadual n.º 057/2006 e art. 27, §3º, ii 
da resolução nº. 007/2019-cPJ2, devendo os autos serem encaminhados 
à PGJ para designação de outro membro do Ministério Público para tomar 
as providências cabíveis.
1.1.7. Processo n.º 000007-151/2021
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Universidade do Estado do Pará (UEPa) e Maria auxiliadora 
Maués de lima araújo
origem: 3º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar eventuais irregularidades atinentes à cumulação indevida 
de cargos públicos e/ou recebimento indevido de gratificação de tempo 
integral por servidora da UEPa
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, nos moldes do art. 8º, inciso vii do 
regimento interno do conselho superior e art. 57 da lcE n.º 057/2006.
1.1.8. Processo n.º 000019-340/2017
requerente(s): fernando antônio sousa Pinto
requerido(s): Bar e restaurante dengo de Mãe
origem: 11º PJ de santarém
assunto: apurar eventual irregularidade em obra realizada pelo estabe-
lecimento denominado “Bar e restaurante dengo de Mãe” ao obstruir a 
passagem de pessoas pelo local
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, nos moldes do art. 8º, inciso vii do 
regimento interno do conselho superior e art. 57 da lcE n.º 057/2006.
1.1.9. Processo n.º 000054-113/2020
requerente(s): Ester de Moraes Neves outeiro
requerido(s): Bar democrata
origem: 1º PJ do Meio ambiente, Patrimônio cultural e Habitação e Urbanismo
assunto: apurar possível prática de poluição sonora emitida pelo Bar democrata
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, nos moldes do art. 8º, inciso vii do 
regimento interno do conselho superior e art. 57 da lcE n.º 057/2006.
1.1.10. Processo n.º 000145-151/2021
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): flavia Moreira e Moreira
origem: 3º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar eventuais irregularidades atinentes à cumulação indevida 
de cargos públicos
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, nos moldes do art. 8º, inciso vii do 
regimento interno do conselho superior e art. 57 da lcE n.º 057/2006.
1.1.11. Processo n.º 001271-094/2017
requerente(s): Wendel vinicius Pereira da silva
requerido(s): Prefeitura Municipal de santa izabel do Para
origem: 4ª Promotoria de Justiça de santa izabel (def.comunit./cidada-
nia/infância/idoso)
assunto: apurar suposta abusividade do aumento da tarifa de água cobra-
da em santa izabel-Pa
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, nos moldes do art. 8º, inciso vii do 
regimento interno do conselho superior e art. 57 da lcE n.º 057/2006.
1.1.12. Processo n.º 000792-116/2013
requerente(s): deputada Estadual simone Morgado
requerido(s): assembleia legislativa do Estado do Pará (alEPa)
origem: 2º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar possíveis irregularidades com relação ao convite n.º 001/2011 
da alEPa, cujo objeto é a reforma de gabinetes de deputados estaduais
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
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selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela NÃo HoMoloGa-
ÇÃo da promoção de arquivamento do feito, convertendo-se o seu julga-
mento em diligências, nos termos do art. 27, § 3º, inciso i da resolução n.º 
007/2019-cPJ, devolvendo-se os presentes autos à Promotoria de Justiça 
de origem para o cumprimento das diligências descritas no voto do relator.
1.1.13. Processo n.º 000242-151/2019
requerente(s): denúncia anônima
requerido(s): departamento de trânsito do Estado do Pará (dEtraN/Pa)
origem: 3º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar possíveis irregularidades no dEtraN/Pa, em relação ao 
processo de contratação da Empresa systech sistemas e tecnologias e 
informática ltda, cujo objeto é o fornecimento de licenças de software de 
virtualização de servidores
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, nos moldes do art. 8º, inciso vii do 
regimento interno do conselho superior e art. 57 da lcE n.º 057/2006.
1.1.14. Processo n.º 000884-112/2021
requerente(s): Jarbas rocha Junior
requerido(s): Hospital Unimed Prime
Origem: 1º PJ de Defesa das Pessoas com Deficiência e dos Idosos e de Acidentes
assunto: recurso em Notícia de fato. recorrente alega que há desrespeito 
ao direito de prioridade de atendimento de pessoa idosa na Unimed Prime
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU no mérito pelo NÃo acolHiMENto da rEvisÃo 
do arQUivaMENto da NotÍcia dE fato, sendo devido o arquivamento, 
nos termos do art. 8º, inciso vii, do regimento interno do conselho supe-
rior do Ministério Público, considerando que não há elementos pertinentes 
nos autos que demonstrem que a demanda requer maiores intervenções 
da Promotoria de Justiça de Defesa das Pessoas com Deficiência e dos 
idosos, e de acidentes de trabalho.
1.1.15. Processo n.º 000934-151/2021
requerente(s): instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (iGEPrEv)
requerido(s): renata alves faciola de souza, ana rosa silva de Magalhães 
do Espírito santo e allan Gomes Moreira
origem: 4º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: recurso em Notícia de fato. recorrente alega que há envolvimento 
de agentes públicos no suposto cometimento de estelionato previdenciário.
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, MaNifEstoU-sE No MÉrito pelo NÃo acolHiMENto da 
rEvisÃo do arQUivaMENto da NotÍcia dE fato, sendo devido o seu ar-
quivamento, nos termos do art. 8º, inciso vii, do regimento interno do con-
selho superior do Ministério Público, visto que não há elementos pertinentes 
nos autos que demonstrem que a demanda requer intervenção da Promotoria 
de Justiça de defesa do Patrimônio Público e da Moralidade administrativa.
1.1.16. Processo n.º 000101-151/2017
requerente(s): alexandre Martins lima
requerido(s): Universidade do Estado do Pará (UEPa) e Manoel Maximiano Junior
origem: 6º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: avaliar conduta do reitor da UEPa que aplicou penalidade diversa 
da sugerida pela comissão processante de Pad em desfavor de Manoel 
Maximiliano Júnior
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, nos moldes do art. 8º, inciso vii do 
regimento interno do conselho superior e art. 57 da lcE n.º 057/2006.
itens 1.1.1 a 1.1.16 votaram os seguintes Membros: cesar Bechara Nader 
Mattar Junior, Presidente do conselho superior; Manoel santino Nascimen-
to Junior, corregedor-Geral do Ministério Público e os conselheiros: Waldir 
Macieira da costa filho (relator), Marcos antônio ferreira das Neves, Ma-
ria do socorro Martins carvalho Mendo, rosa Maria rodrigues carvalho e 
francisco Barbosa de oliveira.
1.2. Processos de relatoria do conselheiro Marcos aNtÔNio fErrEira das NEvEs:
1.2.1. Processo n.º 002007-025/2019
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): condomínio cittá Maris
origem: 5º PJ cível de Marituba
assunto: apurar o funcionamento irregular do condomínio cittá Maris, por ope-
rar sem a licença ambiental e sem a implementação do plano de resíduos sólidos
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto do conse-
lheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela HoMoloGaÇÃo da pro-
moção de arquivamento do feito, nos moldes do art. 8º, inciso ii da resolução 
n.º 02/2018-csMP e do Enunciado 22 do conselho superior do MPPa.
1.2.2. Processo n.º 000311-151/2015
requerente(s): fundação Papa João Paulo XXii (fUNPaPa)
requerido(s): cPl-fUNPaPa
origem: 6º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar supostas irregularidades no Processo de licitação n.º 
1.334/2014 da fUNPaPa
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, nos termos do artigo 27 da resolução 
n.º 007/2019-cPJ e Enunciado 3 do conselho superior do MPPa.
1.2.3. Processo n.º 000410-151/2020
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Universidade do Estado do Pará (UEPa) e EliaNE dE castro coUtiNHo
origem: 6º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: suposta acumulação indevida de cargos públicos e percepção ir-

regular de gratificações no âmbito da UEPA
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, nos termos do artigo 27 da resolução 
n.º 007/2019-cPJ e Enunciado 3 do conselho superior do MPPa.
1.2.4. Processo n.º 000080-340/2017
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): colégio dom amando
origem: 11º PJ de santarém
Assunto: Tutela dos Direitos e Interesses das Pessoas com Deficiência e/
ou Mobilidade reduzida nas instalações prediais do colégio dom amando
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, nos termos do artigo 27 da resolução 
n.º 007/2019-cPJ.
1.2.5. Processo n.º 000719-151/2021
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): secretaria de Estado de cultura (sEcUlt)
origem: 2º PJ da defesa do Patrimônio Público e da Moralidade adminis-
trativa de Belém
assunto: apurar possível irregularidade no recebimento do subsídio men-
sal estabelecido pela lei n.º 14.017/2020
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela ratificaÇÃo do 
dEclÍNio dE atriBUiÇÃo ao Ministério Público federal, para que sejam 
adotadas as providências cabíveis, por força do art. 109, inciso i da cf/88.
1.2.6. Processo n.º 000534-151/2020
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): leny silene de freitas castro
origem: 3º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: suposta acumulação indevida de cargos públicos e percepção ir-
regular de gratificações no âmbito da UEPA
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, nos termos do artigo 27 da resolução 
n.º 007/2019-cPJ e Enunciado 3 do conselho superior do MPPa.
1.2.7. Processo n.º 000345-270/2019
requerente(s): centro de Especialização de assistência social (crEas)
requerido(s): renan Gonçalves da silva
origem: PJ de afuá
assunto: apurar possível violação de direitos de adolescente, em situação 
de risco e vulnerabilidade social
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo NÃo coNHEciMENto e pela NÃo HoMo-
loGaÇÃo da promoção de arquivamento do feito, devendo retornar à Pro-
motoria de Justiça para que lá seja arquivado, em face da conversão em 
Procedimento administrativo, conforme resolução nº 174/2017 do con-
selho Nacional do Ministério Público c/c art. 37, § 5º, da resolução nº 
007/2019 do cPi.
1.2.8. Processo n.º 000959-116/2013
requerente(s): Érica castro
requerido(s): vanessa carmona, Jacqueline rodrigues alves e outros.
origem: 4º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar possível prática de nepotismo na ParatUr e eventual 
existência de funcionários fantasmas
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, nos termos do artigo 27 da resolução 
n.º 007/2019-cPJ.
1.2.9. Processo n.º 000080-151/2016
requerente(s): Núcleo de combate à improbidade e corrupção do MPE (Ncic)
requerido(s): companhia de Habitação do Estado do Pará (coHaB)
origem: 2º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar possível prática de nepotismo no âmbito da coHaB
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, nos termos do artigo 27 da resolução 
n.º 007/2019-cPJ e Enunciado 3 do conselho superior do MPPa.
1.2.10. Processo n.º 002394-027/2019
requerente(s): associação dos Pescadores, Psicultores, aquicultores e im-
pactados de tucuruí, região e adjacências
requerido(s): a coletividade
origem: 1º PJ de tucuruí
assunto: apurar possíveis danos sofridos pelos moradores do entorno do 
lago da UHt tucuruí
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto do conse-
lheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela NÃo HoMoloGaÇÃo 
da promoção de arquivamento do feito, convertendo-se o seu julgamento 
em diligências a serem cumpridas pela Promotoria de Justiça de origem, 
nos termos do art. 27, § 3º, inciso i da resolução nº 07/2019 — cPJ
1.2.11. Processo n.º 000293-151/2016
requerente(s): Ministério Público federal (MPf)
requerido(s): tribunal de contas do Estado do Pará (tcE/Pa) e Edilson 
cardoso de lima
origem: 6º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: suposta ocorrência de improbidade administrativa no recurso de 
rescisão interposto por Edilson cardoso de lima, para alterar o acórdão n.º 
54.169 proferido pelo tcE/Pa
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, nos termos do artigo 27 da resolução 
n.º 007/2019-cPJ e Enunciado 3 do conselho superior do MPPa.



102  diário oficial Nº 34.911 Terça-feira, 29 DE MARÇO DE 2022

1.2.12. Processo n.º 001847-031/2015
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Em apuração
origem: 9ª PJ de santarém
assunto: apurar irregularidades constatadas no âmbito da secretaria Mu-
nicipal de agricultura e abastecimento de santarém/Pa.
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, nos termos do artigo 27 da resolução 
n.º 007/2019-cPJ e Enunciado 3 do conselho superior do MPPa.
1.2.13. Processo n.º 000425-086/2020
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Município de Ulianópolis e Pavicol service ltda
origem: Promotoria de Justiça de Ulianópolis
assunto: apurar responsabilidade administrativa e possível dano ao erário, 
pelo ordenador de despesa e/ou pessoa jurídica contratada, quanto a má 
execução da obra pública de pavimentação asfáltica da rua ida Maroto
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, nos termos do artigo 27 da resolução 
n.º 007/2019-cPJ.
1.2.14. Processo n.º 000313-151/2015
requerente(s): fundação Papa João Paulo XXii (fUNPaPa)
requerido(s): cPl-fUNPaPa
origem: 4º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar supostas irregularidades no Processo n.º 6.602/2013 da fUNPaPa
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, nos termos do artigo 27 da resolução 
n.º 007/2019-cPJ e Enunciado 3 do conselho superior do MPPa.
1.2.15. Processo n.º 000196-151/2015
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): secretaria de Estado de saúde Pública (sEsPa)
origem: 4º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar irregularidades em relação à contratação pela sEsPa da 
Empresa Paratec comercial, para fornecimento de material permanente 
destinado aos caPs Marambaia/ 1º crs
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, nos termos do Enunciado 4 do con-
selho superior do MPPa.
itens 1.2.1 a 1.2.15 votaram os seguintes Membros: cesar Bechara Nader 
Mattar Junior, Presidente do conselho superior; Manoel santino Nascimen-
to Junior, corregedor-Geral do Ministério Público e os conselheiros: Waldir 
Macieira da costa filho, Marcos antônio ferreira das Neves (relator), Ma-
ria do socorro Martins carvalho Mendo, rosa Maria rodrigues carvalho e 
francisco Barbosa de oliveira.
1.3. Processos de relatoria da conselheira Maria do socorro MartiNs 
carvalHo MENdo:
1.3.1. Processo n.º 000249-151/2019
requerente(s): Ministério Público federal (MPf)
requerido(s): serviço Brasileiro de apoio à Micro e Pequena Empresa do 
Pará (sEBraE)
origem: 6º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: averiguar supostas irregularidades na celebração e prorrogação 
do contrato n.° 086/2013, celebrado entre as Empresas sebrae-Pará e a 
c.a. comunicação e assessoria s/s ltda
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pela NÃo HoMoloGaÇÃo do arQUivaMEN-
to e respectivo dEclÍNio dE atriBUiÇÃo, procedendo-se a remessa dos 
autos ao Ministério Público federal, dando-se conhecimento da remessa 
ao Órgão de execução de origem, nos termos do que dispõe o art. 1º, da 
resolução nº 002/2015 que alterou os artigos 1º e 2º, da resolução n.º 
005/2014, ambas deste Egrégio conselho superior.
1.3.2. Processo n.º 002697-094/2018
requerente(s): anônimo
requerido(s): Evandro Barros Watanabe
origem: 3ª Promotoria de Justiça cível de santa izabel
assunto: apurar a responsabilidade e promover as medidas judiciais e 
extrajudiciais, eventualmente necessárias, em caso de irregularidade no 
contrato firmado entre a Empresa Safra Serviços e Comércio Eireli – EPP e 
a Prefeitura Municipal de santa izabel do Pará
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela HoMoloGaÇÃo 
da promoção de arquivamento do feito, com base no art. 8º, inciso vii do 
regimento interno do conselho superior e art. 57 da lcE n.º 057/2006, 
bem como em atenção ao Enunciado 03-csMP.
1.3.3. Processo n.º 004666-032/2019
requerente(s): anônima
requerido(s): faculdade Metropolitana-Paragominas
origem: 1º PJ de Paragominas
assunto: apurar supostas violações cometidas pela faculdade Pitágoras, 
em relação aos direitos consumeristas de seus acadêmicos, por efetuar 
cobranças de valores para emissão de documentos acadêmicos, bem como 
por supostamente não apresentar requisitos legais para implementação 
do ensino na modalidade educação à distância, e ausência de equidade 
referente às mensalidades entre os consumidores acadêmicos do polo i e 
ii da instituição
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela HoMoloGaÇÃo 
da promoção de arquivamento do feito, com base no art. 8º, inciso vii do 
regimento interno do conselho superior, art. 14 da resolução n.º 23/2017 

CNMP e art. 27 da Resolução n.º 007/2019-CPJ, ante insuficiência de pro-
vas e do esgotamento de diligências.
1.3.4. Processo n.º 000146-151/2014
Requerente(s): Ex-Officio
requerido(s): Governo do Estado do Pará
origem: 6º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar supostas irregularidades praticadas em certames licitató-
rios realizados pela companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará, 
para implantação do terminal Hidroviário do Porto de Belém “luiz rebelo 
Neto”, a partir da reforma e adequação do armazém n.º 09 da companhia 
das docas do Pará nos anos de 2012 e 2013
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela HoMoloGaÇÃo 
da promoção de arquivamento do feito, com base no art. 8º, inciso vii do 
regimento interno do conselho superior e art. 57 da lcE n.º 057/2006, 
bem como em atenção ao Enunciado 03-csMP.
1.3.5. Processo n.º 000206-012/2017
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Prefeitura Municipal de afuá e companhia de Habitação do 
Estado do Pará (coHaB/Pa)
origem: PJ de afuá
assunto: averiguar suposta malversação de dinheiro público e prática de 
atos de improbidade administrativa na efetivação dos programas sociais 
“Minha casa Minha vida” e de cheques moradias no Município de afuá
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela HoMoloGaÇÃo 
da promoção de arquivamento do feito, devendo a Promotoria de Justiça de 
origem acompanhar a execução e conclusão das obras, em Procedimento 
Administrativo específico, conforme artigo 27 da Resolução n.º 007/2019 
do colégio de Procuradores do Ministério Público do Estado do Pará.
1.3.6. Processo n.º 000062-036/2017
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará e Pedro da silva Menezes Junior
requerido(s): Prefeitura de Benevides
origem: 4º PJ de Benevides
assunto: apurar possível preterição em concurso público municipal, ano de 2016, 
em razão de supostas admissões irregulares no cargo para o qual concorreu
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela HoMoloGaÇÃo 
da promoção de arquivamento do feito, com base no art. 8º, inciso vii do 
regimento interno do conselho superior e art. 57 da lcE n.º 057/2006, 
bem como em atenção à súmula 001/2011 do csMP.
1.3.7. Processo n.º 000154-151/2021
requerente(s):  Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Kamila Kalif siqueira
origem: 3º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar possível acumulação ilícita de cargos por parte da médica 
Kamila Kalif siqueira
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela HoMoloGaÇÃo 
da promoção de arquivamento do feito, com base no art. 8º, inciso vii do 
regimento interno do conselho superior e art. 57 da lcE n.º 057/2006, 
bem como em atenção ao Enunciado 03-csMP.
1.3.8. Processo n.º 000374-151/2020
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Universidade do Estado do Pará (UEPa) e aiala colares de oliveira couto
origem: 5º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar eventuais irregularidades atinentes à acumulação indevi-
da de cargos públicos e/ou ao recebimento indevido de gratificação pelo 
servidor/professor aiala colares de oliveira couto da UEPa
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela HoMoloGaÇÃo 
da promoção de arquivamento do feito, com base no art. 8º, inciso vii do 
regimento interno do conselho superior e art. 57 da lcE n.º 057/2006, 
bem como em atenção ao Enunciado 03-csMP.
1.3.9. Processo n.º 000066-151/2016
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará.
requerido(s): secretaria de Estado de Educação (sEdUc)
origem: 3º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa de Belém
assunto: apurar possíveis irregularidades praticadas no âmbito da secre-
taria de Estado de Educação, envolvendo as licitações: Pregão Eletrônico 
n.º 017/2015-Nlic/sEdUc e Pregão Eletrônico n.º 026/2015-Nlic/sEdUc
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto da 
conselheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela NÃo Ho-
MoloGaÇÃo da Promoção de arquivamento do feito, nos termos do 
art. 27, §3º, i da resolução nº. 007/2019-cPJ, devendo os autos serem 
encaminhados à PGJ para designação de outro membro do Ministério 
Público para tomar as providências cabíveis.
1.3.10. Processo n.º 000415-034/2019
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Prefeitura e secretaria Municipal de saúde de tailândia
origem: 1º PJ de tailândia
Assunto: Apurar se houve desvio de finalidade na prestação de serviço de 
ônibus “carvalho’s tour” que realiza o tratamento fora do domicílio (tfd) 
no Município de tailândia no dia 03/03/2019 “domingo de carnaval”
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela HoMoloGaÇÃo 
da promoção de arquivamento do feito, com base no art. 8º, inciso vii do 
regimento interno do conselho superior e art. 57 da lcE n.º 057/2006, 
bem como em atenção ao Enunciado 03-csMP.
1.3.11. Processo n.º 000128-151/2021
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requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): aline Monique Guimarães de almeida
origem: 3º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar suposta irregularidade na acumulação ilícita de cargos em Belém/Pa
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela HoMoloGaÇÃo 
da promoção de arquivamento do feito, com base no art. 8º, inciso vii do 
regimento interno do conselho superior e art. 57 da lcE n.º 057/2006, 
bem como em atenção ao Enunciado 03-csMP.
1.3.12. Processo n.º 010828-031/2017
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Município de Belterra
origem: 9ª PJ de santarém
assunto: apurar a suposta prática de improbidade na contratação de tem-
porários e preterição de concursados pela Prefeitura de Belterra/Pa
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo NÃo coNHEciMENto e pela dEvolUÇÃo 
dos aUtos à Promotoria de Justiça de origem, onde deverão ser arquiva-
dos, sem necessidade de revisão por este conselho superior, em observân-
cia à súmula n.º 002/2017-csMP/Pa e ao Enunciado 18 csMP/Pa
1.3.13. Processo n.º 000157-044/2019
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): raulien oliveira de Queiroz
origem: Promotoria de Justiça de Jacareacanga
assunto: apurar suposta prática de improbidade administrativa cometida 
por ex-prefeito no Município de Jacareacanga/Pa
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela HoMoloGaÇÃo 
da promoção de arquivamento do feito, com base no artigo 27 da reso-
lução n.º 007-2019-cPJ e artigo 10 da resolução n.º 23/007-cNMP, bem 
como em atenção ao Enunciado 03-csMP.
1.3.14. Processo n.º 002632-029/2018
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Estado do Pará
origem: 2º PJ de capanema
assunto: apurar as razões pelas quais houve a paralisação da pavimenta-
ção asfáltica no Bairro de santa luzia, Município de capanema/Pa
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela HoMoloGaÇÃo 
da promoção de arquivamento do feito, com base no art. 8º, inciso vii do 
regimento interno do conselho superior e art. 57 da lcE n.º 057/2006, 
bem como em atenção à súmula n.º 001/2011 do csMP.
1.3.15. Processo n.º 000118-151/2018
requerente(s): corpo de Bombeiro Militar do Estado do Pará e comando 
da Polícia Militar do Estado do Pará
requerido(s): Governo do Estado do Pará
origem: 4º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar suposta não aplicação da lei n.º 7.7807/2014 e da lei 
n.º 8.229/2015, pelo Governo do Estado do Pará, que previam o reajuste 
dos soldos aos oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar e a 
Gratificação de Risco de Vida para os Militares do Estado do Pará
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela HoMoloGaÇÃo 
da promoção de arquivamento do feito, com base no art. 8º, inciso vii do 
regimento interno do conselho superior e art. 57 da lcE n.º 057/2006, 
bem como em atenção ao Enunciado 03-csMP.
1.3.16. Processo n.º 000157-125/2016
requerente(s): Elaine cristina da silva santa Brigida
requerido(s): instituto de assistência dos servidores do Estado do Pará (iasEP)
origem: 4º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar supostos atos de improbidade administrativa no âmbito 
do IASEP, especialmente no que concerne à má gestão por parte da chefia 
imediata da central de leitos do instituto
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela NÃo HoMoloGa-
ÇÃo da Promoção de arquivamento do feito, nos termos do art. 27, §3º, i 
da resolução nº. 007/2019-cPJ, devendo os autos serem encaminhados à 
PGJ para designação de outro membro do Ministério Público para tomar as 
providências cabíveis.
1.3.17. Processo n.º 000994-031/2017
requerente(s): José dilson Quaresma
requerido(s): Ministério Público do Estado do Pará
origem: 9ª PJ de santarém
assunto: averiguar quanto a possibilidade de construção de ponto de táxi 
no Município de santarém
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo NÃo coNHEciMENto da promoção de 
arquivamento e determinou a devolução do feito à Promotoria de Justiça, 
que, após o capeamento com a denominação de ProcEdiMENto adMi-
Nistrativo e procedido os registros de praxe, deve ser arquivado na 
Promotoria de origem, conforme o disposto no art. 36, da resolução n.º 
007/2019-cPJ e art.12 da resolução n.º 174/2017-cNMP.
1.3.18. Processo n.º 000143-804/2015
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Município de vitória do Xingu/Pa
origem: 5ª PJ de dir. const. fund., ações const., def. da Prob. adm. e faz. 
Pub. de altamira
assunto: analisar as concorrências n.º 001/2011 e n.º 006/2012, reali-
zadas pela Prefeitura Municipal de vitória do Xingu, que resultaram na 
contratação da Empresa clean Gestão ambiental serviços Gerais ltda, 
para prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final do lixo 
domiciliar e limpeza urbana bem como de coleta, transporte, tratamento e 

