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eXecUtiVo
.

GaBiNete do GoVerNador

.

d e c r e t o Nº 2272, de 4 de aBriL de 2022
abre no orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) 
da administração Pública Estadual, crédito suplementar por SUPEráViT, no 
valor de r$ 12.897.471,01 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no 
orçamento vigente.
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos 
da constituição Estadual, combinando com o art. 6º, inciso iii da lei nº 
9.496, de 11 de janeiro de 2022
dEcrETa:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor 
do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual a seguir especificado(s), 
o crédito suplementar no valor de r$ 12.897.471,01 (doze Milhões, 
oitocentos e Noventa e Sete Mil, Quatrocentos e Setenta e Um reais e Um 
centavo), para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

291012678214867429 - SETraN 0357 449051 2.945.447,77
462021339215038841 - fcP 0301 339039 400.000,00

552012312615088238 - ProdEPa 0301 449035 1.080.960,00
552012312615088894 - ProdEPa 0301 449035 1.640.022,75

612011030215078288 - fund. Santa casa 0660 449039 220.147,00
782011957114908698 - faPESPa 0301 339018 86.128,26
782011957114908698 - faPESPa 0301 339030 490.761,05
782011957114908698 - faPESPa 0301 339036 25.000,00
782011957114908698 - faPESPa 0301 339039 40.750,00
782011957114908698 - faPESPa 0301 339047 5.000,00
782011957114908698 - faPESPa 0301 449052 679.441,13

862012678414867575 - cPH 0301 449051 3.500.000,00
901011030215078309 - fES 0301 339033 269.435,72
901011030215078309 - fES 0301 339093 70.392,00
901011030215078876 - fES 0301 339033 323.985,33

922012060914918706 - adEPará 0661 449052 1.120.000,00
ToTal 12.897.471,01

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, 4 de abril de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

iVaLdo reNaLdo de PaULa Ledo
Secretário de Estado de Planejamento e administração

d e c r e t o Nº 2273, de 4 de aBriL de 2022
abre no orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) 
da administração Pública Estadual, crédito suplementar por aNUlaÇÃo, no 
valor de r$ 2.113.648,96 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$ 2.113.648,96 (dois Milhões, cento e 
Treze Mil, Seiscentos e Quarenta e oito reais e Noventa e Seis centavos), 
para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

081012781314998796 - SEEl 0101 335041 1.800.000,00

481011236315018822 - SEcTET 0324 339040 220.000,00

481011936415068866 - SEcTET 0324 339014 82.158,00

901011030515078302 - fES 0349 339033 6.307,56

971010312815028833 - SEaP 0370 339030 5.183,40

ToTal 2.113.648,96

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

481011236315018530 - SEcTET 0324 339014 82.158,00
481011236315018530 - SEcTET 0324 339040 220.000,00

901011030115078874 - fES 0349 339014 6.307,56
911022884600008590 - Enc. SEPlad-Pl 0101 339039 1.800.000,00

971010312815028832 - SEaP 0370 339030 5.183,40
ToTal 2.113.648,96

art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 4 de abril de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

iVaLdo reNaLdo de PaULa Ledo
Secretário de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 780881

CASA CIVIL DA GOVERNADORIA

.

diÁria
.

Portaria N° 519/2022 – 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; e
coNSidEraNdo o processo n° 2022/382078, de 30 de março de 2022;
rESolVE:
caNcElar a Portaria nº 499/2022 - crG, de 31/03/2022, publicada no 
doE nº 34.817, de 01/04/2022, que autorizou o deslocamento e diárias 
a servidora aNa ElSa ElaJE dE aZEVEdo, matrícula 5945813/1, cargo 
assessor administrativo iV, lotado na diretoria do cerimonial.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 4 de abril de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 520/2022-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° 2022/397223, de 01 de abril de 2022;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar a servidora abaixo relacionada a se deslocar para os muni-
cípios de ParaUaPEBaS/ caNaÃ doS caraJáS/Pa, no período de 03 a 
07/04/2022.

servidor objetivo

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

lotada na diretoria do cerimonial.

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

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 4.½ (quatro e meia) 
diárias a servidora acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 04 de abril de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 521/2022-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° 2022/398663, de 4 de abril de 2022;
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para os municípios 
de alMEriM/ BrEVES/Pa, no dia 02/04/2022.

servidor objetivo
JoSENir GoNÇalVES NaSciMENTo, matrícula funcional nº5190800/1, 

cPf 282.130.502-82, coordenador do Núcleo, lotado no NUrMEc.
acompanhar agenda de Governo, 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, 4 de abril de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
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Portaria N° 522/2022 – 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° 2022/389751, de 1 de abril de 2022;
rESolVE:
caNcElar a PorTaria Nº 516/2022- crG, de 01/04/2022, publicada no 
doE nº 34.919, de 04/04/2022, que autorizou o deslocamento e diárias 
ao servidor WaNdENKolK PaSTEUr GoNÇalVES, matrícula 3173348/1, 
cargo coordenador de Núcleo, lotado no Gabinete da casa civil.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 4 de abril de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 780640

.

.

CASA MILITAR DA GOVERNADORIA

.

errata
.

errata do eXtrato ao 5º terMo aditiVo ao coNtrato 
adM. Nº 008/2016-cMG/Pa

ProtocoLo NÚMero: 741970
PUBLicado No doe Nº º 34.797, de 15 de deZeMBro de 2021.
onde se lê:
Vigência do contrato: ...conforme o disposto no inciso ii do art. 57 da 
lei federal 8.666/93, atinente ao Processo administrativo Eletrônico nº 
2021/1334440 – cMG e Parecer Jurídico de nº 106/2021 - aSSEJUr/cMG 
e demais legislações aplicáveis ao assunto.
Leia-se:
Vigência do contrato: ...conforme o disposto no inciso ii, iV do art. 57 da 
lei federal 8.666/1993, atinente ao Processo administrativo Eletrônico nº 
2021/1334440 – cMG e Parecer Jurídico de nº 106/2021 - aSSEJUr/cMG...
Valor Global: r$ 96.322,86 (noventa e seis mil trezentos e vinte e dois 
reais e oitenta e seis centavos).
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado, 04 de abril de 2022.
oSMar ViEira da coSTa JÚNior – cEl QoPM rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado

Protocolo: 780555

diÁria
.

 eXtrato de Portaria Nº 255/2022 – di/cMG, 
de 04 de aBriL de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destino: Breves/Pa; Período: 31/03 a 04/04/2022; Quantidade de di-
árias: 5,0 (alimentação) 4,0 (pousada); Servidores: 1° TEN QoPM igor 
alessandro leal farah, Mf nº 4220563/2, 3º SGT PM Marcos alexandre 
Martins Pires, Mf nº 54194761/2, cB PM danylo christian Gonçalves 
da conceição, Mf nº 4218905/2, Sd PM Kenny Souza carvalho, Mf nº 
06402259/2; ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 780874
 eXtrato de Portaria Nº 256/2022 – di/cMG, 

de 04 de aBriL de 2022
objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destino: abaetetuba/Pa; Período: 01/04/2022; Quantidade de diárias: 
1,0 (alimentação);  Servidores: cB PM Bruno david da Silva rocha, Mf nº 
57232737/2 e cB PM franklin Brandão de Souza, Mf nº 4219050; ordena-
dor: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 780877
 eXtrato de Portaria Nº 250/2022 – di/cMG, 

de 04 de aBriL de 2022
objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destino: aurora do Pará/Pa; Período: 01 a 04/04/2022; Quantidade 
de diárias: 4,0 (alimentação) 3,0 (pousada); Servidores: TEN cEl QoPM 
Mauro Henrique da Silva Guerra, Mf nº 5774055/5, 1° TEN QoPM renata 
de Jesus canuto Pimentel, Mf nº 4220536/4 e Sd PM Marília castro alves, 
Mf nº 6401403/2; ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 780657
eXtrato de Portaria Nº 251/2022 – di/cMG, 

de 04 de aBriL de 2022
objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destino: Bujaru/Pa; Período: 24 a 25/03/2022; Quantidade de diárias: 
2,0 (alimentação) 1,0 (pousada); Servidores: MaJ QoPM Heitor lobato 
Marques, Mf nº 57198332/3 e cB PM renan da Silva Bandeira, Mf nº 
57221890/2; ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 780664
eXtrato de Portaria Nº 252/2022 – di/cMG, 

de 04 de aBriL de 2022
objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destino: Brasília/df; Período: 24 a 28/03/2022; Quantidade de diárias: 
5,0 (alimentação) 4,0 (pousada); Servidor: MaJ QoPM Khistian Batista cas-
tro, Mf nº 57198337/2; ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 780669

 eXtrato de Portaria Nº 253/2022 – di/cMG, 
de 04 de aBriL de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destino: Brasília/df; Período: 25 a 27/03/2022; Quantidade de diá-
rias: 3,0 (alimentação) 2,0 (pousada); Servidor: MaJ QoPM rubens alan 
da costa Barros, Mf nº 57198361/2; ordenador: cEl QoPM osmar Vieira 
da costa Júnior;

Protocolo: 780676
 eXtrato de Portaria Nº 254/2022 – di/cMG, 

de 04 de aBriL de 2022
objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo do 
Estado; Município de origem: Belém/Pa; destino: aurora do Pará/Pa; Perí-
odo: 01 a 03/04/2022; Quantidade de diárias: 3,0 (alimentação) 2,0 (pou-
sada); Servidoras: Eluzane francisca Braga de oliveira, Mf nº 5950792/2 
e Nayara da Silva araújo, Mf nº 5947464/2; ordenador: cEl QoPM osmar 
Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 780678

eXtrato de Portaria Nº 257/2022 – 
di/cMG, de 04 de aBriL de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado;
Município de origem: Belém/Pa;
destino: Moju/Pa;
Período: 31/03 a 01/04/2022;
Quantidade de diárias: 2,0 (alimentação) 1,0 (pousada); 
Servidores: 1° TEN QoPM luiz Paulo Benjamin leal, Mf nº 4220579/4, 3º 
SGT PM Jefferson Patrick Ferreira Dias, MF nº 57199690/2, CB PM Erick 
Enrico coelho da Silva, Mf nº 57221799/3, cB PM fabricio luiz Matos Bou-
ção, Mf nº 57222016/2, cB PM Ulisses Pampolha Bráz, Mf nº 4220310/2
ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior; 
    

eXtrato de Portaria Nº 258/2022 – 
di/cMG, de 04 de aBriL de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado;
Município de origem: Belém/Pa;
destinos: Paragominas/Pa e Ulianópolis/Pa;
Período: 25 a 27/03/2022;
Quantidade de diárias: 3,0 (alimentação) 2,0 (pousada); 
Servidores: cB PM Bruno david da Silva rocha, Mf nº 57232737/2 e cB PM 
franklin Brandão de Souza, Mf Nº 4219050;
ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior; 

Protocolo: 780883

.

.

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 152/2022-PGe.G., 04 de abril de 2022
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais …
rESolVE:
aUToriZar, o Procurador do Estado, Bruno anunciação das chagas, 
identidade funcional nº 5930947/1, a se afastar de suas funções no período 
de 28.03 a 16.04.2022, para gozo de residual de férias, referente ao período 
aquisitivo 2019/2020, interrompida pela PorTaria Nº 011/2022-PGE.G., 
de 19.01.2022.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 780760

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 160/2022-PGe.G., de 04 de abril de 2022.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso de suas atribuições 
legais…
rESolVE:
dESiGNar, o assessor, roberto andre Souza Santos, id. funcional 
5958598/1, para responder pela coordenadoria de Tecnologia da informa-
ção – cTiNf, por motivo de férias do titular Humberto Bezerra Maia filho, 
id. funcional nº 5132231/5, no período de 09.05 a 07.06.2022.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 780835
Portaria Nº 161/2022-PGe.G., de 04 de abril de 2022.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso de suas atribuições 
legais…
rESolVE:
dESiGNar, a servidora, Sandra Maria Silva ferreira, id. funcional nº 
5433452/3, para responder pela Gerência de Execução orçamentária e 
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financeira – GEof, por motivo de férias da titular, carolina Nascimen-
to Martins Pereira, id. funcional nº 5920148/2, no período de 27.04 a 
26.05.2022.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 780843

SECRETARIA ESTRATÉGICA DE
ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA

.

coNtrato
.

distrato de coNtrato teMPorÁrio
terMo de distrato
ParTES: SEcrETaria ESTraTÉGica dE ESTado dE arTicUlaÇÃo da ci-
dadaNia – SEac e fErNaNdo iGor SaNToS dEUS dE carValHo
MaTrÍcUla Nº: 5962424-1
coNTraTo Nº 032/2021
carGo: aSSiSTENTE dE iNforMaTica
daTa do diSTraTo: 31/03/2022
ordENador rESPoNSáVEl: ricardo BriSolla BalESTrEri

Protocolo: 780606
distrato de coNtrato teMPorÁrio
terMo de distrato
ParTES: SEcrETaria ESTraTÉGica dE ESTado dE arTicUlaÇÃo da 
ci[1]dadaNia – SEac e lUiZ claUdio NoGUEira BarrETo
MaTrÍcUla Nº: 5965206-1
coNTraTo Nº 026/2022
carGo: aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo
daTa do diSTraTo: 01/04/2022
ordENador rESPoNSáVEl: ricardo BriSolla BalESTrEri

Protocolo: 780610

FÉrias
.

iNterrUPÇÃo FÉrias
Portaria Nº 070/2022-GaB/seac
Belém Pa, 04 de abril de 2022.
o SEcrETário da SEcrETaria ESTraTÉGica dE ESTado dE arTicUla-
ÇÃo da cidadaNia – SEac, no uso de suas atribuições legais, conferidas 
pelo decreto Governamental de 08 de maio de 2020 e publicado no doE 
34.211 de 08 de maio de 2020;
coNSidEraNdo, o que dispõe os art. 74 a 76 da lei nº 5.810 de 24.01.1994, e
rESolVE:
iNTErroMPEr, por necessidade de serviço, a partir de 04/04/2022 o pe-
ríodo de gozo de férias regulamentares da servidora SiMoNE dE SoU-
Sa VirGoliNo, Matrícula 5965835-2, referente período de 01/04/2022 
a 30/04/2022, do período aquisitivo 08/03/2021 a 07/03/2022, concedi-
do pela Portaria 039/2022-GaB/SEac de 24/02/2022; publicada no doE 
34.876 de 25/02/2022, para serem usufruídos nos períodos de 15/06/2022 
a 30/06/2022 e 15/07/2022 a 30/07/2022
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Gabinete do Secretário, 04 de abril de 2022.
ricardo BriSolla BalESTrEri
SEcrETário dE ESTado - SEac

Protocolo: 780786
Portaria N° 069/2022-GaB/seac
Belém Pa, 04 de abril de 2022.
o SEcrETário da SEcrETaria ESTraTÉGica dE ESTado dE arTicUla-
ÇÃo da cidadaNia – SEac, no uso de suas atribuições legais, conferidas 
pelo decreto Governamental de 08 de maio de 2020 e publicado no doE 
34.211 de 08 de maio de 2020;
coNSidEraNdo, o que dispõe os arts. 74 a 76 da lei no 5.810 de 
24.01.1994,
rESolVE:
coNcEdEr, férias regulamentares aos servidores abaixo relacionados, 
conforme discriminação:

Matr FUNc NoMe do serVidor PerÍodo aQUisitiVo PerÍodo de GoZo
5825733-3 cElSo iraN cordoVil ViaNa 14/05/2021 a 13/05/2022 15/05/2022 a 30/05/2022
57191387-2 rodiNilSoN doS SaNToS NoGUEira filHo 15/05/2021 a 14/05/2022 23/05/2022 a 21/06/2022

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Gabinete do Secretário, 04 de abril de 2022.
ricardo BriSolla BalESTrEri
Secretário de Estado - SEac

Protocolo: 780806

.

.

AUDITORIA GERAL DO ESTADO

.

oUtras MatÉrias
.

terMo de adesÃo À ata de reGistro de PreÇos
o Estado do Pará, por intermédio da aUdiToria GEral do ESTado - aGE, 
com sede na rua Municipalidade N° 1655, Bairro: Umarizal, cEP: 66050-
350, na cidade de Belém/Pa, inscrita no cNPJ sob o Nº 03.269.619/0001-
94, neste ato representada pelo auditor- Geral do Estado o Sr. JoSÉ 

rUBENS BarrEiroS dE lEÃo, nomeado pelo decreto, de 29 de junho 
de 2020, publicado no d.o.E. Nº 34.267 em 30 de junho de 2020, ins-
crito(a) no cPf Nº 121.178.702-87, portador da carteira de identidade 
Nº 1894897-Pc/Pa, torna público que, após constatada a regularidade 
da instrução do Processo Nº 2022/357897, conforme Parecer Prévio Nº 
027/2022-GEJUr/aGE, aderiu à ata de registro de Preços Nº 002/2022 
da defensoria Pública do Estado do Pará - dPE, referente ao Processo Nº 
2021/1050686, na condição de partícipe, visando a contratação de em-
presa especializada para prestação de serviços continuados de vigilância 
patrimonial ostensiva da aUdiToria GEral do ESTado - aGE, com uso 
de arma de fogo e armamento não letal (arma de choque taser e spray de 
pimenta), junto a empresa vencedora Polo SEGUraNÇa ESPEcialiZada 
EirEli, inscrita no cNPJ sob o Nº 02.650.833/0001-23.

Lote 01 - reGiÃo MetroPoLitaNa

Nº Posto QUaNt
diUrNo 12X36H – 
seG. a doMiNGo –

arMa LetaL

NotUrNo 12X36 – 
seG. a doMiNGo –

arMa LetaL

44H – seG À seX – 
arMa NÃo-LetaL totaL

01 Belém 02 01 01 00 02

Belém, 04 de abril de 2022.
José rubens Barreiros de leão
auditor-Geral do Estado

Protocolo: 780510
.

FUNDAÇÃO PARÁPAZ

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 071 de 04 de aBriL 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 01de 
janeiro de 2015.
rESolVE:
dESiGNar o servidor SÍlio dE alMEida BarBoSa, MaTrÍcUla: 
54190572/2, para responder pelo cargo de coordENador dE NUclEo 
dE ProJEToS, no período de 02/05/2022 a 31/05/2022, em virtude da 
titular a servidora aNdrEZa criSTiNa oliVEira dE MiraNda MoraES, 
matrícula: 5946731/1, encontrar-se de férias.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
Presidente da fundação ParáPaZ.

Protocolo: 780392
Portaria Nº 072 de 04 de aBriL 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 01de 
janeiro de 2015.
rESolVE:
dESiGNar a servidora PaTrÍcia dE liMa fErrEira, MaTrÍcUla: 
55588559/6, para responder pelo cargo de aSSESSor TÉcNico, no perí-
odo de 04/05/2022 a 02/06/2022, em virtude da titular a servidora JoÃo 
carloS NaSciMENTo BaNdEira JUNior, matrícula: 5931217/2, encon-
trar-se de férias.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
Presidente da fundação ParáPaZ.

Protocolo: 780416

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de Fracasso de disPeNsa Por cotaÇÃo eLetrÔNica 
aViso do editaL de disPeNsa Por cotaÇÃo eLetrÔNica 

FUNdaÇÃo ParÁPaZ Nº 002/2022 
ProcESSo Nº 2022/89109 a fundação ParáPaZ, fundação Pública Esta-
dual, comunica que realizará dispensa de licitação, por cotação Eletrônica, 
do tipo menor preço por iTEM, conforme abaixo: 
oBJETo: contratação de empresa especializada no fornecimento e instala-
ção de PErSiaNaS rolÔ EM TEla Solar coM E SEM BaNdÔ diVidida EM 
dUaS, para atender as necessidades da Sede da fundação Parápaz daTa da 
aBErTUra: 06 de abril de 2022. 
Hora da aBErTUra: 10h (Horário de Brasília). 
local dE aBErTUra: http://web.banparanet.com.br/cotacao. 
ENdErEÇo ElETrÔNico: UaSG: 926516 – fundação ParáPaZ - (avenida 
José Bonfácio, nº 267, Bairro fátima, cEP: 66.060-162). 
rESolVE Homologar o “fracaSSo” da cotação Eletrônica nº 01/2022 pu-
blicada no Diário Oficial nº 34.909 de 28 DE MARÇO DE 2022 por não obter 
sucesso na negociação. 
a íntegra do EdiTal poderá ser obtida no BaNParáNET, no endereço 
http://web.banparanet.com.br/cotacao, e no Portal Eletrônico de compras 
do Governo do Estado do Pará – coMPraSPará, no endereço www.com-
praspara.pa.gov.br . 
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS Presidente da fundação ParáPaZ

Protocolo: 780816
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FÉrias
.

Portaria Nº 069 de 04 de aBriL 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 01de 
janeiro de 2015.
coNSidEraNdo o que dispõe os art. 74 da lei nº 5.810 de 24 de janeiro de 1994.
rESolVE:
coNcEdEr, aos servidores abaixo relacionado, 30 (trinta) dias de férias 
regulamentares, a serem gozadas no mês de Maio/2022.

ideNtidade 
FUNcioNaL NoMe PerÍodo 

aQUisitiVo
PerÍodo 

GoZo

5946731/1 aNdrEZa criSTiNa oliVEira dE MiraNda MoraES
11/02/2021

a
 10/02/2022

02/05/2022
a

31/05/2022

5953773/1 daNiElE SoUZa SoarES
15/01/2021

a
14/01/2022

02/05/2022
 a

31/05/2022

5924133/2 EliETE carValHo dE oliVEira
15/01/2021

 a
14/01/2022

02/05/2022
a

 31/05/2022

57215148/5 EliSÂNGEla araÚJo dE SoUSa
06/05/2021

 a
 05/05/2022

09/05/2022
 a

07/06/2022

5953752/1 GiSElli doS aNJoS dE SoUSa
15/01/2021

a
14/01/2022

02/05/2022
 a

 31/05/2022

5953781/1 GiZElda dE MoraES oliVEira
15/01/2021

a
14/01/2022

02/05/2022
a

31/05/2022

5915731/2 iSaBEla aSSUNÇÃo da SilVa Maia
15/01/2021

 a
 14/01/2022

02/05/2022
 a

 31/05/2022

5953812/1 JESSica frEirE riBEiro
20/01/2021

a
19/01/2022

02/05/2022
 a

31/05/2022

5931217/2 JoÃo carloS NaSciMENTo BaNdEira JUNior
19/02/2021

a
18/02/2022

04/05/2022
a

 02/06/2022

5953711/1 MalaQUE MaUad SoBEraY
15/01/2021

a
 14/01/2022

02/05/2022
a

 31/05/2022

5946669/2 Marcia THaiS BarBoSa iZaiaS SEVEriNo
25/05/2021

a
24/05/2022

26/05/2022
a

24/06/2022

5943678/2 Maria coElY SiQUEira doS SaNToS
15/01/2021

 a
14/01/2022

02/05/2022
 a

31/05/2022

5818419/2 Maria GEicE dE liMa cordEiro
15/01/2021

a
14/01/2022

02/05/2022
 a

31/05/2022

5960433/1 PaUla aNdrEia SErrÃo SaMPaio
06/05/2021

 a
05/05/2022

09/05/2022
a

 07/06/2022

5953787/1 PaUlo dE TarSo PicaNÇo Maia dE SoUZa
20/01/2021

a
19/01/2022

02/05/2022
 a

 31/05/2022

5953713/1 PaUlo HENriQUE dE NaZarÉ PiNHEiro
15/01/2021

 a
14/01/2022

02/05/2022
a

31/05/2022

54191152/3 SaMaNTa EdriNE do roSario dE SoUSa
15/01/2021

 a
 14/01/2022

02/05/2022
 a

31/05/2022

5953705/1 SiMoNE daS GraÇaS ViEira dE MENdoNÇa
15/01/2021

 a
14/01/2022

02/05/2022
 a

 31/05/2022

5953734/1 THaiS SilVa fErrEira
15/01/2021

 a
14/01/2022

02/05/2022
 a

 31/05/2022

5953753/1 THaYNara oliVEira da SilVa
15/01/2021

 a
14/01/2022

02/05/2022
a

31/05/2022

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

Protocolo: 780362

Portaria Nº 070 de 04 de aBriL 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 01de 
janeiro de 2015.
coNSidEraNdo o que dispõe os art. 74 da lei nº 5.810 de 24 de janeiro de 1994.
rESolVE:
coNcEdEr, aos servidores abaixo relacionado, 15 (quinze) dias de férias 
regulamentares, a serem gozadas no mês de Maio/2022.

ideNtidade FUNcioNaL NoMe PerÍodo aQUisitiVo PerÍodo GoZo

5954766/2 aMaNda loPES GaNTUSS
01/04/2020

 a
 30/04/2021

16/05/2022
a

30/05/2022

5906152/3 clEocir dE araUJo MacHado
06/05/2021

a
 05/05/2022

16/05/2022
a

30/05/2022

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

Protocolo: 780363

secretaria de estado
de PLaNeJaMeNto
e adMiNistraÇÃo

.

errata
.

errata de Publicação, protocolo nº. 779160, doe nº 34.917, 
de 1 de abril de 2022,
do contrato de consignação nº. 15/2022-siNsataP
oNde se LÊ: coNTraTo Nº. 014/2022
Leia- se: coNTraTo Nº. 015/2022
ordenador de despesas: iValdo rENaldo dE PaUla lEdo

Protocolo: 780327

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 282/2022-daF/sePLad, de 04 de aBriL 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: 2022/390203 de 
01/04/2022,
rESolVE:
TorNar SEM EfEiTo a PorTaria Nº 167/2022-daf/SEPlad, de 03 de 
março de 2022, publicada no doE nº 34.882 de 07 de março de 2022, 
que concedeu 10 (dez) dias de férias regulamentares à servidora MÔNica 
MENdoNÇa PaiVa aNTÔNio JoSÉ, id. funcional nº 5953675/1, no período 
de 18/04/2022 a 27/04/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 04 dE 
aBril dE 2022.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças
Portaria Nº 283/2022-daF/sePLad, de 04 de aBriL de 2022.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 1.667/2021 – ccG, de 10 de 
novembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 2021 
e as delegadas pela PorTaria Nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de dezembro 
de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
coNSidEraNdo, o que dispõe os arts. 74 a 76 da lei n° 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994,
coNSidEraNdo, o decreto nº 1.462 de 12/04/2021, Publicado no doE nº 
34.550 de 13/04/2021.
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo: 2022/390203 de 01/04/2022.
rESolVE:
coNcEdEr 10 (dez) dias de férias regulamentares à servidora MÔNica 
MENdoNÇa PaiVa aNToNio JoSÉ id. funcional nº 5953675/1, ocupante 
do cargo de coordenador, lo tada na coordenadoria de recursos Voluntá-
rios – corV/dcr/SEPlad, no período de 11 de maio de 2022 a 20 de maio 
de 2022, referente ao período aquisitivo de 31 de janeiro de 2021 a 30 de 
janeiro de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 04 dE 
aBril dE 2022.
ÍriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças
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Portaria Nº 284/2022-daF/sePLad, de 04 de aBriL 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: 2022/394492 de 01/04/2022.
rESolVE:
EXclUir da Portaria nº.209/2022-daf/SEPlad de 15/03/2022, publica-
da no doE nº.34.894 de 16/03/2022, referente à concessão de férias da 
servidora HEloiNa aGria da lUZ raMoS id. funcional nº 57176519/1, 
ocupante do cargo de consultor Jurídico do Estado.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 04 dE 
aBril dE 2022.
ÍriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 780569

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 073/Gs, de 04 de aBriL de 2022.
o SEcrETário 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. 2021/1340386.
rESolVE:
Redistribuir, “ex-officio”, do Instituto de Assistência dos Servidores do Es-
tado do Pará - iaSEP, para a Secretaria de Estado de Planejamento e ad-
ministração - SEPlad, o servidor roBErTo GaMa NaSciMENTo, matrícula 
2313/1, cargo de contador, a contar da data da publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 04 de 
abril de 2.022.
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo.
Secretário de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 780681

Portaria Nº 281/2022-daF/sePLad, de 04 de aBriL 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 no-
vembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 2021 
e as delegadas pela Portaria nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de dezembro 
de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019, 
coNSidEraNdo o que dispõe o art. 145 da lei nº 5.810, de 24.01.1994; 
coNSidEraNdo o Processo PaE nº 2022/389263 de 01.04.2022,
r E S o l V E:
i – autorizar os servidores rUi GUilHErME riBEiro BarroS, id. fun-
cional nº 86282/1, ocupante do cargo de Motorista, MarcElo alaN car-
doSo, id. funcional nº 5888391/3, ocupante do cargo de Técnico em 
Gestão de informática, a viajarem para Tucuruí/Pa, no período de 05 a 
07.04.2022, a fim de acompanhar a execução dos serviços de cabeamento 
estruturado que estão sendo realizados no local que será implantada uma 
Estação cidadania no referido município, todos lotados na Secretaria de 
Estado de Planejamento e administração, conforme solicitações de diárias.
ii – conceder, de acordo com as bases legais vigentes 2 e ½ (duas e meia) 
diárias aos servidores acima, que se deslocarão conforme item i.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE,
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 04 dE 
aBril dE 2022. 
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 780878
Portaria Nº 90, de 4 de aBriL de 2022 - dPo
o SEcrETário dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, usan-
do das atribuições legais que lhes confere o artigo 3º, do(s) decreto(s) 
nº 2115, de 13 de janeiro de 2022, que aprova a Programação orçamen-
tária e o cronograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da 
Seguridade Social, para o primeiro quadrimestre do exercício de 2022 e, 
considerando o(s) decreto(s) n° 2273, de 04/04/2022.
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.
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração

aNeXo a Portaria Nº 90, de 4 de aBriL de 2022

Área/UNida-
de orÇaMeN-
tÁria/GrUPo 
de desPesa/
sUBGrUPo de 

desPesa

FoNte

1º QUadriMestre - 2022

JaNeiro FeVereiro MarÇo aBriL totaL

dEfESa Social
SEGUP

outras despe-
sas correntes 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00

contrato 
Estimativo

 0101 0,00 0,00 0,00 9.548.000,00 9.548.000,00
despesas 
ordinárias

 0101 0,00 0,00 0,00 452.000,00 452.000,00
dESENVolVi-
MENTo SÓcio
-EcoNÔMico

adEPará
investimentos 0,00 0,00 0,00 1.120.000,00 1.120.000,00
Equipamentos 

e Material 
Permanente

 0661 0,00 0,00 0,00 1.120.000,00 1.120.000,00
cEaSa

investimentos 0,00 0,00 0,00 26.138,08 26.138,08
obras e insta-

lações
 0261 0,00 0,00 0,00 26.138,08 26.138,08

GESTÃo
ProdEPa

investimentos 0,00 0,00 0,00 2.720.982,75 2.720.982,75
outras despesa 

de investi-
mentos

 0301 0,00 0,00 0,00 2.720.982,75 2.720.982,75
iNfra-ES-
TrUTUra E 

TraNSPorTE
SETraN - cidE
investimentos 0,00 0,00 0,00 2.945.447,77 2.945.447,77
obras e insta-

lações
ProViSÃo rE-
cEBida do(a) 

SETraN
 0357 0,00 0,00 0,00 2.945.447,77 2.945.447,77

PolÍTica 
Social

fund. Santa 
casa

investimentos 0,00 0,00 0,00 220.147,00 220.147,00
reforma

 0660 0,00 0,00 0,00 220.147,00 220.147,00
SESPa

outras despe-
sas correntes 0,00 0,00 0,00 663.813,05 663.813,05

despesas 
ordinárias
dESTaQUE 
rEcEBido 
do(a) fES

 0301 0,00 0,00 0,00 663.813,05 663.813,05
PolÍTica SÓ-
cio-cUlTUral

fcP
outras despe-
sas correntes 0,00 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00

despesas 
ordinárias

 0301 0,00 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00

SEEl

outras despe-
sas correntes 0,00 0,00 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00
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despesas 
ordinárias

 0101 0,00 0,00 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00

ProGraMa/
orGÃo FoNte

1º QUadriMestre - 2022
JaNeiro FeVereiro MarÇo aBriL totaL

agricultura, 
Pecuária, Pesca e 

aquicultura
0,00 0,00 0,00 1.146.138,08 1.146.138,08

adEPará
 0661 0,00 0,00 0,00 1.120.000,00 1.120.000,00

cEaSa
 0261 0,00 0,00 0,00 26.138,08 26.138,08

cultura 0,00 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00
fcP
 0301 0,00 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00

Esporte e lazer 0,00 0,00 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00
SEEl

 0101 0,00 0,00 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00
Governança 

Pública 0,00 0,00 0,00 2.720.982,75 2.720.982,75

ProdEPa
 0301 0,00 0,00 0,00 2.720.982,75 2.720.982,75

infraestrutura e 
logística 0,00 0,00 0,00 2.945.447,77 2.945.447,77

SETraN - cidE
ProViSÃo 

rEcEBida do(a) 
SETraN

 0357 0,00 0,00 0,00 2.945.447,77 2.945.447,77
Manutenção da 

Gestão 0,00 0,00 0,00 2.379.000,00 2.379.000,00

SEGUP
 0101 0,00 0,00 0,00 2.379.000,00 2.379.000,00

Saúde 0,00 0,00 0,00 883.960,05 883.960,05
fund. Santa casa

 0660 0,00 0,00 0,00 220.147,00 220.147,00
SESPa

dESTaQUE rEcE-
Bido do(a) fES

 0301 0,00 0,00 0,00 663.813,05 663.813,05
Segurança Pública 0,00 0,00 0,00 7.621.000,00 7.621.000,00

SEGUP
 0101 0,00 0,00 0,00 7.621.000,00 7.621.000,00

FoNte
1º QUadriMestre - 2022

JaNeiro FeVereiro MarÇo aBriL totaL

0101 - 
rEcUrSoS 

ordiNarioS                                         
0,00 0,00 0,00 11.800.000,00 11.800.000,00

0261 - rEc.
ProP.dirETa-
MENTE arrEc.
PElo orG.adM.

iNdir               

0,00 0,00 0,00 26.138,08 26.138,08

0301 - recursos 
ordinários 0,00 0,00 0,00 3.784.795,80 3.784.795,80

0357 - recursos 
Provenientes de 
Transferências 

da União - cidE

0,00 0,00 0,00 2.945.447,77 2.945.447,77

0660 - recursos 
Provenientes de 
Transferências 
de convênios e 

outros

0,00 0,00 0,00 220.147,00 220.147,00

0661 - recursos 
Próprios 

diretamente 
arrecadado pela 
administração 

indireta

0,00 0,00 0,00 1.120.000,00 1.120.000,00

ToTal 0,00 0,00 0,00 19.896.528,65 19.896.528,65

Portaria Nº 91, de 04/04/2022 - dPo
o SEcrETário 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$ 517.083,36 (Quinhentos e dezessete Mil, oitenta e Três 
reais e Trinta e Seis centavos), na(s) dotação(ões) da(s) natureza(s) da(s) 
despesa(s) da(s) Unidade(s) orçamentária(s), conforme o artigo 5º, § 2º 
da lei nº 9.292, de 19 de julho de 2021 - ldo 2022, da forma abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da desPesa VaLor
901011030215078288 - fES 0149 335043 517.083,36

ToTal 517.083,36

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
901011030215078288 - fES 0149 339030 517.083,36

ToTal 517.083,36

iii - a presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 780879

                                                                                      
GoVerNo do estado do ParÁ 

secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e 
adMiNistraÇÃo (sePLad)

secretaria de estado de adMiNistraÇÃo PeNiteNciÁria (seaP)
coNcUrso PÚBLico Para ProViMeNto de carGo de 

PoLiciaL PeNaL (aGeNte PeNiteNciÁrio) - c-208
editaL de reiNteGraÇÃo ao certaMe - sUB JUdice

editaL Nº 37/seaP/sePLad, de 30 de MarÇo de 2022
a secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e adMiNistra-
ÇÃo (sePLad) e a secretaria de estado de adMiNistraÇÃo 
PeNiteNciÁria (seaP), no uso de suas atribuições legais, mediante 
as condições estipuladas neste Edital e demais normas pertinentes, e em 
cumprimento às decisões judiciais proferidas nos autos dos processos n° 
0828230-56.2022.8.14.0301, 0803251-60.2022.8.14.0000, 0831242-
78.2022.8.14.03.01 e 0831252-25.2022.8.14.03.01 tornam pública a sus-
pensão da eliminação dos candidatos, bem como a reintegração na condi-
ção sub judice, no concurso C-208, conforme a seguir especificado:
1. da reiNteGraÇÃo de caNdidatos Na coNdiÇÃo sUB JUdice
1.1  ficam reintegrados no certame os candidatos abaixo relacionados:

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

1890 lUiZ HENriQUE rEiS ToUriNHo
11882 WEdSoN alEXaNdrE alVES

carGo 01: PoLiciaL PeNaL (MascULiNo) – BaiXo aMaZoNas
inscrição Nome

67189 iSMaEliNo caSTro NETo
82414 JoSiaS frEiTaS BarBoSa

1.2 os candidatos mencionados no subitem 1.1 já participaram da 4ª Etapa 
– Prova de aptidão física (Paf), no período de 21/03/2022 à 25/03/2022.
2. este edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições contrárias.
Belém/Pa, 30 de março de 2022. 
HaNa GHaSSaN TUMa
Secretária de Estado de Planejamento e administração - SEPlad
JarBaS VaScoNcEloS
Secretário de Estado de administração Penitenciária – SEaP
*rePUBLicado Por ter saÍdo coM iNcorreÇÕes No doe 
34.915 de 31.03.2022

GoVerNo do estado do ParÁ 
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e 

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

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

editaL Nº 39/seaP/sePLad, de 04 de aBriL de 2022
resULtado PreLiMiNar da 4ª etaPa: ProVa de aPtidÃo 
FÍsica (PaF) de caNdidatos Na coNdiÇÃo sUB JUdice 

a secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e adMiNistraÇÃo 
(sePLad) e a secretaria de estado de adMiNistraÇÃo Pe-
NiteNciÁria (seaP), no uso de suas atribuições legais, mediante as 
condições estipuladas neste Edital, e em cumprimento às decisões judi-
ciais proferidas nos autos dos processos n° 0828230-56.2022.8.14.0301, 
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0803251-60.2022.8.14.0000, 0831242-78.2022.8.14.03.01 e 0831252-
25.2022.8.14.03.01, tornam público o resultado Preliminar da 4ª Etapa: 
Prova de aptidão física (Paf) dos candidatos na condição sub judice do 
concurso c-208.
1. do resultado Preliminar da 4ª etapa: Prova de aptidão Física 
(PaF) dos candidatos na condição sub Judice:

carGo 01: PoLiciaL PeNaL (MascULiNo) – GUaJarÁ
inscrição Nome situação PaF

1890 lUiZ HENriQUE rEiS ToUriNHo aPTo
11882 WEdSoN alEXaNdrE alVES aPTo

carGo 01: PoLiciaL PeNaL (MascULiNo) – BaiXo aMaZoNas
inscrição Nome situação PaF

67189 iSMaEliNo caSTro NETo aPTo
82414 JoSiaS frEiTaS BarBoSa aPTo

2. este edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições contrárias.
Belém/Pa, 04 de abril de 2022. 
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração - SEPlad
SaMUElSoN YoiTi iGaKi
Secretário de Estado de administração Penitenciária - SEaP

Protocolo: 780888

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e 

adMiNistraÇÃo 
secretaria de estado de seGUraNÇa PÚBLica e deFesa sociaL 

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

sUPerior das carreiras PoLiciais de iNVestiGador 
de PoLÍcia ciViL, de escriVÃo de PoLÍcia ciViL e 

PaPiLoscoPista
coNcUrso PÚBLico c – 207 

editaL Nº 58/2022-sePLad/PcPa, 04 de aBriL de 2022 
coNVocaÇÃo Para a MatrÍcULa No cUrso de ForMaÇÃo 

ProFissioNaL

a secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e adMiNistraÇÃo 
– sePLad e a PoLÍcia ciViL do estado do ParÁ – PcPa, no uso 
de suas atribuições legais, mediante as condições estipuladas neste Edital, 
torNaM PÚBLica a coNVocaÇÃo da candidata abaixo especificada 
para a Matrícula ao curso de formação dos candidatos do concurso c-207, 
para provimento de cargos de Nível Superior das carreiras Policiais de 
investigador de Polícia civil, de Escrivão de Polícia civil e Papiloscopista.

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

Pamella Paula arnaud Gomes 4140049292 376

1. da eNtreGa dos docUMeNtos NecessÁrios À MatrÍcULa 
do cUrso de ForMaÇÃo ProFissioNaL
1.1 dias: 05 e 06 de abril de 2022.
1.2. Horário: de 07:00h às 13:00h, observado horário oficial de Brasília/DF.
1.3. o candidato convocado para matrícula no curso de formação de Polí-
cia civil deverá entregar os documentos no auditório do instituto de Ensino 
de Segurança do Pará – iESP, onde funciona a academia de Polícia civil do 
Pará - acadEPol, sito na rodovia Br-316, Km 13, S/Nº, centro, Marituba 
– Pará, cEP – 67.105-290.
2. dos reQUisitos Para a MatrÍcULa No cUrso de ForMaÇÃo
2.1. Somente serão admitidos à matrícula no curso de formação, os can-
didatos que tiverem a idade mínima de dezoito anos completos, estiverem 
capacitados física e mentalmente para o exercício das atribuições do cargo, 
apresentarem documento de identidade original em bom estado de conser-
vação, bem como apresentarem originais e cópia autenticada da seguinte 
documentação:
a) ser aprovado e classificado na primeira fase do concurso público
b) cédula de identidade; 
c) título de eleitor com respectivo comprovante de quitação; 
d) cPf/Mf; 
e) PiS/PaSEP (se cadastrado); 
f) comprovante de quitação com o serviço militar; 
g) atestado médico comprovando que não possui impedimento para cursar as 
disciplinas de educação física e defesa pessoal, inclusive exame ergométrico; 
h) fator rH; 
i) 2 (duas) fotografias 3X4 recentes; 
j) formulário de matrícula devidamente preenchido;
k) cumprir com as exigências previstas no Edital do concurso.
2.2. após análise da documentação apresentada pelos candidatos, será 
publicada a homologação da matrícula para o curso de formação somente 
daqueles que estiverem com a documentação considerada regular pelo 
presente Edital.
2.3. Será eliminado do concurso público o candidato convocado para o 
curso de formação que deixar de apresentar a documentação exigida no 
período estipulado em Edital ou que apresentá-la de forma irregular; não 
efetivar sua matrícula no período estipulado; desistir expressamente do 
curso; deixar de comparecer por qualquer motivo ao curso de formação 
ou, ainda, não satisfizer aos demais requisitos legais e edilícios.

2.4. o candidato matriculado no curso de formação continuará a ser sub-
metido à investigação criminal e Social, conforme previsto no artigo 48, 
inciso i, “f”, da lei complementar nº 022/94 da Polícia civil do Estado do 
Pará, podendo vir a ser desligado do curso de formação e, consequente-
mente, eliminado do concurso público, se não possuir procedimento irre-
preensível e idoneidade moral inatacável, devidamente comprovado.
2.5. o candidato que não apresentar a documentação exigida no ato da 
matrícula terá sua inscrição no curso de formação indeferida e será elimi-
nado do certame.
3.este edital entra em vigor na data de sua publicação.
Belém, 04 de abril de 2022.
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração
WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará

Protocolo: 780889

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

.

Portaria
.

Portaria N.° 057 de 04 de aBriL de 2022.
o Presidente da iMPrENSa oficial do ESTado do ESTado do Pará, 
no uso das atribuições legais e estatutárias que lhe são conferidas pelo 
decreto Governamental de 01 de abril 2022, publicada no Diário Oficial nº 
34.918, de 01 de abril de 2022,
coNSidEraNdo a necessidade de assegurar maior segurança, rapidez e 
objetividade às decisões;
rESolVE:
art. 1º delegar competência ao servidor MoiSÉS alVES dE SoUZa, matrí-
cula n.º 80845029, diretor administrativo e financeiro para, em conjunto 
com o Presidente, assinar os seguintes documentos:
- aBrir coNTaS dE dEPÓSiTo.
- SoliciTar SaldoS, EXTraToS E coMProVaNTES.
- rETirar cHEQUES dEVolVidoS.
- EfETUar TraNSfErENciaS/PaGaMENToS.
- EfETUar rESGaTES/aPlicaÇÕES fiNaNcEiraS.
- cadaSTrar, alTErar E dESBloQUEar SENHaS.
- EfETUar SaQUES-coNTa corrENTE.
- EfETUar SaQUES-coNTa PoUPaNÇa.
- EfETUar PaGaMENToS Por MEio ElETroNico.
- EfETUar TraNSfErENcia Por MEio ElETroNico.
- SoliciTar SaldoS/ EXTraToS dE iNVESTiMENToS.
- EMiTir coMProVaNTES.
- ENcErrar coNTaS dE dEPÓSiTo.
- liBErar arQUiVoS dE PaGaMENToS No GEr. fiNaNcEiro.
art. 2º - os documentos acima descritos deverão ser assinados por, no 
mínimo, dois ordenadores, podendo ser considerada qualquer combinação 
dentre os cargos descritos acima.
art. 3º Esta portaria entra em vigor, a partir de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
aroldo carNEiro
Presidente

Protocolo: 780712
Portaria N° 55 de 04 de aBriL de 2022
o Presidente da iMPrENSa oficial do ESTado - ioE, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas pelo decreto Governamental de 01 de abril 
de 2022, publicado no Diário Oficial n.º 34.918 de 01 de Abril  de 2022.
rESolVE:
formalizar o diretor de área, MoiSES alVES dE SoUZa, matrícula nº 
80845029, como diretor administrativo e financeiro desta autarquia, con-
forme o decreto Governamental de 1º de abril de 2022, publicado no diário 
Oficial nº 34.918.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
aroldo carNEiro
Presidente

Protocolo: 780651

torNar seM eFeito
.

Portaria N° 056 de 04 de aBriL de 2022
o Presidente da iMPrENSa oficial do ESTado-ioE, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo decreto Governamental de 01 de abril de 
2022, publicado no Diário Oficial n.º 34.918 de 01 de Abril  de 2022.
rESolVE:
Tornar sem efeito a Portaria 052 de 25 de março de 2022, publicada no 
doE nº 34.909 de 28 de março de 2022 e Protocolo 776882, licença para 
Tratamento de Saúde ao servidor SEVEriNo doS rEiS VEiGa, matrícula nº 
3151859/1, cPf 128.828.522-15 no período de 08/02/2022 à 09/03/2022.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
aroldo carNEiro
Presidente

Protocolo: 780672
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INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 
DO ESTADO DO PARÁ

.

diÁria
.

Portaria Nº 214 de 04 de aBriL de 2022
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo o Processo administrativo Eletrônico nº 2022/384129 
(PaE), de 31/03/2022.
rESolVE:
i – forMaliZar a aUToriZaÇÃo à servidora Patrícia amaral Potiguar, 
matrícula nº 5962962/1, ocupante do cargo em comissão de coordena-
dor de Núcleo regional, a viajar ao município de castanhal/Pa, nos dias 
03/04/2022, 04/04/2022 e 05/04/2022, a fim de realizar visitas técnicas 
no polo do iGEPrEV no referido município.
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 01 e ½ (uma e 
meia) diária à servidora citada acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 04 de abril de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 780836
Portaria Nº 215 de 04 de aBriL de 2022
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo o Processo administrativo Eletrônico nº 2022/383962 
(PaE), de 31/03/2022.
rESolVE:
i – aUToriZar a servidora Patrícia amaral Potiguar, matrícula nº 
5962962/1, ocupante do cargo em comissão de coordenador de Núcleo 
Regional, a viajar ao município de Castanhal/PA, no dia 08/04/2022, a fim 
de realizar visita técnica no polo do iGEPrEV no referido município.
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, ½ (meia) diária à 
servidora citada acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 04 de abril de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 780837
Portaria Nº 213 de 04 de aBriL de 2022
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo o Processo administrativo Eletrônico nº 2022/388418 
(PaE), de 31/03/2022.
rESolVE:
i – aUToriZar o servidor alex Gleiton carneiro lopes, matrícula nº 
5929464/2, ocupante da função de Técnico em Gestão de informáti-
ca, a viajar ao município de altamira/Pa, no período de 07/04/2022 a 
13/04/2022, a fim de realizar a instalação da infraestrutura de TI, monta-
gem e teste de rede do polo do iGEPrEV no referido município.
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 06 e ½ (seis e 
meia) diárias ao servidor citado acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 04 de abril de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 780833
Portaria Nº 211 de 04 de aBriL de 2022
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo o Processo administrativo Eletrônico nº 2022/387356 
(PaE), de 31/03/2022.
rESolVE:
i – aUToriZar a servidora Viviane Sousa corrêa, matrícula nº 5921408/2, 
ocupante da função de Técnico Previdenciário a, a viajar ao município de 
Castanhal/PA, no dia 08/04/2022, a fim de participar de treinamento de 
capacitação para a equipe de servidores do iGEPrEV.
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, ½ (meia) diária à 
servidora citada acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 04 de abril de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 780573

Portaria Nº 212 de 04 de aBriL de 2022
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo o Processo administrativo Eletrônico nº 2022/388441 
(PaE), de 31/03/2022.
rESolVE:
i – aUToriZar o servidor Edson lucas da Silva dias, matrícula nº 
5921164/3, ocupante da função de Técnico em Gestão de informáti-
ca, a viajar ao município de Santarém/Pa, no período de 08/04/2022 a 
15/04/2022, a fim de realizar a instalação da infraestrutura de TI, monta-
gem e teste de rede do polo do iGEPrEV no referido município.
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 07 e ½ (sete e 
meia) diárias ao servidor citado acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 04 de abril de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 780574

.

.

oUtras MatÉrias
.

citaÇÃo Por editaL
GdiL/diPre Nº 027/2022
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 2022/402068 013914/2021 arGENTiNa PaTrÍcia rEZENdE MalaTo
2 2022/402068 013940/2021 HElENa Maria TaVarES BarroS
3 2022/402068 014465/2021 JUliaNa MaGalHÃES dE SoUSa

4 2022/399742 505753/2020 Maria aNToNia PErEira da SilVa
SarVia daMirES da SilVa cHaVES

5 2022/399742 508263/2020 EZoMar da SilVa liMa
6 2022/399742 513365/2020 EdMilSoN MoNTEiro MarialVa
7 2022/399742 516933/2017 Maria da coNcEiÇÃo oliVEira PErES
8 2022/399742 528138/2017 HElENa lUcia forTUNaTo doS SaNToS
9 2022/402373 522743/2017 aNToNio dE PádUa caMarÃo QUEiroZ
10 2022/402373 536908/2017 NaZarÉ EPifÃNia dE loUrEiro
11 2022/402578 504966/2015 Maria daS GraÇaS PaZ dE oliVEira
12 2022/402578 514326/2017 NEZildo JoSÉ SilVa dE SoUSa
13 2022/402578 521334/2010 icaraÍ diaS daNTaS
14 2022/402955 503465/2017 fErNaNda EUGÊNia lUZ da MoTTa
15 2022/402955 505480/2020 darlE criSTiNa GalVÃo daS NEVES cHaVES
16 2022/402955 508208/2020 MESSiaS doS SaNToS fiGUEirEdo
17 2022/402955 508334/2017 VEra Padolfo riBEiro
18 2022/402955 536646/2017 EdMilSoN PErEira PiNHo
19 2022/403111 505900/2018 aMarildo BarroS doS SaNToS
20 2022/403111 531573/2017 JoSiEl oliVEira da SilVa

Belém, 04 de abril de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – iGEPrEV.

Protocolo: 780842
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria ret Ps Nº 1.596 de 04 de aBriL de 2022
diSPÕE SoBrE a rETificaÇÃo dE BENEfÍcio PrEVidENciário dE PEN-
SÃo Por MorTE aUTUada JUNTo ao TcE No ProTocolo 532113/2017-
TcE; ProcESSo Nº 2022/315101-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 ressalva requerida pelo TcE/Pa (ofício nº 
00122/2022-SEGER-TCE), que determinou a retificação da Portaria PS nº 
048 de 07/01/2016;
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rESolVE:
i - retificar a Portaria PS nº 048, de 07 de janeiro de 2016, a qual con-
cedeu o benefício da Pensão por morte a beneficiária RUTH FRADE DE 
araÚJo, viúva do ex-segurado Paulo Sarmento de araújo, com base no 
6° incisos i 25 e 25-a, inciso i e 29 da lei complementar n° 039 de 09 de 
janeiro de 2002, alterada pelas leis complementares 044//03, 049/05, 
051/06 e 070/10, no valor de r$ 1.182,00 (Um mil, cento e oitenta e dois 
reais), no sentido de corrigir a data do falecimento do ex-segurado, de 
“16/04/2015” para “19/04/2015”.
ii - os efeitos desta Portaria retroagirão a 07/01/2016, data da concessão 
do benefício.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 780571

secretaria de estado
da FaZeNda

.

Portaria
.

Portaria Nº  230 , de 01 de  aBriL de 2022
altera dispositivos da PorTaria Nº 354, de 14 de dezembro de 2005, que 
trata do Boletim de Preços Mínimos de Mercado.
o SEcrETário dE ESTado da faZENda, no uso de sua competência que 
lhe é conferida por lei e tendo em vista o disposto no § 1º do art. 43 
do regulamento do imposto sobre operações relativas à circulação de 
Mercadorias e sobre Prestações de Serviço de Transporte interestadual e 
intermunicipal e de comunicação - icMS, aprovado pelo decreto nº 4.676, 
de 18 de junho de 2001,
rESolVE:
art. 1º a tabela “outros Produtos”, no item a seguir indicado, do anexo 
Único da PorTaria Nº 0354, de 14 de dezembro de 2005, que dispõe 
sobre o Boletim de Preços Mínimos de Mercado, passa a vigorar com as 
seguintes alterações:

“ii sUcatas eM GeraL    
.... ........................ ......... ......... .........
ii-5 SUcaTa dE aÇo Kg 1,50 4,00
ii-6 SUcaTa dE alUMÍNio Kg 8,77 11,37
ii-7 SUcaTa dE aNTiMÓNio Kg 4,02 5,34
ii-8 SUcaTa dE BaTEria Kg 4,45 5,55
ii-9 SUcaTa dE cHUMBo Kg 4,41 5,70
ii-10 SUcaTa dE coBrE Kg 22,50 39,16
ii-11 SUcaTa dE ESTaNHo Kg 16,40 21,86
ii-12 SUcaTa dE fErro Kg 1,50 2,50
ii-13 SUcaTa dE laTÃo EM BroNZE Kg 11,45 14,57
ii-14 SUcaTa dE MaGNÉSio Kg 6,29 8,39
ii-15 SUcaTa dE radiador Kg 9,54 12,44
ii-16 SUcaTa dE ZiNco Kg 1,72 2,29
ii-17 SUcaTa liMalHa dE BroNZE Kg 7,63 9,54
ii-18 TaMBorES dE aÇo Un 31,80 31,80
ii-19 TaMBorES dE fErro Usado (prim.) Un 31,80 31,80
ii-20 TaMBorES dE fErro USado (SEc.) Un 23,65 30,67
ii-21 TaMBorES dE fErro Usado (TEr.) Un 10,49 13,54
ii-22 VErGalHÕES USadoS Kg 1,72 2,29
ii-23 SUcaTa dE dorMENTES dE aÇo Kg 6,36 6,36
ii-24 SUcaTa dE fErro fUNdido Kg 1,50 2,50
ii-25 SUcaTa dE fErro GUSa Kg 3,18 3,18
ii-26 SUcaTa dE liMalHa dE aÇo Kg 3,82 3,82
ii-27 SUcaTa dE liMalHa dE fErro Kg 3,82 3,82
ii-28 SUcaTa dE TrilHoS Kg 6,36 6,36
ii-29 SUcaTa dE TUBoS dE aÇo Kg 5,30 5,30
ii-30 SUcaTa dE TUBoS dE fErro Kg 3,82 3,82
ii-31 SUcaTa dE VErGalHÃo Kg 3,18 3,18
ii-32 SUcaTa dE BolaS dE MoiNHo Kg 4,24 4,24
ii-33 SUcaTa fErroViária Kg 6,36 6,36”

art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda
Portaria Nº 230 de 01 de abril de 2022 republicada  por ter saído 
com incorreção

Protocolo: 780401
Portaria Nº 629 de 01 de aBriL de 2022.
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pela PorTaria Nº 451 de 13/02/2019 (publicada no d.o.E. nº 
33.805 de 15/02/2019),
r E S o l V E:
art. 1º dESiGNar os servidores rilToN Haroldo SaNToS rEGaTEiro
Matricula n°.: 5361281/03, Secretário de Gabinete, lotado na dad/cGrM/
almoxarifado e a Sra. MarlY aNNE oliViEr dE oliVEira NoBUMaSa, 

Matricula n°.: 57191447/01,  assistente administrativo , lotada na dad/
cGrM para atuarem, respectivamente como fiscal Titular e fiscal Substi-
tuto do Contrato firmado entre a SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 
- SEfa e a empresa o MoVElEiro coMÉrcio E SErViÇoS EirEli, sob 
o cNPJ nº 08.773.990/0001-02, referente ao contrato administrativo nº 
015/2022, tendo como objeto a contratação de pessoa jurídica especiali-
zada no fornecimento de aparelhos de ar condicionado, juntamente com 
a instalação, nos municípios de Marabá, para atender as necessidades da 
Secretaria da fazenda do Estado do Pará, discriminadas nos anexos i do 
Contrato, conforme as especificações constantes no Edital 01/2021
art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração - SEfa/Pa, em exercício

Protocolo: 780832
Portaria Nº 632 de 04 de aBriL de 2022.
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo, em exercício, no uso das atribuições que 
lhes são conferidas pela Portaria SEfa nº 451, de 13/02/2019 (republica-
da no d.o.e. nº 33.805, de 15/02/2019),
r E S o l V E:
art. 1º- dESiGNar a servidora Sandra Maria Bittencourt Beckman abreu, 
Identificação Funcional nº 22829/1, Assesora Fazendária e CINTIA MARIA 
DE OLIVEIRA RAIOL RODRIGUES, Identificação Funcional nº 57234537/1, 
Técnico de administração e finanças/ Psicóloga, para atuarem como fiscal 
e fiscal Substituto, respectivamente, do coNTraTo Nº 019/2022/SEfa, 
firmado entre a SEFA e a Empresa ASSOCIAÇÃO PROATIVA DO PARÁ
art. 2º -  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no diário 
Oficial do Estado.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício.

Protocolo: 780838
Portaria Nº 594 de 29 de MarÇo  de 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo, em exercício, no uso das atribuições que 
lhes são conferidas pela Portaria SEfa nº 451 de 13/02/2019 (republica-
da no d.o.e. nº 33.805 de 15/02/2019),
r E S o l V E:
art. 1º dESiGNar os servidores, Humberto carlos da costa Barros, iden-
tificação Funcional nº 5128137/1, Fiscal de Receitas Estaduais, para atuar 
como fiscal titular e Ricardo Miranda Rocha Leitão, Identificação Funcional 
nº 5914928/1, Fiscal de Receitas Estaduais, para atuar como fiscal subs-
tituto,  ambos lotados na diretoria de Tecnologia da informação, respecti-
vamente do 2° Termo Aditivo ao Contrato nº 13/2020/SEFA, firmado entre 
a SEcrETaria dE ESTado da faZENda/SEfa e o consultor WilHarllEY 
lUiZ BriTo da PENHa, que trata da contratação de consultor individual para 
atuar na execução no ProfiSco ii, cujo objeto é a prorrogação do prazo de 
vigência pelo período 12 (doze) meses, reajuste e pagamento de retroativo.
art. 2º rEVoGar os efeitos da PorTaria Nº 1964 de 03 de março de 
2021, publicada no d.o.e. nº 34, de 05 de março de 2021.
art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício

Protocolo: 780828

Portarias de recoNHeciMeNto de iMUNidade de iPVa caiF/dtr
Portaria Nº 2022330002118, de 01 de abril de 2022
MoTiVo: reconhecer a imunidade de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 150, inciso Vi, alínea “c” da constituição federal, do 
decreto nº 2.7703, de 27 de dezembro de 2006 e da instrução Normativa 
nº 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: aSSociacao PaPa Joao XXiii No BraSil.
cNPJ: 00.531.895/0005-14.
EXErcÍcio cHaSSi Marca/ModElo
2022 9BGJP7520NB176372 cHEV/SPiN 18l aT PrEMiEr
Portaria Nº 2022330002119, de 01 de abril de 2022 
MoTiVo: reconhecer a imunidade de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 150, inciso Vi, alínea “c” da constituição federal, do 
decreto nº 2.7703, de 27 de dezembro de 2006 e da instrução Normativa 
nº 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: SErVico NacioNal dE aPrENdiZaGEM coMErcial - SENac.
cNPJ: 03.646.961/0001-66.
EXErcÍcio cHaSSi Marca/ModElo
2022 3faHP0Ja1cr159058 i/ford fUSioN
2022 93XlJKl1TKcJ11965 MMc/l200 TriToN SPT Gl
2022 93XlJKl1TKcK21284 MMc/l200 TriToN SPT Gl
2022 93XSNKB8THcG24308 MMc/l200 TriToN GlS d
2022 93XSNKB8THcG24690 MMc/l200 TriToN GlS d
2022 93XSNKB8THcG24700 MMc/l200 TriToN GlS d
2022 93XSNKB8THcG24711 MMc/l200 TriToN GlS d
2022 93XSNKB8THcG24719 MMc/l200 TriToN GlS d
2022 95PJN81EPGB089681 HYUNdai/TUcSoN GlSB
2022 9Bd11960dH1138321 fiaT/doBlo ESSENcE 1.8
2022 9Bd1196GdJ1146932 fiaT/doBlo ESSENcE 7l E
2022 9Bd11970UG1137365 fiaT/doBlo aTTracTiV 1.4
2022 9Bd11970UG1138276 fiaT/doBlo aTTracTiV 1.4
PorTariaS dE coNcESSÃo dE iSENÇÃo dE iPVa caif/dTr
Portaria Nº 2022330002120, de 01 de abril de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: lUiZ HElENo da MoTa lEao JUNior.
cPf: 595.514.452-87.
Marca/ModElo: JEEP/coMPaSS liMiTEd S.
cHaSSi: 9886751c6MKK66836.
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Portaria Nº 2022330002122, de 01 de abril de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: SoNia Maria ParaGUaSSU cHaroNE.
cPf: 104.840.942-20.
Marca/ModElo: JEEP/coMPaSS loNGiTUdE d.
cHaSSi: 988675126MKK78246.
Portaria Nº 2022330002121, de 01 de abril de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: VilaNi aZEVEdo carNEiro.
cPf: 232.166.702-87.
Marca/ModElo: cHEV/oNiX 10TaT lT1.
cHaSSi: 9BGEB48H0lG269530.

Protocolo: 780564
GaBiNete do secretÁrio

Portaria Nº 215 de 31 de MarÇo de 2022
o SEcrETário dE ESTado da faZENda, de acordo com o art. 138, 
parágrafo único, incisos ii e iV da constituição Estadual, art. 6° do decreto 
n° 1.604, de 18 de abril de 2005 art. 6° da instrução Normativa n° 008, de 
14 de julho de 2005 e PorTaria N° 0051, de 07 de abril de 2009.
considerando que no contexto da gestão estratégica, o Prêmio Qualidade de 
Gestão fazendária - PQGfaZ se constitui como um importante instrumento 
no processo de transformação gerencial e de profissionalização da gestão.
rESolVE:
art. 1º concede menção de EloGio  como Prêmio Qualidade da Gestão 
Fazendária à servidora ANA CRISTINA MOURA VIANA, Identificação Fun-
cional nº 5097223/1, ocupante do cargo de coordenador fazendário, como 
forma de reconhecimento pelo excelente organização e comprometimen-
to com a administração pública no evento da 184° reunião ordinária do 
conselho Nacional de Políticas fazendárias - coNfaZ e da 36º reunião 
ordinária do comitê dos Secretários de fazenda dos Estados e do distrito 
federal - coMSEfaZ, que se realizou na cidade de Belém nos dias 30 e 31 
de março de 2022.
art. 2º dê-se ciência. Providencie-se junto à diretoria de administração 
– dad para que seja feita a averbação desta portaria nos seus registros 
funcionais.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Gabinete do Secretário de Estado da fazenda, em 31 de maio de 2022.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda
Portaria Nº 219 de 31 de MarÇo de 2022
o SEcrETário dE ESTado da faZENda, de acordo com o art. 138, 
parágrafo único, incisos ii e iV da constituição Estadual, art. 6° do decreto 
n° 1.604, de 18 de abril de 2005 art. 6° da instrução Normativa n° 008, de 14 
de julho de 2005 e PorTaria N° 0051, de 07 de abril de 2009.
considerando que no contexto da gestão estratégica, o Prêmio Qualidade de 
Gestão fazendária - PQGfaZ se constitui como um importante instrumento 
no processo de transformação gerencial e de profissionalização da gestão.
rESolVE:
art. 1º concede menção de EloGio  como Prêmio Qualidade da Gestão 
Fazendária ao servidor RAFAEL CARLOS CAMERA, Identificação Funcional 
nº 5914955/1, ocupante do cargo de auditor fiscal de receitas Estaduais, 
como forma de reconhecimento pelo excelente organização e comprome-
timento com a administração pública no evento da 184° reunião ordinária 
do conselho Nacional de Políticas fazendárias - coNfaZ e da 36º reunião 
ordinária do comitê dos Secretários de fazenda dos Estados e do distrito 
federal - coMSEfaZ, que se realizou na cidade de Belém nos dias 30 e 31 
de março de 2022.
art. 2º dê-se ciência. Providencie-se junto à diretoria de administração – 
dad para que seja feita a averbação desta portaria nos seus registros funcionais.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Gabinete do Secretário de Estado da fazenda, em 31 de maio de 2022.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda
Portaria Nº 220 de 31 de MarÇo de 2022
o SEcrETário dE ESTado da faZENda, de acordo com o art. 138, 
parágrafo único, incisos ii e iV da constituição Estadual, art. 6° do decreto 
n° 1.604, de 18 de abril de 2005 art. 6° da instrução Normativa n° 008, de 
14 de julho de 2005 e PorTaria N° 0051, de 07 de abril de 2009.
considerando que no contexto da gestão estratégica, o Prêmio Qualidade de 
Gestão fazendária - PQGfaZ se constitui como um importante instrumento 
no processo de transformação gerencial e de profissionalização da gestão.
rESolVE:
art. 1º concede menção de EloGio  como Prêmio Qualidade da Gestão 
Fazendária à servidora NILDA SANTOS BAPTISTA, Identificação Funcional 
nº 5080601/1, ocupante do cargo de auditor fiscal de receitas Estaduais, 
como forma de reconhecimento pelo excelente organização e comprome-
timento com a administração pública no evento da 184° reunião ordinária 
do conselho Nacional de Políticas fazendárias - coNfaZ e da 36º reunião 
ordinária do comitê dos Secretários de fazenda dos Estados e do distrito 
federal - coMSEfaZ, que se realizou na cidade de Belém nos dias 30 e 31 
de março de 2022.
art. 2º dê-se ciência. Providencie-se junto à diretoria de administração – dad 
para que seja feita a averbação desta portaria nos seus registros funcionais.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Gabinete do Secretário de Estado da fazenda, em 31 de maio de 2022.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda

Portaria Nº 223 de 31 de MarÇo de 2022
o SEcrETário dE ESTado da faZENda, de acordo com o art. 138, 
parágrafo único, incisos ii e iV da constituição Estadual, art. 6° do decreto 
n° 1.604, de 18 de abril de 2005 art. 6° da instrução Normativa n° 008, de 
14 de julho de 2005 e PorTaria N° 0051, de 07 de abril de 2009.
considerando que no contexto da gestão estratégica, o Prêmio Qualidade de 
Gestão fazendária - PQGfaZ se constitui como um importante instrumento 
no processo de transformação gerencial e de profissionalização da gestão.
rESolVE:
art. 1º concede menção de EloGio  como Prêmio Qualidade da Gestão 
Fazendária à servidora ANA MARCIA SOUZA PANTOJA, Identificação Fun-
cional nº 7004206/3, ocupante do cargo de coordenador fazendário, como 
forma de reconhecimento pelo excelente organização e comprometimen-
to com a administração pública no evento da 184° reunião ordinária do 
conselho Nacional de Políticas fazendárias - coNfaZ e da 36º reunião 
ordinária do comitê dos Secretários de fazenda dos Estados e do distrito 
federal - coMSEfaZ, que se realizou na cidade de Belém nos dias 30 e 31 
de março de 2022.
art. 2º dê-se ciência. Providencie-se junto à diretoria de administração 
– dad para que seja feita a averbação desta portaria nos seus registros 
funcionais.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Gabinete do Secretário de Estado da fazenda, em 31 de maio de 2022.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda

Protocolo: 780687

.