destinação final de resíduos de serviços de saúde do Município
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela HoMoloGaÇÃo 
da promoção de arquivamento do feito, com base no art. 8º, inciso vii do 
regimento interno do conselho superior e art. 57 da lcE n.º 057/2006, 
bem como em atenção aos Enunciados 03 e 04 do csMP.
1.3.19. Processo n.º 000170-151/2017
requerente(s): ouvidoria do MPE/Pa
requerido(s): câmara Municipal de Belém (cMB)
origem: 3º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar possíveis irregularidades no fornecimento de ticket-ali-
mentação feitos pela cMB, com valores divergentes entre os servidores 
daquela casa legislativa
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela HoMoloGaÇÃo 
da promoção de arquivamento do feito, com base no art. 8º, inciso vii do 
regimento interno do conselho superior e art. 57 da lcE n.º 057/2006, 
bem como em atenção ao Enunciado 03-csMP.
1.3.20. Processo n.º 002480-027/2018
requerente(s): tribunal de contas dos Municípios
requerido(s): luiz Nelson fonteles cruz
origem: 1º PJ de tucuruí
assunto: apurar irregularidades na prestação de contas de fundo Munici-
pal de saúde do Município de tucuruí, referente ao exercício de 2008
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela HoMoloGaÇÃo 
da promoção de arquivamento do feito, com base no art. 8º, inciso vii do 
regimento interno do conselho superior e art. 57 da lcE n.º 057/2006.
1.3.21. Processo n.º 000333-125/2014
requerente(s): Hospital Universitário João de Barros Barreto (HUJBB)
requerido(s): secretaria Municipal de saúde (sEsMa)
origem: 3º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa de Belém
Assunto: Pedido para solucionar uma situação de pendências financeiras 
da sEsMa com o HUJBB
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela HoMoloGaÇÃo 
da promoção de arquivamento do feito, considerando a prescrição da pre-
tensão punitiva e da resolutividade do caso em comento.
1.3.22. Processo n.º 000488-041/2017
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Município de são caetano de odivelas
origem: PJ de são caetano de odivelas
assunto: apurar possíveis irregularidades no tocante ao acúmulo de cargos públi-
cos no Município de são caetano de odivelas por servidores da área de educação
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela HoMoloGaÇÃo 
da promoção de arquivamento do feito, com base no art. 8º, inciso vii do 
regimento interno do conselho superior e art. 57 da lcE n.º 057/2006, 
bem como em atenção ao Enunciado 03-csMP.
1.3.23. Processo n.º 000021-940/2017
requerente(s): Ministério Público do Pará
requerido(s): consórcio intermunicipal de saúde do araguaia - tocantins (cisat)
origem: 11ª PJ de Marabá
assunto: investigar supostas irregularidades na administração do cisat, 
como desvio de “sobra cotas”, emissão de guias falsas para atendimentos 
de pacientes e procedimentos licitatórios irregulares
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela HoMoloGaÇÃo 
da promoção de arquivamento do feito, com base no art. 8º, inciso vii do 
regimento interno do conselho superior e art. 57 da lcE n.º 057/2006, 
bem como em atenção ao Enunciado 03-csMP.
1.3.24. Processo n.º 000023-151/2021
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Universidade do Estado do Pará (UEPa) e Ninon rose tavares Jardim
origem: 3º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar suposta irregularidade na acumulação ilícita de cargos e 
percepção irregular de gratificações no âmbito da UEPA, por parte da ser-
vidora Ninon rose tavares Jardim
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela HoMoloGaÇÃo 
da promoção de arquivamento do feito, com base no art. 8º, inciso vii do 
regimento interno do conselho superior, art. 57 da lc n.º 057/2006, bem 
como em atenção ao Enunciado 03-csMP, art. 10 da resolução nº 23/2007 
do CNMP e art. 27 da Resolução nº 007/2019–CPJ, ante insuficiência de 
provas de atos de improbidade administrativa e inexistência de fundamen-
to para a propositura de ação civil pública
1.3.25. Processo n.º 000190-151/2016
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): auditores fiscais da sEfa
origem: 6º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar a prática de possíveis atos de improbidade administrati-
va por parte de auditores fiscais do Estado, decorrentes da violação dos 
princípios da eficiência, legalidade, moralidade dos autos da administração 
pública, da justiça fiscal, da economia e celeridade processual
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela HoMoloGaÇÃo 
da promoção de arquivamento do feito, com base no art. 8º, inciso vii do 
regimento interno do conselho superior e art. 57 da lcE n.º 057/2006.
1.3.26. Processo n.º 000663-110/2014
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): sindicato dos Produtores rurais de rondon do Pará
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origem: 2ª PJ de rondon do Pará
assunto: apurar supostas irregularidades nas prestações de contas do sin-
dicato dos Produtores rurais de rondon/Pa, em relação a convênios cele-
brados no ano de 2012
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela HoMoloGaÇÃo 
da promoção de arquivamento do feito, com base no art. 8º, inciso vii do 
regimento interno do conselho superior e art. 57 da lcE n.º 057/2006, 
bem como em atenção aos Enunciados 03 e 04 do csMP.
1.3.27. Processo n.º 000494-030/2021
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): devanir Martins e Município de Parauapebas
origem: 4º PJ de Parauapebas
assunto: apurar suposta prática de improbidade administrativa por enri-
quecimento ilícito, cometida pelo ex-vereador devanir Martins e pelo ex
-prefeito valmir Queiroz Mariano no município de Parauapebas/pa
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela HoMoloGaÇÃo 
da promoção de arquivamento do feito, com base no art. 8º, inciso vii do 
regimento interno do conselho superior e art. 57 da lcE n.º 057/2006.
1.3.28. Processo n.º 000038-111/2021
requerente(s): luis Paulo Jacob rossas Novaes
requerido(s): Whirlpool Eletrodoméstico am s.a (BrastEMP) advogado: 
dr. João Paulo tagliari – oaB/rs 110.408
origem: 1º PJ do consumidor
assunto: recurso em Notícia de fato. representação formulada pelo sr. 
luis Paulo Jacob rossas Novaes que solicita ao MPPa providências, quanto 
a uma aquisição sua de um “freezer geladeira vertical frost free”, marca 
Brastemp, que teria apresentado suposto defeito de fabricação
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENto do rEcUrso e quanto 
ao mérito, pelo seu iMProviMENto.
1.3.29. Processo n.º 000440-151/2020
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Jorge farias de oliveira e Universidade do Estado do Pará (UEPa)
origem: 6º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
Assunto: Apurar suposta receptação irregular da Gratificação de Regime de 
tempo integral com dedicação Exclusiva (tidE), concomitante com acú-
mulo de cargos pelo professor da UEPa, sr. Jorge farias de oliveira
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela HoMoloGaÇÃo 
da promoção de arquivamento do feito, com base no art. 8º, inciso vii do 
regimento interno do conselho superior e art. 57 da lcE n.º 057/2006, 
bem como em atenção ao Enunciado 03 do csMP.
1.3.30. Processo n.º 003236-036/2017
requerente(s): a coletividade
requerido(s): Natura cosméticos s.a. advogado(s): dra. renata campet-
ti amaral – oaB/sP 308.930-a/ dr. alexandre salomão Jabra – oaB/sP 
330.207/ dr. diogo de Mello Paiva ferreira – oaB/sP 254.076
origem: 4º PJ de Benevides
assunto: apurar suposta infração ambiental de lançamento de resíduos sólidos, 
cometidas pela “Natura cosméticos s.a” no município de Benevides/Pará.
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pela conversão do feito em Procedimento admi-
nistrativo, devolvendo-se os autos à 4ª Promotoria de Justiça de Benevides 
para que arquive o feito na origem, com base no art. 8°, vii do regimento 
interno deste csMP, art. 57 da lcE n.º 057/2006 e artigo 36 da resolução 
n.º 007/2019-cPJ/MPPa.
itens 1.3.1 a 1.3.30 votaram os seguintes Membros: cesar Bechara Nader 
Mattar Junior, Presidente do conselho superior; Manoel santino Nascimen-
to Junior, corregedor-Geral do Ministério Público e os conselheiros: Waldir 
Macieira da costa filho, Marcos antônio ferreira das Neves, Maria do so-
corro Martins carvalho Mendo (relatora), rosa Maria rodrigues carvalho e 
francisco Barbosa de oliveira.
1.4. Processos de relatoria da conselheira rosa Maria rodriGUEs carvalHo:
1.4.1. Processo n.º 000012-151/2018
requerente(s): denúncia anônima
requerido(s): instituto de Metrologia do Pará (iMEtro/Pa)
origem: 4º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa de Belém
assunto: requerimento de 13/12/2017. denúncia anônima. Pedido de pro-
vidências em face do iMEtro/Pará, em razão de serem escolhidos sempre 
os mesmos servidores para receberem um bônus de 100%
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela HoMoloGaÇÃo 
da promoção de arquivamento do feito, com base no art. 8º, inciso vii do 
regimento interno do conselho superior e art. 57 da lcE n.º 057/2006.
1.4.2. Processo n.º 000399-151/2020
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Universidade do Estado do Pará (UEPa) e christine da silva Macedo
origem: 6º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa de Belém
Assunto: Apurar suposta percepção indevida da gratificação do regime de 
trabalho de tempo integral com dedicação Exclusiva (tidE) por parte da 
servidora da UEPa, sra. christine da silva Macêdo
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela HoMoloGaÇÃo 
da promoção de arquivamento do feito, com base no art. 8º, inciso vii do 
regimento interno do conselho superior e art. 57 da lcE n.º 057/2006.
1.4.3. Processo n.º 000529-151/2020
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Josinete Pereira lima
origem: 6º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa de Belém
assunto: apurar o suposto exercício indevido de outra atividade remune-

rada por parte da servidora da UEPa, sra. Josinete Pereira lima, em clara 
violação ao Estatuto da Universidade do Estado do Pará
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela HoMoloGaÇÃo 
da promoção de arquivamento do feito, com base no art. 8º, inciso vii do 
regimento interno do conselho superior e art. 57 da lcE n.º 057/2006.
1.4.4. Processo n.º 002093-048/2019
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): sotEr
origem: 2º PJ de canaã dos carajás
Assunto: Verificar se a escola técnica SOTER estaria oferecendo cursos de 
forma irregular, entre outros possíveis desvios
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela HoMoloGaÇÃo 
da promoção de arquivamento do feito, com base no art. 8º, inciso vii do 
regimento interno do conselho superior e art. 57 da lcE n.º 057/2006.
1.4.5. Processo n.º 001463-147/2020
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Município de são félix do Xingu/Pa
origem: 2º PJ de são félix do Xingu
Assunto: Inquérito Civil a fim de apurar possíveis irregularidades ocorridas 
no procedimento de inexigibilidade de licitação n.° 022/2017 da Prefeitura 
de são félix do Xingu/Pa
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela NÃo HoMoloGa-
ÇÃo da promoção de arquivamento do feito, convertendo o seu julgamento 
em diligências a serem cumpridas pela Promotoria de Justiça de origem, 
nos termos do art. 27, § 3º, inciso i da resolução nº 07/2019-cPJ e art. 
57 da lcE n.º 057/2006.
1.4.6. Processo n.º 009382-031/2017
requerente(s): a coletividade
requerido(s): secretaria de infraestrutura do Estado do Pará
origem: 9ª PJ de santarém
assunto: apurar possível ato de improbidade administrativa por parte do en-
tão secretário de infraestrutura do estado do Pa, sr. vilmos da silva Grunvald, 
posto a permanente omissão em se adotar medidas para deflagrar o processo 
licitatório para prestação do serviço de transporte hidroviário intermunicipal 
de passageiros, no que concerne à partida do município de santarém
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela HoMoloGaÇÃo 
da promoção de arquivamento do feito, com base no art. 8º, inciso vii do 
regimento interno do conselho superior e art. 57 da lcE n.º 057/2006.
1.4.7. Processo n.º 000967-068/2019
requerente(s): PJ e Novo repartimento
requerido(s): Município de Novo repartimento
origem: Promotoria de Justiça de Novo repartimento
assunto: apurar possíveis irregularidades no transporte escolar rodoviário 
e fluvial no ano de 2017 no Município de Novo Repartimento – PA
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela HoMoloGaÇÃo 
da promoção de arquivamento do feito, com base no art. 8º, inciso vii do 
regimento interno do conselho superior e art. 57 da lcE n.º 057/2006.
1.4.8. Processo n.º 001051-125/2021
requerente(s): Joanna Baptista costa de Moraes
requerido(s): Em apuração
Origem: 1º PJ de Defesa das Pessoas com Deficiência e dos Idosos e de Acidentes
assunto: recurso em Notícia de fato. recorrente alega o isolamento social 
e familiar de Joanna Baptista costa de Moraes e não possuem informações 
sobre seu estado de saúde e bem-estar (advogado: dr. Milton José de an-
drade lobo – oaB/Pa 6263
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo NÃo coNHEciMENto do pedido de revi-
são por não ter obedecido ao prazo estabelecido no art. 86 do regimento 
interno deste Egrégio colegiado c/c art.8º § 6º e § 13º da resolução n.º 
007/2019-cPJ c/c art. 4º § 2º da resolução n.º 174/2017 do cNMP.
1.4.9. Processo n.º 000465-055/2018
requerente(s): Banco do Estado do Para s/a (BaNPará)
requerido(s): Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará
origem: PJ de Goianésia do Pará
assunto: apurar possível ato de improbidade administrativa praticado pela 
administração Pública Municipal de Goianésia do Pará, quando da ausência 
de repasse das verbas consignadas através de contrato de empréstimo 
entre o BaNPará e os servidores públicos municipais
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela NÃo HoMoloGa-
ÇÃo da promoção de arquivamento do feito, convertendo o seu julgamento 
em diligências a serem cumpridas pela Promotoria de Justiça de origem, 
nos termos do art. 27, § 3º, inciso i da resolução nº 07/2019-cPJ e art. 
57 da lcE n.º 057/2006.
1.4.10. Processo n.º 000210-086/2021
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Município de Ulianópolis/Pa
origem: Promotoria de Justiça de Ulianopólis
assunto: apurar a cobrança da denominada “taxa de Expediente”, em ra-
zão da emissão de boleto/guia para pagamento de tributos realizada pelo 
Munícipio de Ulianópolis/Pa
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela HoMoloGaÇÃo 
da promoção de arquivamento do feito, com base no art. 8º, inciso vii do 
regimento interno do conselho superior e art. 57 da lcE n.º 057/2006.
1.4.11. Processo n.º 001801-116/2013
requerente(s): anônimo
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requerido(s): fernando augusto lourenço Esteves
origem: 6º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar suposto ato de improbidade administrativa cometido pelo 
sr. fernando augusto lourenço Esteves, referente à acumulação ilícita de 
cargos públicos como médico veterinário e fiscal sanitário
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela HoMoloGaÇÃo 
da promoção de arquivamento do feito, com base no art. 8º, inciso vii do 
regimento interno do conselho superior e art. 57 da lcE n.º 057/2006.
1.4.12. Processo n.º 000021-113/2021
requerente(s): Elton adenauer von-Grap de oliveira
requerido(s): Umarizal comércio de Pneus ltda.
origem: 1º PJ do Meio ambiente, Patrimônio cultural e Habitação e Urbanismo
assunto: apurar possível poluição sonora provocada pelo funcionamento 
do estabelecimento “coNtiNENtal”
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela HoMoloGaÇÃo 
da promoção de arquivamento do feito, com base no art. 8º, inciso vii do 
regimento interno do conselho superior e art. 57 da lcE n.º 057/2006.
1.4.13. Processo n.º 001466-031/2018
requerente(s):  Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Paulo Henrique Nascimento Pires
origem: 9ª PJ de santarém
assunto: apurar suposto ato de improbidade administrativa cometido pelo 
sr. Paulo Henrique Nascimento Pires, em razão de locupletação em detri-
mento do erário
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela HoMoloGaÇÃo 
da promoção de arquivamento do feito, com base no art. 8º, inciso vii do 
regimento interno do conselho superior e art. 57 da lcE n.º 057/2006.
itens 1.4.1 a 1.4.13 votaram os seguintes Membros: cesar Bechara Nader 
Mattar Junior, Presidente do conselho superior; Manoel santino Nascimen-
to Junior, corregedor-Geral do Ministério Público e os conselheiros: Waldir 
Macieira da costa filho, Marcos antônio ferreira das Neves, Maria do so-
corro Martins carvalho Mendo, rosa Maria rodrigues carvalho (relatora) e 
francisco Barbosa de oliveira.
1.5. Processos de relatoria do conselheiro fraNcisco BarBosa dE olivEira:
1.5.1. Processo n.º 000243-151/2018
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): secretaria Municipal de saúde (sEsMa)
origem: 4º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa de Belém
assunto: apurar possíveis irregularidades no âmbito da sEsMa, por su-
postas falsificações de assinatura médicas em autorizações de exames, 
obtendo faturamento sem a realização efetiva dos procedimentos de saúde 
na clínica altair trindade
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, nos termos do artigo 8º, inciso vii do 
regimento interno do E. conselho superior do Ministério Público. i,
1.5.2. Processo n.º 000233-151/2020
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): secretaria de Estado de Educação (sEdUc)
origem: 5º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa de Belém
assunto: apurar possíveis irregularidades apontadas no relatório n.º 008/2007 
da aGE/Pa, relacionadas à dispensa de licitação n.º 006/2006 da sEdUc
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, nos termos do artigo 8º, inciso vii do 
regimento interno do E. conselho superior do Ministério Público. i,
1.5.3. Processo n.º 000028-151/2020
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Banco do Estado do Pará (BaNPará)
origem: 5º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa de Belém
assunto: apurar denúncia de irregularidades constatadas pela aGE no âm-
bito do BaNPará, conforme publicação lançada no Jornal “o liBEral” de 
04/02/2020 que relatou suposto desfalque de mais de 70 milhões de reais 
aos cofres do banco
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, nos termos do artigo 8º, inciso vii do 
regimento interno do E. conselho superior do Ministério Público. i,
1.5.4. Processo n.º 000121-012/2015
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Mário aparecido Moreira
origem: 2º PJ de redenção
Assunto: Apurar supostas irregularidades na execução do Contrato firmado 
entre o Município de redenção, representado pelo então prefeito, sr. Mario 
aparecido Moreira, e a empresa “d. Junior Engenharia indústria e comér-
cio ltda” no ano de 1998
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, nos termos do artigo 8º, inciso vii do 
regimento interno do E. conselho superior do Ministério Público. i,
1.5.5. Processo n.º 000082-151/2016
requerente(s): Núcleo de combate à improbidade e corrupção do MPE (Ncic)
requerido(s): companhia de Habitação do Estado do Pará (coHaB)
origem: 6º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa de Belém
assunto: apurar denúncia de possíveis irregularidades no âmbito da coHaB, 
com relação à contratação, de forma direta, de empresas de vigilância
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, nos termos do artigo 8º, inciso vii do 
regimento interno do E. conselho superior do Ministério Público. i,
1.5.6. Processo n.º 000737-151/2021
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): romário carvalho resque
origem: 2º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa de Belém
assunto: apurar cópia de documentação relativa ao Processo n.º 0017275-
92.2005.8.14.0301 (ação de desapropriação), no qual iitigam o Município 