.

adMissÃo de serVidor
.

iNstrUÇÃo NorMatiVa Nº 004, de 04 de  aBriL de 2022
Estabelece normas complementares à concessão de crédito outorgado do 
icMS ao contribuinte estabelecido no Estado do Pará que, em operação 
interna, fornecer mercadorias a serem utilizadas na construção, reforma, 
ampliação, melhoria ou adaptação da unidade habitacional, no âmbito do 
Programa Sua casa.
o SEcrETário dE ESTado da faZENda, no uso das atribuições que lhe 
conferem o art. 138, parágrafo único, inciso ii, da constituição Estadual e 
o art. 6º, inciso ii, do decreto nº 1.604, de 18 de abril de 2005, e
considerando o disposto no inciso ii do art. 3º da lei nº 8.967, de 30 de 
dezembro de 2019;
considerando o disposto no decreto nº 553, de 17 de fevereiro de 2020,
rESolVE:
art. 1º o documento denominado cartão Sua casa, instituído pela lei nº 
8.967, de 30 de dezembro de 2019, permite o aproveitamento do crédito 
outorgado do icMS ao fornecedor de mercadorias a serem utilizadas na 
construção, reforma, ampliação, melhoria ou adaptação da unidade habi-
tacional, no âmbito do Programa Sua casa.
art. 2º o valor constante do documento, a que se refere o art. 1º, corres-
ponde ao valor da mercadoria adquirida pelo beneficiário do Programa Sua 
casa, cujo pagamento será feito pelo Governo do Estado, ao estabeleci-
mento fornecedor na forma prevista nesta instrução.
• 1º O beneficiário deverá no período de validade, definido pela Companhia 
de Habitação do Estado do Pará - coHaB/Pa e constante no cartão Sua 
casa, adquirir o material a ser utilizado em unidade habitacional a ele vin-
culada, sendo de sua inteira responsabilidade a guarda do referido cartão.
• 2º É vedada a prorrogação ou revalidação do prazo de que trata o § 1º deste artigo.
art. 3º o estabelecimento fornecedor de mercadoria destinada ao Progra-
ma Sua casa, para apropriar-se do crédito outorgado, de que trata o inciso 
i do art. 2º da lei nº 8.967/2019, deve:
I - obter a assinatura do beneficiário do Programa Sua Casa, à vista de seu 
documento de identificação oficial, no ato do pagamento das mercadorias;
ii - anotar no anverso do cartão Sua casa o número da autorização, que 
é gerado pelo sistema informatizado do Programa Sua casa, pela internet, 
no Portal de Serviços da SEfa, no endereço www.sefa.pa.gov.br;
iii - relacionar no verso do cartão Sua casa, o número da inscrição esta-
dual, a razão social do estabelecimento fornecedor, o tipo de documento 
fiscal e o número da chave de acesso da Nota Fiscal Eletrônica - NF-e, 
modelo 55, ou Nota fiscal de consumidor Eletrônica - Nfc-e, modelo 65, 
com o respectivo valor e data;
IV - arquivar o Cartão Sua Casa para exibição ao fisco, pelo prazo deca-
dencial do imposto;
V - registrar na Escrituração fiscal digital - Efd, mensalmente, um registro 
E111 para cada cartão Sua casa recebido no período, com o valor do crédi-
to outorgado, o código de ajuste Pa20005 e o número do cartão no campo 
“descrição complementar do ajuste da apuração”.
• 1º Compete a COHAB/PA o gerenciamento do sistema informatizado de 
controle dos cartões Sua casa emitidos, inclusive a geração dos números 
de autorização dos cartões e suas respectivas baixas.
• 2º Para a apropriação do crédito outorgado relativo ao Cartão Sua Casa 
deve ser efetivada no mês correspondente ao da venda efetuada a benefi-
ciário do Programa Sua casa e está condicionada a obtenção do número de 
autorização gerado na forma estabelecida no § 1º deste artigo.
• 3º Para efeito da apropriação do crédito outorgado considera-se, tam-
bém, tempestivo o cumprimento da obrigação acessória de obtenção do 
número de autorização, aquele obtido até 10 (dez) dias contados da data 
das vendas efetuadas a beneficiário do Programa.
art. 4º o crédito outorgado poderá ser usado pelo contribuinte fornecedor 
da mercadoria ao beneficiário do Programa das seguintes formas:
i - pelos contribuintes tributados pelo regime normal de apuração do icMS:
1. a) para deduzir o valor a pagar relativo ao icMS devido na operação 
própria do contribuinte;
2. b) para deduzir o montante do valor devido de créditos tributários relati-
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vos ao icMS objetos de parcelamento, discutidos em processo administra-
tivo tributário ou inscritos em dívida ativa tributária;
3. c) para deduzir o montante do valor devido de créditos tributários rela-
tivos ao icMS antecipado Especial, código 1173, e icMS antecipado sobre 
Entradas, código 1146;
4. d) mediante transferência para outro contribuinte tributado pelo regi-
me normal de apuração situado neste Estado, em troca do fornecimento 
de mercadorias, bens de uso e consumo e bens do ativo imobilizado, ex-
cluindo-se o fornecimento de energia elétrica e a prestação de serviço de 
comunicação.
II - pelos contribuintes tributados pelo Regime Especial Unificado de Arre-
cadação de Tributos e contribuições devidos pelas Microempresas e Em-
presas de Pequeno Porte - Simples Nacional, mediante transferência para 
outro contribuinte tributado pelo regime normal de apuração situado neste 
Estado, em troca do fornecimento de mercadorias, bens de uso e consumo 
e bens do ativo imobilizado, excluindo-se o fornecimento de energia elétri-
ca e a prestação de serviço de comunicação.
Parágrafo único. a transferência do crédito outorgado do icMS, conforme 
estabelecido no art. 7º do decreto nº 553, de 17 de fevereiro de 2020, é 
permitida uma única vez.
art. 5º a transferência do crédito outorgado para outro estabelecimento 
do mesmo titular ou de outra empresa fica condicionada à adimplência 
do contribuinte relativa ao recolhimento do icMS apurado mensalmente.
• 1º Na transferência de crédito para outro estabelecimento do mesmo 
titular ou de outra empresa, o contribuinte, de posse do cartão Sua casa, 
emitirá Nf-e, informando nos campos próprios:
i - como destinatário, o nome, o endereço e os números de inscrição esta-
dual e no cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (cNPJ) do contribuinte ao 
qual se está efetuando a transferência;
ii - no campo “informações adicionais de interesse do fisco”, a expressão 
“Nota Fiscal emitida para fins de transferência de crédito outorgado do 
icMS, relativo ao Programa Sua casa” e o valor, por extenso, do crédito 
transferido;
iii - no local destinado ao valor da operação do quadro “cálculo do impos-
to”, o valor do crédito outorgado transferido;
iV - nos demais campos de valor, preencher com 0 (zero) para todos locais 
numéricos e obrigatórios;
V - como natureza da operação a expressão “Transferência de crédito ou-
torgado de icMS”;
Vi - no campo “finalidade de emissão” informar “3-Nf-e de ajuste”;
Vii - no campo código fiscal de operações e Prestações - cfoP e código 
de Situação Tributária - cST, respectivamente, os códigos 5.601 e 090;
Viii - no campo destinado à Nomenclatura comum do Mercosul - NcM, 
informar a expressão numérica “00”;
iX - no campo “descrição do Produto”, informar a expressão “Transferência 
de crédito outorgado de icMS”;
X - a situação tributária do PiS e da cofiNS será “operação sem incidência 
da contribuição” e;
Xi - no campo “Modalidade do frete” indicar “Sem frete”.
• 2º A transferência de crédito será objeto de homologação pela repartição 
fiscal de circunscrição do contribuinte.
• 3º Para a homologação do crédito a ser transferido, o contribuinte deverá 
apresentar à repartição fiscal:
i - o(s) cartão(ões) Sua casa;
ii - o livro registro de Utilização de documentos fiscais e Termo de ocorrência;
iii - documento auxiliar da Nota fiscal Eletrônica da Nf-e emitida para 
documentar a transferência.
• 4º Deve ser registrado no livro Registro de Utilização de Documentos Fis-
cais e Termo de ocorrência o número de autorização do cartão Sua casa, 
seu valor e, se existente, o saldo de crédito.
• 5º A nota fiscal relativa à transferência de crédito outorgado será:
i - registrada pelo emitente, na Efd informar:
1. a) no registro c100, somente os campos rEG, iNd_oPEr, iNd_EMiT, 
cod_ParT, cod_Mod, cod_SiT, NUM_doc e dT_doc, com o campo “có-
digo da situação do documento fiscal” (COD_SIT) com o código 08 - Do-
cumento fiscal emitido com base em regime especial ou norma específica;
2. b) o registro c190 sem a informação de valores;
3. c) o registro c197 com o código Pa52000004 e o valor do crédito transferido.
ii - registrada pelo destinatário, na Efd informar:
1. a) no registro c100, somente os campos rEG, iNd_oPEr, iNd_EMiT, 
cod_ParT, cod_Mod, cod_SiT, NUM_doc e dT_doc, com o campo “có-
digo da situação do documento fiscal” (COD_SIT) com o código 08 - Do-
cumento fiscal emitido com base em regime especial ou norma específica;
2. b) o registro c190 sem a informação de valores;
3. c) o registro c197 com o código Pa12000031 e o valor do crédito rece-
bido em transferência.
art. 6º o crédito outorgado recebido em transferência do fornecedor da 
mercadoria ao beneficiário do Programa poderá ser usado pelo contribuinte 
das seguintes formas:
i - para deduzir o valor a pagar relativo ao icMS devido na operação pró-
pria do contribuinte;
ii - para deduzir o montante do valor devido de créditos tributários relati-
vos ao icMS objetos de parcelamento, discutidos em processo administra-
tivo tributário ou inscritos em dívida ativa tributária;
iii - para deduzir o montante do valor devido de créditos tributários relati-
vos ao icMS objeto de antecipação especial.
Parágrafo único. Não se aplica o disposto no inciso i do caput deste artigo 
ao contribuinte que faça a apuração do imposto com base nas legislações 
específicas da Política de Incentivos ao Desenvolvimento Socioeconômico 
do Estado do Pará e no regulamento do icMS, aprovado pelo decreto nº 
4.676, de 18 de junho de 2001, quando estabelecer a vedação de quais-
quer créditos.

art. 7º o contribuinte interessado em utilizar o crédito outorgado em razão 
de cartão Sua casa para liquidação de crédito tributário a que se referem 
as alíneas “b” e “c” do inciso i do art. 4º e os incisos ii e iii do caput do 
art. 6º deve:
i - emitir Nf-e, informando nos campos próprios:
1. a) como destinatário, o nome, o endereço e os números de inscrição 
estadual e no cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - cNPJ da Secretaria da 
receita federal do Brasil;
2. b) no campo “informações adicionais de interesse do fisco”, a expres-
são “Nota fiscal emitida para liquidação total ou parcial de crédito tributá-
rio por uso de crédito outorgado de icMS decorrente de cartão Sua casa” 
e o valor, por extenso, do crédito transferido;
3. c) no local destinado ao valor da operação do quadro “cálculo do impos-
to”, o valor do crédito outorgado utilizado, que deve ser menor ou igual ao 
valor do crédito tributário a ser liquidado;
4. d) nos demais campos de valor, preencher com 0 (zero) para todos lo-
cais numéricos e obrigatórios;
5. e) como natureza da operação a expressão “liquidação total ou parcial 
de crédito tributário”;
6. f) no campo “finalidade de emissão” informar “3-Nf-e de ajuste”;
7. g) no campo cfoP e cST os códigos 5.601 e 090, respectivamente;
8. h) no campo destinado à Nomenclatura comum do MErcoSUl (NcM), 
informar a expressão numérica “00”;
9. i) no campo “descrição do Produto”, informar a expressão “liquidação 
total ou parcial de crédito tributário”;
10. j) a situação tributária do PiS e da cofiNS será “operação sem inci-
dência da contribuição e;
11. k) no campo “Modalidade do frete” indicar “Sem frete”.
II - comparecer à repartição fiscal de sua circunscrição, munido:
1. a) dos cartão Sua casa que deram origem ao crédito ou comprovante de 
homologação do crédito transferido, conforme for o caso;
2. b) do DANFE da nota fiscal emitida nos termos do inciso I do caput deste artigo.
• 1º A nota fiscal emitida nos termos do inciso I do caput deste artigo deve 
ser registrada pelo emitente, na Efd informar:
i - no registro c100, somente os campos rEG, iNd_oPEr, iNd_EMiT, 
cod_ParT, cod_Mod, cod_SiT, NUM_doc e dT_doc, com o campo “có-
digo da situação do documento fiscal” (COD_SIT) com o código 08 - Do-
cumento fiscal emitido com base em regime especial ou norma específica;
ii - o registro c190 sem a informação de valores;
iii - o registro c197 com o código Pa52000005 e o valor do crédito tribu-
tário a ser liquidado.
• 2º Compete ao Coordenador da coordenação executiva regional ou espe-
cial de administração tributária (cEraT ou cEEaT), à vista da regularida-
de da operação emitir despacho autorizativo de baixa especial de débito, 
conforme modelo constante no sistema de processamento de dados da 
Secretaria de Estado da fazenda, na hipótese do crédito ser utilizado para 
liquidação de crédito tributário.
art. 8º cabe à Secretaria de Estado da fazenda o controle da utilização e 
da transferência do crédito outorgado de icMS e à coHaB/Pa a seleção dos 
beneficiados, o acompanhamento da execução das obras de construção, 
ampliação e melhoria de unidades habitacionais.
art. 9º a coHaB/Pa disponibilizará à Secretaria de Estado da fazenda, atra-
vés do Sistema de Informática, para fins de acompanhamento e controle:
i - os números dos cartões Sua casa emitidos, com seus respectivos nú-
meros de autorização;
ii - nome empresarial e inscrição estadual dos estabelecimentos fornece-
dores de material de construção;
III - valor das vendas de material de construção efetuadas para os benefi-
ciários do Programa, por contribuinte;
iV - Notas fiscais emitidas nas vendas referidas no inciso iii do caput deste 
artigo e data de suas respectivas emissões.
art. 10. ficam convalidados os procedimentos realizados até a data de 
publicação desta instrução, com base na lei nº 8.967/2019 e no decreto 
nº 553/2020.
art. 11. os processos em análise e protocolizados no período de transição 
dos programas a que se refere o art. 1º do decreto nº 553/2020, poderão 
ser analisados e decididos com base nesta instrução.
art. 12. Esta instrução normativa entra em vigor na data de sua publicação.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda
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aPostiLaMeNto
.

aPostiLaMeNto N.º 021/2022/seFa
Processo N.º 2021/1309980/Pae/seFa
ParTES: ESTado do Pará / SEcrETaria dE ESTado da faZENda 
- cNPJ nº 05.054.903/0001-79 E GMaES TElEcoM lTda - cNPJ/Mf nº 
15.644.251/0001-86
oBJETo: o presente contrato tem como objeto a contratação de Serviços 
de Suporte Oficial e Atualização do Software de Correio Eletrônico da Pla-
taforma Zimbra collaboration Suite por Período de 36 (Trinta e Seis) Meses 
Visando atender as Necessidades desta Secretaria de fazenda.
OBJETO DO APOSTILAMENTO: Retificar o valor contratual informado na 
dotação, objetivando atender  a cobertura das despesas do Termo aditivo 
ao  contrato nº 066/2020, da seguinte forma:
Órgão: 17101 - Secretaria de Estado da fazenda - SEfa funcional Programática/
atividade: 17101.04.126.1508.8238
função: 04 - administração
Sub-função: 126 – Tecnologia da informação
Programa: 1508 - Governança Pública
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atividade: 8238 – Gestão de Tecnologia da informação e
Natureza da despesa: 33.90.40-Serviços Tecnologicos da informação e 
comunicação – Pessoa Jurídica.
Valor Mensal: r$ 8.018.08
Valor Total anual: r$ 96.216,96
fonte de recursos: 0101 – recursos ordenários
fUNdaMENTo lEGal do aPoSTilaMENTo: art. 65, §8º da lei 8.666/93.
daTa do aPoSTilaMENTo: 01/04/2022
dirETor dE adMiNiSTraÇÃo, EM EXErcÍcio: aNidio MoUTiNHo

Protocolo: 780826
aPostiLaMeNto N.º 022/2022/seFa.
coNtrato N.º 006/2022/seFa.
ModalidadE dE liciTaÇÃo: TErMo dE iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo Nº 001/2022.
ProcESSo adMiNiSTraTiVo ElETrÔNico N.º 2021/920690/PaE.
ParTES: SEcrETaria dE ESTado da faZENda E a J. f. coMUNicaÇÃo E 
criSE lTda, sob o cNPJ nº 17.677.587/0001-70.
oBJETo do coNTraTo: o presente contrato tem como objeto a contra-
tação do curso “capacitação em comunicação para Gestores fazendários”, 
de acordo com condições, quantidades estabelecidas no Termo de referên-
cia e seus anexos.
oBJETo do aPoSTilaMENTo: ajuste de fonte de recursos, no que tange a 
cobertura das despesas do contrato no exercício de 2022, da seguinte forma:
Órgão: 17101 – Secretaria de Estado da fazenda – SEfa.
funcional Programática/ atividade: 17101.04.123.1508.8251.
Unidade Gestora: 170107-Projeto de Modernização da Gestão fiscal do 
Estado do Pará- ProfiSco ii.
função: 04 – administração.
Sub-função: 123 – administração financeira.
Programa: 1508 – Governança Pública.
atividade: 8251 – Gestão da administração fazendária.
Natureza da despesa: 33.90.39 – outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.
Valor: r$ 12.000,00.
fonte de recursos: 0131 e ou 0331 - operações de crédito Externas.
fUNdaMENTo lEGal do aPoSTilaMENTo: art. 65, §8º da lei 8.666/93.
daTa do aPoSTilaMENTo: 04/04/2022.
dirETor dE adMiNiSTraÇÃo, EM EXErcÍcio: aNidio MoUTiNHo da coNcEiÇÃo.
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diÁria
.

o diretor de adMiNistraÇÃo da secretaria de estado da 
FaZeNda, no uso de suas atribuições e, considerando o disposto no art.1, 
inciso iii, alínea “f” da Portaria Sefa no 451, de 13 de fevereiro de 2019,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 572 de 25 de março de 2022 autorizar  10 e 1/2  diárias 
ao servidor JoSE afoNSo dUarTE PiNTo, nº 0324672801, TEcNico i, 
coord. EXEc dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS. do  araGUaia, 
desempenhar atividades administrativas na UEcoMT Barreira do campo, 
no período de 10.04.2022 à 20.04.2022, no trecho conceição do araguaia 
- Barreira do campo - conceição do araguaia.
Portaria Nº585 de 28 de março de 2022 autorizar 15 e 1/2 diá-
rias ao servidor carloS alBErTo GUTZ MillaK JUNior, nº 0591474201, 
fiScal -a, coord. EXEc dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS. do  
ARAGUAIA, com o objetivo de desempenhar atividades  de fiscalização, no 
período de 10.04.2022 à 25.04.2022, no trecho conceição do araguaia - 
Barreira do campo - conceição do araguaia.
Portaria Nº  630 de 04 de abril de 2022 autorizar 7 e 1/2  diárias 
SÉrGio aUGUSTo PiNHEiro fraNco dE Sá, nº 0592475403, GErENTE 
faZENdario, cÉlUla dE GESTÃo dE rEcUrSoS MaTEriaiS, objetivo de 
realizar vistoria de infra estrutura elétrica de unidades de fronteira, no pe-
ríodo de 05.04.2022 à 12.04.2022, no trecho Belém - Palmas - Barreira do 
campo - Bela Vista - Pontão-conceição do araguaia - Belém.
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editaL de iNtiMaÇÃo
.

editaL de iNtiMaÇÃo - JULGadoria
a secretária-geral da Julgadoria de 1ª instância da Secretaria de Estado da 
fazenda faZ SaBEr, a quem possa interessar, que os autos de infração e 
Notificação Fiscal abaixo relacionados foram declarados IMPROCEDENTES, 
em decisões de caráter definitivo, sob amparo da Lei nº 6.182/98.
012015510006923-8, 012020510001319-4 e 372018510001046-4.
Belém (Pa), 04 de abril de 2022.
aNa KáTia NaSciMENTo da PaZ SarMENTo
Secretária-Geral da Julgadoria de 1ª instância
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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 06/04/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 10911, aiNf nº 
102011510000024-6, contribuinte ValMira P dE SoUZa, insc. Estadual nº. 
15.158.943-7, advogado: fraNciNETE aMaral oliVEira, oaB/Pa-11115.
Em 06/04/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 18937, aiNf nº 
012015510006581-0, contribuinte Golf iNdÚSTria, coMErcio E EX-
PorTacao dE MadEiraS lTda, insc. Estadual nº. 15.268.050-0 ,advoga-

do: JoSÉ VicTor faYal alMEida, oaB/Pa-20622.
Em 06/04/2022, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 18782, aiNf nº 
012016510005956-6, contribuinte SToQUE SolUcoES TEcNoloGicaS 
S/a, insc. Estadual nº. 15.270.289-0, advogado: MarcElo diaS GoN-
ÇalVES VilEla, oaB/MG-73138.
Em 06/04/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 18783, aiNf nº 
012016510005956-6, contribuinte SToQUE SolUcoES TEcNoloGicaS 
S/a, insc. Estadual nº. 15.270.289-0, advogado: MarcElo diaS GoN-
ÇalVES VilEla, oaB/MG-73138.
Em 06/04/2022, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 19299, ProcESSo 
n. 282022730000068-3/aiNf nº 072020510000103-1, contribuinte JBS 
S/a, insc. Estadual nº. 15.307.997-5. 
Em 06/04/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 19301, ProcES-
So n. 282022730000068-3/aiNf nº 072020510000103-1, contribuinte 
JBS S/a, insc. Estadual nº. 15.307.997-5.
Em 11/04/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 15635, aiNf 
nº 012015510006930-0, contribuinte Maria lUcia PirES NoBrE, cPf nº. 
66402433772, advogado: PaUla adriaNa rUBiNHo dE SoUZa, oaB/Pa-9108.
Em 11/04/2022, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 18772, aiNf nº 
042016510004154-4, contribuinte diSTriBUidora dE BEBidaS crUZ 
TaVarES lTda - ME, insc. Estadual nº. 15.239.726-4.
Em 11/04/2022, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 18833, aiNf nº 
032017510000309-3, contribuinte iBQ - iNdUSTriaS QUiMicaS S/a, insc. Es-
tadual nº. 15.374.248-8 ,advogado: roSE MairiE HEidEMaNN, oaB/Pr-61283.
Em 11/04/2022, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 19099, ProcESSo 
nº 282022730000069-1/aiNf nº 182021510000079-9, contribuinte Vo-
ToraNTiM ciMENToS N/NE, insc. Estadual nº. 15.214.643-1 ,advogado: 
cElSo lUiS dE oliVEira, oaB/SP-77977.
Em 11/04/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 19101, ProcES-
So nº 282022730000069-1/aiNf nº 182021510000079-9, contribuinte 
VoToraNTiM ciMENToS N/NE, insc. Estadual nº. 15.214.643-1, advoga-
do: cElSo lUiS dE oliVEira, oaB/SP-77977.
Em 11/04/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 19553, ProcES-
So nº 252021730000007-3 (SiMPlES NacioNal), contribuinte cBJ co-
MÉrcio dE aliMENToS E BEBidaS EirEli, insc. Estadual nº. 15.220.395-
8, advogado: icaro aNdradE SilVa TEiXEira, oaB/Pa-23464.
Em 11/04/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 18873, ProcES-
So nº 2520211730000008-1 (SiMPlES NacioNal), contribuinte Jlc Sa-
raiVa rESTaUraNTE EirEli, insc. Estadual nº. 15.438.834-3, advogado: 
icaro aNdradE SilVa TEiXEira, oaB/Pa-23464.
Em 11/04/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 18874, ProcES-
So nº 252021730000009-0 (SiMPlES NacioNal), contribuinte MV ali-
MENToS E BEBidaS lTda, insc. Estadual nº. 15.585.166-7, advogado: 
icaro aNdradE SilVa TEiXEira, oaB/Pa-23464.
editaL de iNtiMaÇÃo
a chefe da Secretaria Geral do Tribunal administrativo de recursos fa-
zendários – TARF, Belém-Pará, FAZ SABER que, pelo presente Edital, fica 
intimado diNaMÉrico BaTiSTa dE VaScoNcEloS roMariZ, cPf n. 
055.631.512-04, nos termos do artigo 14, iii, da lei n. 6.182, de 30 de 
dezembro de 1998, da decisão da Primeira câmara Permanente de Julga-
mento, prolatada na sessão realizada no dia 24/11/2021, Processo/aiNf 
n. 012015510005586-5, que negou provimento ao recurso n. 16287 - Vo-
luntário, conforme acórdão n. 8146 – 1ª cPJ. fica o sujeito passivo infor-
mado que é facultada a interposição de recurso de revisão, ao Pleno deste 
Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência desta intimação, 
nos termos do art. 47, § 1º, ii da lei n. 6.182, de 30 de dezembro de 1998, 
c/c art. 4º, XVi, da lei complementar n. 58, de 01 de agosto de 2006. E 
para que chegue ao conhecimento dos interessados, é passado o presente 
EdiTal, que será publicado no Diário Oficial do Estado e afixado no lugar 
de costume na sede deste Tribunal. aos 04 de abril de 2022. Eu, iza Meire 
Sales Nunes, lavrei o presente. E eu, Estela Maria dos Santos Silva, chefe 
da Secretaria Geral, conferi e subscrevi.
a chefe da Secretaria Geral do Tribunal administrativo de recursos fazen-
dários – TARF, Belém-Pará, FAZ SABER que, pelo presente Edital, fica inti-
mada ádria cEllY dE liMa MaToS, cPf n. 846.269.922-34, nos termos 
do artigo 14, iii, § 5º, da lei n. 6.182, de 30 de dezembro de 1998, da de-
cisão da Primeira câmara Permanente de Julgamento, prolatada na sessão 
realizada em 17/11/2022, Processo/aiNf n. 012015510010516-1, que deu 
provimento parcial ao recurso n. 12277 - Voluntário, conforme acórdão n. 
8144 – 1ª cPJ. fica a empresa informada que é facultada a interposição de 
recurso de revisão, ao Pleno deste Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, a 
contar da ciência desta intimação, nos termos do art. 47, § 1º, ii da lei n. 
6.182, de 30 de dezembro de 1998, c/c art. 4º, XVi, da lei complementar 
n. 58, de 01 de agosto de 2006. E para que chegue ao conhecimento dos 
interessados, é passado o presente EdiTal, que será publicado no diário 
Oficial do Estado e afixado no lugar de costume na sede deste Tribunal. Aos 
4 de abril de 2022. Eu, iza Meire Sales Nunes, lavrei o presente. E eu Es-
tela Maria dos Santos Silva, chefe da Secretaria Geral, conferi e subscrevi.
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Portarias de iseNÇÃo de icMs – cat

Portaria n.º202201000353 de 04/04/2022 - 
Proc n.º 002022730001935/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: orlando Maia lalor – cPf: 584.697.612-34
Marca: cHEV/SPiN 18l aT PrEMiEr EcoNoflEX Tipo: Pas/automóvel

Portarias de iseNÇÃo de iPVa – cat
Portaria n.º202204001275, de 04/04/2022 - 
Proc n.º 2022730001941/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: cosme oliveira de Sousa – cPf: 681.700.502-78
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa ESSENcE 1.6/Pas/automovel/9Bd19716TH3330222
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Portaria n.º202204001277, de 04/04/2022 - 
Proc n.º 2022730001627/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: Edenir Bitencourt da Silva – cPf: 088.084.062-53
Marca/Tipo/chassi
fiaT/Palio WK aTTrac 1.4/Pas/automovel/9Bd373121E5054855
Portaria n.º202204001279, de 04/04/2022 - 
Proc n.º 2022730001934/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: carlos augusto Barbosa costa – cPf: 186.695.302-87
Marca/Tipo/chassi
cHEV/PriSMa 1.0MT lT/Pas/automovel/9BGKS69B0dG277105
Portaria n.º202204001281, de 04/04/2022 - 
Proc n.º 2022730001943/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: Paulo Sergio aleixo coelho – cPf: 207.233.692-91
Marca/Tipo/chassi
cHEV/PriSMa 1.4MT lTZ/Pas/automovel/9BGKT69V0HG257539
Portaria n.º202204001283, de 04/04/2022 - 
Proc n.º 2022730001668/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 Maria rodrigues lima – cPf: 394.385.702-68
Marca/Tipo/chassi
fiaT/arGo TrEKKiNG 1.8aT/Pas/automovel/9Bd358a73lYK56638
Portaria n.º202204001285, de 04/04/2022 - 
Proc n.º 2022730001481/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: Michel Brito de oliveira – cPf: 899.179.521-87
Marca/Tipo/chassi
cHEVrolET/coBalT 1.4 lTZ/Pas/automovel/9BGJc69V0HB211911
Portaria n.º202204001287, de 04/04/2022 - 
Proc n.º 2022730001926/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 liberato Silva da Silva – cPf: 330.787.852-20
Marca/Tipo/chassi
cHEVrolET/claSSic lS/Pas/automovel/9BGSU19f0dB255367
Portaria n.º202204001289, de 04/04/2022 - 
Proc n.º 2022730001923/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Jose antonio andrade de Souza – cPf: 319.310.492-20
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/YariS Sa XS 15cNT/Pas/automovel/9BrBc9f31N8143594
Portaria n.º202204001291, de 04/04/2022 - 
Proc n.º 2022730001495/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: andreia da Silva flexa – cPf: 791.294.472-91
Marca/Tipo/chassi
cHEVrolET/coBalT 1.4 lT/Pas/automovel/9BGJB69X0EB250123
Portaria n.º202204001293, de 04/04/2022 - 
Proc n.º 2022730001925/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Jose alves furtado – cPf: 029.796.832-72
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/ETioS Sd XPlUS MT/Pas/automovel/9BrB29BT3K2221333
Portaria n.º202204001295, de 04/04/2022 - 
Proc n.º 2022730001924/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Marcos andre dias da Silva – cPf: 581.574.502-25
Marca/Tipo/chassi
VW/foX rUN MBV/Pas/automovel/9BWaB45Z5H4037018
Portaria n.º202204001297, de 04/04/2022 - 
Proc n.º 42022730000986/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: Edvaldo Pereira Maqrques – cPf: 232.446.662-72
Marca/Tipo/chassi
i/cHEVrolET claSSic lS/Pas/automovel/8aGSU19f0Er181114
Portaria n.º202204001299, de 04/04/2022 - 
Proc n.º 2022730001962/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Jose Pereira da Silva – cPf: 145.186.353-53
Marca/Tipo/chassi
VW/T croSS TSi ad/Pas/automovel/9BWBH6Bf9l4085252
Portaria n.º202204001301, de 04/04/2022 - 
Proc n.º 42022730001363/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: Graciel Sa Meireles – cPf: 099.010.862-72
Marca/Tipo/chassi
cHEV/PriSMa 1.4MT lTZ/Pas/automovel/9BGKT69r0fG408176

Portaria n.º202204001303, de 04/04/2022 - 
Proc n.º 42022730001192/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: Nilson Gregorio Nobre Pedroso – cPf: 110.343.432-20
Marca/Tipo/chassi
VW/NoVo VoYaGE cl MBV/Pas/automovel/9BWdB45U5HT051055
PorTariaS dE rEVoGaÇÃo dE iSENÇÃo dE iPVa – caT
PorTariaS dE iSENÇÃo dE icMS – caT
Portaria n.º202201000353 de 04/04/2022 - 
Proc n.º 002022730001935/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: orlando Maia lalor – cPf: 584.697.612-34
Marca: cHEV/SPiN 18l aT PrEMiEr EcoNoflEX Tipo: Pas/automóvel
PorTariaS dE iSENÇÃo dE iPVa – caT
Portaria n.º202204001275, de 04/04/2022 - 
Proc n.º 2022730001941/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: cosme oliveira de Sousa – cPf: 681.700.502-78
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa ESSENcE 1.6/Pas/automovel/9Bd19716TH3330222
Portaria n.º202204001277, de 04/04/2022 - 
Proc n.º 2022730001627/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: Edenir Bitencourt da Silva – cPf: 088.084.062-53
Marca/Tipo/chassi
fiaT/Palio WK aTTrac 1.4/Pas/automovel/9Bd373121E5054855
Portaria n.º202204001279, de 04/04/2022 - 
Proc n.º 2022730001934/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: carlos augusto Barbosa costa – cPf: 186.695.302-87
Marca/Tipo/chassi
cHEV/PriSMa 1.0MT lT/Pas/automovel/9BGKS69B0dG277105
Portaria n.º202204001281, de 04/04/2022 - 
Proc n.º 2022730001943/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: Paulo Sergio aleixo coelho – cPf: 207.233.692-91
Marca/Tipo/chassi
cHEV/PriSMa 1.4MT lTZ/Pas/automovel/9BGKT69V0HG257539
Portaria n.º202204001283, de 04/04/2022 - 
Proc n.º 2022730001668/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 Maria rodrigues lima – cPf: 394.385.702-68
Marca/Tipo/chassi
fiaT/arGo TrEKKiNG 1.8aT/Pas/automovel/9Bd358a73lYK56638
Portaria n.º202204001285, de 04/04/2022 - 
Proc n.º 2022730001481/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: Michel Brito de oliveira – cPf: 899.179.521-87
Marca/Tipo/chassi
cHEVrolET/coBalT 1.4 lTZ/Pas/automovel/9BGJc69V0HB211911
Portaria n.º202204001287, de 04/04/2022 - 
Proc n.º 2022730001926/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 liberato Silva da Silva – cPf: 330.787.852-20
Marca/Tipo/chassi
cHEVrolET/claSSic lS/Pas/automovel/9BGSU19f0dB255367
Portaria n.º202204001289, de 04/04/2022 - 
Proc n.º 2022730001923/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Jose antonio andrade de Souza – cPf: 319.310.492-20
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/YariS Sa XS 15cNT/Pas/automovel/9BrBc9f31N8143594
Portaria n.º202204001291, de 04/04/2022 - 
Proc n.º 2022730001495/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: andreia da Silva flexa – cPf: 791.294.472-91
Marca/Tipo/chassi
cHEVrolET/coBalT 1.4 lT/Pas/automovel/9BGJB69X0EB250123
Portaria n.º202204001293, de 04/04/2022 - 
Proc n.º 2022730001925/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Jose alves furtado – cPf: 029.796.832-72
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/ETioS Sd XPlUS MT/Pas/automovel/9BrB29BT3K2221333
Portaria n.º202204001295, de 04/04/2022 - 
Proc n.º 2022730001924/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Marcos andre dias da Silva – cPf: 581.574.502-25
Marca/Tipo/chassi
VW/foX rUN MBV/Pas/automovel/9BWaB45Z5H4037018
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Portaria n.º202204001297, de 04/04/2022 - 
Proc n.º 42022730000986/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: Edvaldo Pereira Maqrques – cPf: 232.446.662-72
Marca/Tipo/chassi
i/cHEVrolET claSSic lS/Pas/automovel/8aGSU19f0Er181114
Portaria n.º202204001299, de 04/04/2022 - 
Proc n.º 2022730001962/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Jose Pereira da Silva – cPf: 145.186.353-53
Marca/Tipo/chassi
VW/T croSS TSi ad/Pas/automovel/9BWBH6Bf9l4085252
Portaria n.º202204001301, de 04/04/2022 - 
Proc n.º 42022730001363/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: Graciel Sa Meireles – cPf: 099.010.862-72
Marca/Tipo/chassi
cHEV/PriSMa 1.4MT lTZ/Pas/automovel/9BGKT69r0fG408176
Portaria n.º202204001303, de 04/04/2022 - 
Proc n.º 42022730001192/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: Nilson Gregorio Nobre Pedroso – cPf: 110.343.432-20
Marca/Tipo/chassi
VW/NoVo VoYaGE cl MBV/Pas/automovel/9BWdB45U5HT051055

Protocolo: 780568

errata
de ordem
Portaria N° 211 de 01/04/2022, PUBLicada No doe.
N° 34.918 de 01/04/2022.
oNde se LÊ: HaNa SaMPaio GHaSSaN
Leia-se: HaNa GHaSSaN TUMa

Protocolo: 780884

.