de Belém (autor) e o sr. Manoel valdemar dos santos almeida (réu), haja 
vista possível exercício ilegal de advocacia pelo sr. romario carvalho res-
que, pois teria se habilitado nos autos quando ainda era servidor da sE-
MoB, isto é, quando ainda estava impedido de exercer a advocacia contra 
a fazenda pública municipal de Belém
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, nos termos do artigo 8º, inciso vii do 
regimento interno do E. conselho superior do Ministério Público. i,
1.5.7. Processo n.º 000777-070/2019
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Em apuração
origem: 2º PJ de redenção
assunto: apurar suposta fraude na concessão do benefício habitacional co-
nhecido como “cheque moradia” no Município de redenção
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, observadas as formalidades legais.
1.5.8. Processo n.º 000169-151/2020
requerente(s): defensoria Pública da União
requerido(s): secretaria de Estado de saúde Pública (sEsPa)
origem: 3º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa de Belém
assunto: apurar possíveis irregularidades no âmbito da sEsPa, envolven-
do a existência de medicamentos com prazo de validade próximo de vencer 
que não estariam sendo fornecidos, em particular o estoque de toxina 
Botulínica na UrE reduto.
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, nos termos do artigo 8º, inciso vii do 
regimento interno do E. conselho superior do Ministério Público.
1.5.9. Processo n.º 000145-151/2020
Requerente(s): Jeniffer de Barros Rodrigues e Defensoria Pública do Estado do Pará
requerido(s): ilton Giussepp stival Mendes da rocha lopes da silva e au-
ditoria Geral do Estado do Pará (aGE/Pa)
origem: 3º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa de Belém
assunto: apurar suposta irregularidades cometidas pelo ex-auditor-Geral 
do Estado do Pará que teria utilizado de seu cargo para requisitar incessan-
temente informações e documentos, afim de auditar procedimentos da De-
fensoria Pública do Estado do Pará, ferindo sua autonomia inconstitucional
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, nos termos do artigo 8º, inciso vii do 
regimento interno do E. conselho superior do Ministério Público.
1.5.10. Processo n.º 000020-113/2019
requerente(s): aNÔNiMa
requerido(s): delegacia de Polícia Especializada em Meio ambiente (dEMa)
origem: 2º PJ do Meio ambiente, Patrimônio cultural e Habitação e Urba-
nismo de Belém
assunto: apurar reclamação acerca de suposta ocorrência de poluição sonora
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, observadas as formalidades legais.
1.5.11. Processo n.º 000501-117/2021
requerente(s): rodrigo Melo Nogueira ramos
requerido(s): Maria rodrigues dos santos
origem: 10º PJ da infância e Juventude Novo
assunto: recurso em Notícia de fato. apurar a conduta da sra. Maria rodri-
gues dos santos em face de seus netos por possível prática de maus tratos
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENto e no mérito pelo iMProvi-
MENto do recurso em Notícia de fato, observadas as formalidades legais.
1.5.12. Processo n.º 001440-095/2019
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): secretaria Municipal de Educação de itupiranga
origem: PJ de itupiranga
Assunto: Apurar suposta dificuldade de acesso à educação dos alunos da Es-
cola indígena Municipal de Ensino fundamental ltapeyga, em razão de pro-
blemas estruturais no prédio em que funciona o estabelecimento de ensino
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto do conse-
lheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela ratificaÇÃo do dEclÍ-
Nio dE atriBUiÇÃo ao Ministério Público federal, para que sejam adotadas 
as providências cabíveis, por força do art. 37, ii da lei complementar n.º 
75/93 c/c a resolução n.º 005/2014 do E. conselho superior do MPPa.
1.5.13. Processo n.º 000365-027/2019
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Prefeitura Municipal e secretaria Municipal de saúde de tucuruí
origem: 1º PJ de tucuruí
assunto: apurar supostas irregularidades no processo licitatório n.º 
001/2018-sMs, inexigibilidade de licitação, para credenciamento de em-
presas para prestação de serviços de saúde em patologia clínica e forne-
cimento de exames.
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, observadas as formalidades legais.
1.5.14. Processo n.º 000147-151/2021
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): iê regina Bentes fernandez
origem: 3º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa de Belém
assunto: apurar supostas irregularidades com relação à acumulação indevida 
de cargos por parte dos médicos da fundação santa casa de Misericórdia do 
Pará, especificamente com relação a Sra. IÊ REGINA BENTES FERNANDES.
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, observadas as formalidades legais.
1.5.15. Processo n.º 001668-029/2018
requerente(s): Katiuscia Batista de sousa, Eliane de Matos leal e antônio 
Manoel do Nascimento
requerido(s): francisco ferreira freitas Neto
origem: 1º PJ de capanema
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assunto: apurar a existência de possíveis atos de improbidade adminis-
trativa supostamente cometidos pelo sr. fraNcisco fErrEira frEitas 
NEto, gestor municipal, cujo conteúdo versa sobre ausência de liquidações 
de despesas de contratos firmados entre a Prefeitura Municipal de Capa-
nema e empresas
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, nos termos do artigo 8º, inciso vii do 
regimento interno do E. conselho superior do Ministério Público.
1.5.16. Processo n.º 002337-084/2019
requerente(s): tribunal de contas dos Municípios e Ministério Público do 
Estado do Pará
requerido(s): Município de abel figueiredo
origem: 2ª PJ de rondon do Pará
assunto: apurar possível ocorrência de ato de improbidade administrativa 
por parte do sr. adenilson ataíde Mateus, ex-Prefeito do Município de abel 
figueiredo/Pa, referente ao descumprimento do termo de ajustamento de 
Gestão n.º 008/2016/tcM-Pa, quanto à implementação das determinações 
da lei de acesso à informação (lei nº 12.527/2011)
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, nos termos do artigo 8º, inciso vii do 
regimento interno do E. conselho superior do Ministério Público.
1.5.17. Processo n.º 001132-382/2018
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): secretaria Municipal de Meio ambiente de santa Maria das Barreiras
origem: 2º PJ de conceição do araguaia
assunto: apurar se o Município de santa Maria das Barreiras está exercendo 
ações administrativas decorrentes da competência comum prevista no art. 
23, incisos iii, vi e vii da constituição federal de 1988, por meio de órgão 
ambiental municipal capacitado e conselho Municipal do Meio ambiente
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, nos termos do artigo 8º, inciso vii do 
regimento interno do E. conselho superior do Ministério Público.
1.5.18. Processo n.º 003500-382/2019
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Prefeitura Municipal de floresta do araguaia
origem: 2º PJ de conceição do araguaia
Assunto: Apurar os motivos da não finalização da reforma do Hospital de 
floresta do araguaia-Pa
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, nos termos do artigo 8º, inciso vii do 
regimento interno do E. conselho superior do Ministério Público.
1.5.19 Processo n.º 000134-151/2021
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): caroline Ganassoli
origem: 3º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa de Belém
assunto: apurar supostas irregularidades com relação à acumulação inde-
vida de cargos por parte dos médicos da fundação santa casa de Miseri-
córdia do Pará, especificamente com relação a Sra. CAROLINE GANASSOLI
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, observadas as formalidades legais.
1.5.20. Processo n.º 001564-048/2019
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): White tratores serviços e comércio ltda ME, Municipio de 
canaã dos carajas e comissão Permanente de licitações do Município de 
canaã dos carajás
origem: 1º PJ de canaã dos carajás
assunto: apurar supostas irregularidades no Processo licitatório n.º 
793/2018/PMcc, modalidade concorrência n.º 004/2018-cPl, cujo objeto 
é a contratação de empresa especializada na execução de serviços de co-
leta, transporte e destinação final de resíduos sólidos e limpeza urbana no 
Município de canaã dos carajás, com valor estimado de r$ 39.680.734,80.
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, observadas as formalidades legais.
itens 1.5.1 a 1.5.20 votaram os seguintes Membros: cesar Bechara Nader 
Mattar Junior, Presidente do conselho superior; Manoel santino Nascimen-
to Junior, corregedor-Geral do Ministério Público e os conselheiros: Waldir 
Macieira da costa filho, Marcos antônio ferreira das Neves, Maria do so-
corro Martins carvalho Mendo, rosa Maria rodrigues carvalho e francisco 
Barbosa de oliveira (relator).
1.6. Processos de relatoria do conselheiro NElsoN PErEira MEdrado:
1.6.1. Processo n.º 012763-031/2018 – conselheiro Waldir Macieira impedido de votar
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): rosenira da fonseca dias
origem: 9ª PJ de santarém
assunto: apurar possível acúmulo ilegal de cargos públicos pela servidora 
rosenira da fonseca dias nas secretarias Municipais e Estaduais de Edu-
cação de santarém
o Egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENto e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, nos termos do artigo 8º, inciso vii do 
regimento interno do E. conselho superior do Ministério Público.
item 1.6.1 votaram os seguintes Membros: cesar Bechara Nader Mattar 
Junior, Presidente do conselho superior; Manoel santino Nascimento Ju-
nior, corregedor-Geral do Ministério Público e os conselheiros: Marcos an-
tônio ferreira das Neves, Maria do socorro Martins carvalho Mendo, rosa 
Maria rodrigues carvalho, francisco Barbosa de oliveira e Nelson Pereira 
Medrado (relator). registrou-se o impedimento em votar do Exmo. con-
selheiro Waldir Macieira da costa filho, conforme disposto no art. 37, § 5º 
do regimento interno do Egrégio conselho superior do Ministério Público.

Publique-se nos termos do art. 18 do regimento interno do csMP.
Belém-Pa, 28 de março de 2022.
fraNcisco BarBosa dE olivEira
Procurador de Justiça
secretário do conselho superior do MPPa

Protocolo: 777282
extrato da Portaria nº 005/2022-MP/9ªPJ/stM
Procedimento administrativo siMP 002557-031/2021
o Promotor da 9ª Promotoria de Justiça de santarém de direitos constitu-
cionais e Probidade administrativa, dr. diEGo BElcHior fErrEira saN-
taNa, torna pública a instauração de Procedimento administrativo siMP 
nº 002557-031/2021, que se encontra à disposição na 9ª Promotoria de 
Justiça de santarém, situada na avenida Mendonça furtado, 3991 – liber-
dade cEP: 68.040-050, santarém/Pa, fone: (93) 3512 0400.
Portaria nº 005/2022-MP/9ªPJ/stM.
acompanhados: secretaria Municipal de saúde em santarém.
assunto: Procedimento que objetiva acompanhar o cumprimento do con-
trato de Gestão nº 015/2021-sEsMa, celebrado entre o Município de san-
tarém e o instituto Mais saúde – iMs para a gestão do Hospital de cam-
panha de santarém, inaugurado em 19 de fevereiro de 2021, forte no art. 
31, ii e iv da resolução nº007/2019-cPJ.
diEGo BElcHior fErrEira saNtaNa, Promotor de Justiça.

Protocolo: 777244
extrato para publicação de Portaria 006/2022 Procedimento 
Preparatório, para fins ciência ficta dos interessados.
o ProMotor dE JUstiÇa da coMarca dE cUrUÇá-Pa, dr. NEY taPaJÓs 
fErrEira fraNco, torna pública a instauração de Procedimento Prepa-
ratório nº 000439-344/2021 para fins de cientificação dos interessados.
Procedimento Preparatório
data de instauração: 17 de março de 2022
Objeto: Apuração de atos que possam configurar improbidade administrativa e/
ou dano ao erário referente ao contrato de aluguel de imóvel para instalação e 
funcionamento da secretaria Municipal de pesca e aquicultura de curuçá/Pa.
Promotor de Justiça: Ney tapajós ferreira franco
Promotoria de Justiça de curuçá/terra alta-Pa (rua Gonçalo ferreira n.º 
384 – Bairro centro – curuçá/Pa – cEP 68750-000telefone/fax: (91) 
3722-1331).

Protocolo: 777240
extrato para publicação de Portaria 005/2022 Procedimento 
Preparatório, para fins ciência ficta dos interessados.
o ProMotor dE JUstiÇa da coMarca dE cUrUÇá-Pa, dr. NEY taPaJÓs 
fErrEira fraNco, torna pública a instauração de Procedimento Prepa-
ratório nº 000438-344/2021 para fins de cientificação dos interessados.
Procedimento Preparatório
data de instauração: 17 de março de 2022
Objeto: Apuração de atos que possam configurar improbidade adminis-
trativa e/ou dano ao erário referente ao contrato de aluguel de imóvel 
para instalação e funcionamento do anexo da Escola JoÃo carNEiro no 
Município de curuçá/Pa.
Promotor de Justiça: Ney tapajós ferreira franco
Promotoria de Justiça de curuçá/terra alta-Pa (rua Gonçalo ferreira n.º 
384 – Bairro centro – curuçá/Pa – cEP 68750-000telefone/fax: (91) 
3722-1331).

Protocolo: 777238
extrato para publicação de Portaria 004/2022 Procedimento 
Preparatório, para fins ciência ficta dos interessados.
o ProMotor dE JUstiÇa da coMarca dE cUrUÇá-Pa, dr. NEY taPaJÓs 
fErrEira fraNco, torna pública a instauração de Procedimento Prepa-
ratório nº 000437-344/2021 para fins de cientificação dos interessados.
Procedimento Preparatório
data de instauração: 17 de março de 2022
objeto: apuração de atos que possam configurar improbidade administrativa 
e/ou dano ao erário referente ao contrato de aluguel de imóvel para instalação 
e funcionamento da secretaria de cultura do Município de curuçá/Pa.
Promotor de Justiça: Ney tapajós ferreira franco
Promotoria de Justiça de curuçá/terra alta-Pa (rua Gonçalo ferreira n.º 
384 – Bairro centro – curuçá/Pa – cEP 68750-000telefone/fax: (91) 
3722-1331).

Protocolo: 777235
extrato para publicação de Portaria 003/2022 Procedimento 
Preparatório, para fins ciência ficta dos interessados.
o ProMotor dE JUstiÇa da coMarca dE cUrUÇá-Pa, dr. NEY taPaJÓs 
fErrEira fraNco, torna pública a instauração de Procedimento Prepa-
ratório nº 000436-344/2021 para fins de cientificação dos interessados.
Procedimento Preparatório
data de instauração: 17 de março de 2022
Objeto: Apuração de atos que possam configurar improbidade administra-
tiva e/ou dano ao erário referente ao contrato de aluguel de imóvel para 
instalação e funcionamento do fundo Municipal de assistência social de 
curuçá/Pa.
Promotor de Justiça: Ney tapajós ferreira franco
Promotoria de Justiça de curuçá/terra alta-Pa (rua Gonçalo ferreira n.º 384 
– Bairro centro – curuçá/Pa – cEP 68750-000telefone/fax: (91) 3722-1331).

Protocolo: 777232
extrato para publicação de Portaria 025/2021 Procedimento 
Preparatório, para fins ciência ficta dos interessados.
o ProMotor dE JUstiÇa da coMarca dE cUrUÇá-Pa, dr. NEY taPaJÓs 
fErrEira fraNco, torna pública a instauração de Procedimento Prepa-
ratório nº 000435-344/2021 para fins de cientificação dos interessados.
Procedimento Preparatório
data de instauração: 17 de março de 2022
Objeto: Apuração de atos que possam configurar improbidade administra-
tiva e/ou dano ao erário referente ao contrato de aluguel de imóvel para 
funcionamento da Unidade de saúde da família cidadE ii.
Promotor de Justiça: Ney tapajós ferreira franco
Promotoria de Justiça de curuçá/terra alta-Pa (rua Gonçalo ferreira n.º 384 
– Bairro centro – curuçá/Pa – cEP 68750-000telefone/fax: (91) 3722-1331).

Protocolo: 777230
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coLÉGio de ProcUradores de JUstiÇa
acÓrdÃo N° 004/2022 – cPJ
Processo adMiNistratiVo
Processo Nº 041/2021- cPJ (ProtocoLo Nº 13349/2021)
ProcEdÊNcia: ProcUradoria-GEral dE JUstiÇa
iNtErEssada: oUvidoria-GEral do MiNistÉrio PÚBlico
traMitaÇÃo: coMissÃo PErMaNENtE dE assUNtos adMiNistrati-
vos E tÉcNicos
rElator: ProcUrador dE JUstiÇa Mario NoNato falaNGola
EMENta: ProcEsso adMiNistrativo. rEsolUÇÃo Nº 008/2012-cPJ, 
dE 21 dE JUNHo dE 2012. aNUlaÇÃo. sÚMUla Nº 473 do sUPrEMo 
triBUNal fEdEral (stf) E art. 53 da lEi Nº 9.784, dE 29 dE JaNEiro 
dE 1999. violaÇÃo do PriNcÍPio da lEGalidadE Estrita. soMENtE 
lEi EsPEcÍfica PodE disPor soBrE o forNEciMENto E coBraNÇa dE 
taXa dE cÓPias rEProGráficas À iNtErEssados E tErcEiros No 
ÂMBito do MiNistÉrio PÚBlico do Estado do Pará (MPPa).
dEcisÃo: acordaM os MEMBros do EGrÉGio colÉGio dE ProcU-
radorEs dE JUstiÇa do Estado do Pará, Por UNaNiMidadE, PEla 
aNUlaÇÃo da rEsolUÇÃo Nº 008/2012-cPJ, dE 2012, E a rEMEssa 
dos aUtos À ProcUradoria-GEral dE JUstiÇa Para, sE assiM EN-
tENdEr, ElaBorar E sUBMEtEr ao colÉGio dE ProcUradorEs dE 
JUstiÇa aNtEProJEto dE lEi disPoNdo soBrE a criaÇÃo dE taXa 
dE cÓPias rEProGráficas No ÂMBito do MPPa, Para aProvaÇÃo, 
aNtEs da rEMEssa do ProJEto dE lEi À assEMBlÉia lEGislativa do 
Estado do Pará (alEPa).
BElÉM (Pa), 3 dE MarÇo dE 2022
cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
Procurador-Geral de Justiça
Presidente do colégio de Procuradores de Justiça

Protocolo: 777444
Portaria Nº 1406/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUstiÇa, usando das atribuições legais que 
lhes confere o artigo 3º, da Portaria nº 0093/2022-MP/PGJ, de 14 de 
janeiro de 2022, que aprova a Programação das Quotas orçamentárias e o 
cronograma de Pagamento das despesas mensais do Ministério Público do 
Estado do Pará, para o primeiro quadrimestre do exercício de 2022.
r E s o l v E:
i - alterar o montante aprovado na Programação orçamentária e no 
cronograma de Pagamento das despesas mensais do Ministério Público do 
Estado do Pará, do primeiro quadrimestre do exercício de 2022, de acordo 
com os anexos constantes desta Portaria.
ii - a presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos retroativos a 18 de março de 2022.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
ProcUradoria-GEral dE JUstiÇa.
BElÉM, 24 de março de 2022.
cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUstiÇa
aNeXo i
12101 – Ministério Público do Estado do Pará
orçamento Fiscal e da seguridade social
anexo i - adição de Quotas orçamentárias Mensais para o 1º Qua-
drimestre de 2022
Lei nº 9.292, de 19 de Julho de 2021
r$ 1,00

ProGraMa/GrUPo de desPesa FoNte MarÇo

1494 - defesa da sociedade, do regime democrático, da ordem 
Jurídica e da Garantia de direitos

  

Pessoal e Encargos sociais .0101 22.000.000,00

   

outras despesas correntes  5.888.932,92

ordinário + contratos .0101 4.888.932,92

destaque concedido ao Encargo sEfa .0101 1.000.000,00

   

investimentos  1.000.000,00

 .0101 1.000.000,00

   

total GEral  28.888.932,92

aNeXo ii
12101 – Ministério Público do Estado do Pará
orçamento Fiscal e da seguridade social
anexo ii - cronograma de Pagamento Mensal das despesas para o 
1º Quadrimestre de 2022
Lei nº 9.292, de 19 de Julho de 2021
r$ 1,00 

ProGraMa/GrUPo de desPesa FoNte MarÇo

1494 - defesa da sociedade, do regime democrático, da ordem 
Jurídica e da Garantia de direitos

  

Pessoal e Encargos sociais .0101 22.000.000,00

   
outras despesas correntes  5.888.932,92

ordinário + contratos .0101 4.888.932,92
destaque concedido ao Encargo sEfa .0101 1.000.000,00

   
investimentos  1.000.000,00

 .0101 1.000.000,00
   

total GEral  28.888.932,92

Protocolo: 777446
coLÉGio de ProcUradores de JUstiÇa
acÓrdÃo N° 003/2022 – cPJ
recUrso adMiNistratiVo
Processo Nº 050/2021- cPJ (ProtocoLo Nº 16692/2021)
rEcorrENtE: HirosHi dE NEZ MartiNs
rEcorrida: corrEGEdoria-GEral do MNistÉrio PÚBlico
iNtErEssada: ProMotor dE JUstiÇa MaGdalENa torrEs tEiXEira
rElator: ProcUradora dE JUstiÇa caNdida dE JEsUs riBEiro do 
NasciMENto
EMENta: rEcUrso adMiNistrativo. dEcisÃo da corrEGEdoria-GEral 
do MiNistÉrio PÚBlico QUE arQUivoU o ProcEdiMENto disciPliNar 
PrEliMiNar (PdP) Nº 017/2021-cGMP/Pa. NÃo rEstoU coNfiGUrada 
QUalQUEr iNfraÇÃo disciPliNar PEla ProMotora dE JUstiÇa iNtE-
rEssada. dEcisÃo MaNtida. rEcUrso coNHEcido E dEsProvido.
dEcisÃo: acordaM os MEMBros do EGrÉGio colÉGio dE ProcUra-
dorEs dE JUstiÇa do Estado do Pará, Por UNaNiMidadE, PElo co-
NHEciMENto E iMProviMENto do rEcUrso, Nos tErMos do voto da 
rElatora. rEGistrado o iMPEdiMENto do ProcUrador dE JUstiÇa 
MaNoEl saNtiNo NasciMENto JUNior.
BElÉM (Pa), 03 dE fEvErEiro dE 2022
cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
Procurador-Geral de Justiça
Presidente do colégio de Procuradores de Justiça