.

BANCO DO ESTADO DO PARÁ

.

PreGÃo eLetrÔNico N° 006/2022
o BaNPará S/a informa aos interessados a SUSPENSÃo da aBErTU-
ra da SESSÃo da licitação em epígrafe, que estava prevista para o dia 
07/04/2022, cuja nova data de abertura será posteriormente divulgada.
Mateus Garcia da cruz
Pregoeiro

Protocolo: 780703
concurso Público 2018
edital de convocação nº 166/2022
convocamos o candidato, abaixo relacionado, para comparecer ao BaNPa-
rá, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar desta divulgação, para tratar 
de assunto referente à contratação, para o cargo especificado abaixo:
carGo: Técnico Bancário Nível Médio
PoLo iV

Nome colocação agência Banpará (Local de apresentação 
de documentos)

Joao GaBriEl SoarES doS rEiS 94º Tv. lauro Sodré, nº 486 – Jaqueira – Tucuruí/Pa

obs.: o não comparecimento do candidato, no prazo acima estabelecido, 
será considerado como desistência.
Belém, 05 de abril de 2022.

Protocolo: 780561

.

.

secretaria de estado
de saÚde PÚBLica

.

.

.

Portaria
.

Portaria N° 68 de 04 de aBriL de 2022
a Secretária adjunta de Gestão administrativa em Exercício, no uso de 
suas atribuições legais, e,
CONSIDERANDO a obrigação da Administração de fiscalizar a execução de 
seus contratos/convênios administrativos, nos termos do art. 58, inciso iii 
e art. 67 da lei federal nº 8.666/93;
coNSidEraNdo o que dispõe a Portaria de consolidação nº 02, de 28 de 
Setembro de 2017 no capítulo V – da contratualização, em seu art. 32;
coNSidEraNdo a cláusula décima Segunda – dos instrumentos de con-
trole, do convênio nº 001/2017;

coNSidEraNdo a PorTaria Nº 179 de 22 de fevereiro de 2018 publicada 
no Diário Oficial do Estado nº 33.564 de 23 de Fevereiro de 2018, sob o 
protocolo nº 282448, que constituiu a comissão de acompanhamento da 
contratualização do convênio nº 001/2017;
coNSidEraNdo a PorTaria Nº 930 de 26 de Setembro de 2018 publicada 
no Diário Oficial do Estado nº 33.711 de 01 de Outubro de 2018, sob o 
protocolo nº 367976, que substituiu membros da comissão representante 
do Hospital Santo antônio;
coNSidEraNdo a PorTaria Nº 263 de 07 de Maio de 2020 publicada no 
Diário Oficial do Estado nº 34.215 de 13 de Maio de 2020, sob o protocolo 
nº 545828. Que substituiu membro da comissão representantes da 
SESPa/9º centro regional de Saúde;
coNSidEraNdo a Portaria 141 de 17 de Junho de 2021 publicada no diá-
rio Oficial do Estado nº 34.614 de 18 de Junho de 2021, sob o protocolo nº 
669049 que substitui membro da comissão representantes da SESPa/9º 
centro regional de Saúde.
coNSidEraNdo os autos do Processo administrativo Eletrônico nº 
2022/359879, por meio da comunicação interna de 25 de Março de 2022 
que solicita a substituição de membro da comissão representante da SES-
Pa/9º centro regional de Saúde.
rESolVE:
art. 1º - Substituir Mary Glaucy Brito chianca Neves por lívia Elizabe-
th Silva Vasconcelos como membro titular da comissão representante da 
SESPa/9º centro regional de Saúde;
Parágrafo Único: a comissão de acompanhamento da contratualização re-
ferente ao convênio nº 001/2017 celebrado entre a SESPa e o Hospital 
Santo antônio passa a ser composta pelos membros abaixo:
representantes da Secretaria de Estado de Saúde Pública/9º centro re-
gional de Saúde:
- Miraildes rego de Sousa – Técnico em Enfermagem – Matricula nº 59011291;
- lívia Elizabeth Silva Vasconcelos – Técnica em Enfermagem – Matrícula 
nº 57191935
representantes do Hospital Santo antônio (alenquer):
- Maria Petrolina de Sousa Soares – Enfermeira – cPf nº 359.999.693 -87;
- Maria Josilene Pereira rodrigues – assistente Social – cPf nº 628.721.412-00.
art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições contrárias.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa, 04 
dE aBril dE 2022.
ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa

Protocolo: 779835
Portaria N° 69 de 04 de aBriL de 2022
a Secretária adjunta de Gestão administrativa em Exercício, no uso de 
suas atribuições legais, e,
CONSIDERANDO a obrigação da Administração de fiscalizar a execução de 
seus contratos/convênios administrativos, nos termos do art. 58, inciso iii 
e art. 67 da lei federal nº 8.666/93;
coNSidEraNdo os termos do decreto Estadual nº 870 de 04 de outubro de 
2013 e os termos da cláusula Segunda do convênio assistencial nº 03/2018;
coNSidEraNdo a Portaria de n.º 932 de 28 de Setembro de 2018, que 
constituiu a comissão de acompanhamento e avaliação do convênio as-
sistencial nº 03/2018;
coNSidEraNdo a PorTaria Nº 263 de 07 de Maio de 2020 publicada no 
Diário Oficial do Estado nº 34.215 de 13 de Maio de 2020, sob o protocolo 
nº 545828, na qual alterou a composição dos membros da comissão de 
acompanhamento e avaliação do convênio assistencial nº 03/2018;
coNSidEraNdo a Portaria de nº 177 de 04 de fevereiro de 2021 publica-
da no Diário Oficial do Estado nº 34.483 DE 05 de Fevereiro de 2021, sob 
o protocolo 625125, na qual acrescenta à comissão de acompanhamento 
e avaliação do convênio assistencial representantes do Hospital Nove de 
abril na Providência de deus;
coNSidEraNdo os autos do Processo administrativo Eletrônico nº 
2022/359879, por meio de comunicação interna de 25 de Março de 2022 
no qual solicita substituição de membros da comissão representantes da 
SESPa/9º centro regional de Saúde.
rESolVE:
art. 1º - Substituir Mary Glaucy Brito chianca Neves por lívia Elizabe-
th Silva Vasconcelos como membro titular da comissão representante da 
SESPa/9º centro regional de Saúde;
Parágrafo Único: a comissão de acompanhamento da contratualização re-
ferente ao convênio assistencial nº 03/2018 celebrado entre a SESPa e o 
Hospital Nove de abril na Providência de deus passa a ser composta pelos 
membros abaixo:
representantes da Secretaria de Estado de Saúde Pública/9º centro re-
gional de Saúde:
- Paulo rainerio Mota Batista - Matricula nº 5522439-2 (Titular);
- lívia Elizabeth Silva Vasconcelos – Técnica em Enfermagem – Matrícula 
nº 57191935 (Suplente).
representantes do Hospital Nove de abril na Providência de deus:
- roseana duarte Nobre – cPf nº 732.476.952-87 (Titular);
- Maria isabel Bentes farias – cPf nº 833.434.312-49 (Suplente);
- arlene albuquerque Gomes – cPf nº 997.868.342-91 (Titular);
- Vanusa Gomes da Silva – cPf nº 020.556.052-08 (Suplente).
art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições contrárias.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa, 04 
dE aBril dE 2022.
ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa

Protocolo: 779836
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Portaria N° 0279 de 01 de aBriL 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,
E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2022/382995.
r E S o l V E:
i - TorNar SEM EfEiTo, a PorTaria Nº 0040/2022, publicada no doE 
34.897 de 18/03/2022, bem como a Errata s/nº, publicada no doE 34.899 
de 21/03/2022, ambas no nome da servidora EdiNa araÚJo GoNÇalVES.
ii – dESiGNar, a servidora EdiNa araÚJo GoNÇalVES, matrícula nº 
57174483/1, lotada no 5º cENTro rEGioNal dE SaÚdE, para respon-
der pelo cargo comissionado de cHEfE dE diViSÃo dE ENdEMiaS dE 
cENTro rEGioNal/ daS-3, no período de 17.03.2022 a 31.03.2022, em 
substituição ao titular NEY TorrES SoarES, matrícula nº 5947398/1, que 
se encontrou em gozo de férias regulamentares.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 01.04.2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.

Protocolo: 780727
Portaria Nº 322 de 04 de abril de 2022
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições legais e,
coNSidEraNdo que a administração Pública visa promover a regulari-
dade e o seu aperfeiçoamento, velando pela observância dos princípios 
insertos no art. 37 “caput” da constituição federal;
coNSidEraNdo as infrações disciplinares cometidas por servidores pú-
blicos adstritos a lei Estadual n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994 (rJU) 
e demais pessoas sujeitas aos segmentos pertencentes à Secretaria de 
Estado de Saúde Pública, bem como a ocorrência de irregularidades de 
um modo geral, e a necessidade da apuração rigorosa de tais fatos com a 
consequente responsabilização do(s) acusado(s);
coNSidEraNdo ainda o disposto no artigo 199 e seguintes da lei n° 
5.810/94 que prevê a obrigatoriedade da instauração de Sindicância ou de 
Processo administrativo disciplinar, conforme o caso, prevendo ainda os 
procedimentos, fases e prazos a serem adotados sempre que autoridade 
tiver ciência de irregularidade no serviço público; e CONSIDERANDO final-
mente o disposto na Portaria/SESPa n° 433, de 11/04/2005, publicada no 
d.o.E. de 16/05/2005, que dispõe no seu item iii sobre a instituição de 
comissões Permanentes de Sindicância e Processos administrativos para 
cada Unidade Gestora da SESPa.
rESolVE:
i – constituir comissão de Processo administrativo disciplinar do 9º 
centro regional de Saúde, designando os servidores abaixo relacionados, 
e anteriormente nomeados através da PorTaria Nº 860 de 03 de 
Setembro de 2018, publicada doE nº 33.696, de 10 de Setembro de 2018, 
para proceder à manifestação em processos funcionais administrativos, 
referentes a licenças e pedidos de afastamento tramitados à cPPad em 
período posterior ao encerramento da vigência da portaria supra.
PrESidENTE:
raQUEl  SaNToS  da  SilVa –  Enfermeira,  matrícula  nº 5901130/1;
MEMBroS:
liVia EliZaBETH SilVa VaScoNcEloS – Técnica de enfermagem, matricula 
nº 57191935;
fraNcENi SilVa MarQUES - agente administrativa, matricula nº 57196779/1-;
SUPlENTES:
daNilo WaldaNo doS SaNToS SilVa – agente administrativo, matricula nº 57196779/1 ;
lEoNardo oliVEira dE aGUiar – agente administrativo, matricula nº 505543;
ii- o Presidente da comissão Temporária representará em todos os atos 
que se fizerem necessários;
iii- a comissão exercerá suas atividades com absoluta independência e 
imparcialidade, procedendo dentro do devido processo legal, tendo suas 
reuniões, audiências e documentos o necessário caráter reservado;
iV- Nas hipóteses legais de suspeição ou de impedimento, poderão os ser-
vidores aqui designados se eximirem da obrigação de participar da mani-
festação em processo administrativo, retomando o servidor a sua função 
após a conclusão do respectivo processo;
V– ocorrendo a necessidade imperativa de afastamento de um dos in-
tegrantes da comissão no decorrer do respectivo mandato por uma das 
hipóteses previstas no art. 77 da lei n° 5.810/94, será providenciada ime-
diatamente a substituição do mesmo;
Vi– a comissão Temporária, na forma do § do art. 5º da lei nº 5.810/94, 
terá como secretário, servidor designado pelo Presidente, podendo a indi-
cação recair em um de seus membros;
Vii- competirá à direção do 9º crS/SESPa prover a comissão Temporária 
das necessárias instalações físicas e recursos materiais necessários ao de-
sempenho de seu mister.
Viii- o mandato da comissão aqui instituída, será de 02 (dois) anos, a 
contar da data da publicação da mesma no doE, vedada a recondução de 
sua totalidade no período subsequente.
IX- A Comissão dedicará tempo integral aos seus trabalhos, ficando seus 
integrantes, inclusive o secretário “ad hoc”, dispensados do ponto e de 
suas atividades habituais, nos seus respectivos locais de lotação, de acordo 
com o disposto no art. 208, § 1° da lei n° 5.810/94.
X- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se 
as disposições em contrário.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
rômulo rodovalho Gomes
Secretário de Estado de Saúde Pública

Protocolo: 780754
Portaria Nº 321, de 04 de aBriL de 2022.
dispõe sobre a nomeação da coordenação e dos membros da câmara Téc-
nica e assessora no Manejo de antirretrovirais e dá outras providências.
o Secretário de Estado de Saúde Pública do Pará, no uso de suas atribui-
ções legais e, considerando o que dispõe a Portaria Nº320/2022, que insti-
tui a câmara Técnica assessora no Manejo de antirretrovirais,

rESolVE:
art. 1º Nomear a servidora carMEM aNdrEa frEiTaS loPES, MÉdica, 
MaTrÍcUla Nº 5723680/2, técnica da Unidade de referência Especializada 
em doenças infecciosas e parasitárias UrE diPE/1º centro regional de 
Saúde – 1º crS/ Secretaria de Estado de Saúde Pública – SESPa, para 
coordenar a câmara Técnica assessora no Manejo de antirretrovirais.
art. 2º Nomear os membros com as devidas representações, que compo-
rão a câmara Técnica assessora no Manejo de antirretrovirais.
1)  1º centro regional de Saúde
1.1)  Unidade de referência em doenças infecciosas e Parasitárias Espe-
ciais – UrE diPE representantes:
rHoMEro SalVYo aSSEf SoUZa (Médico com referência em Genotipa-
gem – MrG) Matrícula nº 571958461
carMEM aNdrEa frEiTaS loPES (coordenadora/Médica com referência 
em Genotipagem – MrG), Matrícula nº 5723680/2
criSTiNa aPoSToloS MariNoS (farmacêutica), Matrícula nº 57197537/1 
liliaN PaTrÍcia SoUZa BarroS (farmacêutica), Matrícula nº 54189989/1
1.2)  Unidade de referência Materno infantil e adolescente – UrEMia WarlENE 
do Socorro XaViEr da coNcEiÇÃo (farmacêutica) Matrícula nº 54192440/1
2)  Hospital Universitário João de Barros Barreto – UJBB
representantes: JUliUS cÉSar MoNTEiro (Médico com referência em Ge-
notipagem – MrG) Matrícula/Siape nº 1098480
art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE da SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
Em 04 de abril de 2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
Secretário de Estado de Saúde Pública.

Protocolo: 780758
Portaria Nº 320, de 04 de aBriL de 2022.
institui a câmara Técnica ESTadUal aSSESSora No MaNEJo dE aNTir-
rETroViraiS dE USo rESTriTo. descreve as atribuições e regulamenta 
o funcionamento.
o Secretário de Estado de Saúde Publica do Pará, no uso de suas atribui-
ções legais, avaliando a necessidade de instituir a câmara Técnica asses-
sora no Manejo de antirretrovirais de uso restrito, no âmbito da Secretaria 
de Estado de Saúde do Pará e
considerando que a adequada terapia antirretroviral, resultado de boa 
adesão, eficácia e manejo de sua toxicidade, proporcionam melhor ex-
pectativa de vida às Pessoas Vivendo com o Vírus da Imunodeficiência 
Humana (PVHiV);
considerando que a resistência do HiV às drogas antirretrovirais (arV) 
representa um problema crescente, o qual compromete o sucesso do tra-
tamento e pode impactar em resistência transmitida;
considerando que o SUS disponibiliza arV para compor regimes de falha 
que suprimem a carga viral de PVHiV, ainda que experimentados em te-
rapias sequenciais. E que paralelamente o Estado do Pará possui Médicos 
de referência em Genotipagem (MrG) que através de laudos, auxiliam 
esse manejo. E que para a substituição do tratamento se faz necessário 
anuência da câmara Técnica, conforme estabelecido pelo Protocolo clínico 
e diretrizes Terapêuticas-PcdT e
considerando a Nota informativa Nº 7 - SEi/2017, da coordenadoria de 
Vigilância / coordenadoria Geral de Vigilância e Prevenção /diretoria de 
aids e Hepatites Virais/ Secretaria de Vigilância em Saúde / Ministério da 
Saúde – coViG/cGVP/diaHV/SVS/MS,
rESolVE:
art. 1º instituir a câmara Técnica assessora no Manejo de antirretrovi-
rais de Uso restrito no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Pará 
(SESPa), para prestar assessoramento à diretoria de Vigilância em Saúde 
(DVS) em matérias específicas de interesse do Departamento de Controle 
de Doenças Transmissíveis (DCDT) com a finalidade de avaliar, discutir e 
propor critérios e ações integradas para garantir maior segurança no cui-
dado de pessoas vivendo com HiV.
Parágrafo Único: a câmara Técnica assessora no Manejo de antirretrovirais 
de Uso restrito será coordenada por um dos membros que a compõem.
art. 2º cabe a câmara Técnica assessora no Manejo antirretrovirais de Uso 
restrito as seguintes atribuições:
auxiliar na implantação e divulgação dos Protocolos clínicos de diretrizes 
Terapêuticas (PcdT) do Ministério da saúde para o manejo da infecção pelo 
HiV, assim como, de novas recomendações referentes ao tratamento e 
monitoramento de PVHiV.
avaliar e emitir parecer quanto as prescrições dos antirretrovirais de uso 
restrito, conforme falha terapêutica ou adequação, esta em casos de toxi-
dade e ou interações medicamentosas.
checar e obter junto ao medico prescritor, quanto necessário, exames e/
ou laudos para avaliar e corroborar a indicação dos medicamentos antirre-
trovirais de uso restrito.
formalizar o parecer da interpretação da genotipagem , no Sistema de 
controle de exames de Genotipagem (SiSGENo),cujo laudo ou parecer 
,é automaticamente disponibilizado aos médicos solicitantes do teste de 
resistência no sistema laudo (https://laudo.aids.gov.br).
Buscar integração de conhecimento clinico e farmacológico, entre seus 
membros médicos(s) e farmacêuticos (s) ,objetivando-se atender as re-
comendações do PcdT.
Definir o fluxo do processo de trabalho a ser executado de acordo com as 
orientações do Ministério da Saúde.
Oferecer apoio técnico e cientifico para as Secretarias de saúde Municipais 
no tema HiV/aidS e ao tratamento antirretroviral.
art. 3º a câmara Técnica assessora no Manejo de antirretrovirais de Uso 
restrito será composta por 6 (seis) membros. Serão 3 (três) Médicos, to-
dos MrG, e que portanto possuem expertise em resistência do HiV. E 3 
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(três) farmacêuticos, os quais apoiarão e irão articular junto às Unidades 
dispensadoras de Medicamentos (UdM) o acesso aos arV de uso restrito 
bem como outras modificações da prescrição medicamentosa, quando ne-
cessárias, conforme o perfil de toxicidade e interação medicamentosa (na 
associação de comorbidades ou coinfecções), de acordo com as recomen-
dações do PcdT.
• 1º Os membros deverão ser servidores ativos, médicos e farmacêuticos, 
do quadro de servidores públicos, da SESPa ou de outros estabelecimentos 
públicos de saúde, localizados no Estado do Pará, que possuam serviço de 
assistência a PVHiV
• 2º Os membros que compõem a Câmara Técnica Assessora no Manejo de 
antirretrovirais serão formalmente nomeados pela Secretaria de Estado de 
Saúde, em articulação com a coordenação Estadual das infecções Sexual-
mente Transmissíveis iST/aidS.
• 3º As atividades dos profissionais de saúde que compõem a Câmara Téc-
nica assessora no Manejo de antirretrovirais de Uso restrito devem cons-
tar como carga horária de trabalho, e estar acordada com as coordenações 
responsáveis, com base na realidade local.
art.4º a câmara Técnica assessora no Manejo de antirretrovirais de Uso 
restrito reunir-se-á semanalmente, com registro em livro ata dos partici-
pantes e pareceres técnicos.
Parágrafo Único: Preconiza-se a resposta da câmara Técnica assessora no 
Manejo de antirretrovirais de Uso restrito em um prazo de até duas sema-
nas após o recebimento das demandas relacionadas às suas atribuições.
• 1º Participarão das reuniões pelo menos três membros, alternadamente, 
de modo que cada membro compareça quinzenalmente a uma reunião.
• 2º Na impossibilidade da emissão por ausência de um representante, a 
demanda ficará para a próxima quinzena.
• 3° Em caso de férias ou de outros impedimentos legais, poderá, caso 
necessário, haver substituição do membro impedido por outro, indepen-
dentemente da alternância estabelecida no parágrafo anterior.
• 4° O membro não poderá ausentar-se de mais de duas reuniões segui-
das, exceto por justificativa legal. No caso de três faltas injustificadas, será 
desligado da câmara técnica.
art. 5º revogam-se as disposições em contrário.
art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE da SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
Em 04 de abril de 2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
Secretário de Estado de Saúde Pública.

Protocolo: 780763
Portaria Nº 323 de 04 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 30/2022 da cPS/Nc/SESPa;
considerando a Sindicância administrativa referente ao Processo nº 
2021/746489;
r E S o l V E:
art. 1º- dessobrestar o andamento do Processo nº 2021/746489, que trata 
de eventual pagamento sem cobertura contratual ao Hospital S. f, haja 
vista que cessou os motivos do pedido de sobrestamento deferidos na 
Portaria 176 de 08 de fevereiro de 2022, publicada no doE 34.862 de 10 
de ferreiro de 2022.
art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, restabele-
cendo o andamento do prazo processual da Sindicância.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
Belém, 04 de abril de 2022.
rômulo rodovalho Gomes
Secretário de Estado de Saúde Pública

Protocolo: 780772
Portaria N° 278 de 01 de aBriL de 2022
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas, através do decreto n° 2.235 de 16 de Julho de 1997, 
publicado no doE N° 28.508/18.07.1997 e,
coNSidEraNdo o decreto nº 795 de 29/05/2020, publicado no doE nº 
34.240 de 01/06/2020;
E coNSidEraNdo o teor dos processos nº 2021/1330080, 2021/1342091.
r E S o l V E:
cEdEr, a contar de 11.04.2022 à fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEri-
cÓrdia do Pará, a servidora liENE do Socorro caMara XiMENES, 
matrícula nº 5857350/4, cargo ENfErMEiro, lotada no dEParTaMENTo 
dE ViGilÂNcia SaNiTária, pelo período de 04(quatro) anos, com ônus 
para o órgão de destino, em permuta com a servidora da fundação Santa 
casa de Misericórdia do Pará, Elaine cristina farias de Miranda, matrícula 
nº 57192483/2.
Portaria N° 280 de 01 de aBriL de 2022
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas, através do decreto n° 2.235 de 16 de Julho de 1997, 
publicado no doE N° 28.508/18.07.1997 e,
coNSidEraNdo o decreto nº 795 de 29/05/2020, publicado no doE nº 
34.240 de 01/06/2020;
E coNSidEraNdo o teor do processo nº 2021/1298920.
r E S o l V E:
cEdEr, a contar de 11.04.2022 à fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEri-
cÓrdia do Pará, a servidora carla alESSaNdra HaBEr BaSToS, ma-
trícula nº 55589034/4, cargo MÉdico, lotada na UNidadE dE rEfErÊN-
cia ESPEcialiZada – MaTErNo iNfaNTil, pelo período de 04(quatro) 
anos, com ônus para o órgão de destino, em permuta com a servidora da 
fundação Santa casa de Misericórdia do Pará, cinthya cavalcante coelho 
Botelho, matrícula nº 54186995/3.

Portaria N° 281 de 04 de aBriL de 2022
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas, através do decreto n° 2.235 de 16 de Julho de 1997, 
publicado no doE N° 28.508/18.07.1997 e,
coNSidEraNdo o decreto nº 795 de 29/05/2020, publicado no doE nº 
34.240 de 01/06/2020;
E coNSidEraNdo o teor do processo nº 2022/172455.
r E S o l V E:
cEdEr, à EScola dE GoVErNaNÇa PÚBlica do ESTado do Pará, a ser-
vidora lÚcia PacHEco VilHENa, matrícula nº 57201545/4, cargo aGENTE 
adMiNiSTraTiVo, lotada na dirEToria adMiNiSTraTiVa E fiNaNcEira, 
pelo período de 04(quatro) anos, com ônus para o órgão de destino.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 04.04.2022.
roMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica

Protocolo: 780801
Portaria Nº 72/2022, de 04 de aBriL de 2022.
o Secretário adjunto de Gestão administrativa, no uso de suas atribui-
ções legais, e CONSIDERANDO a obrigação da Administração de fiscalizar 
a execução de seus termos administrativos, nos termos da lei federal nº 
8.666, de 21.06.93 com suas alterações, do decreto estadual nº 733 de 
13.05.2013 e demais normas regulamentares da matéria; o teor da cláu-
sula Quinta do Termo de convênio nº 06/2022 e os autos do processo nº 
2021/822576.
rESolVE: designar como titular o servidor Weverton Gutembergue araújo 
lima, matrícula n° 57209274/1, e a servidora raimunda rocha ferreira, 
matrícula nº 5419280/1, como suplente, ambos com lotação no 11° crS/
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/SESPa 
– ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS

Protocolo: 780622
Portaria N° 53 de 23 de MarÇo de 2022
a Secretária adjunta de Gestão administrativa em Exercício, no uso de 
suas atribuições legais, e,
CONSIDERANDO a obrigação da Administração de fiscalizar a execução de 
seus contratos/convênios administrativos, nos termos do art. 58, inciso iii 
e art. 67 da lei federal nº 8.666/93;
coNSidEraNdo os termos do decreto Estadual nº 870 de 04 de outu-
bro de 2013 e os termos da cláusula décima do contrato assistencial nº 
02/2021 e do Processo administrativo Eletrônico nº 2021/610168.
coNSidEraNdo a PorTaria Nº 190 de 10 de agosto de 2021 publicada 
no Diário Oficial do Estado nº 34.666 de 11 de Agosto de 202, sob o protocolo 
de nº 690698 que instituiu os membros da comissão de representantes da 
SESPa/5º centro regional de Saúde e membros da comissão de representantes 
do Hospital Betesda responsáveis pelo contrato assistencial nº 02/2021;
coNSidEraNdo os autos do Processo administrativo Eletrônico nº 
2022/227477, por meio do ofício nº 06/2022 de 16 de fevereiro de 2021 
no qual solicita substituição de membros da comissão representantes do 
Hospital Betesda;
rESolVE:
art. 1º - Substituir renildo leal Santos por Marileude Pereira Santiago 
como membro titular da comissão representante do Hospital Betesda.
Parágrafo Único: a comissão de acompanhamento da contratualização re-
ferente ao contrato assistencial nº 02/2021 celebrado entre a SESPa e o 
Hospital Betesda passa a ser composta pelos membros abaixo:
representantes da Secretaria de Estado de Saúde Pública/5º centro re-
gional de Saúde:
- claudio Severino cunha de Sousa, Matrícula nº 5814740/4;
- José fernandes de lima, Matrícula nº 57206143/1;
- ronaldo da Silva Santos, Matrícula nº 112232/1.
representantes do Hospital Betesda/instituto Gabriel augusto - iGa:
- Maria olga leal Santos de Morais, cPf nº 398.700.062-72;
- Marileude Pereira Santiago, cPf nº 572.140.003-00;
- andreza da Silva Galera, cPf nº 432.577.198-09.
art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições contrárias.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa, 23 
dE MarÇo dE 2022.
ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa

Protocolo: 780686

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria coLetiVa Nº 444 de 04 de aBriL de 2022 - dGtes/sesPa
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 039/03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996 e, coNSidEraNdo, o que 
dispõe o art. 81 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994;
rESolVE:
coNcEdEr, licença para Tratamento de Saúde, aos servidores abaixo re-
lacionados;
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Matrícula Nome cargo Período Laudo

57227475/1 Maria daS dorES diaS da rocHa TEcNico dE ENfEr-
MaGEM

28/10/2021 a 
11/11/2021

86773 – 
08/03/2022

57227475/1 Maria daS dorES diaS da rocHa TEcNico dE ENfEr-
MaGEM

12/11/2021 a 
18/11/2021

87082 – 
08/03/2022

57232478/1 flaVia liMa da PaZ TEcNico dE ENfEr-
MaGEM

26/12/2021 a 
06/01/2022

86798 – 
12/02/2022

5913103/1 aNdrEZZa dE NaZarE BarBoSa da 
coNcEicao

aGENTE adMiNiS-
TraTiVo

29/01/2022 a 
31/01/2022

88080 – 
25/03/2022

5878357/2 coSME alEXaNdrE corrEa dE SoUZa ENfErMEiro 11/01/2022 a 
20/01/2022

87777 – 
25/03/2022

54191519/2 alZira MUrTa GaMa aGENTE adMiNiS-
TraTiVo

24/01/2022 a 
06/02/2022

88082 – 
25/03/2022

57205637/1 lEila criSTiNa coSTa alVES MoToriSTa 10/12/2020 a 
17/12/2020

68845 – 
09/03/2022

57194781/1 MiKElY TaiS corrEia corrEia aGENTE adMiNiS-
TraTiVo

08/11/2021 a 
10/11/2021

85230 – 
21/03/2022

57194781/1 MiKElY TaiS corrEia corrEia aGENTE adMiNiS-
TraTiVo

16/11/2021 a 
30/11/2021

85297 – 
21/03/2022

92258/1 lUciENE Maria MacHado dE carValHo 
GUiMaraES adVoGado 05/01/2022 a 

09/01/2022
86812 – 

22/03/2022

5161274/1 Maria JoSE fErrEira dE alENcar aGENTE adMiNiS-
TraTiVo

07/12/2021 a 
07/12/2021

87051 – 
28/03/2022

5161274/1 Maria JoSE fErrEira dE alENcar aGENTE adMiNiS-
TraTiVo

13/12/2021 a 
16/12/2021

88177 – 
28/03/2022

5161274/1 Maria JoSE fErrEira dE alENcar aGENTE adMiNiS-
TraTiVo

23/12/2021 a 
23/12/2021

88178 – 
28/03/2022

5154774/1 arliNdo da SilVa MoNTEiro TEcNico dE laBo-
raTorio

13/12/2021 a 
13/12/2021

86799 – 
22/02/2022

5154774/1 arliNdo da SilVa MoNTEiro TEcNico dE laBo-
raTorio

08/12/2021 a 
10/12/2021

88170 – 
28/03/2022

5887305/2 KariNa foNSEca Kalil PaNToJa coNSUlTor JUridico 
do ESTado

17/01/2022 a 
23/01/2022

87177 – 
06/03/2022

57232248/1 SilENE cUNHa NaSciMENTo aGENTE dE PorTaria 19/01/2022 a 
25/01/2022

87302 – 
09/03/2022

57196916/1 rafaElla BoNfiM BarroS farMacEUTico Bio-
QUiMico

24/01/2022 a 
28/01/2022

87775 – 
20/03/2022

57173330/1 PaTricia do NaSciMENTo da SilVa ENfErMEiro 24/01/2022 a 
28/01/2022

87429 – 
13/03/2022

57190720/1 dENiSE NUNES do NaSciMENTo rEiS TEcNico PaToloGia 
cliNica

11/01/2022 a 
11/01/2022

87765 – 
20/03/2022

721212/1 ViValdo fErNaNdES da cUNHa aGENTE adMiNiS-
TraTiVo

26/01/2022 a 
01/02/2022

87769 – 
20/03/2022

57191347/1 oSValdiNa NaZarE cErQUEira da 
SilVa BiTTENcoUrT aGENTE dE PorTaria 25/01/2022 a 

08/02/2022
88098 – 

27/03/2022

54189249/1 dEBora cElESTE cUNHa SaNTa 
BriGida NUTricioNiSTa 27/01/2022 a 

29/01/2022
88004 – 

24/03/2022

57196503/2 dENiSE HElENa riBEiro rodriGUES ENfErMEiro 24/01/2022 a 
30/01/2022

88244 – 
29/03/2022

57208018/1 MarlENE do Socorro dE MoraES 
lEao

aGENTE dE arTES 
PraTicaS

20/01/2022 a 
28/01/2022

88106 – 
27/03/2022

54189249/1 dEBora cElESTE cUNHa SaNTa 
BriGida NUTricioNiSTa 30/01/2022 a 

01/02/2022
88312 – 

01/04/2022

57193737/1 liVia Marcia aMoriM MEYEr odoNToloGo 25/01/2022 a 
31/01/2022

88311 – 
01/04/2022

5141966/1 Joao da MaTa fErrEira da SilVa aGENTE dE PorTaria 28/01/2022 a 
03/02/2022

88235 – 
29/03/2022

57224623/1 rEJaNE GoNcalVES dE fariaS aGENTE dE arTES 
PraTicaS

17/03/2022 a 
15/05/2022

88271 – 
31/03/2022

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 04/04/2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 780307

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 71 de 04 de aBriL de 2022.
o Secretário adjunto de Gestão administrativa, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas por intermédio do decreto publicado em 03 de julho 
de 2020 no doE nº 34.272, e PorTaria Nº 335 de 03 de julho de 2020 
publicado em 07 de julho de 2020 no doE de nº 34.272 e, coNSidEraNdo 
a obrigação da Administração de fiscalizar a execução de seus contratos 
administrativos, nos termos dos art. 58, inciso iii, e 67 da lei federal nº 
8.666/93; coNSidEraNdo os termos do decreto Estadual nº 870, de 04 
de outubro de 2013 e a cláusula Sétima do contrato nº 022/2022(BElÉM 
rio SEGUraNÇa lTda) nos autos do Processo n° 2022/ 319213.

r E S o l V E: designar os servidores carloS dE SoUZa crUZ, matrí-
cula nº 57196888/2, Ag. de Artes Práticas, como fiscal/Titular e ANTONIO 
GOMES DOS SANTOS, matrícula nº 5832730-3, Maqueiro, como fiscal/
Suplente, para acompanhar, controlar e fiscalizar o contrato acima, bem 
como pelo atesto dos documentos de despesa, quando comprovada a fiel e 
correta execução do objeto contratado, para fins de pagamento, no âmbito 
do Hospital regional de conceição do araguaia /SESPa, adotando todos os 
procedimentos necessários e previstos em lei.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SES-
Pa - ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS.

Protocolo: 779989
Portaria Nº 70 de 04 de aBriL de 2022.
o Secretário adjunto de Gestão administrativa, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas por intermédio do decreto publicado em 03 de julho 
de 2020 no doE nº 34.272, e PorTaria Nº 335 de 03 de julho de 2020 
publicado em 07 de julho de 2020 no doE de nº 34.272 e, coNSidEraNdo 
a obrigação da Administração de fiscalizar a execução de seus contratos 
administrativos, nos termos dos art. 58, inciso iii, e 67 da lei federal nº 
8.666/93; coNSidEraNdo os termos do decreto Estadual nº 870, de 04 
de outubro de 2013 e a cláusula Sétima do contrato nº 022/2022(BElÉM 
rio SEGUraNÇa lTda) nos autos do Processo n° 2022/ 318893.
r E S o l V E: designar os servidores carloS rodriGUES PErEira, 
matrícula nº 724432/1, Ag. de Vigilância Sanitária, como fiscal/Titular 
e TarciSio Márcio dE SoUSa loBaTo, ag. de Portaria, matrícula nº 
57194214/1, como fiscal/Suplente, para acompanhar, controlar e fiscali-
zar o contrato acima, bem como pelo atesto dos documentos de despesa, 
quando comprovada a fiel e correta execução do objeto contratado, para 
fins de pagamento, no âmbito do Escritório do 6ºCRS /SESPA, adotando 
todos os procedimentos necessários e previstos em lei.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SES-
Pa - ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS.

Protocolo: 779972
Portaria Nº 73 de 04 de aBriL de 2022.
o Secretário adjunto de Gestão administrativa, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas por intermédio do decreto publicado em 03 de julho de 
2020 no doE 34.272, e Portaria Nº335 de 03 de julho de 2020 publicado 
em 07 de julho de 2020 no doE de nº 34.272 e, coNSidEraNdo a obriga-
ção da Administração de fiscalizar a execução de seus contratos adminis-
trativos, nos termos dos art. 58, inciso iii, e 67 da lei federal nº 8.666/93; 
coNSidEraNdo os termos do decreto Estadual nº 870, de 04 de outubro 
de 2013 a cláusula décima do contrato nº 030/2018(EcoBlENdiNG aM-
BiENTal lTda) e os autos do Processo n° 2022/396894;
r E S o l V E: revogar a designação da servidora SilVaNa carla foNSEca 
MUlaTiNHo, matrícula 57191278/1, lotada na dEaf/SESPa, Matricula: 
57191278/1, designada através da PorTaria Nº 337 de 12 de abril de 
2018, devidamente publicada no doE de 13/04/2018.
ii - designar em substituição o servidor aNdrÉ MENdoNÇa caNicEiro, 
Mat. 571903861, como fiscal titular para acompanhar, controlar e fiscali-
zar o contrato acima, bem como pelo atesto dos documentos de despesa, 
quando comprovada a fiel e correta execução do objeto contratado, para 
fins de pagamento, no âmbito da SESPA, adotando todos os procedimentos 
necessários e previstos em lei.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SES-
Pa - ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS.

Protocolo: 780661

.

.

errata
.

errata de Portaria Nº 60/2022-GaB/sesPa, datada de 
10/01/2022, publicada no doe nº 34.852, de 02/02/2022.
oNde se LÊ: Michelle Monteiro da Silva - 5857899-2 – Enfermeira.
Leia-se: Michele Monteiro Sousa - 5857899-2 – Enfermeira.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica

Protocolo: 780767

coNtrato
.

contrato nº 025/2022 – arP Nº 95/2021-ses - 
P. e. Nº 04/2020–csL/ses/Ma.
Proc. Nº 2022/203245
objeto: o objeto do presente instrumento é a aquisição dos Equipamentos 
Médicos Hospitalares listados na descrição do objeto(aparelho de raio X), 
com a finalidade de obter equipamentos e produtos para a renovação do 
parque tecnológico das EaS - Estabelecimentos de assistência a Saúde do 
Estado do Pará, por intermédio da SESPa - Secretaria Estadual de Saúde, 
em conformidade com as normas da aNViSa, aBNT, iNMETro E rdc. com 
validade de 12 (doze) meses, conforme condições, quantidades, exigências 
e estimativas estabelecidas neste instrumento de acordo com as etapas 
segundo a lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e de acordo com as espe-
cificações e quantidades constantes do Anexo I-A do Termo de Referência.
data da assinatura: 04/04/2022
Vigência a partir da assinatura: 04/04/2022 a 03/04/2023
Valor Total: r$ 1.088.000,00(Hum Milhão e oitenta e oito Mil reais)
dotação orçamentária: 908289. Elemento de despesa: 449052 e fonte de 
recurso: 0103/0303/0301/0101/0149/0349.
contratada: VMi TEcNoloGiaS lTda.
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Endereço: rua Prefeito Eliseu alves da Silva, nº 400, distrito industrial G. 
a. de oliveira, lagoa Santa – MG, cEP: 33.400-000.
ordenador: Secretário adjunto de Gestão administrativa/SESPa-ariEl 
doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS.

Protocolo: 780685
contrato nº 026/2022 – arP Nº 119/2021-ses - 
P. e. Nº 0012/2021–csL/ses/Ma.
Proc. Nº 2022/203248
objeto: o objeto do presente instrumento é a aquisição dos Equipamen-
tos Médicos Hospitalares listados na descrição do objeto (aparelho para 
Mamografia), com a finalidade de obter equipamentos e produtos para a 
renovação do parque tecnológico das EaS - Estabelecimentos de assis-
tência a Saúde do Estado do Pará, por intermédio da SESPa - Secretaria 
Estadual de Saúde, em conformidade com as normas da aNViSa, aBNT, 
iNMETro E rdc. com validade de 12 (doze) meses, conforme condições, 
quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento de 
acordo com as etapas segundo a lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
de acordo com as especificações e quantidades constantes do Anexo I-A 
do Termo de referência.
data da assinatura: 04/04/2022
Vigência a partir da assinatura: 04/04/2022 a 03/04/2023
Valor Total: r$ 2.280.000,00 (dois Milhões duzentos e oitenta Mil reais).
dotação orçamentária: 8289 / 8877. Elemento de despesa: 449052 e fon-
te de recurso: 0103/0303/0301/0101/0149/0349.
contratada: VMi TEcNoloGiaS lTda.
Endereço: rua Prefeito Eliseu alves da Silva, nº 400, distrito industrial G. 
a. de oliveira, lagoa Santa – MG, cEP: 33.400-000.
ordenador: Secretário adjunto de Gestão administrativa/SESPa-ariEl 
doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS.

Protocolo: 780690
coNtrato N.º 24/2022 - Processo nº 2021/236367
ParTES: SESPa E EMPrESa cKS coMErcio dE VEicUloS lTda.
do oBJETo: constitui o objeto do presente instrumento aQUiSiÇÃo dE 
VEicUlo Para rEMoÇÃo dE cadáVEr E SErViÇo dE VErificaÇÃo dE 
ÓBiTo - caMiNHoNETE MÉdio PÓrTE coM TraÇÃo 4 X 4 (tipo a), de 
acordo com as especificações técnicas descritas no ANEXO 1-A do termo 
de referência constante do processo nº. 2021/236367.
do Valor: o valor do presente contrato é de r$ 420.000,00 (Quatrocen-
tos e vinte mil reais), estando nele incluídos todos os impostos, fretes e de-
mais encargos incidentes, considerando os preços relacionados na planilha 
constante na cláusula Quinta do contrato 24/2022, os quais foram cotados 
na Proposta de Preços da contratada.
da doTaÇÃo orÇaMENTária: Projeto/atividade: 8302, Elemento de des-
pesa: 449052 e fonte de recurso: 0149 e 0349.
ViGÊNcia: 04/04/2022 a 03/04/2023.
daTa da aSSiNaTUra: 04/04/2022
ordenador da despesa: ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS- 
Secretario adjunto de Gestão administrativa- Portaria 335 de 03 de julho de 2020.

Protocolo: 780563

terMo aditiVo a coNtrato
.

1º terMo aditiVo ao terMo de eXecUÇÃo desceNtraLiZada 
Nº 02/2021 - Processo N° 2021/54722.
ParTES: SESPa, SEGUP E GrUPaMENTo aÉrEo dE SEGUraNÇa PÚBlica – GraESP.
do oBJETo: o presente termo aditivo tem por objetivo a suplementação 
no valor de r$ 3.500.000,00 (Três milhões e quinhentos mil reais) passan-
do o valor total do TEd 02.21 para r$ 7 milhões de reais) e a prorrogação 
de vigência pelo período de 12 (doze) meses de 06/04/2022 a 05/04/2023.
da doTaÇÃo orÇaMENTária: 8288 / 7684 / 4668, Elemento de despesa: 
339033 / 339039 / 339030 e fonte de recurso: 0103 / 0303 / 0149 / 0349 
/ 0101 / 0301.
DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais cláusulas estabelecidas no 
Termo de Execução descentralizada nº 02/2021 não alteradas por este 
Termo aditivo.
daTa da aSSiNaTUra: 04/04/2022
ordenador de despesa: ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS- 
Secretario adjunto de Gestão administrativa- Portaria 335 de 03 de julho de 2020.

Protocolo: 780813
3º terMo aditiVo ao coNtrato Nº. 79.2020 - 
Processo: 2021/1418026.
ParTES: SESPa E PriMMa SErViÇoS PoSTUMoS & aMBUlÂNciaS lTda EPP.
do oBJETo: o presente instrumento possui por objetivo o PEdido dE rE-
coMPoSiÇÃo/rEEQUilÍBrio dE PrEÇo do valor do contrato nº 79/20, no 
percentual de 17,89% conforme despacho do NES/GTcc/SESPa, constante 
na seq.: 11 do processo 2021/1418206.
do Valor: com o presente termo aditivo, o valor atual do contrato de r$ 
2.502.381,30, com base no acumulado do iGPM de 17,89%, o contrato 
terá um aumento r$ 447.676,01 (Quatrocentos e quarenta sete mil, seis-
centos e setenta seis mil e um centavo), no qual passará para o valor r$ 
2.950.057,31 (dois milhões, novecentos e cinquenta mil, cinquenta sete 
reais e trinta um centavos) apresentando o reajuste em 17,89%, conforme 
despacho do NES seq. 11 - processo 2021/1418206.
da doTaÇÃo orÇaMENTária: a presente despesa está prevista na se-
guinte dotação orçamentária: 8290, Elemento de despesa: 339039 e fon-
te de recurso: 0103.
DA RATIFICAÇÃO: Permanecem ratificadas as demais cláusulas do Contra-
to nº. 079/2020, não alteradas por este instrumento.
daTa da aSSiNaTUra: 04/04/2022
ordenador: ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS- Secretario 
adjunto de Gestão administrativa- Portaria 335 de 03 de julho de 2020- 
ordenador de despesa

Protocolo: 780775

4° terMo aditiVo ao coNtrato Nº 030/2018 - 
Processo N° 2017/353647

ParTES: SESPa e EMPrESa EcoBlENdiNG aMBiENTal lTda,
do oBJETo: o presente Termo aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de 
vigência do contrato nº 030/2018, por 12 meses a partir de 11/04/2022 a 
10/04/2023 e acréscimo da clausula de reajuste.
2.1. Pelo período de 12 (doze) meses não haverá reajuste do valor contra-
tual, devendo ser observado o interregno de 1 ano.
do rEaJUSTE: o valor da prestação dos serviços será reajustado anual-
mente, com base no índice iPca ocorrido no período, ou por qualquer outro 
índice que venha a lhe substituir. Salvo se tiver em vigência decreto de 
contenção de gastos proibindo a concessão de reajuste.
da ViGÊNcia: fica prorrogado o prazo de vigência do contrato nº 030/2018, 
por mais 12 (doze) meses, a contar de 11/04/2022 a 10/04/2023.
do Valor: o valor anual estimado do presente termo aditivo ao contrato 
nº 030/2018 é de r$ 40.000,00(Quarenta mil reais).
da doTaÇÃo orÇaMENTária: a presente despesa está prevista na se-
guinte dotação orçamentária:
funcional Programática: 8288, Elemento de despesa: 339039 e fonte de 
recurso: 0103 / 0303 / 0101 / 0301.
DA RATIFICAÇÃO: Permanecem ratificadas as demais cláusulas do Contra-
to nº. 030/2018, não alteradas por este instrumento.
daTa da aSSiNaTUra: 04/04/2022
ordenador de despesa: ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS- 
Secretario adjunto de Gestão administrativa- Portaria 335 de 03 de julho de 2020.

Protocolo: 780840
4° terMo aditiVo ao coNtrato Nº 030/2018 - 

Processo N° 2017/353647
ParTES: SESPa e EMPrESa EcoBlENdiNG aMBiENTal lTda,
do oBJETo: o presente Termo aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de 
vigência do contrato nº 030/2018, por 12 meses a partir de 11/04/2022 a 
10/04/2023 e acréscimo da cláusula de reajuste.
2.1. Pelo período de 12 (doze) meses não haverá reajuste do valor contra-
tual, devendo ser observado o interregno de 1 ano.
do rEaJUSTE: o valor da prestação dos serviços será reajustado anual-
mente, com base no índice iPca ocorrido no período, ou por qualquer outro 
índice que venha a lhe substituir. Salvo se tiver em vigência decreto de 
contenção de gastos proibindo a concessão de reajuste.
da ViGÊNcia: fica prorrogado o prazo de vigência do contrato nº 030/2018, 
por mais 12 (doze) meses, a contar de 11/04/2022 a 10/04/2023.
do Valor: o valor anual estimado do presente termo aditivo ao contrato 
nº 030/2018 é de r$ 40.000,00(Quarenta mil reais).
da doTaÇÃo orÇaMENTária: a presente despesa está prevista na se-
guinte dotação orçamentária:
funcional Programática: 8288, Elemento de despesa: 339039 e fonte de 
recurso: 0103 / 0303 / 0101 / 0301.
DA RATIFICAÇÃO: Permanecem ratificadas as demais cláusulas do Contra-
to nº. 030/2018, não alteradas por este instrumento.
daTa da aSSiNaTUra: 04/04/2022
ordenador de despesa: ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS- 
Secretario adjunto de Gestão administrativa- Portaria 335 de 03 de julho de 2020

Protocolo: 780876

.

.

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica
.

1º terMo aditiVo ao terMo de cooPeraÇÃo Nº 01/2021 (que 
consiste em disponibilizar atendimento médico e odontológico aos inscritos 
no Programa Vida ativos na terceira idade e programa talentos Esportivos 
–SEEl)- ProcESSo N° 2020/562113.
ParTES: SESPa E SEEl.
do oBJETo: o presente termo aditivo tem por objetivo a prorrogação de 
vigência pelo período de 12 (doze) meses de 06/04/2022 a 05/04/2023.
DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais cláusulas estabelecidas no 
Termo de Execução descentralizada nº 02/2021 não alteradas por este 
Termo aditivo
daTa da aSSiNaTUra: 04/04/2022
ordenador de despesa: ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS- 
Secretario adjunto de Gestão administrativa/SESPa- Portaria 335 de 03 de 
julho de 2020.

Protocolo: 780820

.

.

aPostiLaMeNto
.

aPostiLaMeNto Nº 02/2022 - coNtrato Nº 052/2021 - Pro-
cesso Nº 2022/310185 - Moreira GodoY coMÉrcio e serVi-
Ços eireLi-ePP.
oBJETo do aPoSTilaMENTo: incluir na dotação orçamentária de 2022, 
contrato 052/2021, o Projeto atividade 8881 – Vigilância em Saúde do Tra-
balhador, ambiental e Sanitária – ViSa e o Elemento de despesa: 3390-30;
daTa do aPoSTilaMENTo: 04/04/2022
ordENador dE dESPESa: ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE Bar-
roS/ Secretário adjunto de Gestão administrativa /SESPa  - Portaria 335 
de 03 de julho de 2020.

Protocolo: 779852

oUtras MatÉrias
.

Portaria coLetiVa Nº 443 de 04 de aBriL de 2022 - dGtes/sesPa
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 039/ 03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996 e, coNSidEraNdo, o que 
dispõe o art. 81 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro de;
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rESolVE:
coNcEdEr, licença assistência, aos servidores abaixo relacionados;

Matrícula Nome cargo Período Laudo

54191864/1 EdilENi TEiXEira NaSciMENTo TEcNico PaToloGia 
cliNica

16/11/2021 até 
22/11/2021

87767 – 
20/03/2022

54191864/2 EdilENi TEiXEira NaSciMENTo TEcNico PaToloGia 
cliNica

16/11/2021 até 
22/11/2021

87767 – 
20/03/2022

57194463/1 roSENilda MarTiNS TorrES 
fErrEira

TEcNico PaToloGia 
cliNica

25/11/2021 até 
29/11/2021

86290 – 
11/02/2022

57194463/1 roSENilda MarTiNS TorrES 
fErrEira

TEcNico PaToloGia 
cliNica

19/11/2021 até 
23/11/2021

88162 – 
28/03/2022

55590288/2 rENaTa HENriQUES dE oliVEira 
Kalif foNoaUdioloGo 07/02/2022 até 

25/02/2022
88055 – 

25/03/2022

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 04/04/2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº 445 de 04 de aBriL 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° 2022/400358.
rESolVE:
autorizar o afastamento da servidora Maria EliZElMa da SilVa ri-
BEiro, ocupante do cargo de Técnico de Enfermagem, id. funcional nº 
5901098/1, lo tada no 9º centro regional de Saúde - Santarém, a contar 
de 07/03/2022, por um período de 08 (oito) dias, decorrente do falecimen-
to de seu genitor.
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 04/04/2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde

Protocolo: 780305
coMissÃo iNterGestores BiPartite

secretaria de estado de saÚde PÚBLica – sesPa
coNseLHo de secretarias MUNiciPais de saÚde do 

estado do ParÁ
resolução Nº 36, de 30 de março de 2022.
a comissão intergestores Bipartite do Estado do Pará – ciB/Pa, no uso de 
suas atribuições legais e,
- Considerando a Portaria de Consolidação Nº º 6, que regulamenta o fi-
nanciamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os 
serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento, com o respectivo 
monitoramento e controle.
- Considerando o Oficio Nº 096/SESMAB/2022 da Secretaria Municipal de 
Saúde de abaetetuba, que informa que o município foi contemplado com 
Proposta de Emenda Parlamentar para aquisição de ambulância Tipo a – 
Simples remoção - furgão para transporte eletivo de pacientes e solicita 
aprovação pela ciB (comissão intergestores Bipartite).
- considerando o regimento interno da ciB/Pa, aprovado pela resolução 
ciB nº 152 de 13 de setembro de 2018, que em seu artigo 26, estabelece que 
“ao Presidente da ciB e cir compete aprovar ad referendum, pleitos urgentes 
e relevantes que não possam ser pactuados pela plenária, devendo o assunto, 
ser submetido à pactuação na reunião ordinária subsequente”.
resolve:
art.1° - aprovar “ad referendum” a implantação do Transporte Sanitário 
Eletivo (ambulância Tipo a - Simples remoção) do Município de abae-
tetuba, com recursos previstos em Proposta de Emenda Parlamentar nº 
34920001/Proposta de aquisição de Equipamentos/Material Permanente 
nº 12282.048000/1220-15, no valor total de r$ 283.817,00 (duzentos e 
oitenta e três mil, oitocentos e dezessete reais).
art.2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Belém, 30 de março de 2022.

rômulo rodovalho Gomes.
Secretário de Estado de Saúde Pública.

Presidente da ciB/SUS/Pa.

charles cezar Tocantins de Souza.
Presidente do coSEMS/Pa.

 

resolução Nº 37, de 30 de março de 2022.
a comissão intergestores Bipartite do Estado do Pará – ciB/Pa, no uso de 
suas atribuições legais e;
- considerando a lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe 
sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 
organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras 
providências.
- considerando que a Portaria GM/MS nº 1.606 de 11 de setembro de 
2001, prevê o pagamento complementar à Tabela Unificada do SUS, desde 
que seja efetivado com recursos próprios.
- considerando a Portaria de consolidação nº 1, de 28 de setembro de 
2017, que consolida as normas sobre os direitos e deveres dos usuários 
da saúde, a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde.
- considerando a resolução ciT nº 02, de 17 de janeiro de 2012, que em 
seu artigo 6º define que os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
poderão adotar relações complementares de ações e serviços de saúde, 
sempre em consonância com o previsto na rENaSES, respeitando as res-
ponsabilidades de cada ente federado pelo seu financiamento e de acordo 
com o pactuado nas comissões intergestores.

- considerando a emergência em Saúde Pública de importância Nacional 
(ESPiN) em decorrência da infecção Humana pelo novo coronavírus. - con-
siderando a grande demanda reprimida de consultas, cirurgias e exames 
eletivos, represados no Sistema Único de Saúde do Estado do Pará, decor-
rente da Pandemia coVid-19, que exige que sejam adotadas medidas em 
caráter emergencial para atendimento da população.
- considerando o regimento interno da ciB/Pa, aprovado pela resolução ciB 
Nº 152 de 13 de setembro de 2018, que em seu artigo 26, estabelece que “ao 
Presidente da ciB e cir compete aprovar ad referendum, pleitos urgentes e 
relevantes que não possam ser pactuados pela plenária, devendo o assunto, 
ser submetido à pactuação na reunião ordinária subsequente”
 resolve:
 art. 1º - Pactuar “ad referendum” a contratação de serviços do Hospital 
e Maternidade Santo antônio (associação Social Univida Tauá) localizado 
no município de Santo antônio de Tauá, pela Secretária Estadual de Saúde 
Pública – SESPa, para a prestação de serviços assistenciais de saúde de 
baixa e média complexidade.
art. 2º - aprovar a adoção de incentivo complementar sob a média de 
internação SUS praticada em Estabelecimento assistencial de Saúde - EaS 
de mesmo porte na região Metropolitana i, aos serviços contratualiza-
dos no grupo de procedimento de internações cirúrgicas, na especialidade 
Traumatologia-Ortopedia com OPME incluso nos procedimentos que se fi-
zerem necessários, conforme anexo i.
art. 3º - aprovar a adoção de tabela complementar, com incentivo de 
150% em relação à Tabela SiGTaP aos serviços ambulatoriais do grupo de 
procedimentos clínicos, cirúrgicos e de finalidade diagnóstica.
Art. 4º - Definir que os valores relativos ao pagamento, em tabela comple-
mentar, serão custeados com recursos do tesouro do Estado.
art. 5º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Belém, 30 de março de 2022.

rômulo rodovalho Gomes.
Secretário de Estado de Saúde Pública.

Presidente da ciB/SUS/Pa.

charles cezar Tocantins de Souza.
Presidente do coSEMS/Pa.

resoLUÇÃo Nº 37, de 30 de MarÇo de 2022.
 aNeXo i

MÉdia coMPLeXidade HosPitaLar: Mac
Leitos Gerais

iNdicador de 
aVaLiaÇÃo cirUrGia + iNterNaÇÕes

(Leitos cirUrGicos)

taBeLa 
sUs r$

coMPL. 
sUs r$

VaLor reFe-
rÊNcia

r$

Porta aberta
Baixa e Média complexi

dade

cirurgia em Traumatologia-ortopedia com 
oPME incluso nos procedimentos que se 

fizerem necessários + internação.
684,09 633,72 1.317,81

ToTal HoSPiTalar 684,09 633,72 1.317,81

resolução nº 170, de 10 de dezembro de 2021(*).
a comissão intergestores Bipartite do Estado do Pará – ciB/Pa, no uso de 
suas atribuições legais e:
- considerando a lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe 
sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 
organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras 
providências.
- considerando que a Portaria GM/MS nº 1.606 de 11 de setembro de 
2001, prevê o pagamento complementar à Tabela Unificada do SUS, desde 
que seja efetivado com recursos próprios.
- considerando a Portaria de consolidação nº 1, de 28 de setembro de 
2017, que consolida as normas sobre os direitos e deveres dos usuários 
da saúde, a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde.
- considerando a resolução ciT nº 02, de 17 de janeiro de 2012, que em 
seu artigo 6º define que os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
poderão adotar relações complementares de ações e serviços de saúde, 
sempre em consonância com o previsto na rENaSES, respeitando as res-
ponsabilidades de cada ente federado pelo seu financiamento e de acordo 
com o pactuado nas comissões intergestores.
- considerando a emergência em Saúde Pública de importância Nacional 
(ESPiN) em decorrência da infecção Humana pelo novo coronavírus.
- considerando a grande demanda reprimida de consultas, cirurgias e exa-
mes eletivos, represados no Sistema Único de Saúde do Estado do Pará, 
decorrente da Pandemia coVid-19, que exige que sejam adotas medidas 
em caráter emergencial para atendimento da população.
- considerando o regimento interno da ciB/Pa, aprovado pela resolução ciB 
Nº 152 de 13 de setembro de 2018, que em seu artigo 26, estabelece que “ao 
Presidente da ciB e cir compete aprovar ad referendum, pleitos urgentes e 
relevantes que não possam ser pactuados pela plenária, devendo o assunto, 
ser submetido à pactuação na reunião ordinária subsequente”.
resolve:
art. 1º - Pactuar “ad referendum” a contratação de serviços de baixa e 
média complexidade em Traumatologia-ortopedia no município de Santa-
rém, pela Secretária Estadual de Saúde Pública – SESPa.
art. 2º - aprovar a adoção de tabela complementar, aos serviços contratu-
alizados hospitalares no grupo de procedimento cirúrgicos com internação 
e oPME na especialidade de Traumatologia-ortopedia, conforme descrito 
no anexo i.
art. 3º - aprovar a adoção de tabela complementar, aos serviços ambula-
toriais de consultas especializadas: Pré-operatória e Pós operatória, con-
forme descrito no anexo ii.
Art. 4º - Definir que os valores relativos ao pagamento, em tabela comple-
mentar, serão custeados com recursos do tesouro do Estado.
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art. 5º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Belém, 10 de dezembro de 2021.

rômulo rodovalho Gomes.
Secretário de Estado de Saúde Pública.

Presidente da ciB/SUS/Pa.

charles cezar Tocantins de Souza.
Presidente do coSEMS/Pa.

(*) republicada por ter sido publicada com incorreção no diário 
Oficial Nº. 34.797 de 15/12/2021.

resolução nº 170, de 10 de dezembro de 2021(*).
aNeXo i

MÉdia coMPLeXidade aMBULatoriaL
tiPo de ProcediMeNto taBeLa sUs r$ coMPL. sUs r$ VaLor de reFerÊNcia

consultas: Pré operatória e Pós opera-
tória (Especialista) 10,00 32,00 42,00

ToTal aMBUlaTorial: 10,00 32,00 42,00

fonte: Tabela Sigtap.

aNeXo ii

MÉdia coMPLeXidade HosPitaLar

tiPo de ProcediMeNto cUsto r$ MÉdio 
aiH/2019 coMPL. sUs r$ VaLor reFerÊNcia

 r$
Procedimento cirúrgico com internação 

e oPME ortopedia/Traumatologia 684,09 3.305,91 r$ 3.990,00

ToTal HoSPiTalar: 684,09 3.305,91 r$ 3.990,00

fonte: Base de dados de Média de aiH/ano 2019 realizada em hospital de 
mesmo porte da região Metropolitana de Belém.

Protocolo: 780715

.

.