Protocolo: 777442
acÓrdÃo N° 002/2022 – cPJ
recUrso adMiNistratiVo
Processo Nº 020/2021- cPJ (ProtocoLo Nº 6284/2021)
rEcorrENtE: cHristiaNE tEiXEira da silva fUJiYaMa
rEcorrida: corrEGEdoria-GEral do MNistÉrio PÚBlico
iNtErEssado: ProMotor dE JUstiÇa isaias MEdEiros dE olivEira
rElator: ProcUrador dE JUstiÇa raiMUNdo dE MENdoNÇa riBEiro alvEs
EMENta: rEcUrso adMiNistrativo. dEcisÃo da corrEGEdoria-GE-
ral do MiNistÉrio PÚBlico QUE arQUivoU o ProcEdiMENto disci-
PliNar PrEliMiNar (PdP) Nº 027/2020-cGMP/Pa. iNtEMPEstividadE 
das coNtrarraZÕEs aPrEsENtadas PElo rEcorrido. NÃo rEstoU 
coNfiGUrada QUalQUEr iNfraÇÃo disciPliNar oU daNo À PrEtEN-
sÃo da rEcorrENtE Por PartE do ProMotor dE JUstiÇa iNtErEs-
sado. dEcisÃo MaNtida. rEcUrso coNHEcido E dEsProvido.
dEcisÃo: acordaM os MEMBros do EGrÉGio colÉGio dE ProcU-
radorEs dE JUstiÇa do Estado do Pará, Por UNaNiMidadE, PElo 
acolHiMENto da PrEliMiNar dE iNtEMPEstividadE das coNtrar-
raZoEs aPrEsENtadas PElo iNtErEssado E coNHEciMENto do rE-
cUrso, Nos tErMos do voto do rElator. No MÉrito, taMBÉM Por 
UNaMiNidadE, PElo iMProviMENto do rEcUrso, Nos tErMos do 
voto do rElator. rEGistrado o iMPEdiMENto da ProcUradora dE 
JUstiÇa dUlcEliNda loBato PaNtoJa. rEGistrada a sUsPEiÇÃo dos 
ProcUradorEs dE JUstiÇa MaNoEl saNtiNo NasciMENto JUNior, 
Mario NoNato falaNGola E JorGE dE MENdoNÇa rocHa.
BElÉM (Pa), 03 dE fEvErEiro dE 2022
cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
Procurador-Geral de Justiça
Presidente do colégio de Procuradores de Justiça

Protocolo: 777439
extrato da Portaria n° 002/2022-102ª Ze
o Promotor Eleitoral da 102ª Zona Eleitoral, com fundamento nos arts. 127 
e 129, incisos ii e iii, da constituição federal, com o disposto no art. 129, 
inciso ii e iii, da constituição federal, no art. 54, inciso i, da lei comple-
mentar Estadual nº. 057/2006, nos artigos 31 e seguintes da resolução 
07/2019-cPJ, torna pública a instauração do Procedimento Preparatório 
siMP nº 000407-044/2020 que se encontra à disposição na Promotoria 
de Justiça de Jacareacanga, situada na avenida Estandislau Brilhante, s/n, 
Prédio do fórum, Bairro centro, cEP nº 68.195-000 - Jacareacanga - Pará 
- fone/fax: (93) 3542-1311.
Portaria nº 002/2022-MP/PJJ.
Polo Passivo: raimundo Batista santiago
assunto: apuração de suposta prática de conduta vedada e/ou outros ilíci-
tos eleitorais pelo candidato ao cargo de prefeito, raimundo Batista san-
tiago, no município de Jacareacanga.
alan Johnnes lira feitosa - Promotor Eleitoral”

Protocolo: 777432
extrato da Portaria n° 001/2022-102ª Ze
o Promotor Eleitoral da 102ª Zona Eleitoral, com fundamento nos arts. 127 
e 129, incisos ii e iii, da constituição federal, com o disposto no art. 129, 
inciso ii e iii, da constituição federal, no art. 54, inciso i, da lei comple-
mentar Estadual nº. 057/2006, nos artigos 31 e seguintes da resolução 
07/2019-cPJ, torna pública a instauração do Procedimento Preparatório 
siMP nº 000607-044/2020 que se encontra à disposição na Promotoria 
de Justiça de Jacareacanga, situada na avenida Estandislau Brilhante, s/n, 
Prédio do fórum, Bairro centro, cEP nº 68.195-000 - Jacareacanga - Pará 
- fone/fax: (93) 3542-1311.
Portaria nº 001/2022-MP/PJJ.
Polo Passivo: raimundo Batista santiago
assunto: apuração de suposta prática de conduta vedada e/ou outros ilíci-
tos eleitorais pelo candidato ao cargo de prefeito, raimundo Batista san-
tiago, no município de Jacareacanga.
alan Johnnes lira feitosa - Promotor Eleitoral”

Protocolo: 777430
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MUNicÍPios
.

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ACARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de acara
aViso de ProrroGaÇao-PreGao

O Município de Acará/Pa torna público, a quem possa interessar, Pror-
roGaÇÃo da sessão de abertura do PrEGao ElEtroNico nº019/2022, cujo 
objeto: rEGistro dE PrEÇo Para fUtUra E EvENtUal aQUisiÇÃo dE 
sErvidor dE HosPEdaGEM dE arQUivos E sistEMas iNtErNos, EQUi-
PaMENtos dE aUdio E vidEo E softWarE oBJEtivaNdo atENdEr as 
NEcEssidadEs da PrEfEitUra MUNiciPal E sEcrEtarias do MUNicÍPio  
dE acará/Pa. iNForMaMos que a sessão de abertura será Prorro-
Gada para o dia 08 de abril de 2022 as 14:00 (Horário de Brasília) com 
base no princípio da conveniência e oportunidade da administração. Edital 
disponível: https://acara.pa.gov.br, www.comprasgovernamentais.gov.br 
UasG: 980403, Portal tcM/Pa, setor de licitações: travessa são José nº 
120 Praça da Matriz, sala das licitações, horário 08:00hs às 13:00hs, cpl.
pma2021@gmail.com. Jose douglas santos silva. Pregoeiro Municipal.

Protocolo: 777670

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ÁGUA AZUL DO NORTE

.

PreFeitUra MUNiciPaL de ÁGUa aZUL do Norte
terMo de HoMoLoGaÇÃo da cHaMada PÚBLica

Nº 05/2022-000001
após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade com-
petente, sr. isvandires Martins ribeiro, Homologa, a referente chamada Pú-
blica nº 05/2022-000001, tendo como objeto o credenciamento de Empre-
sa(s) Especializada(s) para aquisição de gasolina comum, óleo diesel s-500 e 
óleo diesel s-10, para atender as demandas de abastecimento da frota muni-
cipal que circulam no Municipio de água azul do Norte (sede e vila canadá). 
Empresas credenciadas: auto Posto Bela vista ltda, inscrita no cNPJ sob o nº 
10.403.031/0001-47 e a empresa E. da silva aguiar Martins Eireli, inscrita no 
cNPJ sob o nº 30.143.132/0001-33. água azul do Norte-Pa, 25 de março de 
2022. isvandires Martins ribeiro - Prefeito Municipal.

Protocolo: 777673

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ALTAMIRA

.

MUNicÍPio de aLtaMira
aViso de HoMoLoGaÇÃo

após constatada a regularidade dos atos procedimentais, o PreFeito 
MUNiciPaL, HoMoLoGa nos termos do inciso vi do art. 13 do decreto nº 
10.024/2019, o resultado do procedimento licitatório em epígrafe, o pregão 
eletrônico srP nº 014/2022 cujo objeto é: locação de 30 (trinta) caçambas 
estacionárias para resíduos sólidos urbanos, com manutenção, constando de 
mão de obra técnica e substituição de peças, com caráter preventivo e corre-
tivo. fornecedor: Moldar sErvicos & vEicUlos ltda - 14.843.134/0001-
89 vencedora dos itens 01, 02, 03 e 04 com valor total r$ 319.375,00 (tre-
zentos e dezenove mil, trezentos e setenta e cinco reais) fornecedor: Borra-
cHas E MaNGUEiras ltda - 01.629.847/0001-00 vencedora do item 05 com 
valor total r$ 474.500,00 (quatrocentos e setenta e quatro mil e quinhentos 
reais). totalizando o pregão eletrônico srP nº 014/2022 em r$ 793.875,00 
(setecentos e noventa e três mi, oitocentos e setenta e cinco reais).
altamira-Pa, 08 de março de 2022

aViso de HoMoLoGaÇÃo
após constatada a regularidade dos atos procedimentais, o PreFei-
to MUNiciPaL, HoMoLoGa nos termos do inciso vi do art. 13 do decreto 
nº 10.024/2019, o resultado do procedimento licitatório em epígrafe, o pregão 
eletrônico srP nº 013/2022 cujo objeto é: aquisição de 30 (trinta) caçambas 
estacionárias para resíduos sólidos urbanos, para atender a secretaria Municipal 
de obras, viação e infraestrutura - sEMovi do município de altamira - Pa. forne-
cedor: MorUMBi iNdUstrial ltda - 10.284.459/0001-18 vencedora dos itens 
01, 02, 03 e 04 com valor total r$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais). 
altamira-Pa, 24 de março de 2022

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos Nº 14/2022 
oriUNda do PreGÃo eLetrÔNico Para de 

reGistro de PreÇos Nº 014/2022 
com objeto locação de 30 (trinta) caçambas estacionárias para resíduos sóli-
dos urbanos, com manutenção, constando de mão de obra técnica e substitui-
ção de peças, com caráter preventivo e corretivo. tornamos público o extrato 
da ata de registro de Preços, referente à licitação supracitada tendo seu valor 
registrado da seguinte forma: fornecedor: Moldar sErvicos & vEicUlos 
ltda - 14.843.134/0001-89  vencedora dos itens 01, 02, 03 e 04 com valor 
total r$ 319.375,00 (trezentos e dezenove mil, trezentos e setenta e cinco 
reais) fornecedor: BorracHas E MaNGUEiras ltda - 01.629.847/0001-00 
vencedora do item 05 com valor total r$ 474.500,00 (quatrocentos e seten-
ta e quatro mil e quinhentos reais). totalizando o pregão eletrônico srP nº 
014/2022 em r$ 793.875,00 (setecentos e noventa e três mil, oitocentos e 
setenta e cinco reais) com vigência do dia 08/03/2022 até 08/03/2023.

altamira-Pa, 08 de março de 2022
cLaUdoMiro GoMes da siLVa

PrEfEito MUNiciPal
Protocolo: 777676

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BENEVIDES

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BeNeVides
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico sisteMa de reGistro 
de PreÇos N.º 017/2022 

objeto: contratação de agência de viagens para fornecimento, cancelamento e 
remarcação de bilhetes de passagens aéreas (nacionais e internacionais), rodo-
viárias (interestaduais), translado fúnebre (aéreo e terrestre), fretamentos de 
aeronaves e locação de ônibus, a fim de atender as demandas da Prefeitura, das 
secretarias e dos fundos do Município de Benevides, Pará. data de abertura: 
11/04/2022. Hora: 10h00 (horário local). local: www.portaldecompraspubli-
cas.com.br. o edital, na íntegra, encontrar-se-á à disposição para consulta e 
download nos sites www.portaldecompraspublicas.com.br, www.tcm.pa.gov.
br e www.benevides.pa.gov.br. ordenadora de despesa: Luziane de Lima 
solon oliveira - Prefeita Municipal de Benevides/Pa.

Protocolo: 777678

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMETÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caMetÁ
aViso de disPeNsa de LicitaÇÃo 

disPeNsa Nº 018/2022 - PMc 
a Prefeitura Municipal de cametá, cNPJ nº 05.105.283/0001-50, com base no 
art. 24, inciso ii, da lei federal 8.666/93, aUtoriZa E ratifica a disPENsa 
de licitação cujo objeto: contratação de Pessoa Jurídica Para a aquisição de Pas-
sagens aéreas para atender os servidores que irão Participar da capacitação no 
17º congresso Brasileiro de Pregoeiros, que atuam na comissão de licitação e 
controladoria Geral do Município, em favor de dinastia viagens e turismo 
ltda - cNPJ nº 15.741.481/0001-63. valor total: r$ 17.242,02. vigência: 
08 (oito meses). Data da Ratificação: 25/03/2022. Victor correa cassiano 
- Prefeito Municipal de cametá, ordenador de despesas.

Protocolo: 777679

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CHAVES

.

PreFeitUra MUNiciPaL de cHaVes
eXtrato de coNtratos

Partes: PreFeitUra MUNiciPaL cHaVes/secretarias
oriGeM:  013/2022-PMc-iNeX

oBJeto: contratação pessoa jurídica para assessoria e consultoria na Ges-
tão de Projetos e Plano diretor, destinada a atender as necessidades da Pre-
feitura e secretarias de chaves/Pa. EMPrEsa, NÚMEros E valorEs dos 
coNtratos: sEUsYstEM coNsUltoria EirEli, cNPJ: 42.793.348/0001-
23, contrato:052/2022-fME, total estimado r$ 6.000,00 (resp. delzire-
ne de Brito abdon Pantoja - sec.Educação). contrato:057/2022-fMs, total 
estimado r$ 6.000,00 (resp. Marlon Monteiro ferreira-sec.saúde). contra-
to:058/2022-fMc, total estimado r$ 6.000,00 (resp. José ribamar souza 
da silva - Prefeito Municipal).
PraZo da viGÊNcia: 12 (doze) meses.

Jose riBaMar soUZa da siLVa
Prefeito Municipal

Protocolo: 777680
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..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CASTANHAL

.

PreFeitUra MUNiciPaL de castaNHaL
aViso de LicitaÇÃo 

toMada de PreÇos N° 007/2022/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 na construção da creche criança Esperança, neste Município de 
castanhal/Pará.  Participantes: firmas cadastradas ou que comprovem quali-
ficação para tal até três dias antes do recebimento e abertura das propostas. 
data do recebimento e abertura dos documentos de habilitação e propostas: 
18/04/2022, às 09:00 horas no auditório da secretaria Municipal de indústria 
e comércio/sEMics localizado na av. altamira, n.° 850, Bairro: Nova olinda, 
neste Município de castanhal/Pará.  Edital: Poderá ser obtido no prédio da 
PMc, secretaria Municipal de suprimento e licitação, localizado na av. Barão 
do rio Branco, n.° 2232, Bairro: centro, neste Município de castanhal/Pará, 
através do e-mail:  licitacao.supri@castanhal.pa.gov.br  ou através do site: 
http://castanhal.cr2transparencia.com.br/categoria/licitacoes/.Sílvio Rober-
to Monteiro dos santos - Presidente da cPL.

aViso de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
iNeXiGiBiLidade N° 008/2022-FMs 
credeNciaMeNto Nº 003/2022-FMs 

O Município de Castanhal, através da secretaria Municipal da saúde/fundo 
Municipal de saúde, mediante ato da comissão Permanente de licitação no-
meada pela Portaria nº. 068/2022, torna público que estará realizando o cre-
denciamento para prestação de serviços de saúde na área de reabilitação da 
Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla Para Atendimento dos Usuários 
do sistema Único de sUs no Município de castanhal, em conformidade com 
os ditames da constituição federal, lei federal nº 8.666/93 e suas alterações, 
em específico no seu Artigo 25, “caput”, bem como Lei Federal nº. 8080/90, e 
outros. Período do recebimento dos documentos: 01/04/2022 a 31/07/2022, 
das 08:00h às 14:00h na secretaria Municipal de suprimentos e licitação, 
sito à av. Barão do rio Branco nº 2232, Bairro: centro, neste Município. o 
Edital poderá ser obtido no endereço eletrônico: licitacao.sesma@castanhal.
pa.gov.br. as dúvidas quanto ao procedimento de credenciamento poderão 
ser dirimidas pela comissão de Permanente de licitação - cPl. igor Valente 
teixeira - Presidente da cPL.

Protocolo: 777682

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE IPIXUNA DO PARÁ

.

aViso de LicitaÇÃo 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 017/2022-Pe

a PrEfEitUra MUNiciPal dE iPiXUNa do Pará, torNa PÚBlico a todos 
os iNtErEssados ao ProcEsso licitatÓrio QUE tEM coMo oBJEto: 
coNtrataÇÃo dE iNstitUiÇÃo fiNaNcEira Para PrEstaÇÃo dE sErvi-
Ços dE PaGaMENto da folHa dE salário dos sErvidorEs ativos, 
EfEtivos, coNtratados, coMissioNados, da PrEfEitUra MUNiciPal 
dE iPiXUNa do Pará, coNcEssÃo dE crÉdito coNsiGNado EM folHa 
dE PaGaMENto do MUNicÍPio dE iPiXUNa do Pará/Pa. a abertura será no 
dia 12/04/2022, às 08:30 horas www.portaldecompraspublicas.com.br, infor-
mações e-mail: licitacao@ipixunadopara.pa.gov.br.

arteMes siLVa de oLiVeira-PrEfEito MUNiciPal
Protocolo: 777683

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ

.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 221/2022-FMs/PMM 
Processo administrativo nº 15.070/2021-PMM autuado na mo-
dalidade, Pregão eletrônico (srP) Nº 083/2021-cPL/PMM. objeto 
do contrato: aquisição de fórmula para alimentação enteral ou oral para 
atendimento do fundo Municipal de saúde de Marabá. Empresa: f car-
doso E cia ltda, inscrita no cNPJ sob n° 04.949.905/0001-63. valor: 
r$ 299.955,00 (duzentos e noventa e nove mil novecentos e cinquenta 
reais) dotações orçamentárias: 10 302 0012 2.055 atenção Média e alta 
complexidade -Mac/siH, Elemento de despesas: 3.3.90.30.00 Material de 
consumo. data da assiNatUra 24 de março de 2022. LUciaNo LoPes 
DIAS - Secretário Municipal de Saúde de Marabá /PA.

Protocolo: 777685

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
secretaria MUNiciPaL de ViaÇÃo e oBras PÚBLicas

eXtrato ao coNtrato Nº 188/2022/seVoP
Processo administrativo nº 19.631/2021-ceL/seVoP/PMM, autuado 
na modalidade PrEGÃo PrEsENcial (srP) Nº 067/2021-cEl/PMM, que 
gerou a ata de registro de Preços Nº 027/2022-cEl/sEvoP/PMM, objeto: 
coNtrataÇÃo dE EMPrEsa EsPEcialiZada EM forNEciMENto dE Ja-
NElas E Portas EM BliNdEX E Portas E JaNElas No vidro coMUM, 
coM iNstalaÇÃo, Para atENdEr as NEcEssidadEs da sEcrEtaria MU-
NiciPal dE oBras E viaÇÃo PUBlica - sEvoP. Empresa: s & a iMPac-
tUs coNstrUÇÃo dE EdÍficios, solUÇÕEs E sErviÇos EirEli, cNPJ: 
05.423.002/0001-07; valor r$ 30.158,00 (trinta mil, cento e cinquenta e oito 
reais), assinatura 25/03/2022, vigência: 31/12/2022. Fábio cardoso Mo-
reira, secretário de obras.

Protocolo: 777686

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo PreseNciaL (srP) Nº 027/2022-cPL/PMM
Processo Nº 4.395/2022-PMM, tipo: Menor preço por lote. data do 
certame: 14/04/2022. Horário: 09:00 (horário local do município de Marabá/
Pa). objeto: rEGistro dE PrEÇo Para EvENtUal aQUisiÇÃo dE MatE-
riais E EQUiPaMENtos Para atENdEr o ProJEto dE HidroPoNia da 
sEcrEtaria MUNiciPal dE aGricUltUra. Íntegra do Edital no site do Portal 
da transparência da Prefeitura de Marabá https://www.governotransparente.
com.br/44669490, mural de licitações no site do tcM/Pa https://www.tcm.
pa.gov.br/mural-de-licitacoes/ e na sala da comissão Permanente de licita-
ção cPl/PMM, localizada no edifício Ernesto frota, avenida vP 08, folha 26, 
Quadra 07, lote 04, Bairro Nova Marabá, 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), 28/03/2022.

MaUricio carVaLHo casteLo BraNco
Pregoeiro cPl/PMM

Portaria nº 831/2022-GP

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico (srP) Nº 028/2022-cPL/PMM 
Processo Nº 4.208/2022-PMM, tipo: Menor Preço por item. Modo de 
disputa: aBErto/fEcHado. data do certame: 13/04/2022. Horário: 09:00 
(horário de Brasília-df). objeto rEGistro dE PrEÇos Para EvENtUal aQUi-
siÇÃo dE EQUiPaMENtos E MatEriais dE iNforMática Para atENdEr a 
sEcrEtaria MUNiciPal dE aGricUltUra. UasG: 925213. Íntegra do Edital 
no site: https://www.gov.br/compras/pt-br/, informações: sala da cPl/PMM 
- edifício Ernesto frota, situada na avenida vP 08, folha 26, Quadra 07, lote 
04-subsolo, Bairro: Nova Marabá, cEP: 68.509-060, Marabá, Pará. telefone: 
(94) 3322-1646, das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min 
ou pelo e-mail: licitacao@maraba.pa.gov.br. Marabá (Pa), 28/03/2022.