ESCOLA TÉCNICA DO SUS

.

coNtrato
.

contrato n°: 006/2022
objetivo: Prestação de serviços docentes no curso Técnico de Nível Médio 
em citopatologia, Unidade 39 - orientação de Tcc (48h), no período de 07 
à 11/03/2022; 04 à 08/04/2022; 02 a 03/05/2022 e Unidade 40 – Estágio 
Supervisionado (120h), no período de 07 à 11/03/2022; 14 a 18/03/2022; 
04 a 08/04/2022; 11 a 14/04/2022; 18/04/2022; 02 a 06/05/2022; 09 a 
13/05/2022, Turma ii, município de Belém, totalizando 168 horas-aula.
Valor Total: r$10.080,00 (dez mil e oitenta reais)
data da assinatura: 07/03/2022
Vigência: 07/03 a 04/06/2022
credenciamento: 005/2019
orçamento: NE nº 00007/2022
Programa de Trabalho  Natureza da despesa fonte do recurso origem do recurso
10122129783380000  -  33903600  -  0103000000  - Tesouro do Estado
contratado: Marineide Sousa Bastos - cPf. Nº 186.379.652-53
Endereço: av. Generalíssimo deodoro, nº 2037, ap. 806 – Bairro: crema-
ção – Belém – Pa - cEP: 66040-255
ordenador: EliZETH do Socorro da SilVa BraGa
diretora da Escola Técnica do SUS – ETSUS/Pa

Protocolo: 780540
contrato n°: 007/2022
objetivo: Prestação de serviços docentes no curso Técnico de Nível Médio 
em citopatologia, Unidade 39 - orientação de Tcc (48h), no período de 07 
à 11/03/2022; 04 à 08/04/2022; 02 a 03/05/2022 e Unidade 40 – Estágio 
Supervisionado (120h), no período de 07 à 11/03/2022; 14 a 18/03/2022; 
04 a 08/04/2022; 11 a 14/04/2022; 18/04/2022; 02 a 06/05/2022; 09 a 
13/05/2022, Turma ii, município de Belém, totalizando 168 horas-aula.
Valor Total: r$10.080,00 (dez mil e oitenta reais)
data da assinatura: 07/03/2022
Vigência: 07/03 a 04/06/2022
credenciamento: 005/2019
orçamento: NE nº 00009/2022
Programa de Trabalho  Natureza da despesa fonte do recurso origem do 
recurso
10122129783380000  -  33903600  -  0103000000  - Tesouro do Estado
contratado: ivanilce de Menezes fontenelle feijó - cPf. Nº 169.158.362-68
Endereço: Tv. dom Pedro i, nº 902, ap. 1602 – Bairro: Umarizal – Belém 
– Pa - cEP: 66050-100
ordenador: EliZETH do Socorro da SilVa BraGa
diretora da Escola Técnica do SUS – ETSUS/Pa

Protocolo: 780544
contrato n°: 013/2022
objetivo: Prestação de serviços docentes no curso de atualização na as-
sistência ao Pré-Natal e Emergências obstétricas – Unidade i, ii, iii, iV e 
V, para o município de Belém, Turma ii, no período de 21 à 25/03/2022, 
Totalizando 30 horas-aula.
Valor Total: r$1.800,00 (Um mil e oitocentos reais) 
data da assinatura: 21/03/2022

Vigência: 21/03 à 19/04/2022
orçamento:  NE nº 00045/2021
Programa de Trabalho  Natureza da despesa  fonte do recurso  origem 
do recurso
10128150789240000 33903600  0349002041  federal
contratado: Maria de fátima Bastos da costa - cPf. Nº 709.972.842-34
Endereço: Tv. carlos de carvalho nº 694 – Bairro: Jurunas – Belém – Pa 
- cEP: 66.030-000
ordenador: EliZETH do Socorro da SilVa BraGa -  diretora da Escola 
Técnica do SUS – ETSUS/Pa

Protocolo: 780545
contrato n°: 016/2022
objetivo: Prestação de serviços docentes no curso de atualização na as-
sistência ao Pré-Natal e Emergências obstétricas – Unidade i, ii, iii, iV e 
V, para o município de Belém, Turma i, no período de 21 à 25/03/2022, 
Totalizando 30 horas-aula.
Valor Total: r$1.800,00 (Um mil e oitocentos reais) 
data da assinatura: 21/03/2022
Vigência: 21/03 à 19/04/2022
orçamento:  NE nº 00044/2021
Programa de Trabalho  Natureza da despesa  fonte do recurso  origem do recurso
10128150789240000 33903600  0349002041  federal
contratado: Nicolli Patrícia Vieira Pereira Mendes - cPf. Nº 998.593.862-34
Endereço: Tv. Pirajá nº 716, Bloco B, apto. 701 – Bairro: Pedreira – Belém 
– Pa - cEP: 66.083-514
ordenador: EliZETH do Socorro da SilVa BraGa -  diretora da Escola 
Técnica do SUS – ETSUS/Pa

Protocolo: 780546

.

.

diÁria
.

Portaria de coNcessÃo de diÁrias Nº 012/2022 
de 25 de MarÇo de 2022

a diretora da Escola Técnica do SUS/Pa, no uso de suas atribuições legais, 
que lhe são conferidas pela PorTaria N° 1.489/2020 – ccG, Publicada no 
doE Nº 34.283 de 16 de julho de 2020, e tendo em vista as instruções 
contidas em fundamento legal: no art. 145 da lei 5.810 de 24/01/1994, 
dEcrETo No 2.819 de 06 de setembro de 1994, disciplina a concessão de 
DIÁRIAS em missão Oficial do Estado e obtendo capacitação profissional.
resolve:
conceder: diárias ao(s) Servidor (es):
Matrícula/Nome/cPf
5189306/1 / aniss abinader/ 043.984.402-91
5956011/1 / luiz Walter de freitas / 098.220.032-34
54191840/1 Márcia cristina do Nascimento aires / 626.041.392-00
Número de diárias: 6,5 (seis diárias e meia)
Valor: r$ 1.085,83 (um mil, oitenta e cinco reais e oitenta e três centavos).
Período: 27/03/2022 à 02/04//2022
origem: Belém
destinos: igarapé-açu
objetivo: rEaliZar SUPErViSÃo PEdaGÓGica No cUrSo dE QUalifi-
caÇÃo dE coNSElHEiroS MUNiciPaiS dE SaÚdE E No cUrSo dE QUa-
lificaÇÃo HUMaNiZarEdEaBSUS-Pa, No MUNicÍPio dE iGaraPÉ-aÇU.
registre-se, publique-se, cumpra-se
ordenador: EliZETH do Socorro da SilVa BraGa

Protocolo: 780645

.

.

LABORATÓRIO CENTRAL
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato
Nº do coNTraTo: 10/lacEN/2022
ProcESSo: 1005966/2021
ModalidadE dE liciTaÇao:PrEGÃo N.37/lacEN /2021
coNTraTada: liMaTEc iNdÚSTria E SErViÇoS EirEli - EPP
cNPJ: 13.825.298/0001-10
oBJETo: ESTUfa dE cUlTUra BacTEriolÓGica lT 500/150, para aten-
der as necessidades do lacEN-Pa.
ViGÊNcia: 21/03/2022 à 21/03/2023
Valor: r$ 50.000,00
data da assinatura:  23/03/2022
ordENador rESPoNSáVEl: alBErTo SiMÕES JorGE JUNior

Protocolo: 780822
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SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  1ª REGIONAL

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº. 168 de 15 de MarÇo de 2022
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas
atribuições, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, 
publicada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
coNcEdEr, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/
24.01.1994, a (ao) servidora (o) roSiclEia cHaVES SaNTa BriGida dE BriTo
matrícula 80845510-3 aSSiSTENTE Social com lotação no (a) UrE rE-
dUTo 01 (um) mês de licença Prêmio, correspondente ao triênio 11.10.13 
a 10.10.2016.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 02.05.2022 a 31.05.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 15.03.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 780631
Portaria Nº. 171 de 15 de MarÇo de 2022
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
coNcEdEr, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 
5.810/24.01.1994, a (ao) servidora (o) MariZETE dE JESUS fErrEira dE 
oliVEira matrícula 57191257-1 aGENTE adMiNiSTraTiVo com lotação 
no (a) UrE MarcElo caNdia 01 (um) mês de licença Prêmio, correspon-
dente ao triênio 22.10.2010 a 21.10.2013.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 02.05.2022 a 31.05.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 15.03.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 780614

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria de coNcessÃo  n° 188/2022 – 04/04/2022
sUPriMeNto de FUNdo (decreto 1.180 de 12/08/2008)
Prazo para aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de contas (em dias): 15
Nome do Servidor cargo do Servidor Matricula
carlos Martins callice Junior; ag. administrativo: 57190913/1
recurso(s): r$ 4.000,00
fonte do recurso Natureza da despesas, Valor;
0103000000  339030  r$ 2.000,00
0103000000  339039  r$ 2.000,00
observação: conceder Suprimento de fundo a Unidade de Endemias/dVS/1° 
crS/SESPa, no valor total de r$ 4.000,00 (Quatro Mil reais), para atender 
despesas com Material de consumo e serviços de terceiros pessoa jurídica.
ordenador: Marco a. rodrigues Normando

Protocolo: 780592

diÁria
.

Portaria de coNcessÃo n° 186/2022 – 04/04/2022
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: diárias ao Servidor (es):
8400639/2 /SoNia BraGa da SilVa (ag. administrativo) / 10 meias di-
árias (deslocamento) / de 13, 14 e 19, 20 e 22, 25 a 29/04/2022. .<br
origem: BElEM/Pa - BraSil
destino(s): aNaNiNdEUa, BENEVidES, MariTUBa E SaNTa BarBara- Pa
objetivo: acompanhar reuniões de orientações as comissões, dar apoio 
administrativo aos conselhos e participar de reuniões com os secretários 
municipais de saúde, Nos referidos
registre-se, publique-se e cumpra-se.
ordenador: Marco antônio rodrigues Normando
PorTaria dE coNcESSÃo n° 187/2022 – 04/04/2022
o diretor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE/SESPa, no uso de suas 
atribuições lhe conferida pela PorTaria 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n°33.777 de 10.01.19, e tendo em vista 
as instruções contidas em fundamento legal:  no  art. 145 da lei 5.810 de 
24/01/1994, dEcrETo Nº 2.819 de 06 de Setembro de 1994, disciplina a 
concessão de DIÁRIAS em missão Oficial do Estado.

resolve:
conceder: 05 meias diárias aos Servidor(es):
059090201/1/JoSÉ lUiZ PErEira corrÊa (Veterinário) / 05 Meias diária 
(deslocamento) / de 11 a 14 e 18/04/2022.<br
55586563/1 /MarlUcE dE fáTiMa riBEiro dE SoUSa (Nutricionista) / 
05 Meias diária (deslocamento) / de 11 a 14 e 18/04/2022.<br
54173247/1 / cHarliToN BaNdEira BarBoSa (Motorista) / 05 Meias di-
ária (deslocamento) / de 11 a 14 e 18/04/2022.<br
origem: BElEM/Pa - BraSil
destino(s, aNaNiNdEUa, BENEVidES E SaNTa BarBara - Pa
objetivo: os quais farão inspeção nas indústrias de águas Envasadas para 
fins de Licenciamento anual/2022. Nos municípios e períodos citados acima.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
ordenador: Marco antônio rodrigues Normando

Protocolo: 780589

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  3ª REGIONAL

.

Portaria Nº 315 de diaria de 04/04/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar reunião juntamente com os servidores que estarão rea-
lizando ações de saúde em parceria com o 3ºcrS/SESPa.
origem: castanhal –Pa
destino: Maracanã-Pa Período: 08/04/2022 | Nº dE diáriaS: meia  diária.
Servidor: Mário Moraes chermont filho | diretor regional | cPf-
663.815.332.34 | Mat: 5912309/2
ordenador: Mário Moraes chermont filho

Protocolo: 780371
Portaria Nº 316 de diÁria de 04/04/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir o diretor regional que irá realizar reunião juntamente 
com os servidores que estarão realizando ações de saúde em parceria com 
o 3ºcrS/SESPa.
origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: Maracanã-Pa-Brasil | Período: 08/04/2022 | Nº de diárias: meia diária.
Servidor: cícero alves ferreira
cPf: 108.102.502-68
Matrícula: 0478954
cargo: Motorista
ordenador: Mario Moraes chermont filho

Protocolo: 780375

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  9ª REGIONAL

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº21 de 01 de aBriL de 2022
a dirETora do 9° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções que foram conferidas pela Portaria no 72/2021-ccG de 13/01/2021, 
publicada no Diário Oficial do Estado no 34.459 de 14/ 01/ 2021.
coNSidEraNdo os termos do Memorando no 41/2022 diTE9-SESPa
rESolVE:
designar a servidora Marina dalmácio dos anjos, Matricula n° 5906385/1,
cargo: Psicóloga, estará respondendo pelo setor da setor da divisão Téc-
nica (dT), no período de 04 a 08 de abril de 2022, durante o impedimento 
da titular iglea Thaiana Silva fontinelles.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SESPa/ 9° crS, 01 de abril de 2022
aline Nair liberal cunha
diretora do 9ocrS/SESPa

Protocolo: 780386

.

.

diÁria
.

diÁria.
Portaria Nº 89 de 30 de Março de 2022
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
objetivo: diminuir e prevenir riscos à saúde e intervir nos problemas sa-
nitários contribuindo para melhor qualidade de vida da população, nesse 
momento de crise em saúde pública causada pela pandemia.
origem: Santarém/ Pa- Brasil
destino: Novo Progresso / Pa – Brasil
Período: 16/05/2022 à 21/05/2022/ N° de diárias: 5,5 (cinco diárias e meia)
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Servidores:
Mário da conceição lira Brasil
cPf: 100 526 152-00
Matrícula: 111546/1
cargo: agente de Vigilância Sanitária
Silvia de Paula cabral
cPf: 205.554.902-20
Matrícula: 73504251
cargo: agente da Visa
Josie Giceli da Silva Vieira.
cPf: 687.106.902-04.
Matrícula: 5897263.
cargo: Enfermeiro.
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 780404
diÁrias
Portaria Nº 90 de 30 de Março de 2022
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
objetivo: conduzir os servidores que irão prevenir riscos à saúde e inter-
vir nos problemas sanitários contribuindo para melhor qualidade de vida 
da população, nesse momento de crise em saúde pública causada pela 
pandemia.
origem: Santarém/ Pa- Brasil
destino: Novo Progresso / Pa – Brasil
Período: 16/05/2022 à 21/05/2022/ N° de diárias: 5,5 (cinco diárias e meia)
Servidor:
Juraci lopes da Silva
cPf: 071.224.462-04
Matrícula: 479359
cargo: Motorista
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 780406
Portaria Nº 92 de 30 de Março de 2022.
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
oBJETiVo: fazer Visita Técnica e avaliações dos contratos de contratuali-
zações no Hospital Nove de abril na Providência de deus.
origem: Santarém/Pa- Brasil.
destino: Juruti /Pa – Brasil.
Período: 18/04/2022 a 21/04/2022 / N° de diária: 3½ (três diárias e meia)
Servidores:
Miraildes rêgo de Sousa
cPf: 324.277.862-68
Matrícula: 59011291
cargo: Técnico de Enfermagem
Nairsen Batista da Mota.
cPf: 442.279.902-97
Matrícula:59511691
cargo: Enfermeiro.
ordenador: aline Nair liberal cunha.

Protocolo: 780373
Portaria Nº 91 de 30 de Março de 2022
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
objetivo: realizar ação de Matriciamento em Saúde Mental na atenção 
Básica e verificar a situação do município de Oriximiná
origem: Santarém/ Pa- Brasil
destino: oriximiná/ Pa – Brasil
Período: 25/04/2022 a 28/04/2022 / N° de diária: 3 ½ (três diárias e meia)
Servidores:
Massaraí Jennings de aguiar
cPf: 414.849.912-49
Matrícula: 53770301
cargo: Enfermeiro
cleciane de Sousa Silva
cPf: 833.714.272-34
Matrícula: 73504192/1
cargo: Técnica em Enfermagem
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 780339
diÁria.
Portaria Nº 93 de 01 de abril de 2022
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
objetivo: supervisionar as atividade da ViSa municipal, realização de 
ações conjuntas a fim de treinar os técnicos da VISA municipal para a 
descentralização de ações de fiscalização, e liberação de Licença Sanitária 
para farmácias, drogarias e postos de medicamentos.
origem: Santarém/ Pa- Brasil
destino: oriximiná / Pa – Brasil
Período: 09/05/2022 à 13/05/2022/ N° de diárias: 4,5 (Quatro diárias e meia)
Servidores:
Silvia de Paula cabral
cPf: 205.554.902-20
Matrícula: 73504251
cargo: agente da Visa
Jorge aluísio coelho costa
 cPf: 072.522.342-15
Matrícula: 2707172
cargo: Médico Veterinário
Maria do Socorro carvalho de Brito
 cPf: 414.127.532-87
Matrícula: 571746692
cargo: Técnico de Enfermagem
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 780527

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  11ª REGIONAL

.

Portaria Nº 57 de 25 de Março de 2022
o (a) ordENador (a) de dESPESa da Secretária de Estado de Saúde Pu-
blica usando de suas atribuições e tendo em vista as instruções contidas no 
decreto nº 2819 dE 06 dE Setembro de 1994. Que disciplina a concessão 
de diária em Missão Oficial do Estado e Obtendo Capacitação Profissional.
oBJETiVo: fazer avaliação e auditoria da produção ambulatorial e hospita-
lar, acompanhamento dos serviços prestados  contratualizados do hospital 
regional  de Tucuruí-HrT, conforme solicitado pelo nível central
Municípios: Marabá/ Tucuruí
PEriodo: 04 a 09/04/2022
5/5 (cinco diárias e meias)

serVidor carGo MatricULa
JoSÉ BErNardo rUfiNo dE MaToS Médico 5322537/1

ElENY rodriGUES GUiMaraES auxiliar de informática em Saúde 5113130/1
Maria roSália BriTo cardoSo odontólogo 5088640/1

ordenador: irlândia da Silva Galvão
Protocolo: 780508

Portaria Nº 44 de 21 de Março de 2022
 o (a) ordENador (a) de dESPESa da Secretária de Estado de Saúde Pu-
blica usando de suas atribuições e tendo em vista as instruções contidas no 
decreto nº 2819 dE 06 dE Setembro de 1994. Que disciplina a concessão 
de diária em Missão Oficial do Estado e Obtendo Capacitação Profissional.
oBJETiVo: realizar 2ª etapa da atividade de Monitoramento de flebotomíneo.
Municípios: Marabá/ Tucuruí
PEriodo: 04 a 09/04/2022
5/5 (cinco diárias e meias)

serVidor carGo MatricULa
JoSÉ Macário PiNTo dE SoUZa Guarda de Endemias 503460

cloVES carloS dE MoUra Guarda de Endemias 505574

ordenador: irlândia da Silva Galvão
Protocolo: 780652

Portaria Nº 45 de 21 de Março de 2022
o (a) ordENador (a) de dESPESa da Secretária de Estado de Saúde Pu-
blica usando de suas atribuições e tendo em vista as instruções contidas no 
decreto nº 2819 dE 06 dE Setembro de 1994. Que disciplina a concessão 
de diária em Missão Oficial do Estado e Obtendo Capacitação Profissional.
oBJETiVo: coNdUZir TÉcNicoS da dVS QUE irÃo rEaliZar 02 ETaPa 
da aTiVidadE dE flEBoToMÍNEo coNforME PorTaria 44, No MUNi-
ciPio dE TUcUrUÍ.
Municípios: Marabá/ Tucuruí
PEriodo: 04 a 09/04/2022
5/5 (cinco diárias e meias)

serVidor carGo MatricULa

raiMUNdo alVES caValcaNTE Motorista 1087137

ordenador: irlândia da Silva Galvão
Protocolo: 780663

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  12ª REGIONAL

.

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
ModaLidade: PreGÃo PreseNciaL NÚMero Nº 01/2022
Processo Nº 2022/265873
objeto: a presente licitação em tela destina-se a contratação de Empresa 
especializada em Prestação de Serviços de Passagens Terrestre intermu-
nicipal para Paciente e acompanhante de fazem parte do Programa de 
Tratamento fora do domicilio - PTfd do 06 (seis) Municípios com menos 
de 21 (vinte e um) Mil Habitantes, dos Municípios sub jurisdição deste 
12º crS/SESPa, (Bannach / cumaru do Norte / floresta do araguaia/ Pau 
d’arco / Sapucaí e rio Maria) por um período de 12 (doze) meses. con-
forme as condições e quantidades e exigências estabelecidas no Edital e 
seus anexos.
observação: o Edital está disponível na sala da cPl do 12° crS/ SESPa 
no endereço Praça da Bíblia n° 300 – centro, conceição da araguaia-Pará, 
e no E-mail do 12º crS/SESPa – Endereço – cpl.12crs.sespa@gmail.com, 
em caso de duvida ligar no celular: (94) 99224-3335.
responsável pelo certame: arMaNdo ViEira do NaSciMENTo
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PorTaria Nº 007 de 28/03/2022- Publicado d.o.E, nº 34.911 de 29/03/2022
local de abertura: auditório róseo 12º crS/SESPa,
 Endereço Praça da Bíblia nº 300 – centro - conceição do araguaia -Pará
data da abertura: 14/04/2022
Hora da abertura: 10:00 da manhã. Horário local
ordenador despesa
12º crS/SESPa,
Jucirema Souza Gomes
Portaria nº: 1.700/2022

Protocolo: 780343

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 161 de 04 de abril de 2022.
Nome: Salvador corrêa Bento.
cargo: Microscopista.
Matrícula/Siape: 504386.
cPf: 123.762.992-68.
Nome: Nayara cristina ramos.
cargo: agente administrativo
Matrícula/Siape: 57226667-3
cPf: 973.186.982-49.
Período: 11 a 14. 04.2022
Nº de diárias: 3,5 (três e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: floresta do araguaia e Bannach
Objetivo: justifica-se a vista nos municípios de Floresta do Araguaia e Ban-
nach, com a finalidade monitorar ações e acompanhar a elaboração do 
VSPEa, e capacitar os servidores das referidas SMS
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes - 
diretora do 12º crS / SESPa - PorTaria Nº 1700/23.11.2021.

Protocolo: 780819
Portaria Nº 162 de 04 de abril de 2022.
Nome: Nalva Gomes de Souza Silva.
cargo: Enfermeira.
Matrícula/Siape: 54185701-5.
cPf: 245.484.132-00.
Nome: Handressa Karen araújo Silva.
cargo: chefe da dT.
Matrícula: 5948103-1.
cPf: 003.216.412-21.
Período: 11 a 14.04.2022.
Nº de diárias: 3,5 (três e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: Tucumã
objetivo: realizar monitoramento do SiScaN, monitoramento de indica-
dores do Previne Brasil, atualização do prontuário eletrônico r treinamento 
das equipes de saúde, no município de Tucumã.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes

Protocolo: 780862
Portaria Nº 160 de 04 de abril de 2022.
Nome: olívia cristina dias ferreira.
cargo: Enfermeira.
Matrícula/Siape: 57205107-2.
cPf: 702.928.332-53.
Período: 11 à 14.04.2022.
Nº de diárias: 3,5 (três e meia).
origem: conceição do araguaia-Pa.
destino: São felix do Xingu, Tucumã e ourilândia do Norte.
objetivo: realizar em parceria com o cErEST araguaia capacitação de 
acidente material biológico
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes 
diretora do 12º crS/SESPa

Protocolo: 780739
Portaria Nº 159 de 04 de abril de 2022.
Nome: Edvaldo Borges de Sousa
cargo: agente de controle de Endemias
Matrícula/Siape: 5832659-3
cPf: 318.628.102-49
Período: 03 a 09.04.2022
Nº de diárias: 6,5 (seis e meia)
origem: conceição do araguaia
destino: Belém
objetivo: Tratar de assuntos relacionados ao Sistema SiMaS – Sistema 
Integrado de Materiais e Serviço bem como verificação do andamento dos 
contratos de Prestação de Serviços Junto ao Nível central / SESPa
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes 
diretora do 12º crS/SESPa.

Protocolo: 780683
Portaria Nº 148 de 01 de abril de 2022
Nome: armando Vieira do Nascimento.
cargo: agente de Saúde Pública.
Matrícula/Siape: 0504616.
cPf: 146.604.582-53.
Período: 07 a 08.04.2022.
Nº de diárias: 1,5 (uma e meia).
origem: conceição do araguaia-Pa.
destino: redenção
objetivo: tratar de assuntos administrativos relacionados deste 12º crS/SESPa
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes diretora do 12º crS/SESPa.
rePUBLicado Por ter saido iNcorreto No doe Nº 34.919. de 04.04.2022

Protocolo: 780667

HOSPITAL OPHIR LOYOLA

.

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Pregão Eletrônico N°047/2022 – Hol
objeto: aquisição de equipamento para ser utilizado pelo serviço de ca-
beça e Pescoço
data da abertura: 18/04/2022
Horário: 09h (Horário de Brasília)
local: www.comprasnet.gov.br
ordenador responsável: ivete Gadelha Vaz
o Edital está disponível na íntegra no site: www.comprasnet.gov.br/www.
compraspara.pa.gov.br
Belém, 04 de abril de 2022
charles cristiano Soares ferreira
cPl-Hol

Protocolo: 780691
aViso de LicitaÇÃo
Pregão Eletrônico N°046/2022 – Hol
SrP Nº 027/2022
objeto: fornecimento de fios de Sutura
data da abertura: 18/04/2022
Horário: 09h (Horário de Brasília)
local: www.comprasnet.gov.br
ordenador responsável: ivete Gadelha Vaz
o Edital está disponível na íntegra no site: www.comprasnet.gov.br/www.
compraspara.pa.gov.br
Belém, 04 de abril de 2022
charles cristiano Soares ferreira
cPl-Hol

Protocolo: 780601

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos Nº 020/2022 - 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 029/2022

Processo nº. 2021/1391174
forNEcEdor: BEcToN dicKiNSoN iNdÚSTriaS cirÚrGicaS lTda
Valor Total: r$ 50.400,00
data de assinatura: 30/03/2022
ViGÊNcia: 30/03/2022 a 29/03/2023
OBJETO: Aquisição de materiais/dispositivos descartáveis, a fim de proce-
der com coletas e acondicionamento de amostras biológicas como: sangue, 
fezes, urina, escarro, secreções, para realização de exames laboratoriais 
nos diversos setores do centro de análises clínicas, conforme abaixo:

iteM esPeciFicaÇÃo - iteNs UNd Qtde VaLor UNitario

16 Seringas para Gasometria a-lineTM luer-lokTM 3 ml cX 240 r$ 210,00

diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ
Protocolo: 780334

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos Nº 020/2022 - 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 029/2022

Processo nº. 2021/1391174
forNEcEdor: E. r. TriNdadE - EPP
Valor Total: r$ 244.968,00
data de assinatura: 30/03/2022
ViGÊNcia: 30/03/2022 a 29/03/2023
OBJETO: Aquisição de materiais/dispositivos descartáveis, a fim de proce-
der com coletas e acondicionamento de amostras biológicas como: sangue, 
fezes, urina, escarro, secreções, para realização de exames laboratoriais 
nos diversos setores do centro de análises clínicas, conforme abaixo:

iteM esPeciFicaÇÃo – Lote 01 UNd Qtde VaLor UNi-
tario

1 Tubo para coleta de sangue a vácuo de plástico, transparente, inco-
lor, estéril, medindo 13 x 75 mm, aspiração de 2,7 a 3,5 ml UNid 27.000 r$ 0,58

2 Tubo para coleta de sangue a vácuo de plástico, transparente, inco-
lor, estéril, medindo 13 x 75 mm, aspiração de 2 ml com EdTa K2. UNid 80.000 r$ 0,56

3 Tubo para coleta de sangue a vácuo de plástico, transparente, inco-
lor, estéril, medindo 13 x 75 mm, aspiração de 4 ml com EdTa K2. UNid 90.800 r$ 0,56

4 Tubo para coleta de sangue a vácuo de plástico, transparente, 
incolor, estéril, medindo 13x100mm, aspiração de 5 ml UNid 90.000 r$ 0,73

5 Tubo para coleta de sangue a vácuo de plástico, transparente, 
incolor, estéril, medindo 16x100mm, aspiração de 8 ml UNid 50.000 r$ 0,89

6 adaptador rosqueável de tubos e agulhas para coleta múltipla de 
sangue a vácuo. UNid 5.000 r$ 0,15

7 agulha para coleta múltipla de sangue a vácuo, em aço inoxidável 
siliconizado, dimensão 25, 30 ou 32 x 7 mm, preta UNid 21.000 r$ 0,36
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8 agulha para coleta múltipla de sangue a vácuo, em aço inoxidável 
siliconizado, dimensão 25, 30 ou 32x 8 mm, verde UNid 15.000 r$ 0,36

9 Scalp para coleta múltipla de sangue a vácuo, material com asas 
leves e flexíveis, conector luer, calibre 23 g, estéril UNid 15.000 r$ 0,65

diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ
Protocolo: 780335

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos Nº 020/2022 - 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 029/2022

Processo nº. 2021/1391174
forNEcEdor: aMaZoN MEdical carE EirEli
Valor Total: r$ 19.087,58
data de assinatura: 30/03/2022
ViGÊNcia: 30/03/2022 a 29/03/2023
OBJETO: Aquisição de materiais/dispositivos descartáveis, a fim de proce-
der com coletas e acondicionamento de amostras biológicas como: sangue, 
fezes, urina, escarro, secreções, para realização de exames laboratoriais 
nos diversos setores do centro de análises clínicas, conforme abaixo:

iteM esPeciFicaÇÃo - Lote 02 UNd Qtde VaLor UNi-
tario

10 coletor para urina, estéril, volume 80 ml PcT 90 r$ 39,89

11 coletor para fezes, volume 50 ml UNid 3.000 r$ 0,38

12 coletor para urina, volume 50 ml UNid 8.400 r$ 0,38

13 coletor para urina em 24 horas, capacidade para 1.000 ml, transparen-
te, altura 200 mm, UNid 800 r$ 2,90

14 Kit para coleta de urina com tubo de transporte 13 x 75 mm PcTE 12 r$ 96,54

15 Tubos tipo falcon em polipropileno, com tampa de rosca Volume 15 ml. UNid 500 r$ 0,98

17 curativo para coleta de sangue cX 300 r$ 23,99

diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ
Protocolo: 780333

Portaria N° 269/2022-GaB/dG/HoL
a dirETora GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto de 01/12/2021, Publicado no doE 
nº 34.783 de 02/12/2021.
coNSidEraNdo o regime da comissão de residência Médica – corEME/
Hol, no seu capítulo ii artigo 9º;
coNSidEraNdo o Processo de eleição para composição da comissão de 
residência Médica do Hospital ophir loyola;
coNSidEraNdo os termos contidos no Processo nº 2022/365973 de 
28/03/2022.
r E S o l V E:
i - rEVoGar os termos da PorTaria Nº 268/2020 de 03/06/2020.
ii - dESiGNar a relação dos eleitos para composição da referida comissão 
para mandato de 01 (um) ano no período de 01/03/2022 a 28/02/2023.
coordENador:
rafaEl Maia dE SoUSa
VicE – coordENador:
BrUNo alBErTo falcÃo PErEira
SUPErViSorES E VicE-SUPErViSorES doS ProGraMaS dE rESidÊN-
cia MÉdica (PrM) EM:
aNESTESioloGia:
Supervisor: roSaNGEla do Socorro caNTUaria da SilVa fErrEira
Vice – Supervisor: roBErTa dE oliVEira MorEira
cirUrGia GEral:
Supervisor: lUiZ NaZarENo fraNca dE MoUra
Vice – Supervisor: rafaEl Maia dE SoUSa
cliNica MEdica:
Supervisora: THaYaNa riBEiro KaJiTaNi PacHE
Vice – Supervisor: caroliNa BarroS KaHWaGE
ENdoScoPia:
Supervisor: JoSÉ NaZarENo XaViEr da SilVa
HEMaToloGia:
Supervisor: JoÃo carloS PiNa SaraiVa filHo
Vice – Supervisor: THiaGo XaViEr carNEiro
MaSToloGia:
Supervisor: fláVia VaScoNcEloS da SilVa
Vice – Supervisor: KarEN roBErTa SoUZa áVila PiNHEiro
NEUrocirUrGia:
Supervisor: JoSE rEGiNaldo NaSciMENTo BriTo
Vice – Supervisor: MaUro BriTo dE alMEida
NEUroloGia:
Supervisora: HidEraldo lUiS SoUZa caBEÇa
Vice – Supervisor: MariNa TUMa SilVa PacHEco
NEUroradioloGia:
Supervisor: Eric HoMEro alBUQUErQUE PaScHoal
oNcoloGia cliNica:
Supervisora: ElEN roSE NEGrÃo MacEdo
Vice – Supervisor: EliUdE rodriGUES do NaSciMENTo alMEida

UroloGia:
Supervisor: Joao frEdErico alVES aNdradE filHo
Vice – Supervisor: EdUardo dE alENcar carValHo
oNcoloGia cirUrGica:
Supervisor: iSaMU KoMaTSU liMa
Vice – Supervisor: rafaEl Maia dE SoUSa
radioloGia:
Supervisor: BrUNo alBErTo falcao PErEira
Vice – Supervisor: ricardo MENdES roGErio
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 01de abril de 2022.
ivete Gadelha Vaz diretora
Geral do Hol
ciente:

Protocolo: 780321
eXtrato de ata de reGistro de PreÇos Nº 022/2022- 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 033/2022
Processo nº. 2021/1424287
forNEcEdor: HoSPEMEd coMÉrcio lTda
Valor Total: r$ 250.475,70 (duzentos e cinqüenta mil, quatrocentos e se-
tenta e cinco reais e setenta centavos
data de assinatura: 01/04/2022
ViGÊNcia: 01/04/2022 a 31/03/2023
oBJETo: forNEciMENTo de ÓrTESES, PrÓTESES E MaTEriaiS ESPE-
ciaiS – oPME Para aTENdEr a NEcESSidadE da orToPEdia oNcolo-
Gica, conforme abaixo:

iteM cÓdiGo esPeciFicaÇÃo - Lote 01 UNd Qtde VaLor UNi-
tario VaLor totaL

1 166991-5

Haste femural curta com Bloqueio cefalico 
(inclui parafusos) ENGloBa TodaS aS 

MEdidaS
cÓdiGo SUS: 07.02.03.048-1

Marca/faBricaNTE: Biomecanica
rEGiSTro aNViSa: 80128580091

UNd 10 r$ 933,00 r$ 9.330,00

2 190455-8

Haste femural longa com Bloqueio cefalico 
(inclui parafusos) ENGloBa TodaS aS 

MEdidaS
cÓdiGo SUS: 07.02.03.049-0

Marca/faBricaNTE: Biomecanica
rEGiSTro aNViSa: 80128580091

UNd 30 r$ 989,15 r$ 29.674,50

3 160556-9

Haste intramedular bloqueada de femur 
(inclui parafusos) ENGloBa TodaS aS 

MEdidaS
cÓdiGo SUS: 07.02.03.062-7

Marca/faBricaNTE: Biomecanica
rEGiSTro aNViSa: 80128580091

UNd 10 r$ 1.190,02 r$ 11.900,20

4 160557-7

Haste intramedular Bloqueada de Tibia 
(inclui parafusos) ENGloBa TodaS aS 

MEdidaS
cÓdiGo SUS: 07.02.03.052-0

Marca/faBricaNTE: Biomecanica
rEGiSTro aNViSa: 80128580091

UNd 20 r$ 1.096,39 r$ 21.927,80

5 160558-5

Haste intramedular Bloqueada de Umero 
(inclui parafusos) -ENGloBa TodaS aS 

MEdidaS
cÓdiGo SUS: 07.02.03.053-8

Marca/faBricaNTE: ortosintese
rEGiSTro aNViSa: 10223710069

UNd 10 r$ 1.515,84 r$ 15.158,40

6 177064-0

Haste intramedular não bloqueada (inclui 
parafusos) - ENGloBa TodaS aS MEdidaS

cÓdiGo SUS: 07.02.03.055-4
Marca/faBricaNTE: ortosintese
rEGiSTro aNViSa: 81202190015

UNd 20 r$ 435,00 r$ 8.700,00

7 160559-3

Haste intramedular retrograda (inclui para-
fusos) - ENGloBa TodaS aS MEdidaS)

cÓdiGo SUS: 07.02.03.056-2
Marca/faBricaNTE: Biomecanica
rEGiSTro aNViSa: 80128580091

UNd 05 r$ 1.035,00 r$ 5.175,00

8 177299-6

Haste femural para revisão de Protese Total 
de Joelho

cÓdiGo SUS: 07.02.03.050-3
Marca/faBricaNTE: ortosintese
rEGiSTro aNViSa: 10223710093

UNd 20 r$ 1.569,67 r$ 31.393,40

ToTal GrUPo 01 r$ 133.259,30

iteM cÓdiGo esPeciFicaÇÃo - Lote 02 UNd Qtde VaLor UNi-
tario VaLor totaL

9 160566-6

Parafuso canulado 3.5mm
cÓdiGo SUS: 07.02.03.062-7

Marca/faBricaNTE: iol implantes
rEGiSTro aNViSa: 10223680068

UNd 100 r$ 130,00 r$ 13.000,00

10 160567-4

Parafuso canulado 4,5mm
cÓdiGo SUS: 07.02.03.063-5

Marca/faBricaNTE: iol implantes
rEGiSTro aNViSa: 10223680068

UNd 50 r$ 174,03 r$ 8.701,50

11 160573-9

Parafuso cortical 3,5mm
cÓdiGo SUS: 07.02.03.069-4

Marca/faBricaNTE: Traumédica
rEGiSTro aNViSa: 80057410010

UNd 200 r$ 15,34 r$ 3.068,00
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12 190.452-3

Parafuso cortical 4,5mm
cÓdiGo SUS: 07.02.03.070-8

Marca/faBricaNTE: Traumédica
rEGiSTro aNViSa: 80057410010

UNd 200 r$ 18,06 r$ 3.612,00

13 177065-9

Placa com parafusos deslizantes de 95 graus
cÓdiGo SUS: 07.02.03.082-1

Marca/faBricaNTE: Traumédica
rEGiSTro aNViSa: 80057410017

UNd 20 r$ 764,38 r$ 15.287,60

14 190453-1

Parafuso esponjoso 4,0 mm
cÓdiGo SUS: 07.02.03.072-4

Marca/faBricaNTE: Traumédica
rEGiSTro aNViSa: 80057410008

UNd 200 r$ 30,74 r$ 6.148,00

15 166990-7

Placa deslizante de 135 ou 150 graus
cÓdiGo SUS: Não informado

Marca/faBricaNTE: Traumédica
rEGiSTro aNViSa: 80057410017

UNd 10 r$ 1.146,51 r$ 11.465,10

16 202273-7

Placa 1/3 tubular 3,5mm (iNclUi Para-
fUSoS)

cÓdiGo SUS: 07.02.03.083-0
Marca/faBricaNTE: Traumédica
rEGiSTro aNViSa: 80057410012

UNd 10 r$ 190,88 r$ 1.908,80

17 202274-5

Placa 1/3 tubular 4,5mm (iNclUi Para-
fUSoS)

cÓdiGo SUS: 07.02.03.084-8
Marca/faBricaNTE: Traumédica
rEGiSTro aNViSa: 80057410007

UNd 10 r$ 177,20 r$ 1.772,00

18 202275-3

Placa condilea 4,5mm (iNclUi ParafUSoS)
cÓdiGo SUS: 07.02.03.088-0

Marca/faBricaNTE: Traumédica
rEGiSTro aNViSa: 80057410017

UNd 10 r$ 534,97 r$ 5.349,70

19 190454-0

Placa de compressão dinamica 4,5mm larga 
(iNclUi ParafUSoS)

cÓdiGo SUS: 07.02.03.091-0
Marca/faBricaNTE: Traumédica
rEGiSTro aNViSa: 80057410007

UNd 60 r$ 296,13 r$ 17.767,80

20 202349-0

Placa de compressão dinamica 3,5mm larga 
(iNclUi ParafUSoS)

cÓdiGo SUS: 07.02.03.089-9
Marca/faBricaNTE: Traumédica
rEGiSTro aNViSa: 80057410012

UNd 60 r$ 183,31 r$ 10.998,60

21 202276-1

Placa de reconstrução de Bacia 4,5mm 
(iNclUi ParafUSoS)

cÓdiGo SUS: 07.02.03.093-7
Marca/faBricaNTE: Traumédica
rEGiSTro aNViSa: 80057410012

UNd 20 r$ 325,69 r$ 6.513,80

22 191208-9

Placa de reconstrução de Bacia 3,5mm 
(iNclUi ParafUSoS)

cÓdiGo SUS: 07.02.03.092-9
Marca/faBricaNTE: Traumédica
rEGiSTro aNViSa: 80057410012

UNd 30 r$ 325,69 r$ 9.770,70

23 160593-3

fio de Kirchner
cÓdiGo SUS: 07.02.03.134-8

Marca/faBricaNTE: Traumédica
rEGiSTro aNViSa: 80057410013

UNd 60 r$ 14,28 r$ 856,80

24 177258-9

fio tipo Steinman liso
cÓdiGo SUS: 07.02.05.079-2

Marca/faBricaNTE: Traumédica
rEGiSTro aNViSa: 80057410013

UNd 60 r$ 16,60 r$ 996,00

ToTal GrUPo 02 r$ 117.216,40
Valor ToTal da aTa r$ 250.475,70

diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ
Protocolo: 780418

Portaria Nº 273/2022 – GaB/dG/HoL
a dirETora GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto de 01/12/2021, Publicado no doE 
nº 34.783 de 02/12/2021.
considerando o disposto do art. 72, inciso iii, da lei no 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994 e ainda o processo de n° 2022/241333;
rESolVE:
i - autorizar o afastamento da servidora MoNica criSTiNa MoraES So-
SiNHo TorrES, ocupante do cargo de assistente Social, matrícula nº 
54182392/1, a contar de 24/02/2022, por um período de 08 (oito) dias, 
decorrente do falecimento de MarlY VilHENa da SilVa MoraES (Mãe) 
sem prejuízo de sua remuneração.
ii - Esta portaria entra em vigor da data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a data de 24/02/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Hospital ophir loyola,
Em, 23 de março de 2022.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 780431
Portaria Nº 271/2022 - GaB/dG/HoL.
a dirETora GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto de 01/12/2021, Publicado no doE 
n° 34.783 de 02/12/2021.

coNSidEraNdo os termos contidos no Processo nº 2022/334300 de 
21/03/2022.
rESolVE:
SUSPENdEr por necessidade de serviço a contar 18/03/2022 a 07/04/2022 
o gozo de férias do servidor THiaGo fEiToSa MENdoNÇa, comissionado 
(administrador), matricula n° 5946445/2, concedido por meio da PorTaria 
Nº 73/2022, Publicado no doE Nº 34.844 de 26/01/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 04 de abril de 2022.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 780434
eXtrato de ata de reGistro de PreÇos Nº 061/2021 - 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 174/2021
Processo nº. 2021/765.414
forNEcEdor: aMaZoN MEdical carE EirEli
Valor Total: r$ 2.568,00
data de assinatura: 28/03/2022
ViGÊNcia: 28/03/2022 a 27/03/2023
oBJETo: aquisição de Material Técnico, conforme abaixo:

iteM esPeciFicaÇÃo UNd Qtde VaLor UNi-
tario

25 SErra dE GiGlE 40cM, EM aco iNÓX, TraNÇado EM 3 fioS, 
coM PoNTaS EM arGola Para fiXaÇÃo EM caBo UNd 240 r$ 10,70

diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ
Protocolo: 780450

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos Nº 061/2021 - 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 174/2021

Processo nº. 2021/765.414
forNEcEdor: aMEdica dEScarTaVEiS lTda
Valor Total: r$ 180.480,00
data de assinatura: 28/03/2022
ViGÊNcia: 28/03/2022 a 27/03/2023
oBJETo: aquisição de Material Técnico, conforme abaixo:

iteM esPeciFicaÇÃo UNd Qtde VaLor UNi-
tario

26 aVENTal dEScarTaVEl MaNGa loNGa Gr 30 G TaM G PcT 10 PcT 9600 r$ 18,80

diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ
Protocolo: 780452

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos Nº 061/2021 - 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 174/2021

Processo nº. 2021/765.414
forNEcEdor: BraSil SHoPPiNG EirEli
Valor Total: r$ 4.929,60
data de assinatura: 28/03/2022
ViGÊNcia: 28/03/2022 a 27/03/2023
oBJETo: aquisição de Material Técnico, conforme abaixo:

iteM esPeciFicaÇÃo UNd Qtde VaLor UNi-
tario

9 lÂMiNa Para BiSTUri N.º 11, EM aÇo iNoXidáVEl cX 120 r$ 20,54

15 lÂMiNa Para BiSTUri N.º 23, EM aÇo iNoXidáVEl cX 120 r$ 20,54

diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ
Protocolo: 780454

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos Nº 061/2021 - 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 174/2021

Processo nº. 2021/765.414
forNEcEdor: crEMEr S.a.
Valor Total: r$ 264,00
data de assinatura: 28/03/2022
ViGÊNcia: 28/03/2022 a 27/03/2023
oBJETo: aquisição de Material Técnico, conforme abaixo:

iteM esPeciFicaÇÃo UNd Qtde VaLor UNi-
tario

20 aTadUra orToPÉdica dE alGodÃo HidrofoBo, TaM. 20cM X 
1,80M UNd 200 r$ 1,32

diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ
Protocolo: 780458

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos Nº 061/2021 - 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 174/2021

Processo nº. 2021/765.414
forNEcEdor: criSTalfarMa coMErcio rEPrESENTaÇÃo iMPorTaÇÃo 
E EXPorTaÇÃo lTda
Valor Total: r$ 2.542,40
data de assinatura: 28/03/2022
ViGÊNcia: 28/03/2022 a 27/03/2023
oBJETo: aquisição de Material Técnico, conforme abaixo:

iteM esPeciFicaÇÃo UNd Qtde VaLor UNi-
tario

16 lÂMiNa Para BiSTUri N.º 24, EM aÇo iNoXidáVEl cX 80 r$ 31,78

diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ
Protocolo: 780460



diário oficial Nº 34.921   29Terça-feira, 05 DE ABRIL DE 2022

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos Nº 061/2021 - 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 174/2021

Processo nº. 2021/765.414
forNEcEdor: EliETE S diNiZ coMErcio E SErVicoS odoNToloGicoS
Valor Total: r$ 11.656,50
data de assinatura: 28/03/2022
ViGÊNcia: 28/03/2022 a 27/03/2023
oBJETo: aquisição de Material Técnico, conforme abaixo:

iteM esPeciFicaÇÃo UNd Qtde VaLor UNi-
tario

8 lÂMiNa Para BiSTUri N.º 10, EM aÇo iNoXidáVEl cX 30 r$ 34,80
10 lÂMiNa Para BiSTUri N.º 12, EM aÇo iNoXidáVEl cX 50 r$ 31,85
11 lÂMiNa Para BiSTUri N.º 15, EM aÇo iNoXidáVEl cX 120 r$ 34,83
12 lÂMiNa Para BiSTUri N.º 20, EM aÇo iNoXidáVEl cX 50 r$ 32,17
14 lÂMiNa Para BiSTUri N.º 22, EM aÇo iNoXidáVEl cX 90 r$ 35,91

diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ
Protocolo: 780462

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos Nº 061/2021 - 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 174/2021

Processo nº. 2021/765.414
forNEcEdor: E. r. TriNdadE - EPP
Valor Total: r$ 29.426,40
data de assinatura: 28/03/2022
ViGÊNcia: 28/03/2022 a 27/03/2023
oBJETo: aquisição de Material Técnico, conforme abaixo:

iteM esPeciFicaÇÃo UNd Qtde VaLor UNi-
tario

22 SoNda dE aSPiraÇÃo Para TUBo TraQUEal SiSTEMa fEcHado, 
adUlTo, TaMaNHo 14 fr, aProXiMadaMENTE 4.7 MM X 54 cM. UNd 600 r$ 48,95

24 SErra dE GiGlE 30cM, EM aco iNÓX UNd 6 r$ 9,40

diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ
Protocolo: 780466

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos Nº 061/2021 - 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 174/2021

Processo nº. 2021/765.414
forNEcEdor: f. cardoSo & cia lTda
Valor Total: r$ 571,20
data de assinatura: 28/03/2022
ViGÊNcia: 28/03/2022 a 27/03/2023
oBJETo: aquisição de Material Técnico, conforme abaixo:

iteM esPeciFicaÇÃo UNd Qtde VaLor UNi-
tario

1 drENo PENroSE, N. 01, PUro láTEX UNd 280 r$ 1,19
2 drENo PENroSE, N. 02, PUro láTEX UNd 200 r$ 1,19

diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ
Protocolo: 780469

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos Nº 061/2021 - 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 174/2021

Processo nº. 2021/765.414
forNEcEdor: i.f.S. NaSciMENTo & cia lTda EPP - diSMEMBEl
Valor Total: r$ 32.941,00
data de assinatura: 28/03/2022
ViGÊNcia: 28/03/2022 a 27/03/2023
oBJETo: aquisição de Material Técnico, conforme abaixo:

iteM esPeciFicaÇÃo UNd Qtde VaLor UNi-
tario

3 drENo PENroSE, N. 03, PUro láTEX UNd 250 r$ 1,50
4 drENo PENroSE, N. 04, PUro láTEX UNd 390 r$ 1,50

5 drENo SaNfoNado EM BorracHa, P/ SUccao, c/ aGUlHa 3,2MM 
(SiST. dE drENaGEM fEcHado) UNd 450 r$ 20,10

6 drENo SaNfoNado EM BorracHa, P/ SUccao UNd 720 r$ 19,70

7 drENo SaNfoNado EM BorracHa, P/ SUccao, c/ aGUlHa 6,4MM 
(SiST. dE drENaGEM fEcHado) UNd 320 r$ 20,10

13 lÂMiNa Para BiSTUri N.º 21, EM aÇo iNoXidáVEl cX 50 r$ 41,00
23 PaSSador dE SErra dE GiGli, SiMPlES UNd 6 r$ 45,00

diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ
Protocolo: 780470

Portaria Nº 270/2022 – daF/HoL.
a dirETora dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS EM EXErcÍcio, do HoSPiTal 
oPHir loYola, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela PorTa-
ria Nº 247/2022-GaB/dG/Hol, publicado no doE n° 34.905 de 24/03/2022.
coNSidEraNdo os termos contidos no Processo nº 2022/153166 de 
07/02/2022.
r E S o l V E:
rEMaNEJar a partir de 07/02/2022 por necessidade de serviço o servidor 
MicHEl NUNES ZiGMaNTaS, Médico, matrícula n° 5957632/1, pertencente 
ao Quadro de Pessoal ativo do Hospital ophir loyola – Hol, da Unidade 
de atendimento imediato – Uai para o centro de Terapia intensiva - cTi, 
deste Hospital.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
Hospital ophir loyola.
Em, 01 de abril de 2022.
Samara Xavier ayan
diretora de administração e finanças do Hol, em exercício

Protocolo: 780472

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos Nº 061/2021 - 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 174/2021

Processo nº. 2021/765.414
forNEcEdor: PolYMEdH.EirEli
Valor Total: r$ 46.331,20
data de assinatura: 28/03/2022
ViGÊNcia: 28/03/2022 a 27/03/2023
oBJETo: aquisição de Material Técnico, conforme abaixo:

iteM esPeciFicaÇÃo UNd Qtde VaLor UNi-
tario

17 lUVa Para ProcEdiMENTo TaMaNHo G cX 400 r$ 25,18
18 lUVa Para ProcEdiMENTo TaMaNHo M cX 720 r$ 25,18
19 lUVa Para ProcEdiMENTo TaMaNHo P cX 720 r$ 25,18

diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ
Protocolo: 780474

Portaria Nº 252 /2022 – daF/HoL.
a dirETora dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, do HoSPiTal oPHir 
loYola EM EXErcÍcio, no uso das atribuições que lhe foram conferidas 
pela PorTaria Nº 247/2022 – GaB/dG/Hol, publicada no doE nº 34.905 
de 24 de março de 2022.
coNSidEraNdo os termos contidos no Processo nº 2021/1205793 de 21/10/2021.
r E S o l V E:
rEMaNEJar a partir de 24/03/2022 a servidora Maria do Socorro 
TriNdadE da SilVa, assistente administrativo, matrícula n° 5934813/2, 
pertencente ao Quadro de Pessoal ativo do Hol, da Superintendência do 
instituto de oncologia – Sio para a divisão de farmácia, deste Hospital.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
Hospital ophir loyola.
Em, 28 de março de 2022.
Samara Xavier ayan
diretora de administração e finanças do Hol – Em Exercício

Protocolo: 780598
Portaria Nº 262/2022 – daF/HoL.
a dirETora dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS EM EXErcÍcio, do HoSPiTal 
oPHir loYola, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela PorTa-
ria Nº 247/2022-GaB/dG/Hol, publicado no doE n° 34.905 de 24/03/2022.
coNSidEraNdo os termos contidos no Processo nº 2022/158213 de 
08/02/2022.
r E S o l V E:
REMANEJAR para fins de regularização a servidora CLAUDIA NAZARE DE SOU-
Za alMEida TiTaN MarTiNS, Médico, matrícula n° 5857287/2, pertencente 
ao Quadro de Pessoal ativo do Hospital ophir loyola – Hol, do departamento 
de ambulatório para a revisão de Prontuario, deste Hospital.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
Hospital ophir loyola.
Em, 30 de março de 2022.
Samara Xavier ayan
diretora de administração e finanças do Hol, em exercício

Protocolo: 780513
Portaria Nº 265/2022 – daF/HoL.
a dirETora dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS EM EXErcÍcio, do HoS-
PiTal oPHir loYola, no uso das atribuições que lhe foram conferidas 
pela PorTaria Nº 247/2022-GaB/dG/Hol, publicado no doE n° 34.905 
de 24/03/2022.
coNSidEraNdo os termos contidos no Processo nº 2022/158213 de 
08/02/2022.
r E S o l V E:
REMANEJAR para fins de regularização a servidora MARIA ELOISA DACIER 
loBaTo SoarES, Médico, matrícula n° 55590186/1, pertencente ao Qua-
dro de Pessoal ativo do Hospital ophir loyola – Hol, do departamento de 
ambulatório para a cirurgia Geral oncológica, deste Hospital.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
Hospital ophir loyola.
Em, 30 de março de 2022.
Samara Xavier ayan
diretora de administração e finanças do Hol, em exercício

Protocolo: 780515
Portaria Nº 267/2022 – daF/HoL.
a dirETora dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS EM EXErcÍcio, do HoS-
PiTal oPHir loYola, no uso das atribuições que lhe foram conferidas 
pela PorTaria Nº 247/2022-GaB/dG/Hol, publicado no doE n° 34.905 
de 24/03/2022.
coNSidEraNdo os termos contidos no Processo nº 2022/158213 de 
08/02/2022.
r E S o l V E:
REMANEJAR para fins de regularização a servidora SIMONE LIMA BENTES 
dE carValHo, Médico, matrícula n° 57224462/1, pertencente ao Quadro 
de Pessoal ativo do Hospital ophir loyola – Hol, do departamento de am-
bulatório para a cirurgia Geral oncológica, deste Hospital.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
Hospital ophir loyola.
Em, 30 de março de 2022.
Samara Xavier ayan
diretora de administração e finanças do Hol, em exercício

Protocolo: 780519
Portaria Nº 274/2022 - GaB/dG/HoL.
a dirETora GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto de 01/12/2021, Publicado no doE 
n° 34.783 de 02/12/2021.
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coNSidEraNdo os termos contidos no Processo nº 2022/402527 de 
04/04/2022.
rESolVE:
considerando a necessidade e o interesse desta administração, interromper 
a contar de 05/04/2022, o gozo de 15 (quinze) dias de férias do servidor 
fErNaNdo NilSoN VElaSco JUNior, diretor de administração e 
finanças, matricula n° 55588809/4, concedido por meio da PorTaria Nº 
73/2022, Publicado no doE Nº 34.844 de 26/01/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 04 de abril de 2022.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 780689

.

.

FUNDAÇÃO SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

.

.

.

adMissÃo de serVidor
.

Partes: Fundação santa casa de Misericórdia do Pará e WaNessa 
cardoso Praia, autorizado através do Processo nº 2022/84928, não 
acarretando acréscimo de despesas ao erário.
cargo: MÉdico.
data da admissão: 01/04/2022 .
Vigência contratual: 01/04/2022 À 27/09/2022 .
 rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
 Belém – Pa, 01 de abril de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 780445
termo aditivo: 2
contrato nº 008/2021
data de assinatura: 30/03/2022
PaE Nº 2020/744931 - PrEGÃo ElETrÔNico SrP Nº 063/2020/fScMP
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por finalidade a alteração de CNPJ 
da CONTRATADA para atendimento de pedidos, emissão de nota fiscal e fa-
turamento, baseando-se nos termos do artigo 65, ii, “b” da lei federal n.º 
8.666/93, cujo objeto é a aQUiSiÇÃo dE MEdicaMENToS iNJETáVEiS.
coNTraTada : BaXTEr HoSPiTalar lTda, cNPJ/Mf sob o 
nº 49.351.786/0011-52,
ENdErEÇo: rod. dom Gabriel Paulino Bueno couto, S/N, KM 84, lote 
Gleba Ml, Quadra única, Bairro: Pinhal, Município de cabreúva-SP, cep: 
13.315-000, Telefone: (11) 6694.5466/9653.9963, E-mail: licitacoes@
baxter.com, ederson_bonfin@baxter.com
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 780380

.

.

LiceNÇa MaterNidade
.

Portaria Nº 331/2022-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 que dispõe o Parágrafo único do art. 86 da lei nº. 5810, 
de 24 de janeiro de 1994 e ainda o Processo nº 2022/388897.
r E S o l V E:
coNcEdEr de acordo com o art. 88 da lei nº 5.810, de 24/01/1994, em 
combinação com a Ec nº 44 que altera o inciso Xii do art. 31 da consti-
tuição do Estado do Pará, 180 (cento e oitenta) dias de licença Materni-
dade a servidora MYrNa laiS daNTaS GrEcia coUTiNHo, id. funcional 
nº 5945241/1, Servidora em regime de contrato Temporário, Psicólo-
ga, no período de 22/03/2022 a 17/09/2022;
art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a 22 de março de 2022.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém – Pa, 01 de abril de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 780590

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico srP N° 12/2022-cPL/FscMP
a fundação Santa casa de Misericórdia do Estado do Pará, por intermédio 
do Pregoeiro designado pela PorTaria Nº 524/2021-GP/fScMP, torna 
público que fará realizar o certame licitatório, em referência, no dia 
19/04/2021 às 09:30 (Horário Brasília/df) - Tipo Menor Preço por item.
oBJETo: registro de Preços em ata, para futura e eventual compra de 
“aQUiSiÇÃo dE ProdUToS dE NUTriÇÃo ENTEral” para fScMP, con-
forme especificações e quantidades constantes do Termo de Referência 
- anexo i deste Edital.
local da rEaliZaÇÃo do cErTaME: a abertura do certame será efetua-
da no site: www.compras.gov.br.
o Edital poderá ser adquirido nos sites www.compras.gov.br ou pelo Portal 
do compras Pará: www.compraspara.pa.gov.br.
Belém/Pa, 02 de março de 2022.
Pablo rodrigues
Pregoeiro/fScMP

Protocolo: 780356
aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico N° 014/2022-cPeL/FscMP
a fundação Santa casa de Misericórdia do Estado do Pará, por intermédio 
da Pregoeira designada pela PorTaria Nº 524/2021-GP/fScMP, torna 
público data da licitação em referência, no dia 14/04/2022 às 09:30 
(Horário Brasília/df) - Tipo Menor Preço por item.
oBJETo: a presente licitação tem como objeto aquisição de mobiliário ad-
ministrativo e hospitalar, conforme as especificações contidas no Anexo I, 
Termo de referência do presente Edital.
local da rEaliZaÇÃo do cErTaME: a abertura do certame será efetua-
da no site: www.compras.gov.br.
o Edital poderá ser adquirido nos sites www.compras.gov.br ou pelo Portal 
de compras: compras Pará: www.compraspara.pa.gov.br
Belém/Pa, 04 de abril de 2022.
claudine Sarmanho ferreira
Pregoeira/cPl/fScMP

Protocolo: 780776
aViso de reaBertUra
toMada de PreÇo Nº 001/2021/FscMP
a comissão Permanente de licitação da fundação Santa casa de 
Misericórdia do Estado do Pará, designada pela PorTaria N° 863/2021/
GP-FSCMP, Publicada no Diário Oficial do Estado Nº 34.711, de 27/09/2021, 
torna público aos interessados na licitação Tomada de preço nº 001/2021/
fScMP, tendo como objeto a contratação de serviços de restauração 
da capela, Bloco 22, Prédio centenário desta fundação, e conforme 
a divulgação do Resultado da fase de Habilitação, no Diário Oficial do 
Edital nº 34.893 de 15/03/2022, para andamento da 2ª fase da licitação 
(Propostas de Preços), a sessão de rEaBErTUra será dia 06 de abril de 
2022 às 10h00min, na sala da cPEl. Maiores informações pelo e-mail: 
cpl@santacasa.pa.gov.br .
Belém/Pa, 04 de abril de 2022.
claudine Sarmanho ferreira
Membro Suplente/cPEl/fScMP

Protocolo: 780809

.

.

resULtado de recUrso adMiNistratiVo
.

JULGaMeNto do recUrso
tomada de Preço Nº 001/2021/FscMP
a comissão Permanente de licitação da fundação Santa casa de 
Misericórdia do Estado do Pará, designada pela PorTaria Nº 863/2021 - 
GP/fScMP, avisa aos interessados na licitação na modalidade Tomada de 
Preços nº 001/2021/fScMP, cujo objeto é contratação de pessoa jurídica 
especializada em execução de obra de restauração da capela, Bloco 22, 
Prédio centenário desta fundação. dá análise do recurso à vista das 
normas estabelecidas no ato convocatório, como também na análise 
jurídica, dEcidE pelo iNdEfEriMENTo do recurso apresentado pela 
Empresa SENENGE coNSTrUÇÃo ciVil E SErV. lTda.
Belém/Pa, 04 de abril de 2022.
claudine Sarmanho ferreira
Membro Suplente cPEl / fScMP

Protocolo: 780788

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº108/2022/FscMP
ata de registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico SrP nº 095/2021 - 
fScMP, Processo nº 2021/378705, homologado, em 25/03/2022.
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oBJETo: Pregão, na forma Eletrônica, para SrP, tem por objeto a futura 
e eventual ““ aQUiSiÇÃo dE MaTErial NEcESSário Para rEaliZar oS 
EXaMES dE BiÓPSia E ENdoScoPia ”, para suprir a necessidade desta 
Fundação, conforme especificações constantes do Termo de Referência 
(anexo i do Edital).
ViGÊNcia: a presente ata de registro de Preços terá validade de 25/03/2022 a 
25/03/2023, 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.
ENcarTE:

NoVa MÉdica coMÉrcio e serViÇos de ProdUtos HosPitaLares Ltda, com sede em Belém/Pa, na 
tv.We-12 (conj.satélite) N°1000 Galpão a , Bairro coqueiro, ceP: 66.670-260, telefone: (91) 3347-

8469/3085-2757, inscrita no cNPJ/MF sob o nº: 19.769.575/0001-00, e-mail: licitacoes@novamedicaltda.
com.br

item Especificação Marca/Fab Qtd. Valor unitário Valor total

01

aGUlHa Para BioPSia, dE TEcidoS 
MolES, dEScarTáVEl, aUToMaTica 

18G X 25cM: Para USo EM iNSTrUMEN-
To coMPaTiVEl coM a MESMa (PiSTola) 
a EMBalaGEM PriMariadEVErá coNTEr 

TiPo dE ESTEriliZaÇÃo, NoME E 
Marca do ProdUTo, forNEcEdor 

E ENdErEÇo, NUMEro do loTE daTa 
dE faBricaÇÃo, ValidadE E rEGiSTro 

No MiNiSTÉrio da SaÚdE/aNViSa

HiSTo
HiSTo S.a 
arGENTiNa

80 r$ 258,74 r$ 20.699,20

02

GUia dE BioPSia, P/TraNSdUTor EN-
docaViTário GE E8cS GUia dE BioPSia 

c/GEl ESTEril E caPa ProTETora P/
TraNSdUTor ENdocaViTa rio, USo 

EM aParElHo dE UlTraSSoM ModElo 
GE E No TraNSdUTor E8cS. a EMB 

alaGEM PriMaria dEVEra coNTEr TiPo 
dE ESTEriliZacao, NoME E Marca 

do ProdUTo, forNEcEdor/ENdErEco, 
loTE, daTa dE faBricacao, ValidadE 

E rEGiSTro

GEoTEK
GEoTEK 

MEdiKal VE 
SaGliK

80 r$ 287,50 r$ 23.000,00

03

aGUlHa Para BiÓPSia, dE TEcidoS 
MolES,aUToMáTica, TaMaNHo da 

aGUlHa, 14Ga X 10cM aProXiMada-
MENTE: Para USo EM iNSTrUMENTo 
coMPaTiVEl coM a MESMa (PiSTola) 

coNSiSTE EM UMa aGUlHa dE BiÓPSia 
EcoGÊNica acioNada a Mola QUE 

SE ENcaiXa NUM caBo PláSTico QUE 
PErMiTE a colETa dE aMoSTraS coM 
UMa SÓ MÃo. a PoSiÇÃo da aGUlHa 
dEVE SEr ViSUaliZada Por raio-X, 
Tc E UlTraSSoM. aGUlHa dEVE coN-

TEr MarcaÇÃo EM cENTÍMETroS ordE-
Nada NUMEricaMENTE Para faciliTar 
a colocaÇÃo, À ProfUNdidadE EXaTa. 
o dESlocaMENTo aJUSTáVEl PErMiTE 
UM dESlocaMENTo dE 1,2cM oU 2,2cM 
EXPoNdo o ENTalHE Para a aMoSTra 

19MM oU 9,5MM Para dar Maior flEXi-
BilidadE cliNica

HiSTo
HiSTo S.a 
arGENTiNa

80 r$ 271,90 r$ 21.752,00

04

aGUlHa Para BiÓPSia, dE TEcidoS 
MolES, aUToMáTica, TaMaNHo da 

aGUlHa, 16Ga X 15cM aProXiMada-
MENTE: Para USo EM iNSTrUMENTo 
coMPaTiVEl coM a MESMa (PiSTola) 

coNSiSTE EM UMa aGUlHa dE BiÓPSia 
EcoGÊNica acioNada a Mola QUE 

SE ENcaiXa NUM caBo PláSTico QUE 
PErMiTE a colETa dE aMoSTraS coM 
UMa SÓ MÃo. a PoSiÇÃo da aGUlHa 
dEVE SEr ViSUaliZada Por raio-X, 
Tc E UlTraSSoM. aGUlHa dEVE coN-

TEr MarcaÇÃo EM cENTÍMETroS ordE-
Nada NUMEricaMENTE Para faciliTar 
a colocaÇÃo, À ProfUNdidadE EXaTa. 
o dESlocaMENTo aJUSTáVEl PErMiTE 
UM dESlocaMENTo dE 1,2cM oU 2,2cM 
EXPoNdo o ENTalHE Para a aMoSTra 

19MM oU 9,5MM Para dar Maior flEXi-
BilidadE cliNica

HiSTo
HiSTo S.a 
arGENTiNa

50 r$ 221,70 r$ 11.085,00

05

aGUlHa Para BiÓPSia, dE TEcidoS 
MolES, SEMi-aUToMáTica, TaMaNHo 

da aGUlHa, SEM coaXial, 18Ga 
X15cM aProXiMadaMENTE Para USo 
EM iNSTrUMENTo coMPaTiVEl coM 
a MESMa (PiSTola) coNSiSTE EM 

UMa aGUlHa dE BiÓPSia EcoGÊNica 
acioNada a Mola QUE SE ENcaiXa NUM 
caBo PláSTico QUE PErMiTE a colETa 

dE aMoSTraS coM UMa SÓ MÃo. a 
PoSiÇÃo da aGUlHa dEVE SEr ViSUa-
liZada Por raio-X,Tc E UlTraSSoM. 

aGUlHa dEVE coNTEr MarcaÇÃo 
EM cENTÍMETroS ordENada NUMEri-

caMENTE Para faciliTar a colocaÇÃo, 
À ProfUNdidadE EXaTa. o dESloca-

MENTo aJUSTáVEl PErMiTE UM dESlo-
caMENTo dE 1,2cM oU 2,2cM EXPoNdo 
o ENTalHE Para a aMoSTra 19MM oU 
9,5MM Para darMaior flEXiBilidadE. 

cliNica.”