GaBrieL saLes Freitas
Pregoeiro cPl/PMM

Portaria nº 831/2022-GP
Protocolo: 777687

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
aViso de reaBertUra de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 016/2022-cPL/PMM
Processo Nº 1.884/2022-PMM, tipo: Menor Preço por item. Modo de 
disputa: aBErto/fEcHado. data do certame: 18/04/2022. Horário: 09:00 
(horário de Brasília-df). aQUisiÇÃo dE 01 (UM) vEÍcUlo Novo, ZEro KM, 
tiPo MotociclEta, dEstiNado a sUPrir as NEcEssidadEs do GaBiNE-
tE do PrEfEito. UasG: 925213. Íntegra do Edital no site: https://www.gov.
br/compras/pt-br/, informações: sala da cPl/PMM - edifício Ernesto frota, 
situada na avenida vP 08, folha 26, Quadra 07, lote 04-subsolo, Bairro: 
Nova Marabá, cEP: 68.509-060, Marabá, Pará. telefone: (94) 3322-1646, 
das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min ou pelo e-mail: 
licitacao@maraba.pa.gov.br. Marabá (Pa), 28/03/2022.

rodriGo soUsa Barros
Pregoeiro cPl/PMM

Portaria nº 831/2022-GP
Protocolo: 777688

PrFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
secretaria MUNiciPaL de ViaÇÃo 

e oBras PÚBLicas
extrato de termo aditivo - 1º termo aditivo quantitativo com percentual 
19,23682% equivalente a r$ 90.365,38, e decréscimo com percentual de 
1,64524% equivalente a r$ 7.717,87 adequando o valor global do contra-
to para r$ 552.399,76 - contrato administrativo Nº 412/2021-sEvoP/PMM, 
referente ao Processo licitatório nº 12.939/2021/PMM, tomada de Preços nº 
026/2021-cEl/sEvoP/PMM. objeto: contratação de empresa de engenharia 
para execução da obra de drenagem na travessa Planalto com avenida Gaia-
pós, no Bairro liberdade, Núcleo cidade Nova, no Município de Marabá/Pa. 
Empresa: coNstrUtora vlM ltda, cNPJ Nº: 09.269.899/0001-17. assina-
tura: 28/03/2022, Marabá/Pa.

secretaria de viação e obras Públicas
FÁBio cardoso Moreira

secretário
Protocolo: 777689
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eXtrato de terMo de HoMoLoGaÇÃo
terMo de HoMoLoGaÇÃo reFereNte ao PreGÃo 
eLetrÔNico (srP) Nº 081/2021-ceL/seVoP/PMM 

Processo n° 26.605/2021-PMM-ceL/seVoP/PMM. objeto: rEGistro 
dE PrEÇos Para EvENtUal aQUisiÇÃo dE tEstEs, visaNdo a rEaliZa-
ÇÃo dE EXaMEs dE BioQUÍMica, UriaNálisE, coaGUlaÇÃo, GasoMEtria, 
iMUNoloGia, HorMÔNios E HEMatoloGia, coM forNEciMENto dE tUBos 
E sEriNGas Para GasoMEtria EQUivalENtE Às NEcEssidadEs do QUaN-
titativo dE EXaMEs, coM cEssÃo dE rEaGENtEs E Uso dE aParElHos 
aUtoMatiZados E sEMi-aUtoMatiZados No rEGiME dE coModato Para 
sErEM UtiliZados Na rEdE HosPitalar, UNidadEs E cENtros dE saÚdE 
do MUNicÍPio dE MaraBá/Pa, conforme Edital e seus anexos. Homologado 
a empresa: ortoMÉdica distriBUidora dE ProdUtos ortoPÉdicos E 
HosPitalarEs - cNPJ nº 14.229.621/0001-56, vencedora do certame, no valor 
total de r$ 13.591.180,00. constatada a regularidade dos atos a autoridade 
competente HoMoloGa a adjudicação do processo. Marabá - Pa, 25/03/2022, 
Luciano Lopes Dias - Secretário Municipal de Saúde.

Protocolo: 777690
aViso de LicitaÇÃo

Processo de LicitaÇÃo N° 5.623/2022-PMM 
PreGÃo PreseNciaL (srP) Nº 019/2022-ceL/seVoP/PMM 

tipo Menor Preço Por lote. data da sessão: 14/abri/2022 - 09:00h (horário lo-
cal). objeto: rEGistro dE PrEÇo Para EvENtUal aQUisiÇÃo dE UNiforMEs 
dEstiNados aos sErvidorEs do sErviÇo dE saNEaMENto aMBiENtal dE 
MaraBá - ssaM. recursos: Erário Municipal - integra do Edital e informações: 
sala da cEl/sEvoP/PMM - Prédio da secretaria Municipal de obras - sEvoP, rod. 
Br 230 - Km 5,5 - Bairro Nova Marabá, Marabá, Pará, das 08:00 às 18:00, ou 
pelo e-mail: sevop.licitacao@maraba.pa.gov.br, ou no portal do tcM/Pa, ou pelo 
Portal da transparência/Marabá. Georgeton r Morais - Pregoeiro.

Protocolo: 777691

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PARAGOMINAS

.

aViso de sUsPeNsÃo  
Por coNVeNiÊNcia da adMiNistraÇÃo, 

Fica sUsPeNso o Processo LicitatÓrio 
toMada de PreÇos N° 2/2022-00002 

objeto: contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos espe-
cializados na área de tecnologia da informação, em desenvolvimento de Pla-
taforma Eletrônica para tramitação de Processos e Protocolo, incluindo licença 
de software e armazenamento das informações em nuvem, Município de Pa-
ragominas/Pa. informamos ainda que a publicação da suspensão e a data da 
nova abertura acontecerá nos meios de comunicação utilizados anteriormen-
te. Luciana Brito Vieira - Presidente da cPL. Portaria n° 03/2022-GPP.

aViso de LicitaÇÃo deserta 
PreGÃo eLetrÔNico nº 9/2022-00018 

O Município de PARAGOMINAS - PA, por intermédio do Pregoeiro, torna 
público que a licitação na modalidade PrEGÃo ElEtrÔNico, tipo menor pre-
ço, objetivando a aquisição de gênero alimentício perecíveis e não perecíveis, 
para atender aos alunos matriculados nos cursos ofertados pelo instituto fe-
deral de Educação ciências e tecnologia do Pará - ifPa foi declarada dEsErta 
pelo Pregoeiro. Nesse sentido, comunicamos que o referido processo foi rEa-
GENdado para o dia 12/04/2022 às 09:00hs. o Edital e seus anexos encon-
tram-se à disposição dos interessados no Portal de compras Públicas, a partir 
da publicação deste aviso, no horário de expediente. Paragominas-Pa, 25 de 
Março de 2022. elmaicon souza da conceição - Pregoeiro.

aViso de LicitaÇÃo 
PreGÃo eLetrÔNico n° 9/2022-00026 

objeto: contratação de serviços de transporte e locação de veículos através 
de: ônibus, veículos utilitários, leve tipo sedan, caminhonete e pick-up, para 
atender as atividades das secretarias Municipais de: Governo, Planejamento e 
desenvolvimento, assuntos Jurídicos, agricultura, em suas ações através dos 
trabalhos que vem sendo desenvolvidos na Zona Urbana e rural deste Muni-
cípio. data de abertura: 12/04/2022 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: 29/03/2022. simone rodrigues 
deziderio - Pregoeira. Portaria n° 04/2022-GPP.

Protocolo: 777694

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PARAUAPEBAS

.

estado do ParÁ
MUNiciPio de ParaUaPeBas

PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas
coNcUrso PÚBLico - editaL Nº 001/2017/ProFessores- Ns

aViso de NoMeaÇÃo
o Prefeito Municipal de Parauapebas, no uso de suas atribuições, torna 
pública a NoMEaÇÃo em cumprimento da decisão judicial em favor da candi-

data Maria valdiNEtE sEaBra PiNto, expedida no Processo nº 0803073-
59.2020.814.0040, aprovada no concurso Público nº 001/2017/Professores 
- Ns, destinado ao preenchimento de vaga para o cargo de ProfEssor dE 
EdUcaÇÃo Básica i – Educação infantil – ciclos iniciais – Zona Urbana, para 
o quadro de pessoal efetivo de Nível superior da Prefeitura e coNvoca para 
comparecer na sede da Prefeitura Municipal, secretaria Municipal de adminis-
tração/coordenadoria de treinamentos e recursos Humanos - ctrH, locali-
zada no Morro dos ventos, Quadra Especial, s/n, Bairro Beira rio ii, no dia 12 
de abril de 2022 às 09:30hs, munido de cópia legível dos documentos, das 
certidões e da via original dos exames, conforme Edital Nº 001/2017-abertu-
ra e Edital Nº 02/2018 – Retificações.
carGo 5: ProFessor de edUcaÇÃo BÁsica i – educação infantil – 
ciclos iniciais – Zona Urbana:
Ordem de Classificação-Nome-Portaria/Ano;
88 - Maria VaLdiNete seaBra PiNto – 096/2022.

Parauapebas (Pa), 29 de março de 2022.
darci José Lermen

Prefeito Municipal de Parauapebas
Protocolo: 777472

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas

terMo de iNdiciaÇÃo
a comissão de Processo administrativo disciplinar, designada pela Portaria nº 
015, de 12 de janeiro de 2022, do Exmº Prefeito deste Município, publicada 
em 21 de janeiro de, tendo ultimada a coleta de provas, decide para o fim 
previsto no artigo 226, da lei Municipal nº 4.231/02 - Estatuto dos servidores 
Públicos do Município de Parauapebas iNdiciar o servidor adonias ferreira 
lima sousa, Matrícula, 1685, ocupante do cargo efetivo de Professor, na se-
cretaria Municipal de Educação – SEMED, devidamente qualificado nos autos, 
pelas razões de fato e de direito a seguir expostas. 
• Infrações do Artigo 181, no seguinte inciso:
01 - inciso Xi - valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem 
em detrimento da dignidade da função pública;
Conforme ficou provado abaixo:
irregularidade 01 – o servidor adonias ferreira lima sousa valeu-se do 
cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem em detrimento da dignidade 
da função pública, quando durante as atribuições do seu cargo assediou seus 
alunos, agravando ainda mais pelo fato de serem menores e idade, todos na 
faixa etária de 10 a 13 ano de idade, e ainda utilizando se do local de traba-
lho, especificamente, a sala onde ele ministrava sus aulas para importunar 
sexualmente seus alunos menores de idade quando a função do mesmo era 
dar proteção aos seus alunos naquele ambiente, causando transtornos aos 
profissionais e aos pais e alunos da Escola Sandra Maria, local onde à época 
o servidor servia este Município através da secretaria Municipal de Educação, 
desviando se de sua conduta profissional agindo em confronto com as éticas 
das instituições.
vejamos o relato do aluno (menor) f. s. v. perante a autoridade Policial,12 anos
de idade, folha 44 dos autos do Processo de sindicância, Portaria 105 de 16 
de abril de 2018, publicada em 07 de maio de 2018 (anexo deste processo).
Neste relato podemos observar a firmeza nas falas do Aluno (menor) F. S. V. e 
nos relatos dos outros alunos que seguem às folhas 46 a 63, perante a auto-
ridade Policial e nos relatos prestados na escola saNdra Maria às folhas 08 
a 12 do Processo de sindicância anexado aos autos deste Processo, podemos 
observar que não há dissonância entre as falas todos foram uníssonos ficando 
claro o desvio de conduta do arguido.
Em face do que restou apurado, a comissão de Processo administrativo dis-
ciplinar determina que a servidor adonias ferreira lima sousa, seja citado 
por edital, tendo em vista que o mesmo se encontra em lugar incerto e não 
sabido, nos termos do artigo 228, da lei Municipal nº 4.231/02, para apresen-
tar defesa escrita pessoalmente, ou por procurador legalmente constituído, no 
prazo de 15 (quinze) dias a partir da última publicação do edital.

Parauapebas-Pa, 15 de março de 2022.
alessandro sousa silva

Presidente
Monalisa odonay rego da silva

secretária
Wellington José do Nascimento ramos

Membro
Protocolo: 777308

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA MARIA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta Maria do ParÁ
aVisos de ratiFicaÇÃo

disPeNsa Nº 7/2022-00001
recoNHeÇo a dispensa de licitação fundamentada no art. 24, inciso X, 
da lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas atualizações posteriores e 
em consonância com o parecer jurídico acostado aos autos, para a contra-
tação da(o) Joelma de sousa takahara, referente à locação de imóvel para 
fins não residenciais para o Funcionamento da  Secretaria Municipal de Meio 
ambiente do Município de santa Maria do Pará. Geney diego silva Freitas  - 
secretário Municipal de Meio ambiente.

disPeNsa Nº 7/2022-00002 
recoNHeÇo a dispensa de licitação fundamentada no art. 24, inciso X, da 
lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas atualizações posteriores e em con-
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sonância com o parecer jurídico acostado aos autos, para a contratação da(o) 
valdenir Barbosa de araujo, referente à locação de imóvel Para fins não resi-
denciais para o funcionamento  destacamento da Policia Militar de taciateua/Pa, 
visando atender as  necessidades da secretaria Municipal de administração de 
santa Maria do Pará. alcir costa da silva - Prefeito Municipal.

disPeNsa Nº 7/2022-00003 
recoNHeÇo a dispensa de licitação fundamentada no art. 24, inciso X, da 
lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas atualizações posteriores e em 
consonância com o parecer jurídico acostado aos autos, para a contratação 
da(o) Elza Yoko Taniyama, referente à Locação de Imóvel para fins não Resi-
denciais para o funcionamento da Empresa de assistência técnica e Extensão 
rural do Estado do Pará - EMatEr/Pa, visando atender as necessidades da 
secretaria Municipal de agricultura de santa Maria do Pará. alcir costa da 
silva - Prefeito Municipal.

disPeNsa Nº 7/2022-00004 
recoNHeÇo a dispensa de licitação fundamentada no art. 24, inciso X, da 
lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas atualizações posteriores e em 
consonância com o parecer jurídico acostado aos autos, para a contratação 
da(o) Joana Araujo da Silva Alencar, referente à Locação de Imóvel para fins 
não residenciais para o funcionamento da casa da Banda Marcial, objetivan-
do atender as necessidades da secretaria Municipal Educação de santa Maria 
do Pará/Pa. Edilson Graciano de Aquino - Secretário Municipal de Educação.

disPeNsa Nº 7/2022-00005
recoNHeÇo a dispensa de licitação fundamentada no art. 24, inciso X, da 
lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas atualizações posteriores e em 
consonância com o parecer jurídico acostado aos autos, para a contratação 
da(o) ana Julia souza de oliveira, referente à locação de imóvel Para serviços 
de atendimento Móvel de Urgência - samu,  objetivando atender as necessi-
dades do fundo Municipal de saúde do Município  de santa Maria do Pará/Pa. 
Jorge Luis da Silva Alexandre - Secretário Municipal de Saúde.

disPeNsa Nº 7/2022-00006 
recoNHeÇo a dispensa de licitação fundamentada no art. 24, inciso X, da 
lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas atualizações posteriores e em 
consonância com o parecer jurídico acostado aos autos, para a contratação 
da(o) rita de cassia Evangelista de lima, referente à locação de imóvel Para 
centro de atendimento Psicossocial - caps, objetivando  atender as necessi-
dades do fundo Municipal de saúde do Município de santa  Maria do Pará/Pa. 
Jorge Luis da Silva Alexandre - Secretário Municipal de Saúde.

disPeNsa Nº 7/2022-00007 
recoNHeÇo a dispensa de licitação fundamentada no art. 24, inciso X, da 
lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas atualizações posteriores e em 
consonância com o parecer jurídico acostado aos autos, para a contratação 
da(o) Maria ducielia rodrigues Pereira, referente à locação de imóvel Para 
casa do indio, objetivando atender as necessidades do  fundo Municipal de 
saúde do Município de santa Maria do Pará/Pa. Jorge Luis da silva alexan-
dre - Secretário Municipal de Saúde.

Protocolo: 777695

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM

.

secretaria MUNiciPaL de Meio aMBieNte-seMMa
desiGNa serVidor(a) MUNiciPaL Para FiscaL de coNtrato da 
secretaria MUNiciPaL de Meio aMBieNte de saNtarÉM.
o secretário Municipal de Meio ambiente de santarém/Pa, João antônio Paiva 
de albuquerque, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo decreto 
nº 007/2021 GaP/PMs:
resoLVe: 
art. 1º designar o servidor Marcos aNdrÉ loBato costa, matricula 
89.245, lotado na secretaria Municipal de Meio ambiente - sEMMa, para exer-
cer a função de fiscal de contrato que tem por objeto a aQUisiÇÃo dE Ma-
tEriais Para iMPlaNtaÇÃo dE UM sistEMa dE sEGUraNÇa ElEtrÔNica 
atravÉs dE circUito fEcHado.
art. 2º - Para fiscal substituto fica designado a seguinte servidora:
•  CLAUDIA BRUNA MAIA BATISTA, matrícula 87.135.
art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ ciÊNcia. cUMPra-sE. santarém, 28 de março de 2022

JoÃo aNtÔNio PaiVa de aLBUQUerQUe
secretário Municipal de Meio ambiente

decreto nº 007/2021 - GaP/PMs
Protocolo: 777696

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ

.

eXtrato de coNtrato
oriGeM: reGistro de PreÇos Para PreGÃo 

eLetrÔNico Nº 9/2022-1201001-Pe-srP-PMsat/FMs
objeto: rEGistro dE PrEÇos Para EvENtUal E fUtUra coNtrataÇÃo 
dE EMPrEsa EsPEcialiZada Para aQUisiÇÃo dE MEdicaMENtos dE Hi-
PErdia, Para atENdEr as dEMaNdas da sEcrEtaria MUNciPal dE saÚ-
dE do MUNicÍPio dE saNto aNtÔNio do taUá.
coNtratada: PolYMEdH. EirEli - cNPJ: 63.848.345/0001-10.

coNtratos: Nº 1803001/2022 - PE-srP-PMsat/fMs - r$ 140.274,00 
(cento e quarenta mil e duzentos e setenta e quatro reais).
coNtratada: r. c. ZaGallo MarQUEs E cia ltda, cNPJ: 83.929.976/0001-70.
coNtratos: Nº 1803002/2022 - PE-srP-PMsat/fMs - r$ 56.952,00 (cin-
quenta e seis mil e novecentos e cinquenta e dois reais).
fundamento na lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, na lei nº 8.666/93 e 
nas demais normas vigentes.
data da assiNatUra 18 de março de 2022.

eVaNdro correa da siLVa
Prefeito Municipal

Protocolo: 777698

eXtrato de coNtrato
oriGeM: reGistro de PreÇos Para PreGÃo 

eLetrÔNico Nº 9/2021-1312002-Pe-srP/PMsat
objeto: rEGistro dE PrEÇos Para EvENtUal E fUtUra coNtrataÇÃo 
dE EMPrEsa EsPEcialiZada Para o forNEciMENto dE MatEriais dE 
EXPEdiENtE (EM GEral), Para atENdEr as dEMaNdas do MUNicÍPio dE 
saNto aNtÔNio do taUá, sEcrEtarias E fUNdos MUNiciPais.
coNtratada: tUdÃo coMÉrcio sErviÇo & rEPrEsENtaÇÃo liMitada - 
ME - cNPJ: 39.715.371/0001-95.
coNtratos: Nº 1703001/2022 - PE-srP/sEMad - r$ 1.890,44 (um mil e 
oitocentos e noventa reais e quarenta e quatro centavos); Nº 1703002/2022 - 
PE-srP/sEMEd - r$ 2.549,18 (dois mil e quinhentos e quarenta e nove reais e 
dezoito centavos); Nº 1703003/2022 - PE-srP/fUNdEB - r$ 4.897,50 (quatro 
mil e oitocentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos); Nº 1703004/2022 
- PE-srP/fMs - r$ 754,84 (setecentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e 
quatro centavos); Nº 1703005/2022 - PE-srP/fMas - r$ 1.956,74  (um mil e 
novecentos e cinquenta e seis reais e setenta e quatro centavos).
coNtratada: vs dElGado coMÉrcio dE artiGos dE EscritÓrio Ei-
rEli - EPP - cNPJ: 12.665.218/0001-44.
coNtratos: Nº 1703006/2022 - PE-srP/sEMad - r$ 83.279,80 (oi-
tenta e três mil e duzentos e setenta e nove reais e oitenta centavos); Nº 
1703007/2022 - PE-srP/sEMEd - r$ 50.978,89 (cinquenta mil e novecentos 
e setenta e oito reais e oitenta e nove centavos); Nº 1703008/2022 - PE-srP/
fUNdEB - r$ 105.911,46 (cento e cinco mil e novecentos e onze reais e 
quarenta e seis centavos); Nº 1703009/2022 - PE-srP/fMs - r$ 37.602,74  
(trinta e sete mil e seiscentos e dois reais e setenta e quatro centavos); Nº 
1703010/2022 - PE-srP/fMas - r$ 26.906,19  (vinte e seis mil e novecentos 
e seis reais e dezenove centavos).
fundamento na lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, na lei nº 8.666/93 e 
nas demais normas vigentes.

data da assiNatUra 17 de março de 2022.
eVaNdro correa da siLVa

Prefeito Municipal
Protocolo: 777700

PreFeitUra MUNiciPaL de saNto aNtÔNio do taUÁ
eXtrato de coNtrato

oriGeM: toMada de PreÇos Nº 2/15022022 - tP- PMsat
objeto: rEforMa E ilUMiNaÇÃo do Estádio MUNiciPal dE saNto aN-
tÔNio do taUá.
coNtratada: PrEstadora dE sErviÇos 2 irMÃos - cNPJ: 
04.225.683/0001-36.
coNtrato: Nº 1703001/2022 - tP-PMsat - valor Global: r$ 219.205,27 
(duzentos e dezenove Mil e duzentos e cinco reais e vinte e sete centavos). 
lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores.
data da assiNatUra 17 de março de 2022.

eVaNdro correa da siLVa
Prefeito Municipal

Protocolo: 777702

PreFeitUra MUNiciPaL de saNto aNtÔNio do taUÁ
eXtrato de coNtrato

oriGeM: disPeNsa de LicitaÇÃo: 7/0303001/2022 - dL - PMsat.
objeto: aQUisiÇÃo dE MatEriais ElÉtricos Para ilUMiNaÇÃo PÚBlica, 
Para atENdEr as dEMaNdas do MUNicÍPio dE saNto aNtÔNio do taUá.
coNtratada: J.c.P. Prado coMErcio EirEli - cNPJ: 21.254.778/0001-05.
coNtrato: Nº 1103001/2022, valor total: r$ 17.484,50 (dezessete mil 
quatrocentos e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos). lei federal nº 
8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores.
data da assiNatUra 11 de março de 2022.

eVaNdro correa da siLVa
Prefeito Municipal

Protocolo: 777705

PreFeitUra MUNiciPaL de saNto aNtÔNio do taUÁ
eXtrato de coNtrato

oriGeM: carta coNVite Nº 1/0012022 - cc- PMsat
objeto: rEforMa dE 01 (UMa) PoNtE dE MadEira Na coMUNidadE do 
KM 24 localiZada Na Estrada dE acEsso a coMUNidadE vila alEGrE.
coNtratada: B vista coMÉrcio & coNstrUÇÕEs - 
cNPJ: 27.904.643/0001-16.
coNtrato: Nº 2501001/2022- cc-PMsat, valor total: r$ 187.800,65 
(cento e oitenta e sete mil e oitocentos reais e sessenta e cinco centavos). lei 
federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores.
data da assiNatUra 25 de janeiro de 2022.

eVaNdro correa da siLVa
Prefeito Municipal

Protocolo: 777706
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eXtrato de coNtrato
oriGeM: reGistro de PreÇos Para PreGÃo 

eLetrÔNico Nº 9/2022-1301001-Pe-srP-PMsat-FMs
objeto: rEGistro dE PrEÇos Para EvENtUal E fUtUra coNtrataÇÃo 
dE EMPrEsa EsPEcialiZada EM forNEciMENto dE MEdicaMENtos Psi-
cotrÓPicos, Para atENdEr as dEMaNdas da sEcrEtaria dE saÚdE do 
MUNicÍPio dE saNto aNtÔNio do taUá.
coNtratada: PolYMEdH. EirEli - cNPJ: 63.848.345/0001-10.
coNtrato: Nº 1803003/2022 - PE-srP-PMsat/fMs - r$ 189.435,60 (cento 
e oitenta e nove mil e quatrocentos e trinta e cinco reais e sessenta centavos).
coNtratada: r. c. ZaGallo MarQUEs E cia ltda, cNPJ: 83.929.976/0001-70.
coNtrato: Nº 1803004/2022 - PE-srP-PMsat/fMs - r$ 27.452,40 (vin-
te e sete mil e quatrocentos e cinquenta e dois reais e quarenta centavos).
fundamento na lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, na lei nº 8.666/93 e 
nas demais normas vigentes.
data da assiNatUra 18 de março de 2022.

eVaNdro correa da siLVa
Prefeito Municipal

Protocolo: 777709

eXtrato de coNtrato
oriGeM: reGistro de PreÇos Para PreGÃo 

eLetrÔNico Nº 9/2022-1101001-Pe-srP-PMsat/FMs
objeto: rEGistro dE PrEÇos Para EvENtUal E fUtUra coNtrataÇÃo 
dE EMPrEsa EsPEcialiZada EM forNEciMENto dE MEdicaMENtos da 
farMácia Básica, Para atENdEr as dEMaNdas da sEcrEtaria dE saÚ-
dE do MUNicÍPio dE saNto aNtÔNio do taUá.
coNtratada: PolYMEdH. EirEli - cNPJ: 63.848.345/0001-10.
coNtrato: Nº 2303001/2022 - PE-srP-PMsat/fMs - r$ 608.119,80 (seis-
centos e oito mil e cento e dezenove reais e oitenta centavos).
coNtratada: r. c. ZaGallo MarQUEs E cia ltda, cNPJ: 83.929.976/0001-70.
coNtrato: Nº 2403001/2022 - PE-srP-PMsat/fMs - r$ 59.256,00 (cin-
quenta e nove mil e duzentos e cinquenta e seis reais).
fundamento na lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, na lei nº 8.666/93 e 
nas demais normas vigentes.
data da assiNatUra 23 de março de 2022 e 24 de março de 2022.

eVaNdro correa da siLVa
Prefeito Municipal

Protocolo: 777710

eXtrato de coNtrato
oriGeM: reGistro de PreÇos Para PreGÃo 

eLetrÔNico Nº 9/2022-1301002-Pe-srP-PMsat-FMe.
objeto: rEGistro dE PrEÇos Para EvENtUal E fUtUra coNtrataÇÃo dE 
EMPrEsa EsPEcialiZada EM aQUisiÇÃo dE GÊNEros aliMENtÍcios PErE-
cÍvEis E NÃo PErEcÍvEis, Para atENdEr aos alUNos da rEdE MUNiciPal 
dE ENsiNo do MUNicÍPio dE saNto aNtÔNio do taUá, coNforME as di-
rEtriZEs do ProGraMa NacioNal dE aliMENtaÇÃo Escolar (PNaE).
coNtratada: aPs castro coMÉrcio EirEli - EPP - cNPJ: 25.080.014/0001-93.
coNtrato: Nº 1803005/2022 - PE-srP/sEMEd - r$ 276.263,84 (duzentos e 
setenta e seis mil e duzentos e sessenta e três reais e oitenta e quatro centavos).
coNtratada: E. v. dE liMa MiNi MErcado EirEli - cNPJ: 22.064.524/0001-89.
coNtrato: Nº 1803006/2022 - PE-srP/sEMEd - r$ 336.897,50 (trezentos 
e trinta e seis mil e oitocentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos).
coNtratada: r c v r dE olivEira ltda - EPP - cNPJ: 15.300.567/0001-50.
coNtrato: Nº 2103001/2022 - PE-srP/sEMEd - r$ 282.684,90 (duzentos 
e oitenta e dois mil e seiscentos e oitenta e quatro reais e noventa centavos).
fundamento na lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, na lei nº 8.666/93 e 
nas demais normas vigentes.
data da assiNatUra 18 de março de 2022 e 21 de março de 2022

eVaNdro correa da siLVa
Prefeito Municipal

Protocolo: 777711

PreFeitUra MUNiciPaL de saNto aNtÔNio do taUÁ
aViso de HoMoLoGaÇÃo

o Município de santo antônio do tauá torna Publica a HoMoloGaÇÃo do 
rEGistro dE PrEÇos para PrEGÃo ElEtrÔNico Nº 9/2022-1301001-PE
-srP-PMsat-fMs.
objeto: rEGistro dE PrEÇos Para EvENtUal E fUtUra coNtrataÇÃo 
dE EMPrEsa EsPEcialiZada EM forNEciMENto dE MEdicaMENtos Psi-
cotrÓPicos, Para atENdEr as dEMaNdas da sEcrEtaria dE saÚdE do 
MUNicÍPio dE saNto aNtÔNio do taUá, em favor das Empresas: PolY-
MEdH.EirEli - cNPJ: 63.848.345/0001-10 e r c Zagallo Marques & cia ltda 
- cNPJ: 83.929.976/0001-70.
data dE HoMoloGaÇÃo: 14/03/2022

eVaNdro corrÊa da siLVa
Prefeito Municipal de santo antônio do tauá

Protocolo: 777746

PreFeitUra MUNiciPaL de saNto aNtÔNio do taUÁ
aViso de HoMoLoGaÇÃo

o Município de santo antônio do tauá torna Publica a HoMoloGaÇÃo do 
rEGistro dE PrEÇos para PrEGÃo ElEtrÔNico Nº 9/2022-1101001-PE
-srP-PMsat-fMs.
objeto: rEGistro dE PrEÇos Para EvENtUal E fUtUra coNtrataÇÃo 
dE EMPrEsa EsPEcialiZada EM forNEciMENto dE MEdicaMENtos da 
farMácia Básica, Para atENdEr as dEMaNdas da sEcrEtaria dE saÚ-
dE do MUNicÍPio dE saNto aNtÔNio do taUá, em favor das Empresas: 
PolYMEdH.EirEli - cNPJ: 63.848.345/0001-10 e r c Zagallo Marques & cia 
ltda - cNPJ: 83.929.976/0001-70.
data dE HoMoloGaÇÃo: 18/03/2022

eVaNdro corrÊa da siLVa
Prefeito Municipal de santo antônio do tauá

Protocolo: 777751

PreFeitUra MUNiciPaL de saNto aNtÔNio do taUÁ
aViso de HoMoLoGaÇÃo

o Município de santo antônio do tauá torna Publica a HoMoloGaÇÃo do 
rEGistro dE PrEÇos para PrEGÃo ElEtrÔNico Nº 9/2022-1201001-PE
-srP-PMsat/fMs.
objeto: rEGistro dE PrEÇos Para EvENtUal E fUtUra coNtrataÇÃo 
dE EMPrEsa EsPEcialiZada Para aQUisiÇÃo dE MEdicaMENtos dE Hi-
PErdia, Para atENdEr as dEMaNdas da sEcrEtaria MUNciPal dE saÚ-
dE do MUNicÍPio dE saNto aNtÔNio do taUá, em favor das Empresas: 
PolYMEdH.EirEli - cNPJ: 63.848.345/0001-10 e r c Zagallo Marques & cia 
ltda - cNPJ: 83.929.976/0001-70.
data dE HoMoloGaÇÃo: 14/03/2022

eVaNdro corrÊa da siLVa
Prefeito Municipal de santo antônio do tauá

Protocolo: 777744

PreFeitUra MUNiciPaL de saNto aNtÔNio do taUÁ
aViso de HoMoLoGaÇÃo

o Município de santo antônio do tauá torna Publica a HoMoloGaÇÃo do 
rEGistro dE PrEÇos para PrEGÃo ElEtrÔNico Nº 9/2022-1301002-PE
-srP-PMsat-fME.
objeto: rEGistro dE PrEÇos Para EvENtUal E fUtUra coNtrataÇÃo dE 
EMPrEsa EsPEcialiZada EM aQUisiÇÃo dE GÊNEros aliMENtÍcios PErE-
cÍvEis E NÃo PErEcÍvEis, Para atENdEr aos alUNos da rEdE MUNiciPal 
dE ENsiNo do MUNicÍPio dE saNto aNtÔNio do taUá, coNforME as dirE-
triZEs do ProGraMa NacioNal dE aliMENtaÇÃo Escolar (PNaE), em favor 
das Empresas: aPs castro coMÉrcio EirEli EPP - cNPJ: 25.080.014/0001-
93; r c v r dE olivEira ltda - EPP - cNPJ: 15.300.567/0001-50 e E. v. dE 
liMa MiNi MErcado EirEli - cNPJ: 22.064.524/0001-89.
data dE HoMoloGaÇÃo: 15/03/2022

eVaNdro corrÊa da siLVa
Prefeito Municipal de santo antônio do tauá

Protocolo: 777768

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
eXtrato de ata de reGistro de PreÇos Nº 1603003/2022 - cPL/PMsat 
e Nº 1603004/2022 - cPL/PMsat. Processo administrativo 0301002/2022 - 
cPl-PMsat. origem: rEGistro dE PrEÇos para PrEGÃo ElEtrÔNico Nº 
9/2022-1301001-PE-srP-PMsat-fMs. objeto: rEGistro dE PrEÇos Para 
EvENtUal E fUtUra coNtrataÇÃo dE EMPrEsa EsPEcialiZada EM for-
NEciMENto dE MEdicaMENtos PsicotrÓPicos, Para atENdEr as dE-
MaNdas da sEcrEtaria dE saÚdE do MUNicÍPio dE saNto aNtÔNio 
do taUá, rEsolvE registrar os preços das Empresas: PolYMEdH. EirEli 
- cNPJ: 63.848.345/0001-10 - vencedora dos itens: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 
07, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 
33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 55 e 61, e r. c. 
ZaGallo MarQUEs E cia ltda, cNPJ: 83.929.976/0001-70 - vencedora dos 
itens: 13, 14, 20, 28, 31, 38, 49, 54, 57, 58, 59, 60. viGÊNcia: 12 (doze) 
meses a partir da data de assinatura.  a íntegra da ata estará disponível 
na sala da cPl localizada à Praças alcides Paranhos, N° 17 - centro -cEP: 
68.786-000 - santo antônio do tauá - Pa.

eVaNdro corrÊa da siLVa
PrEfEito MUNiciPal

Protocolo: 777796

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
eXtrato de ata de reGistro de PreÇos 1603001/2022 - cPL/PMsat 
e Nº 1603002/2022 - cPL/PMsat. Processo administrativo 1001001/2022-
cPl/PMsat. origem: rEGistro dE PrEÇos para PrEGÃo ElEtrÔNico Nº 
9/2022-1201001-PE-srP-PMsat/fMs. objeto: rEGistro dE PrEÇos Para 
EvENtUal E fUtUra coNtrataÇÃo dE EMPrEsa EsPEcialiZada Para 
aQUisiÇÃo dE MEdicaMENtos dE HiPErdia, Para atENdEr as dEMaN-
das da sEcrEtaria MUNciPal dE saÚdE do MUNicÍPio dE saNto aN-
tÔNio do taUá, rEsolvE registrar os preços das Empresas: PolYMEdH. 
EirEli - cNPJ: 63.848.345/0001-10 - vencedora dos itens: 01, 02, 04, 06, 
08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16 e 19 & r. c. ZaGallo MarQUEs E cia ltda, 
cNPJ: 83.929.976/0001-70 - vencedora dos itens: 03, 05, 07, 12, 17, 18. 
viGÊNcia: 12 (doze) meses a partir da data de assinatura.  a íntegra da ata 
estará disponível na sala da cPl localizada à Praças alcides Paranhos, N° 17 
- centro -cEP: 68.786-000 - santo antônio do tauá - Pa.

eVaNdro corrÊa da siLVa
PrEfEito MUNiciPal

Protocolo: 777794

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
eXtrato de ata de reGistro de PreÇos Nº 2103001/2022 - cPL/PMsat 
e Nº 2103002/2022 - cPL/PMsat. Processo administrativo 0301001/2022 - 
cPl-PMsat. origem: rEGistro dE PrEÇos para PrEGÃo ElEtrÔNico Nº 
9/2022-1101001-PE-srP-PMsat-fMs. objeto: rEGistro dE PrEÇos Para 
EvENtUal E fUtUra coNtrataÇÃo dE EMPrEsa EsPEcialiZada EM for-
NEciMENto dE MEdicaMENtos da farMácia Básica, Para atENdEr as 
dEMaNdas da sEcrEtaria dE saÚdE do MUNicÍPio dE saNto aNtÔNio 
do taUá, rEsolvE registrar os preços das Empresas: PolYMEdH. EirEli - 
cNPJ: 63.848.345/0001-10 - vencedora dos itens: 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 
09, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 
35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 56, 57, 58, 
59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, e r. c. ZaGallo MarQUEs 
E cia ltda, cNPJ: 83.929.976/0001-70 - vencedora dos itens: 02, 14, 16, 
17, 30, 39, 52. viGÊNcia: 12 (doze) meses a partir da data de assinatura.  
a íntegra da ata estará disponível na sala da cPl localizada à Praças alcides 
Paranhos, N° 17 - centro -cEP: 68.786-000 - santo antônio do tauá - Pa.

eVaNdro corrÊa da siLVa
PrEfEito MUNiciPal

Protocolo: 777798
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eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
eXtrato de ata de reGistro de PreÇos 1603005/2022 - cPL/PMsat, 
1603006/2022 - cPL/PMsat, e 1603007/2022 - cPL/PMsat. Processo 
administrativo Nº 2311001/2021 - cPl-PMsat. origem: rEGistro dE PrE-
Ços para PrEGÃo ElEtrÔNico Nº 9/2022-1301002-PE-srP-PMsat-fME. 
objeto: rEGistro dE PrEÇos Para EvENtUal E fUtUra coNtrataÇÃo 
dE EMPrEsa EsPEcialiZada EM aQUisiÇÃo dE GÊNEros aliMENtÍcios 
PErEcÍvEis E NÃo PErEcÍvEis, Para atENdEr aos alUNos da rEdE MU-
NiciPal dE ENsiNo do MUNicÍPio dE saNto aNtÔNio do taUá, coNfor-
ME as dirEtriZEs do ProGraMa NacioNal dE aliMENtaÇÃo Escolar 
(PNaE), rEsolvE registrar os preços das Empresas: aPs castro coMÉrcio 
EirEli EPP - cNPJ: 25.080.014/0001-93 - vencedora dos itens: 01, 02, 04, 
05, 06, 09, 10, 13, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 37, 40, 41, 42;  r 
c v r dE olivEira ltda - EPP - cNPJ: 15.300.567/0001-50 - vencedora dos 
itens: 03, 07, 08, 14, 17, 18, 23, 25, 28, 31, 39; e E. v. dE liMa MiNi MEr-
cado EirEli - cNPJ: 22.064.524/0001-89 - vencedora dos itens: 11, 16, 34, 
38. viGÊNcia: 12 (doze) meses a partir da data de assinatura.  a íntegra da 
ata estará disponível na sala da cPl localizada à Praças alcides Paranhos, N° 
17 - centro -cEP: 68.786-000 - santo antônio do tauá - Pa.

eVaNdro corrÊa da siLVa
PrEfEito MUNiciPal

Protocolo: 777799

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
eXtrato de ata de reGistro de PreÇos Nº 2303001/2022 - cPL/PMsat 
e Nº 2303002/2022 - cPL/PMsat, Processo administrativo 0312001/2022-
a- cPl-PMsat, origem: rEGistro dE PrEÇos para PrEGÃo ElEtrÔNico Nº 
9/2022-0812001-a-srP/PMsat. objeto: rEGistro dE PrEÇos Para EvEN-
tUal E fUtUra coNtrataÇÃo dE EMPrEsa EsPEcialiZada Para PrEs-
taÇÃo dE sErviÇos dE locaÇÃo dE vEÍcUlos (sEM coNdUtor), E lo-
caÇÃo coMPlEMENtar dE MaQUiNarios, EM atENdiMENto as NEcEssi-
dadEs do MUNicÍPio dE saNto aNtÔNio do taUá E sEUs rEsPEctivos 
fUNdos MUNiciPais, rEsolvE registrar os preços das Empresas: KadosHi 
coMErcio dE PaPElaria E sErvicos EirEli, cNPJ: 29.634.827/0001-39 
- vencedora dos itens: 01, 02, 07, e aZUZa EdificaÇÕEs, locaÇÃo E co-
MÉrcio EirEli - EPP - cNPJ: 21.937.520/0001-03 - vencedora dos itens: 03, 
04, 05, 06, 08. viGÊNcia: 12 (doze) meses a partir da data de assinatura.  
a íntegra da ata estará disponível na sala da cPl localizada à Praças alcides 
Paranhos, N° 17 - centro -cEP: 68.786-000 - santo antônio do tauá - Pa.

eVaNdro corrÊa da siLVa
PrEfEito MUNiciPal

Protocolo: 777802

PreFeitUra MUNiciPaL de saNto aNtÔNio do taUÁ
aViso de HoMoLoGaÇÃo

o Município de santo antônio do tauá torna Publica a HoMoloGaÇÃo da 
toMada dE PrEÇos Nº 2/15022022 - tP- PMsat.
objeto: rEforMa E ilUMiNaÇÃo do Estádio MUNiciPal dE saNto aN-
tÔNio do taUá, em favor da Empresa PrEstadora dE sErviÇos 2 ir-
MÃos - cNPJ: 04.225.683/0001-36.
data dE HoMoloGaÇÃo: 16/03/2021

eVaNdro corrÊa da siLVa
Prefeito Municipal de santo antônio do tauá

Protocolo: 777790

PreFeitUra MUNiciPaL de saNto aNtÔNio do taUÁ
aViso de HoMoLoGaÇÃo

o Município de santo antônio do tauá torna Publica a HoMoloGaÇÃo do 
rEGistro dE PrEÇos para PrEGÃo ElEtrÔNico Nº 9/2021-1312002-PE
-srP/PMsat.
objeto: rEGistro dE PrEÇos Para EvENtUal E fUtUra coNtrataÇÃo 
dE EMPrEsa EsPEcialiZada Para o forNEciMENto dE MatEriais dE 
EXPEdiENtE (EM GEral), Para atENdEr as dEMaNdas do MUNicÍPio dE 
saNto aNtÔNio do taUá, sEcrEtarias E fUNdos MUNiciPais, em favor 
das Empresas: tUdÃo coMÉrcio sErviÇo & rEPrEsENtaÇÃo liMitada - 
ME - cNPJ: 39.715.371/0001-95 e vs dElGado coMÉrcio dE artiGos dE 
EscritÓtio EirEli - EPP - cNPJ: 12.665.218/0001-44.
data dE HoMoloGaÇÃo: 09/03/2022

eVaNdro corrÊa da siLVa
Prefeito Municipal de santo antônio do tauá

Protocolo: 777788

ato PreFeitUra MUNiciPaL de saNto aNtÔNio do taUa
ato aViso de HoMoLoGaÇÃo

o Município de santo antônio do tauá torna Publica a HoMoloGaÇÃo do rEGis-
tro dE PrEÇos para PrEGÃo ElEtrÔNico Nº 9/2022-0812001-a-srP/ PMsat.
objeto: rEGistro dE PrEÇos Para EvENtUal E fUtUra coNtrataÇÃo 
dE EMPrEsa EsPEcialiZada Para PrEstaÇÃo dE sErviÇos dE locaÇÃo 
dE vEÍcUlos (sEM coNdUtor), E locaÇÃo coMPlEMENtar dE MaQUi-
Narios, EM atENdiMENto as NEcEssidadEs do MUNicÍPio dE saNto 
aNtÔNio do taUá E sEUs rEsPEctivos fUNdos MUNiciPais., em favor 
das Empresas: aZUZa EdificaÇÕEs locaÇÃo E coMÉrcio EirEli - cNPJ: 
21.937.520/0001-03 e KadosHi coMErcio dE PaPElaria E sErvicos Ei-
rEli - cNPJ: 29.634.827/0001-39.
data dE HoMoloGaÇÃo: 22/03/2022

eVaNdro corrÊa da siLVa
Prefeito Municipal de santo antônio do tauá

Protocolo: 777785

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
eXtrato de ata de reGistro de PreÇos Nº 1103001/2022 - cPL/PMsat e 
Nº 1103002/2022 - cPL/PMsat, Processo administrativo 0712002/2021-cPl
-PMsat, origem: rEGistro dE PrEÇos para PrEGÃo ElEtrÔNico Nº 
9/2021-1312002-PE-srP/PMsat. objeto: rEGistro dE PrEÇos Para 
EvENtUal E fUtUra coNtrataÇÃo dE EMPrEsa EsPEcialiZada Para o 
forNEciMENto dE MatEriais dE EXPEdiENtE (EM GEral), Para atENdEr 
as dEMaNdas do MUNicÍPio dE saNto aNtÔNio do taUá, sEcrEta-
rias E fUNdos MUNiciPais, rEsolvE registrar os preços das Empresas: 
tUdÃo coMÉrcio sErviÇo & rEPrEsENtaÇÃo liMitada - ME - cNPJ: 
39.715.371/0001-95 - vencedora dos itens: 06, 10, 13, 14, 25, 39, 55, 56, 
108, 109, 134, 144, e vs dElGado coMÉrcio dE artiGos dE EscritÓtio 
EirEli - EPP - cNPJ: 12.665.218/0001-44 - vencedora dos itens: 01, 02, 03, 
04, 05, 07, 08, 09, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 
50, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 
72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 
92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 110, 
111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 
126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 
142, 143, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 
158. viGÊNcia: 12 (doze) meses a partir da data de assinatura.  a íntegra da 
ata estará disponível na sala da cPl localizada à Praças alcides Paranhos, N° 
17 - centro -cEP: 68.786-000 - santo antônio do tauá - Pa.

eVaNdro corrÊa da siLVa
PrEfEito MUNiciPal

Protocolo: 777807

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

.

MUNicÍPio de sÃo doMiNGos do araGUaia-ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 9/2022-10/PMsda

o Município de são domingos do araguaia - Pa, através da Prefeitura Munici-
pal, por intermédio da Pregoeira, torna público, para conhecimento dos inte-
ressados, que realizará licitação na modalidade: Pregão na forma Eletrônico 
srP, tipo Menor Preço, por itEM, em sessão Pública Eletrônica a partir das 
08h00min (oito horas) (horário de Brasília- df) do dia 11/04/2022, através 
do site: www.portaldecompraspublicas.com.br. objeto: registro de preços 
para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios, materiais de limpe-
za copa e cozinha, para atender as necessidades das secretarias Municipais e 
fundo do Município de são domingos do araguaia-Pa, nos termos da lei fe-
deral nº 10.520/2002, lei federal 8.666/1993, decreto federal nº 10.024/19 
de 20 de setembro de 2019 e suas alterações posteriores. o Edital e seus ane-
xos encontram-se disponíveis no Portal da transparência do Município de são 
domingos do araguaia-Pa www.saodomingosdoaraguaia.pa.gov.br , Mural de 
licitações - tcM/Pa www.tcm.pa.gov.br e/ou no site: www.portaldecompras-
publicas.com.br. são domingos do araguaia - Pa, 29 de março de 2022.

Janelma alves da silva
Pregoeira

Protocolo: 777712

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO FÉLIX DO XINGU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
eXtrato de coNtrato

contrato n° 20220005 - caroNa arP Nº 001/2022 - contratante: PrEfEi-
tUra MUNiciPal dE sÃo fÉliX do XiNGU - contratado: E.f.costa adMi-
NistraÇÃo dE oBras ME objeto: coNtrataÇÃo fUtUra dE EMPrEsa EsPE-
cialiZada, Para EXEcUÇÃo dE sErviÇos dE MaNUtENÇÃo PrEvENtiva E 
corrEtiva, ModErNiZaÇÃo E MoNitoraMENto da rEdE dE ilUMiNaÇÃo 
PÚBlica, coM forNEciMENto dE MatEriais ElÉtricos E MÃo dE oBra, 
atENdENdo a sEcrEtaria MUNiciPal dE sErviÇos UrBaNos - sEMUrB- 
atravÉs dE adEsÃo, da ata dE rEGistro dE PrEÇos Nº ø 20210092, 
oriGiNada do PrEGÃo PrEsENcial Nº 001/2021. vigência: 07/01/2022 a 
31/12/2022 - valor Global: 1.194.675,00 (um milhão, cento e noventa e quatro 
mil, seiscentos e setenta e cinco reais) - data da assinatura: 07/01/2022.

Joao cLeBer de soUsa torres
Prefeito Municipal de são félix do Xingu

Protocolo: 777713

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
eXtrato de coNtrato

contrato n° 20220167 - coNvitE Nº cc001/2022 - contratante: PrEfEi-
tUra MUNiciPal dE sÃo fÉliX do XiNGU - contratado E.f. costa ad-
MiNistraÇÃo dE oBras ME objeto: coNtrataÇÃo dE EMPrEsa EsPE-
cialiZada Para EXEcUÇÃo dE oBra E sErviÇos dE ENGENHaria Na 
iNstalaÇÃo dE PostEaMENto E caBEaMENto Para ilUMiNaÇÃo PÚBli-
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ca Na avENida NortE sUl ENtrE a Pa 279 E avENida 13, lotEaMENto 
cidadE iNdUstrial, ZoNa UrBaNa do MUNicÍPio. vigência: 21/03/2022 
a 31/12/2022 - valor Global: 328.050,00 (trezentos e vinte e oito mil, cin-
quenta reais) - data da assinatura: 21/03/2022.

Joao cLeBer de soUsa torres
Prefeito Municipal de são félix do Xingu

Protocolo: 777714

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo MiGUeL do GUaMÁ/Pa
eXtrato de coNtrato

contrato Nº: 20221673    origem: PrEGÃo Nº 040/2021 contratante: fUN-
do MUNiciPal dE saÚdE contratada: coMUNiQUE EirEli objeto: contra-
tação de empresa especializada no fornecimentos de serviços gráficos, objeti-
vando atender as demandas das secretarias, fundos municipais da Prefeitura 
municipal de são Miguel do Guamá/Pa. valor total: r$ 161.722,48 (cento e 
sessenta e um mil, setecentos e vinte e dois reais e quarenta e oito centavos) 
vigência: 14 de Março de 2022 a 31 de dezembro de 2022.

eXtrato de coNtrato
contrato Nº: 20221674   origem: PrEGÃo Nº 040/2021 contratante: fUN-
do MUNiciPal dE assistÊNcia social contratada: coMUNiQUE EirEli 
objeto: contratação de empresa especializada no fornecimentos de serviços 
gráficos, objetivando atender as demandas das Secretarias, fundos munici-
pais da Prefeitura municipal de são Miguel do Guamá/Pará. valor total: r$ 
38.722,54 (trinta e oito mil, setecentos e vinte e dois reais e cinquenta e 
quatro centavos)vigência: 09 de Março de 2022 a 31 de dezembro de 2022

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº: 20221675  origem: PrEGÃo Nº 040/2021 contratante: 
fUNdo dos dirEitos das criaNÇas E adolEscENtEs contratada: co-
MUNiQUE EirEli objeto: contratação de empresa especializada no forneci-
mentos de serviços gráficos, objetivando atender as demandas das Secre-
tarias, fundos municipais da Prefeitura municipal de são Miguel do Guamá/
Pará. valor total: r$ 207,98 (duzentos e sete reais e noventa e oito centavos) 
vigência: 09 de Março de 2022 a 31 de dezembro de 2022

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº: 20221666   oriGEM: toMada dE PrEÇos Nº 2/2022-002 
coNtrataNtE: PrEfEitUra MUNiciPal dE sÃo MiGUEl do GUaMá. coN-
tratada: Mais Brasil coNstrUtora EirEli oBJEto: contratação de em-
presa para a realização da obra de readequação de estradas vicinais da co-
munidade santana por meio do convênio Nº 010/2022- sEtraN, celebrado 
entre a secretaria de Estado de transportes -sEtraN e a Prefeitura municipal 
de são Miguel do Guamá/Pa. valor total: r$ 1.051.618,08 (um milhão, 
cinquenta e um mil, seiscentos e dezoito reais e oito centavos) viGÊNcia: 16 
de Março de 2022 a 31 de dezembro de 2022

edUardo saMPaio GoMes Leite
Prefeito Municipal

Protocolo: 777715

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SOURE

.

PreFeitUra MUNiciPaL de soUre
retiFicaÇÃo de eXtrato de coNtrato

Na Publicação circulada no dia 22/03/2022
aoNde se LÊ:
coNtrato Nº...........: 20220286
viGÊNcia...................: 15 de Março de 2022 a 31 de dezembro de 2022
data da assiNatUra.........: 15 de Março de 2022
Leia-se:
coNtrato Nº...........: 20220289
viGÊNcia...................: 21 de Março de 2022 a 31 de dezembro de 2022
data da assiNatUra.........: 21 de Março de 2022

Protocolo: 777716

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TERRA SANTA

.

MUNicÍPio de terra saNta - ParÁ
eXtrato de terMo aditiVo

extrato do 3º termo aditivo do contrato nº 121/2021
coNVite Nº 001/2021 

contratante PMts contratada: costrUtora coNstroPY ltda - EPP
objeto: rEforMa E aMPliaÇÃo da sEcrEtaria MUNiciPal dE saÚdE dE 

tErra saNta, que entre si celebram o Município de terra santa. o presente 
termo de aditivo tem por objetivo a prorrogação da vigência do contrato pelo 
período de 04 meses a contar de 01 de Janeiro de 2022 até 30 abril de 2022.

Odair José Farias Albuquerque
Prefeito Municipal

Protocolo: 777717
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TUCUMÃ

.

retiFicaÇÃo
Na publicação do aviso dE sortEio da sUBcoMissÃo tÉcNica Para aNa-
lisE E JUlGaMENto das ProPostas rEfErENtEs À toMada dE PrEÇos 
n°2/2022-005PMt, circUlado No ioEPa, N° 34.909, PaGiNa 99, colUNas 
1 E 2, em 28 de março de 2022, retifica-se, onde se lê: “às 13h30min”, 
passa a se lê: “15h00min”. tUcUMÃ - Pa, 28 de março de 2022. ceLso 
LoPes cardoso - Prefeitura Municipal de tucumã.

Protocolo: 777718

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE URUARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de UrUarÁ
aViso de LicitaÇÃo

PUBLica PreGÃo eLetrÔNico Nº 9/2022-00016 
Processo adMiNistratiVo Nº 920220016 

oBJeto: aquisição de equipamentos e material permanente para aten-
ção especializada em saúde propostas nºs 11.899.610000/1210-01 e 
11.899.610000/1200-01 -Ms, conforme exigências estabelecidas neste Edital 
e seus anexos. data da abertura: 11 de abril de 2022. Horário 09 horas local: 
www.portaldecompraspublicas.com.br. o edital encontra-se disponível no en-
dereço rua 15 de novembro nº 526, nos dias úteis, no horário das 08 às 12 
horas e portal do tcM/Pa.

PUBLica PreGÃo eLetrÔNico Nº 9/2022-00019 
Processo adMiNistratiVo Nº 920220019 

oBJeto: registro de Preços para seleção de proposta mais vantajosa para 
futura e eventual aquisição de medicamentos conforme condições, quantida-
des e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. data da abertura: 
12 de abril de 2022. Horário 09 horas local: www.portaldecompraspublicas.
com.br. o edital encontra-se disponível no endereço rua 15 de novembro nº 
526, nos dias úteis, no horário das 08 às 12 horas e portal do tcM/Pa.

Protocolo: 777719

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE VISEU

.

aViso de adJUdicaÇÃo HoMoLoGaÇÃo
cHaMada PUBLica 001/2022

a secretária Municipal de educação, no uso das atribuições legais a ela 
conferidas, em cumprimento ao art. 43, inc. vi da lei federal nº 8.666/1993 
em conformidade com o art. 7º, inciso iii da lei Municipal nº 033/2005 e 
art. 1º, inciso iv do decreto Municipal nº 145/2021. resolvo: adJUdicar e 
HoMoloGar, em favor da empresa: cooperativa de trabalho de agricultores 
familiares de capanema - cooaf capanema, cNPJ: 20.801.457/0001-02, 
para contratação de empresa para fornecimento de Gêneros alimentícios da 
agricultura familiar 30% PNaE para atender as necessidades da merenda 
escolar do município de viseu-Pa, no valor de r$ 1.142.888,10.

Ângela Lima da silva
secretária Municipal de Educação

cNPJ 21.036.567/0001-98

eXtrato de coNtrato
cHaMada PÚBLica 001/2022

cHaMada PÚBlica 001/2022, objeto: contratação de empresa para forneci-
mento de Gêneros alimentícios da agricultura familiar 30% PNaE para aten-
der as necessidades da merenda escolar do município de viseu-Pa. contra-
tante: fundo Municipal de Educação, cNPJ 21.036.567/0001-98. contratado: 
cooperativa de trabalho de agricultores familiares de capanema - cooaf 
capanema, cNPJ 20.801.457/0001-02. contrato n° 040/2022/cPl. valor: r$ 
1.142.888,10 (Um Milhão, cento e Quarenta e dois Mil, oitocentos e oitenta 
e oito reais e dez centavos). vigência: 25/03/2022 a 25/03/2023.

Ângela Lima da silva
secretária Municipal de Educação

cNPJ 21.036.567/0001-98
Protocolo: 777722
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..

eMPresariaL
.

WBL NKN distriBUicao e traNsPortes 
de BetUMes Ltda 

cNPJ nº 83.325.456/0001-59 
torna público que através do processo n° 2022/8642 requereu a secretaria de 
Estado de Meio ambiente sustentabilidade - sEMas/Pa, a lo para atividade 
de transporte de substancias e produtos perigosos, localizada no Município de 
ananindeua Estado do Pará.

Protocolo: 777726

Prado & Pereira coMercio 
de coMBUstiVeis Ltda - Me 

cNPJ:19.266.161/0001-50 
torna público que solicitou da sEMa a li através do N° r031922 para a insta-
lação de sistema de capitação de água Pluvial em ananindeua /Pa.

Protocolo: 777728

LaBVida serViÇos e coMÉrcio 
eM saUde LaBoratoriaL Ltda 

cNPJ: 27.615.935/0008-05 
torna publico que recebeu da secretaria Municipal de Meio ambiente e recur-
sos Hídricos - sEMMarH de conceição do araguaia a licença de operação n° 
011/2021 com validade até 25/02/2022 para a atividade de laboratório de 
análise clinicas em conceição do araguaia/Pa.

LaBVida serViÇos e coMÉrcio 
eM saUde LaBoratoriaL Ltda 

cNPJ: 27.615.935/0008-05 
torna público que requereu da secretaria Municipal de Meio ambiente e re-
cursos Hídricos - sEMMarH de conceição do araguaia a renovação da licença 
de operação n° 011/2021 para a atividade de laboratório de análise clinicas 
em conceição do araguaia/Pa.

Protocolo: 777730

Pedido de LiceNÇa aMBieNtaL siMPLiFicada- Las 
da eMPresa GaBiMed distriBUidora 

de ProdUtos HosPitaLares eireLi 
cNPJ: 40.972.157/0001-01 

torna público que está requerendo a secretaria Municipal de Meio ambiente e 
Mineração- sEMMa/Pa a las para a atividade de comércio atacadista de me-
dicamentos e drogas de uso humano, localizada na tv Jose Gabriel Guerreiro, 
Nº 560 - sala B, Bairro centro, Município de oriximiná- Pa.

________________________________________
GaBrieLLY Leite aNdrade

Proprietária
Protocolo: 777733

Pedido de LiceNÇa aMBieNtaL siMPLiFicada- Las 
da eMPresa saNtaNa s L aNdrade 

cNPJ: 02.840.062/0003-07 
torna público que está requerendo a secretaria Municipal de Meio ambiente e 
Mineração- sEMMa/Pa a las para a atividade de comércio atacadista de me-
dicamentos e drogas de uso humano, localizada na tv Jose Gabriel Guerreiro, 
Nº 560 - a, Bairro centro, Município de oriximiná- Pa.

________________________________________
saNtaNa soares Leite aNdrade

Proprietária
Protocolo: 777734

a Pessoa JUrÍdica cerÂMica sÃo JoÃo eireLi
cNPJ nº 21.352.632/0001-94 

torna público que recebeu da sEMMa/Bragança-Pa, a licença de operação 
- lo nº 074/2019 para a atividade de fabricação de artefatos de cerâmica 
e barro cozido para uso na construção, exceto azulejos e pisos, instalada na 
rod. Bragança-ajuruteua, km 06, nº 2, ramal da fundibra, Zona rural de 
Bragança-Pa, através do processo nº 017/2019.

Protocolo: 777735

a Pessoa JUrÍdica cerÂMica sÃo JoÃo eireLi 
cNPJ nº 21.352.632/0001-94 

torna público que requereu junto à sEMMa/Bragança-Pa, a licença de ope-
ração - lo para a atividade de fabricação de artefatos de cerâmica e barro 
cozido para uso na construção, exceto azulejos e pisos, instalada na rod. 
Bragança-ajuruteua, km 06, nº 2, ramal da fundibra, Zona rural de Bragan-
ça-Pa, através do processo nº 038/2022.

Protocolo: 777736

editaL de coNVocaÇÃo e diVULGaÇÃo
asseMBLeia GeraL eXtraordiNaria 

Pelo presente, em conformidade com o estatuto social do seNPa, 
coNVocaMos, todos os profissionais enfermeiros dos 144 municípios do 
Estado do Pará, empregados em estabelecimentos privados e públicos sin-
dicalizados ou não sindicalizados, para comparecerem na assembleia Geral 
Extraordinária que será virtual, sendo que presencial será realizada na sede 
desta entidade sindical, à rua santo antonio, 316 Edifício américo Nicolau da 
costa, sala 201 - campina - cEP: 66010-105, Belém/Pará, e virtual que será 
previamente publicado o link no site da entidade sindical e nas redes sociais, 
para participarem no dia 31/03/2022 (quinta-feira), às 15h em primeira con-
vocação e as 15h30 em segunda e ultima convocação com qualquer números 
dos presentes, conforme o edital de convocação da federação Nacional dos 
Enfermeiros, publicado no Diário Oficial da União no dia 24/03/2022, para 
deliberarem a ordem do dia: 1º: Estado Permanente de Mobilização/Greve; 
2-indicativo de Paralisação Nacional em 07 de abril de 2022. Belém(Pa), 24 
de março de 2022. dra. antonia trindade Valente dos santos. Presiden-
te do seNPa - coren/Pa nº. 29.484.

Protocolo: 777743

a Pessoa JUrÍdica J F de s aBdoN 
cNPJ nº 09.102.015/0001-35 

torna público que requereu junto à sEMMa/Bragança-Pa, a licença de ope-
ração - lo para a atividade de fabricação de gelo comum com terminal ou 
entreposto de recepção, armazenamento, comercialização e/ou frigorificação 
de pescados, instalada na rua Pinheiro Junior, nº 100, Bairro riozinho, Bra-
gança-Pa, através do processo nº 038/2022.

Protocolo: 777739

a Pessoa JUrÍdica J F de s aBdoN
cNPJ nº 09.102.015/0001-35 

torna público que recebeu da sEMMa/Bragança-Pa, a licença de operação - 
lo nº 0072/2019 para a atividade de fabricação de gelo comum com terminal 
ou entreposto de recepção, armazenamento, comercialização e/ou frigorifica-
ção de pescados, instalada na rua Pinheiro Junior, nº 100, Bairro riozinho, 
Bragança-Pa, através do processo nº 015/2019.

Protocolo: 777741

eQUatoriaL ParÁ distriBUidora de eNerGia s.a.
LiceNÇa aMBieNtaL

coMUNicado
a Equatorial Pará distribuidora de Energia s.a., torna público que requereu da 
secretaria Municipal de Meio ambiente do Município de Breu Branco, a licen-
ça ambiental, para a construção da rede de distribuição de Energia Elétrica 
- rdr 34,5 kv, para a obra: 1. Universalização UNi 16N Projeto 430025834 
após vila califórnia/ raimundo Marinho da silva, localizada no Município de 
Breu Branco, no Estado do Pará.

Protocolo: 777818

(coNcessÃo da L.i. N° 005/2021) 
da eMPresa Pereira aMaraL ÁGUa ViVa eireLi

a empresa, Pereira aMaraL ÁGUa ViVa eireLi, inscrita no cNPJ de 
n° 28.027.612/0001-97, torna público que recebeu da sEMMa-siP - se-
cretária Municipal de Meio ambiente de santa isabel do Pará/Pa, a licença de 
instalação sob o n° 005/2021, válida até 26/08/2022, para a atividade princi-
pal de explotação e envase de água mineral, na rua Nova olinda, 1020 - Zona 
rural - santa isabel do Pará - Pará.

Protocolo: 777819

eQUatoriaL ParÁ distriBUidora de eNerGia s.a.
LiceNÇa aMBieNtaL

coMUNicado
a Equatorial Pará distribuidora de Energia s.a., torna público que recebeu da 
secretaria Municipal de Meio ambiente do município de viseu, a licença de 
operação- lo Nº 020/2022, para a rede de distribuição de Energia Elétrica - 
rdr 34,5 kv - “id. 4430020988- ramal da vila cacoal do Peritoro/lucio dutra 
vale”, localizada no Município de viseu, no Estado do Pará.

Protocolo: 777820

eQUatoriaL ParÁ distriBUidora de eNerGia s.a.
LiceNÇa aMBieNtaL

coMUNicado
a Equatorial Pará distribuidora de Energia s.a., torna público que recebeu da 
secretaria Municipal de Meio ambiente do município de viseu, a licença de 
instalação - li Nº 07/2021, para a rede de distribuição de Energia Elétrica - 
rdr 34,5 kv - “id. 430021102 - vila são domingos do Pitoró”, localizada no 
Município de viseu, no Estado do Pará.

Protocolo: 777821

eQUatoriaL ParÁ distriBUidora de eNerGia s.a.
LiceNÇa aMBieNtaL

coMUNicado
a Equatorial Pará distribuidora de Energia s.a., torna público que recebeu da 
secretaria Municipal de Meio ambiente do município de viseu, a licença de 
instalação - li Nº 05/2021, para a rede de distribuição de Energia Elétrica 
- rdr 34,5 kv - “id. 430020870 - vila Piquiá do Piritoró”, localizada no Muni-
cípio de viseu, no Estado do Pará.

Protocolo: 777823
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ceraMica G.e Ltda 
cNPJ: 43.936.284/0001-35 

MUNicÍPio de GoiaNÉsia do ParÁ - Pa 
torna público que requereu da sEMMa/Goianésia do Pará, a licença de ope-
ração (lo) p/ fabricação de artefatos de cerâmica e Barro cozido para Uso na 
construção, Exceto azulejos e Pisos.

Protocolo: 777824

eQUatoriaL ParÁ distriBUidora de eNerGia s.a.
LiceNÇa aMBieNtaL

coMUNicado
a Equatorial Pará distribuidora de Energia s.a., torna público que recebeu da 
secretaria Municipal de Meio ambiente do município de irituia, a a licença 
Única - lU Nº 020/2021, para a rede de distribuição de Energia Elétrica - rdr 
34,5 kv - “comunidade santa rosa do itabocal”, localizada no Município de 
irituia, no Estado do Pará.

Protocolo: 777825

seNai - dePartaMeNto reGioNaL do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo

coNcorrÊNcia Nº 012/2022 (srP)
o sENai - dEPartaMENto rEGioNal do Pará, através da comissão central 
de licitação, torna público para conhecimento dos interessados que realizará 
licitação, conforme abaixo:
oBJeto: aquisição de gêneros alimentícios e suprimento de copa/cozinha 
em atendimento as necessidades do sENai-dr/Pa conforme edital e anexo i.
aBertUra: 18 de abril de 2022.
LOCAL DA ABERTURA: Tv. Quintino Bocaiúva, n° 1588 - bairro de Na-
zaré/Belém do Pará.
HorÁrio da aBertUra: 15:00 Horas (Horário Local).
o edital poderá ser retirado no endereço acima citado, em horário comercial 
e ainda solicitado pelo e-mail: licitacao@sesipa.org.br e no site da fiEPa - 
http://fiepa.org.br/

Belém (Pa), 29 de março de 2022.
NeiLtoN carNeiro do NasciMeNto

Gerente / Pregoeiro.
comissão central de licitação do sEsi E sENai

Protocolo: 777830

daNieLa PadiLHa JUNQUeira de soUsa  
FaZeNda da Pedra

PUBlica QUE rEQUErEU a licENÇa aMBiENtal rUral - lar, JUNto a sE-
crEtaria MUNiciPal dE MEio aMBiENtE dE UrUará - Pa, da faZENda 
da PEdra, localiZada Na Br 230, KM 140 sUl a 14 KM da faiXa, co-
ordENada dE localiZaÇÃo lat: 03º43’18,37”, long: 53º24’17,45”, Para 
dEsENvolvEr a atividadE dE BoviNocUltUra.

GUstaVo PadiLHa JUNQUeira de soUsa 
FaZeNda MaracaJÁ

PUBlica QUE rEQUErEU a licENÇa aMBiENtal rUral - lar, JUNto a sE-
crEtaria MUNiciPal dE MEio aMBiENtE dE UrUará - Pa, da faZENda 
MaracaJá, localiZada Na Br 230, KM 140 sUl a 14 KM da faiXa, co-
ordENada dE localiZaÇÃo lat: 03º44’00,61”, long: 53º24’07,48”, Para 
dEsENvolvEr a atividadE dE BoviNocUltUra.

Protocolo: 777833

cÂMara MUNiciPaL de BraGaNÇa
eXtrato de terMos aditiVos 

a câmara Municipal de Bragança, torna público o resumo dos termos de 
aditamento em atendimento ao artigo 65 e 57, da lei federal nº 8.666/93. 
Pregão Presencial nº 001/2021-cMB. Empresa: comercio de alimentos Ban-
deira Eireli, inscrito no cNPJ nº 19.451.221/0001-04. objeto: Primeiro ter-
mo aditivo de acréscimo no quantitativo e prazo de vigência do contrato nº 
2021032601-cMB. altera-se o valor r$ 14.931,75 (quatorze mil, novecentos 
e trinta e um reais e setenta e cinco centavos), passando o contrato a ter o 
valor total de r$ 75.073,25 (setenta e cinco mil, setenta e três reais e vinte e 
cinco centavos). Pregão Presencial nº 002/2021-cMB. Empresa: comercio de 
alimentos Bandeira Eireli, inscrito no cNPJ nº 19.451.221/0001-04. objeto: 
Primeiro termo aditivo de acréscimo no quantitativo e prazo de vigência do 
contrato nº 2021032602-cMB. altera-se o valor r$ 9.312,40 (nove mil, tre-
zentos e doze reais e quarenta centavos), passando o contrato a ter o valor 
total de r$ 46.798,90 (quarenta e seis mil, setecentos e noventa e oito reais 
e noventa centavos). Pregão Presencial nº 003/2021-cMB. Empresa: W. N. da 
s. Pinheiro Eireli - Me, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 09.269.420/0001-42. ob-
jeto: Primeiro termo aditivo de acréscimo no quantitativo e prazo de vigência 
do contrato nº 2021032603-cMB. altera-se o valor r$ 4.846,30 (quatro mil, 
oitocentos e quarenta e seis mil e trinta centavos), passando o contrato a ter 
o valor total de r$ 26.183,80 (vinte e seis mil, cento e oitenta e três reais e 
oitenta centavos). Empresa: W c da silva ferreira - Me, inscrito no cNPJ sob 
o nº 20.553.670/0001-42. objeto: Primeiro termo aditivo de acréscimo no 
quantitativo e prazo de vigência do contrato nº 2021032604-cMB. altera-se o 
valor r$ 6.445,00 (seis mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais), passando 
o contrato a ter o valor total de r$ 34.991,00 (trinta e quatro mil e nove-
centos e noventa e um reais). vigência dos aditivos: 25/03 a 30/12/2022. 
Fernando antonio santana reis - Presidente da câmara.

Protocolo: 777836

PreserVe coLetora de resÍdUos Ltda 
cNPJ: 09.332.562/0001-07 

torna público que recebeu da sEMas a licença de operação Nº 13.351/2022, 
para a atividade de central de tratamento de Produtos/resíduos  Perigosos 
com validade até 21/03/2027 em tomé-açú/Pa.

Protocolo: 777815

F P sarUBi eireLi 
cNPJ: 35.714.813/0001-28 

situ a rUa alciolE raMos n°2078, oriximiná/Pa-torna público que está 
requerendo a secretária Municipal de meio ambiente e Mineração-sEMMa o 
pedido de renovação da licença de operação(l.o) para atividade de: comer-
cio varejista de gás liquefeito de petróleo (GlP);em oriximiná /Pará

Protocolo: 777816

seNai - dePartaMeNto reGioNaL do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo

coNcorrÊNcia Nº 011/2022 (srP)
o sENai - dEPartaMENto rEGioNal do Pará, através da comissão central 
de licitação, torna público para conhecimento dos interessados que realizará 
licitação, conforme abaixo:
oBJeto: aquisição de semirreboques novos, tipo furgão (baú) alumínio, des-
tinados a estruturação de ambiente pedagógico no sENai cEdaM, em atendi-
mento as necessidades do sENai-dr/Pa conforme edital e anexo i.
aBertUra: 18 de abril de 2022.
LOCAL DA ABERTURA: Tv. Quintino Bocaiúva, n° 1588 - bairro de Na-
zaré/Belém do Pará.
HorÁrio da aBertUra: 10:00 Horas (Horário Local).
o edital poderá ser retirado no endereço acima citado, em horário comercial 
e ainda solicitado pelo e-mail: licitacao@sesipa.org.br e no site da fiEPa - 
http://fiepa.org.br/.

Belém (Pa), 29 de março de 2022.
NeiLtoN carNeiro do NasciMeNto

Gerente / Pregoeiro.
comissão central de licitação do sEsi E sENai

Protocolo: 777828

cÂMara MUNiciPaL de cUrraLiNHo/Pa
aViso de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 

iNeXiGiBiLidade Nº 003/2022-iN/cPL/cMc 
Comunicamos que a Presidente da Câmara Municipal De Curralinho/Pa, 
Vereadora odinéia rodrigues tavares, ratiFicoU os termos do Proces-
so de inexigibilidade de licitação nº 003/2022-iN/cPl/cMc e aUtoriZoU a 
contratação do respectivo objeto, na forma abaixo. tErMo dE ratificaÇÃo. 
objeto: contratação de pessoa jurídica para executar serviços de consultoria 
e assessoria em edição e acompanhamento de execução de processos de 
licitações e contratos administrativos. adjudicatária: Walmir Pinheiro de Pi-
nheiro assessoria e consultoria contábil ltda, cNPJ nº 41.302.630/0001-06. 
valor mensal adjudicado: r$ 5.000,00 (cinco mil reais). data da assinatura 
da ratificação: 12/01/2022.

eXtrato de coNtrato. 
coNtrato Nº 003/2022-iN/cPL/cMc. 

contratada: Walmir Pinheiro de Pinheiro assessoria e consultoria con-
tábil Ltda, cNPJ nº 41.302.630/0001-06. objeto: contratação de pessoa 
jurídica para executar serviços de consultoria e assessoria em edição e acom-
panhamento de execução de processos de licitações e contratos administra-
tivos. origem da contratação: inexigibilidade de licitação nº 003/2022-iN/
cPl/cMc. valor mensal contratado: r$ 5.000,00 (cinco mil reais). vigência: 
13/01/2022 a 31/12/2022. data da assinatura do contrato: 13/01/2022. 
carlos rodrigues Borges - Presidente da cPL/cPF 574.225.752-04.

Protocolo: 777841

cÂMara MUNiciPaL de BreVes
aViso de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 

iNeXiGiBiLidade Nº 003/2022-iN/cPL/cMB 
comunicamos que o Presidente da câmara Municipal de Breves/Pa, vereador 
Luiz Carlos Serafim Do Nascimento, RATIFICOU os termos do Processo de 
inexigibilidade de licitação nº 003/2022-iN/cPl/cMB e aUtoriZoU a con-
tratação do respectivo objeto, na forma abaixo. Termo de Ratificação. Objeto: 
contratação de pessoa jurídica para executar serviços de consultoria e asses-
soria em edição e acompanhamento de execução de processos de licitações e 
contratos administrativos. adjudicatária: Walmir Pinheiro de Pinheiro asses-
soria e consultoria contábil ltda, cNPJ nº 41.302.630/0001-06. valor mensal 
adjudicado: r$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais). data da assinatura da 
ratificação: 12/01/2022.

eXtrato de coNtrato 
coNtrato Nº 003/2022-iN/cMB/cPL 

contratada: Walmir Pinheiro de Pinheiro assessoria e consultoria con-
tábil Ltda, cNPJ nº 41.302.630/0001-06. objeto: contratação de pessoa 
jurídica para executar serviços de consultoria e assessoria em edição e acom-
panhamento de execução de processos de licitações e contratos adminis-
trativos. origem da contratação: inexigibilidade nº 003/2022-iN/cPl/cMB. 
valor mensal contratado: r$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais). vigên-
cia: 13/01/2022 a 31/12/2022. data da assinatura do contrato: 13/01/2022. 
Francisco Vicente rocha - Presidente da cPL/cPF 258.473.682-91.

Protocolo: 777838
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TRAMONTINA NORTE S/A CNPJ: 14.098.057/0001-80 NIRE 15300018382 Sociedade Anônima de Capital Fechado. Relatório da Diretoria. Srs. 
Acionistas: Cumprindo disposições legais e estatutárias temos a satisfação de submeter à apreciação de V.Sas., o Balanço Patrimonial, Demonstrativos 
do Resultado do Exercício, Das Mutações do Patrimônio Líquido, Dos Resultados Abrangentes, Do Fluxo de Caixa e as Notas Explicativas, encerrados em 
31/12/2021. Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários.  Belém(Pa), 18/03/22.   A  DIRETORIA.                        

BALANÇO PATRIMONIAL EM (R$) DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (R$) 
 2021 2020  2021 2020 

ATIVO 97.943.771,21 80.434.585,60  REC. BRUTA DE VENDAS E SERV. 236.529.279,94 193.020.281,62 
Circulante 90.741.699,51 72.327.595,50 Receitas de vendas e serviços 236.529,279,94 193.020.281,62 
Disponibilidades 5.120.130,57 18.265.666,64 DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA (42.284.621,54) (35.032.325,26) 
Bancos disponível 4.856.946,54 7.171.313,60 RECEITA LÍQUIDA 194.244.658,40 157.987.956,36 
Bancos investimentos 263.184,03 11.094.353,04 Custo das mercadorias vendidas (133.133.404,81 (110.590.780,34) 
Créditos 45.112.997,92 26.736.454,97 LUCRO BRUTO 61.111.253,59 47.397.176,02 
Clientes 27.006.342,64 25.415.462,87 DESPESAS OPERACIONAIS (29.831.955,95) (33.892.157,75) 
(-) Prov. créditos liq. duvidosa (284.117,22) (400.591,52) Despesas com vendas (25.997.784,95 (22.119.468,46) 
Impostos a recuperar 17.892.348,96 1.642.640,93 Despesas   
Adiantamentos diversos 498.423,54 78.942,69 administrativas e gerais (12.978.517,86) (9.563.048,69) 
Estoques 40.508.571,02 27.325.473,89 Outras despesas (3.290.920,76) (2.979.475,37) 
Não circulante 7.202.071,70 8.106.990,10 Outras receitas 12.435.267,62 769.834,77 
Realizável a longo prazo - 1.074.674,28 RESUTADO ANTES    
Impostos diferidos ativos - 1.074.674,28 DAS REC. E DESP. FINANCEIRAS 31.279.297,64 13.505.018,27 
Imobilizado 6.840.176,25 6.742.003,11 Despesas  financeiras (509.491,31) (448.091,20) 
Intangível 361.895,45 290.312,71 Receitas financeiras 2.027.588,73 459.238,22 

PASSIVO 97.943.771,21 80.434.585,60 RESULTADOS ANTES DOS    
Circulante 33.321.250,90 40.026.890,16 TRIBUTOS SOBRE O LUCRO 32.797.395,06 13.516.165,29 
Fornecedores 28.294.839,20 35.087.703,51 Imposto de  renda  e contrib.  social (10.165.920,58) (4.681.596,76) 
Obrigações a pagar 3.026.153,79 2.791.078,36 RESULTADO LÍQ. DO PERÍODO 22.631.474,48 8.834.568,53 
Credores diversos 800.257,91 520.310,61 DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA   MÉTODO INDIRETO EM (R$) 
Financiamentos e empréstimos 1.200.000,00 1.200.000,00  2021 2020 
IRPJ/CSLL a pagar - 427.797,68 LUCRO ANTES DO  IMPOSTO DE RENDA   
Não Circulante 5.819.471,58 3.973.979,97 E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 32.797.395,06 13.516.165,29 
Financiamentos e empréstimos 2.600.000,00 3.800.000,00 Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais   
Provisão para contigências 219.631,11 173.979,97 Ajustes por:   
Impostos Diferidos  2.999.840,47 -    
Patrimônio líquido 58.803.048,73 36.433.715,47 Depreciação do exercício 1.336.150,33 1.264.897,49 
Capital social 31.000.000,00 16.500.000,00 Amortização do exercício 103.984,61 72.630,16 
Capital integralizado 31.000,000,00 16.500.000,00 Provisões do exercício (442.242,59) 4.286.477,25 
Reservas de lucros 27.803.048,73 19.933.715,47 Resultado na alienação/baixa de   
Reserva legal 1.131.573,72 1.054.275,46 ativos imobilizados - (124.872,60) 
Reservas para aumento de capital 5.601.572,27 8.355.268,96 Variações nos ativos e passivos   
Sld. a disposição da assembleia 21.069.902,74 10.524.171,05 (Aumento/Redução) em contas a receber (870.451,44) (11.996.079,72) 

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS ABRANGENTES (R$) (Aumento/Redução) nos estoques (13.701.538,74) (6.483.438,89) 
 2021 2020 (Aum./Redução) em outras contas a receber (16.011.693,53) (351.543,11) 
Lucro líquido do exercício 22.631.474,48 8.834.568,53 (Aumento/Redução) em fornecedores (6.862.516,91) 21.358.282,00 
Resultado abrangente total 22.631,474,48 8.834.568,53 (Aumento/Redução) em contas a pagar  (165.528,53) 661.242,58 
Notas  Explicativas  da  Administração às  Demonstrações Contábeis Imposto de Renda e contrib. social pagos (6.519.203,51) (5.458.301,75) 
Nota 1-Atividades  Operacionais:  A atividade  da  empresa  é  comércio,    CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE   
importação e  exportação  de   utensílios domésticos, ferramentas, materiais   DAS ATIVIDADES  OPERACIONAIS (10.335.645,25) 16.745.458,70 
elétricos, e móveis em geral e Assessoria de  Marketing.  Nota 2-Apresentação   Fluxos de Caixa das Ativ. de  Investimento   
das Demonstrações Contábeis: As demonstrações contábeis foram  ela - Aquisição de ativo imobilizado (1.434.323,47) (446.360,95) 
boradas com observância das disposições contidas na Lei 6.404/76,  com as Aquisição de ativo intangível (175.567,35) (182.503,96) 
práticas contábeis adotadas no Brasil, bem como com as modificações intro- CAIXA LÍQUIDO USADO NAS   
duzidas pela Lei nº 11.638/2007 e Lei nº 11.941/2009. Nota 3-Principais ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (1.609.890,82) (628.864,91) 
Práticas  Contábeis:  a)   As  presentes  Demonstrações  Contábeis  com - Fluxos de caixa das Atividades   
preendem o período de atividade iniciado em 01 de janeiro  e  encerrado em   de Financiamento   
31 de dezembro de 2020. b) Estoques:  no  exercício  social  encerrado  em Empréstimos tomados - 6.000.000,00 
31/12/2020 os estoques que se constituem em mercadorias  para  revenda, Pagamentos de empréstimos (1.200.000,00 (1.000.000,00) 
foram avaliados pelo custo médio de aquisição, e não superam valor de mer- Mútuos tomados   
cado. c) Contas  do  Ativo  Imobilizado:  as  depreciações  sobre  o  imobilizado  foram com partes relacionadas - (5.582.587,94) 
calculadas pelo método linear, às taxas adequadas dos  bens, respeitados os CAIXA LÍQUIDO   
limites fiscais. d)  Intangível: o  valor registrado  neste grupo refere-se a Softwares PROVENIENTE   
contabilizados pelo valor de aquisição. e) O Imp. de Renda e a  Contribuição   Social DAS  ATIV. DE FINANCIAMENTO (1.200.000,00) (582.587,94) 
foram  apurados  pelo  critério  de  lucro  real anual, com utilização durante os AUMENTO/REDUÇÃO NO CAIXA E   
doze meses do  exercício social  do  balanço  de suspensão ou redução, nos moldes EQUIV. DE CX. NO EXERCÍCIO (13.145.536,07) 15.534.005,85 
da Lei 9.430/96 e IN RFB 1700/2017. f) Em  2021 foi registrado o crédito tributário, Caixa e Equivalente de    
atualizado  pela  SELIC,  referente  ao direito de excluir o ICMS destacado nas notas Caixa no início do Exercício 18.265.666,64 2.731.660,79 
fiscais de venda da base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS (Tema 69). Caixa e Equivalente de     
Nota 4-Capital Social: O capital social está representado  por  31.000.000  Caixa ao Fim do Exercício 5.120.130,57 18.265.666,64 
de ações ordinárias nominativas no valor de R$ 1,00, cada  uma, e  pertencen-    
tes inteiramente a acionistas residentes no País.  Belém,  PA,  31/12/2021.   Variação das disponibilidades (13.145.536,07) 15.534.005,85 

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIÔNIO LÍQUIDO EM (R$)    Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 
                      Reservas de Lucros  

Capital Reserva Reserva para Res. de lucros Lucros (prej.)  

Total 
social legal aum. do capital à disposição acumulados 

Saldos em 31/12/2019 16.500.000,00 612.547,03 8.355.268,96 2.299.187,75 - 27.767.003,74 
Lucro do exercício     8.834.568,53 8.834.568,53 
Destinações:   Reserva legal  441.728,43   (441.728,43) - 
Saldo a disposição da assembleia    8.224.983,30 (8.224.983,30) - 
Dividendo mínimo obrigatório     (167.856,80) (167.856,80) 
Saldos em 31/12/2020 16.500.000,00 (1.054.275,46) 8.355.268,96 10.524.171,05 - 36.433.715,47 
Lucro do exercício     22.631.474,48 22.631.474,48 
Aum. de cap. com res. de lucros 14.332.143,20 (1.054.275,46) (2.753.696,69) (10.524.171,05) - - 
Aum. de cap. com dividendos 167.856,80     167.856,80 
Destinações:  Reserva legal  1.131.573,72   (1.131.573,72) - 
Saldo a disposição da assembleia    21.069.902,74 (21.069.902,74) - 
Dividendo mínimo obrigatório     (429.998,02) (429.998,02) 
Saldos em 31/12/2021 31.000.000,00 1.131.573,72 5.601.572,27 21.069.902,74 - 58.803.048,73 

Conselho de Administração: Clovis Tramontina - Presidente, Joselito Gusso - Vice - Presidente, Ildo Paludo, Inácio Chies, Eduardo Scomazzon.  

Diretoria Executiva: César Umberto Vieceli, Marcos Tramontina, Ricardo Tramontina  Contadora: Suelem Regina da Silva Lima (CRC/PA nº 016110/O-2). 
Protocolo: 777842
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