ViGEo ME-
dical

ViGEo Srl-i-
Tália

80 r$ 266,45 r$ 21.316,00

06

caTÉTEr dE drENaGEM GEral 10fr X 25 
cM:rEVESTiMENTo HidrofÍlico, PoNTa 

dESENHada, TraVa dE SEGUraNÇa, 
4 orifÍcioS laTEraiS, MaNdril, 

cÂNUla METálica E oUTra PláSTica E 
UM caTÉTEr. a EMBalaGEM PriMária E 
iNdiVidUal dEVErá coNSTar TiPo dE 

ESTEriliZaÇÃo,NoME E Marca do Pro-
dUTo, forNEcEdor E ENdErEÇo, 

NÚMEro do loTE, daTa dE faBricaÇÃo 
UNidadEE ValidadE E 7rEGiSTro No 

MiNiSTÉrio da SaÚdE / aNViSa

UrESil
UrESil lcc 50 r$ 1.120,46 r$ 56.023,00

07

colETor EM PlaSTico, Para drENaGEM 
dE flUidoS, coM caPacidadE Para 

600Ml, TUBo coM 75cM, ValVUla NTi-
rEflUXo, ciNTa aJUSTáVEl. EMBalaGEM 

dEVErá coNTEr NoME E Marca do 
PrUdUTo, dadoS do forNEcEdor E 

ENdErEÇo, NUMEro do loTE, daTa dE 
faBricaÇÃo E ValidadE E rEGiSTro No 

MiNiSTErio da SaÚdE/aNViSa

UrESil
UrESil lcc 50 r$ 252,45 r$ 12.622,50

08

KiT caTETEr dE drENaGEM Biliar, 
10fr, 40cM, coMPoSTo coM 14 iTENS: 
1 caTETEr dE drENaGEM coM rETifi-
cador, 1 caNUla flEXiVEl, 1 caNUla 
riGida, 1 aGUlHa 21G, 1 aGUlHa 22G, 
1 ESTilETE, 1 fio GUia 0,018””, 1 fio 
GUia 0,035””, 1 TUBo dE coNEXao, 1 

TorNEira dE 3 ViaS, 1 dilaTador co-
Xial, 1 adESiVo dE fiXacao, 1 BolSa 

dE drENaGEM E dilaTadorES

UrESil
UrESil lcc 10 r$ 1.793,00 r$ 17.936,70

09

aGUlHa Para BioPSia iNTrodUTora 
coaXial17G X 9.9cM: a EMBalaGEM 

PriMária E iNdiVidUal dEVErá coNS-
Tar TiPo dE ESTEriliZaÇÃo, NoME 

E Marca do ProdUTo, forNEcEdor 
E ENdErEÇo, NÚMEro do loTE, daTa 

dE faBricaÇÃo, ValidadE E rEGiSTro 
No MiNiSTÉrio da SaÚdE/aNViSa.”

ViGEo ME-
dical

ViGEo Srl-i-
Tália

30 r$ 240,63 r$ 7.218,90

ordENador rESPoNSáVEl: dr. BrUNo MENdES carMoNa
Protocolo: 780595
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FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA
E HEMATOLOGIA DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 384/2022 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 
31 de MarÇo de 2022.

o Presidente da fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o Processo n° 2021/1116989 de 05/10/2021, o qual trata da 
solicitação de cessão do servidor Edison conceição corrêa;
considerando o decreto 795/2020, de 29/05/2020, publicado no doE Nº 
34.240 de 01/06/2020, que dispõe sobre a cessão de servidores de Ór-
gãos e entidades da administração Pública Estadual direta , autárquica e 
fundacional;
considerando que o art. 3º, parágrafo 2º , que dispõe sobre a cessão de 
servidor no âmbito do Poder Executivo Estadual, inclusive para suas em-
presas públicas e sociedades de economia mista, onde cessão será conce-
dida pelo prazo de até 4 (quatro) anos, podendo ser prorrogada no interes-
se dos órgãos e entidades cedentes e cessionários, mediante ato publicado 
no Diário Oficial do Estado;
rESolVE:
i – cEdEr o servidor Edison conceição correa, matrícula 54189237/1, à 
Empresa de Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará 
– ProdEPa, a contar de 12 de abril de 2022 até 11 de abril de 2026, de 
acordo com o decreto 795/2020, de 29/05/20, sem ônus para o órgão de 
origem, conforme art. 6º do decreto supracitado.
ii -  dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência da fundação centro de Hemoterapia e Hematolo-
gia do Pará – HEMoPa, 31 de março de 2021.
dr. PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 780337

.

.

adMissÃo de serVidor
.

Órgão: FUNdaÇÃo ceNtro de HeMoteraPia e HeMatoLoGia do ParÁ
Modalidade de admissão: Temporário
Processo de autorização: 2021/765644
ato: contrato nº 018/2022
Nome: Priscila Moreira de alcântara campos
cargo: Médico
data da admissão: 01/04/2022
Término de Vínculo: 31/03/2023
coNTraTaÇÃo EM caráTEr dE SUBSTiTUiÇÃo, aUToriZada aTraVÉS 
do ProcESSo Nº 2021/765644, coNforME lc 131/2020, arT1º i E ii, 
arT 2º, §2o, aUToriZado EM 06/10/2021, NÃo acarrETaNdo acrÉS-
ciMo dE dESPESa ao Erário.

Protocolo: 780599
Órgão: FUNdaÇÃo ceNtro de HeMoteraPia e HeMatoLoGia do ParÁ
Modalidade de admissão: Temporário
Processo de autorização: 2021/765644
ato: contrato nº 019/2022
Nome: Bianca luiza Silva de aguiar lima
cargo: Médico
data da admissão: 01/04/2022
Término de Vínculo: 31/03/2023
coNTraTaÇÃo EM caráTEr dE SUBSTiTUiÇÃo, aUToriZada aTraVÉS 
do ProcESSo Nº 2021/765644, coNforME lc 131/2020, arT1º i E ii, 
arT 2º, §2o, aUToriZado EM 06/10/2021, NÃo acarrETaNdo acrÉS-
ciMo dE dESPESa ao Erário.

Protocolo: 780600

.

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor

Portaria Nº 385/2022 - GeaPe/GaPre/HeMoPa, 
de 31 de MarÇo de 2022.

o Presidente da fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o Processo nº 2022/383736 que versa sobre o requerimento 
de distrato do servidor luiz douglas castro Nascimento;
rESolVE:
• – Distratar, a pedido, o (a) servidor (a) Luiz douglas castro Nascimento, 
matrícula nº 5963176/1 do cargo de Médico, lotado (a) na Gerência de 
Hematologia clínica desta fundação centro de Hemoterapia e Hematologia 
do Pará - HEMoPa, a contar de 31 de março de 2022.
• – Dê-se Ciência, Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Gabinete da Presidência da fundação centro de Hemoterapia e Hematolo-
gia do Pará - HEMoPa, em 31 de março de 2022.
dr. PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 780346

Portaria nº 383/2022 - GEaPE/GaPrE/HEMoPa, de 31 de março de 2022.
o Presidente da fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o Processo nº 2022/378584 que versa sobre o requerimento 
de distrato do servidor andre Pinheiro Gurgel felicio;
rESolVE:
• – Distratar, a pedido, o (a) servidor (a) Andre Pinheiro Gurgel Felicio, 
matrícula nº 5925529/2 do cargo de Médico, lotado (a) na Gerência de 
Triagem de doadores desta fundação centro de Hemoterapia e Hematolo-
gia do Pará - HEMoPa, a contar de 02 de abril de 2022
• – Dê-se Ciência, Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Gabinete da Presidência da fundação centro de Hemoterapia e Hematolo-
gia do Pará - HEMoPa, em 31 de março de 2022.
dr. PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 780381

.

.

errata
.

errata a PUBLicaÇÃo do terMo de rescisÃo UNiLateraL dos 
coNtratos N° 079/2021, 107/2021, 108/2021 e 109/2021. (doE 
Nº 34.884 dE 08 dE MarÇo dE 2022, Protocolo: 767962).
oNde se LÊ:
TErMo dE rESciSÃo UNilaTEral doS coNTraToS N° 079/2021, 
107/2021, 108/2021 E 109/2021.
Por este ato administrativo, a fUNdaÇÃo cENTro dE HEMoTEraPia E HE-
MaToloGia do Pará, com personalidade jurídica de direito público, com 
sede na Trav. Padre Eutíquio nº2109, cidade de Belém, Estado do Pará, ins-
crita no cNPJ/Mf nº 05.837.521/0001-11, neste ato representado por seu 
Presidente, Paulo andré castelo Branco Bezerra , brasileiro, administrador, 
portador do rG nº 2847152  SEGUP/Pa e cPf nº 229.089.192-49, residente 
e domiciliado nesta cidade, considerando os fatos constatados nos autos do 
Processo administrativo nº 2021/1435951 quanto à inexecução parcial do 
contrato nº 079/2021 e a inexecução total dos contratos 107/2021, 108/2021 
e 109/2021 bem como o transcurso in albis do prazo para manifestação escri-
ta à Notificação Administrativa nº 011/2021 – AJUR-HEMOPA;
rESolVE:
art. 1°. rescindir unilateralmente os contratos n° 079/2021, 107/2021, 
108/2021 e 109/2021 celebrados com a empresa aSEVEdo SilVa SErVi-
ÇoS dE coNSTrUÇÃo EirEli, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
no cNPJ sob o nº 17.739.353/0001-00 com sede na rua anchova, nº 24, 
Piracema, São João de Pirabas (Pa), cEP 68.719-000, neste ato represen-
tada por seu representante legal Jairo luiz asevedo Silva , portador da 
cédula de identidade nº 21630494-6, cPf/Mf sob o nº 613.455.802-82.
Leia-se:
TErMo dE rESciSÃo UNilaTEral doS coNTraToS N° 107/2021, 
108/2021 E 109/2021.
Por este ato administrativo, a fUNdaÇÃo cENTro dE HEMoTEraPia E HE-
MaToloGia do Pará, com personalidade jurídica de direito público, com 
sede na Trav. Padre Eutíquio nº2109, cidade de Belém, Estado do Pará, 
inscrita no cNPJ/Mf nº 05.837.521/0001-11, neste ato representado por 
seu Presidente, Paulo andré castelo Branco Bezerra , brasileiro, adminis-
trador, portador do rG nº 2847152  SEGUP/Pa e cPf nº 229.089.192-49, 
residente e domiciliado nesta cidade, considerando os fatos constatados 
nos autos do Processo administrativo nº 2021/1435951 quanto a inexe-
cução total dos contratos 107/2021, 108/2021 e 109/2021 bem como o 
transcurso in albis do prazo para manifestação escrita à Notificação Admi-
nistrativa nº 011/2021 – aJUr-HEMoPa;
rESolVE:
art. 1°. rescindir unilateralmente os contratos n° 107/2021, 108/2021 
e 109/2021 celebrados com a empresa aSEVEdo SilVa SErViÇoS dE 
coNSTrUÇÃo EirEli, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cNPJ 
sob o nº 17.739.353/0001-00 com sede na rua anchova, nº 24, Piracema, 
São João de Pirabas (Pa), cEP 68.719-000, neste ato representada por seu 
representante legal Jairo luiz asevedo Silva , portador da cédula de iden-
tidade nº 21630494-6, cPf/Mf sob o nº 613.455.802-82.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 04 de abril de 2022.
PaUlo aNdrÉ caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 780440

.

.

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato Nº 013/2022 decorreNte 
de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo - Processo 

adMiNistratiVo Nº 2021/1013966.
daS ParTES:
coNTraTaNTE: fUNdaÇÃo cENTro dE HEMoTEraPia E HEMaToloGia 
do Pará – HEMoPa
coNTraTado: cEi coMErcio EXPorTacao E iMPorTacao dE MaTE-
riaiS MEdicoS lTda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cNPJ 
sob o nº 40.175.705/001-64 com sede na cidade e no Estado do rio de 
Janeiro, na estrada do Engenho d’água n°1.248, anil, cEP:22765-240, 
neste ato representada por seu representante legal Paulo cezar Pacheco, 
portador da cédula de identidade nº.830002941760/SSP/Go, cPf/Mf sob 
o nº.092.463.397-20, doravante denominada coNTraTada.
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do oBJETo: o objeto do presente contrato é aquisição de “KiT aXP Para 
ProcESSaMENTo E crioPrESErVaÇÃo dE SaNGUE dE cordÃo UMBi-
lical E PlacENTário”, QUE É UTiliZado Para ProcESSaMENTo aUTo-
MaTiZado dE BolSaS dE SaNGUE dE cordÃo UMBilical E PlacEN-
Tário (ScUP), coM a cESSÃo doS EQUiPaMENToS do aXP dEVicE EM 
rEGiME dE coModaTo, SEM ÔNUS Para a fUNdaÇÃo HEMoPa.
do PraZo: Este contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses contados 
da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, caso compatível com 
a legislação que rege a matéria, por prazo e condições a serem firmados 
através de termo aditivo.
doS rEcUrSoS: os recursos orçamentários necessários para atender às 
despesas decorrentes deste contrato constam do orçamento da contratan-
te, como a seguir especificado:
Unidade orçamentária: 90101
Programa de Trabalho: 10302150788790000 e 10302150782930000
fonte de recurso: 0269001022 e 0103000000
Natureza de despesa: 339030
do Valor: o valor global do presente contrato é de r$ 94.500,00 (noven-
ta e quatro mil e quinhentos reais).
do fiScal do coNTraTo: Será responsável pela Gestão do contrato a 
servidora lucidéia lira de oliveira, administradora e Gerente do almoxa-
rifado e Patrimônio, tendo como fiscal do contrato a servidora Ana Luísa 
langanke Pedroso Meireles, Médica, responsável Técnica do cPc.
do foro: Belém – Pará
daTa dE aSSiNaTUra do coNTraTo: 01 de abril de 2022.
aSSiNaTUraS:
Paulo andré castelo Branco Bezerra - Presidente da fundação HEMoPa - 
contratante
Paulo cezar Pacheco - cEi coMErcio EXPorTacao E iMPorTacao dE 
MaTEriaiS MEdicoS lTda - contratada
ordENador dE dESPESa - Paulo andré castelo Branco Bezerra - cPf nº 
229.089.192-49,

Protocolo: 780476

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 007/2022
a fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Estado do Pará – 
HEMoPa, nesta oportunidade representada pela comissão Permanente de 
licitação designada pela Portaria Nº 352/2022-aJUr/GaPrE/HEMoPa, de 
25/03/2022, torna público a HoMoloGaÇÃo da adjudicação referente ao 
Processo adm. 2022/104348 - Pregão Eletrônico nº 007/2022 - aQUiSi-
ÇÃo dE TESTE SorolÓGico NÃo TrEPoNÊMico Para TriaGEM dE SÍfi-
liS, pelo período de 12 (doze) meses.
iTEM 01 - EMPrESa: aMaZoN MEdical carE EirEli – cNPJ: 
29.187.032/0001-20, com proposta final de R$ 27.360,00 (Vinte e sete 
mil trezentos e sessenta reais)
os autos do Processo administrativo Nº 2022/104348 estão à disposição 
dos interessados na sede da fundação HEMoPa.
Belém (Pa), 04 de abril de 2022.
comissão Permanente de licitação
  fundação HEMoPa.

Protocolo: 780542

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Nº da Portaria: 390/2022
Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas(em dias): 15
Nome do servidor: cargo do servidor: Matricula:
NoElToN NEVES SoarES farmac. Bioq./HENca 572062111
Natureza de Trabalho: fonte de recurso: Natureza de despesa: Valor:
10122129783380000  269  339030 1200,00
10122129783380000 269  339033 500,00
10122129783380000  269  339036 1000,00
10122129783380000  269 339039 2330,00
observação: Nº do Processo: 2022/366505 Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra

Protocolo: 780342
Nº da Portaria: 389/2022

Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas(em dias): 15
Nome do servidor: cargo do servidor: Matricula:
roBErTo BorGES JUNior Gerente/HENTU 7565315
Natureza de Trabalho: fonte de recurso: Natureza de despesa: Valor:
10122129782930000  269  339030 1500,00
observação:  Nº do Processo: 2022/329196 Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra

Protocolo: 780340

.

.

diÁria

Portaria Nº 392 de 04 de aBriL  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 371417/2022.
rESolVE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  objeti-
vo  de ParTiciPar da caMPaNHa EXTErNa dE caPTaÇÃo dE caNdiaToS 
a doadorES dE SaNGUE No MUNiciPio dE aNaNiNdEUa/Pa nos dias 13 
e  14/04/2022.

roSaNGEla carValHo SaNToS, cPf: 148970082-04, Servente/coloG, 
MaT.: 56133291, 0,5 diaria, 13/04 e  SHirliaNE SilVa dE MoraES, cPf: 
847236372-49, Servente/coPa, MaT.: 571746631, 0,5 diaria, 14/04..
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  04 de  abril de  2022  .
PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
PrESidENTE

Protocolo: 780565
Portaria Nº 391 de 04 de aBriL  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 371198/2022.
rESolVE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  ob-
jetivo  de ParTiciPar da caMPaNHa EXTErNa dE caPTaÇÃo dE caNdi-
daToS a doadorES dE SaNGUE No MUNiciPio dE aNaNiNdEUa/Pa no 
dia 01/04/2022.
SHirliaNE SilVa dE MoraES, cPf: 847236372-49, Servente/coPa, 
MaT.: 571746631, 0,5 diaria.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  04 de  abril de 2022  .
PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
PrESidENTE

Protocolo: 780561
Portaria Nº 393 de 04 de aBriL  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 380526/2022.
rESolVE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  obje-
tivo  de ParTiciPar da caMPaNHa EXTErNa dE caPTaÇÃo dE caNdida-
ToS a doadorES dE SaNGUE No MUNiciPio dE aNaNiNdEUa
VaNESSa PiMENTEl loBaTo, cPf: 795070502-72, assist. Social/GE-
cad, MaT.: 5888165, 1,0 diaria, 01 e 14/04, ioNa liMa da cUNHa, cPf: 
332238822-00, aux. admin./GEcad, MaT.: 571961631, 1,,0 diaria, 01 e 
14/04, lUiZ fEliPE oliVEira do carMo, cPf: 011219132-02, assit. So-
cial/GEcad, MaT.: 5919035, 0,5 diaria, 13/04 e Marcia criSTiNE VaraN-
da c SaNToS, cPf: 644519172-04, aux. admin./GEcad, MaT.: 5941594, 
0,5 diaria, 13/04.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  04 de  abril de 2022  .
PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
PrESidENTE

Protocolo: 780572

.

.

FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL 
DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 173, de 01 de aBriL de 2022
o diretor Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo de-
creto de 28 de Janeiro de 2022, publicado no doE nº 34.848 de 31 de 
Janeiro de 2022.
rESolVE,
coNcEdEr afastamento de licença Prêmio aos servidores da fundação 
Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna – fHcGV, abaixo rela-
cionados, de acordo com o art. 98 da lei nº 5.810/94. referente ao mês 
de MarÇo/2022.
2º Periodo

Matric NoMe carGo triÊNio dias coN-
cedidos

Periodo 
coNcedido

Portaria 
aNterior

54181788/3 MariZETE SaNToS 
araUJo ENfErMEiro 23/03/2009 a 

22/03/2012 30 02/03/2022 a 
31/03/2022 -

57196899/2 MiNEUSa do carMo 
MaciEl SoUSa PoMBo

TEcNico dE 
ENfErMaGEM

16/11/2013 a 
15/11/2016 30 01/03/2022 a 

30/03/2022
524-

23/10/2019

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

Protocolo: 780577

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 172, de 31 de MarÇo de 2022
o diretor Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo de-
creto de 28 de Janeiro de 2022, publicado no doE nº 34.848 de 31 de 
Janeiro de 2022.
rESolVE:
cESSar, os efeitos da Portaria nº 641/17.12.2021 (doE nº 
34.806/22.12.2021) que designou o servidor alEXaNdrE da cUNHa PE-
rEira – Mat. 5950842/1 – Gerente de área i, para responder pela Ge-
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rência administrativa e financeira – GEaf da fundação Pública Estadual 
Hospital de clínicas Gaspar Vianna, a contar de 01/02/2022;
dESiGNar, a servidora claUdia ViNaGrE dE MEllo – Mat. 5075742/8 
– Gerente de área i, para responder pela Gerência administrativa e fi-
nanceira – GEaf da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar 
Vianna, conforme decreto de nomeação para o referido cargo em comissão 
publicado no doE nº 34.854/03.02.2022, a contar de 01/02/2022;
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E PUBliQUE-SE.
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
diretor Presidente / fHcGV

Protocolo: 780575

.

.

errata
.

errata de Portaria
Fica retificado na portaria n° 152 de 22 de Março  de 2022, o seguinte:
oNde LÊ-se:
1º Periodo

MatricULa NoMe carGo triÊNio dias Periodo 
coNcedido

Portaria aN-
terior

54190913/1 JErUSa claUdia fEr-
rEira da coSTa

TEcNico dE 
ENfErMaGEM

08/07/2014 a 
07/07/2017 30 01/04/2022 a 

30/04/2022 -
 
Leia-se:
2º Periodo

MatricULa NoMe carGo triÊNio dias Periodo 
coNcedido

Portaria aN-
terior

54190913/1 JErUSa claUdia fEr-
rEira da coSTa

TEcNico dE 
ENfErMaGEM

08/07/2014 a 
07/07/2017 30 01/04/2022 a 

30/04/2022 100-19/03/2018

Obs: Retificado por ter saído com incorreções no DOE n° 34.913 de 
30/03/2022.
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
diretor Presidente / fHcGV

Protocolo: 780329
errata de Portaria

Fica retificado na portaria n°154 de 23 março de 2022, o seguinte:
oNde LÊ-se:

MatrÍcULa NoMe Periodo
54197594 1 carloS JoSE rEiS TEiXEira 15/04/2022 14/02/2022
54189363 1 liGia GiZElY doS SaNToS cHaVES MElo 18/04/2022 1/05/2022
97571503 1 BrENNa GiSEli cEi SaloMao SoUZa 15/04/2022 14/04/2022

Leia-se: 

MatrÍcULa NoMe Periodo
54197594 1 carloS JoSE rEiS TEiXEira 15/04/2022 14/05/2022
54189363 1 liGia GiZElY doS SaNToS cHaVES MElo 18/04/2022 17/05/2022
97571503 1 BrENNa GiSEli cEi SaloMao SoUZa 15/04/2022 14/05/2022

Obs: Retificado por ter saído com incorreções no DOE n° 34.907 de 
25/03/2022.
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
diretor Presidente / fHcGV

Protocolo: 780578

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
ModaLidade PreGÃo eLetrÔNico

Número: 42/2022
a presente licitação tem por objeto o registro de Preços para aquisição 
eventual de agulhas e cateteres, para atender a necessidade de 12 (doze) 
meses da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna 
(FHCGV), conforme especificações do Termo de Referência - Anexo I, o 
qual é parte integrante do edital, para fornecimento nos prazos e condições 
constantes no referido termo.
Entrega do Edital: www.comprasnet.gov.br
observação: o horário de abertura será referente ao horário de Brasília.
responsável pelo certame: lucilene Pereira Tavares
local de abertura: www.comprasnet.gov.br
data de abertura: 19/04/2022
Hora de abertura: 14:00h, Horário de Brasília.
ordenador: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 780779
aViso de LicitaÇÃo

ModaLidade PreGÃo eLetrÔNico
Número: 47/2022
a presente licitação tem por objeto o registro de Preços para aquisição de 
tecidos para suprir as demandas de enxoval do centro de Hemodiálise dr. 
Monteiro leite (cHMl) da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gas-
par Vianna (fPEHcGV), por um período de 12 (doze) meses, conforme especi-
ficações do Termo de Referência - Anexo I, o qual é parte integrante do edital, 
para fornecimento nos prazos e condições constantes no referido termo.
Entrega do Edital: www.comprasnet.gov.br

observação: o horário de abertura será referente ao horário de Brasília.
responsável pelo certame: lucilene Pereira Tavares
local de abertura: www.comprasnet.gov.br
data de abertura: 20/04/2022
Hora de abertura: 09:00h, Horário de Brasília.
ordenador: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 780872
aViso de LicitaÇÃo

ModaLidade PreGÃo eLetrÔNico
Número: 41/2022
a presente licitação tem por objeto o registro de Preços para aquisição 
eventual de Produtos para Saúde Especializados, utilizados nos procedi-
mentos de Hemodinâmica em pacientes do SUS, por um período de 12 
meses na fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna 
(FPEHCGV), conforme especificações do Termo de Referência - Anexo I, o 
qual é parte integrante do edital, para fornecimento nos prazos e condições 
constantes no referido termo.
Entrega do Edital: www.comprasnet.gov.br
observação: o horário de abertura será referente ao horário de Brasília.
responsável pelo certame: lucilene Pereira Tavares
local de abertura: www.comprasnet.gov.br
data de abertura: 19/04/2022
Hora de abertura: 09:00h, Horário de Brasília.
ordenador: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 780615

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 68/2022/FHcGV
ata de registro de Preços Nº 68/2022, decorrente do Pregão Eletrônico 
para registro de Preços nº 126/2021/fHcGV, Processo nº 2021/1016846, 
homologado pelo Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clí-
nicas Gaspar Vianna, em 23/03/2022.
oBJETo: aquisição eventual de Medicamentos antimicrobianos para aten-
der a necessidade de 12 (doze) meses nas clínicas, unidades de terapia 
intensiva, ambulatório, centro cirúrgico e obstétrico da fundação Pública 
Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fPEHcGV).
EMPrESa: ParaMEd diSTriBUidora dE MEdicaMENToS lTda, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no cNPJ/Mf sob nº 16.647.278/0001-
95, inscrição Estadual nº 15.381.196-0, com sede na Passagem comenda-
dor Pinho, n° 90 – Sacramenta, telefone: (91) 3254-6701, email: comer-
cial@paramed.net.br, cEP: 66.083-200, Belém/Pa.

iteM descriÇÃo Necessidade P/ 
12 Meses UNid VaLor

UNitÁrio
VaLor
totaL

01 aciclovir 200mg 3000 comp r$ 0,24 r$ 720,00
05 amoxicilina 250mg, suspensão 300 fr 60ml r$ 3,43 r$ 1.029,00
21 Ciprofloxacino 500mg 2000 comp r$ 0,33 r$ 660,00

Valor ToTal: r$ 2.409,00

* o valor global estimado desta ata é r$ 2.409,00 (dois mil, quatrocentos 
e nove reais).
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
ordENador rESPoNSáVEl.

Protocolo: 780694

.

.

secretaria de estado
de traNsPortes

.

..

COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS
DO ESTADO DO PARÁ

.

aPostiLaMeNto
.

coNtrato Nº 006/2021-cPH
1º terMo de aPostiLaMeNto

assinatura: 30/03/2022
Empresa: PaUlo raYMUNdo BriGido dE oliVEira EirEli – PaUlo Bri-
Gido ENGENHaria, inscrita no cNPJ/Mf sob o n.º 22.911.135/0001-41.
Justificativa: A sociedade empresária PAULO RAYMUNDO BRIGIDO DE 
oliVEira EirEli – PaUlo BriGido ENGENHaria, inscrita sob o cNPJ nº 
22.911.135/0001-41, através de alteração contratual registrada no JU-
cEPa em 14/03/2022, alterou sua razão social para “PPB ENGENHaria 
lTda”, promovendo, ainda, a alteração de seu quadro societário, com o 
ingresso do sócio Paulo augusto alves de oliveira, este com 7.200,00 quo-
tas transferidas pelo sócio empresário Paulo raymundo Brigido de oliveira, 
com este mantendo a administração da sociedade.
ordenador: aBraÃo BENaSSUlY NETo.

Protocolo: 780873



diário oficial Nº 34.921   35Terça-feira, 05 DE ABRIL DE 2022

coNtrato Nº 008/2021-cPH
1º terMo de aPostiLaMeNto

assinatura: 30/03/2022
Empresa: PaUlo raYMUNdo BriGido dE oliVEira EirEli – PaUlo Bri-
Gido ENGENHaria, inscrita no cNPJ/Mf sob o n.º 22.911.135/0001-41.
Justificativa: A sociedade empresária PAULO RAYMUNdo BriGido dE 
oliVEira EirEli – PaUlo BriGido ENGENHaria, inscrita sob o cNPJ nº 
22.911.135/0001-41, através de alteração contratual registrada no JU-
cEPa em 14/03/2022, alterou sua razão social para “PPB ENGENHaria 
lTda”, promovendo, ainda, a alteração de seu quadro societário, com o 
ingresso do sócio Paulo augusto alves de oliveira, este com 7.200,00 quo-
tas transferidas pelo sócio empresário Paulo raymundo Brigido de oliveira, 
com este mantendo a administração da sociedade.
ordenador: aBraÃo BENaSSUlY NETo.

Protocolo: 780871
coNtrato Nº 021/2018-cPH

1º terMo de aPostiLaMeNto
assinatura: 29/03/2022
Empresa: PaUlo raYMUNdo BriGido dE oliVEira EirEli – PaUlo Bri-
Gido ENGENHaria, inscrita no cNPJ/Mf sob o n.º 22.911.135/0001-41.
Justificativa: A sociedade empresária PAULO RAYMUNDO BRIGIDO DE 
oliVEira EirEli – PaUlo BriGido ENGENHaria, inscrita sob o cNPJ nº 
22.911.135/0001-41, através de alteração contratual registrada no JU-
cEPa em 14/03/2022, alterou sua razão social para “PPB ENGENHaria 
lTda”, promovendo, ainda, a alteração de seu quadro societário, com o 
ingresso do sócio Paulo augusto alves de oliveira, este com 7.200,00 quo-
tas transferidas pelo sócio empresário Paulo raymundo Brigido de oliveira, 
com este mantendo a administração da sociedade.
ordenador: aBraÃo BENaSSUlY NETo.

Protocolo: 780868

.

.

oUtras MatÉrias
.

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

e decreto estadUaL Nº2121/2018
critério de julgamento: menor preço global - regime de Execução da obra: 
Empreitada por preço unitário - Modalidade: Procedimento licitatório – 
Modo de disputa: fechado
Número: 003/2022-cPH – Processo(s) nº 2019/628475 e 2022/117434
objeto:
o presente certame tem por escopo a contratação de empresa especiali-
zada na 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, o qual visa atender 
as necessidades da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará.
Entrega do Edital:
www.cph.pa.gov.br  ou www.compraspara.pa.gov.br
responsável pelo certame: clEidE cilENE aBUd fErrEira
local de abertura: Sala de reuniões da cPH, situada na avenida Generalís-
simo deodoro, nº 367 - Bairro: Umarizal – cEP: 66.055-240 – Munícipio: 
Belém – Estado: Pará - fones: (91) 3221-4100/4108/4109 – e-mail: lici-
tacao@cph.pa.gov.br.
data da abertura: 28/04/2022 (quinta-feira)
ora da abertura: 09h00 (nove horas)
orçamento:
Programa de Trabalho – 26.784.1486.7576
Natureza da despesa – 449051
fonte do recurso – 0301
Valor global estimado: r$969.304,23
ordenador: aBraÃo BENaSSUlY NETo

Protocolo: 780741

.

.

AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO
E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS

.

.

.

coNtrato
.

eXtrato coNtrato de Nº 08/2022.
Partes: agência de regulação e controle de Serviços Públicos do Estado do 
Pará-arcoN-Pa/ EMPrESa TicKET SolUÇÕES HdfGT S/a.objeto: coN-
TraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para PrESTaÇÃo dE SErViÇoS 
dE adMiNiSTraÇÃo E GErENciaMENTo iNforMaTiZado dE forNEci-
MENTo coNTÍNUo E iNiNTErrUPTo dE coMBUSTÍVEiS E aGENTE rEdU-
Tor lÍQUido aUToMoTiVo (arla 32), EM rEdE dE PoSToS crEdENcia-
doS EM Todo o TErriTÓrio NacioNal Para VEÍcUloS aUToMoTorES 
E EQUiPaMENToS iNTEGraNTES da froTa com utilização de cartão Mag-
nético. Vigência 01.04.2022 a 31.03.2023 dotação orçamentária:. ProJ/
aTiV: 04.122.1297.4668.0000
Pi:4120004668c.foNTE/N.dESPESa:0261/339030.

aÇÃo: 185077. da fundamentação legal: lei n° 8.666/1993/10.520/02,. 
Valor: r$ r$ 276.305,41, estimado anual.
foro: Belém-Pa.data da assinatura: 31.01.2022
Endereço da contratada: rua Machado de assis, nº nº 50, Ed -02- Santa lú-
cia- campo Bom- rS- cEP: 93700-000, c.N.P.J/Mf nº. 03.506.307/0001-57.
ordenador de despesas: diretor Geral, Euripedes reis da cruz filho.

Protocolo: 780421

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 015/2022 – arcoN-Pa /caF,
BeLÉM (Pa), 01 de FeVereiro de 2022.

o diretor Geral da agência de regulação e controle de Serviços Públicos do 
Estado do Pará - arcoN-Pa, no uso de suas atribuições conferidas pela lei 
nº 6.099 de 30 de dezembro de 1997 e, alterações introduzidas pela lei nº 
6.838 de 20 de fevereiro de 2006 e;
rESolVE: coNcEdEr adiantamento a servidora Mariana Pereira de Ho-
landa fabbri, auxiliar em regulação de Serviços Públicos, matrícula nº 
8002834/1 e cPf nº 003.085.972-73, para atender despesas de pronto 
pagamento desta arcoN-Pa, conforme dotação orçamentária abaixo dis-
criminada:

  FUNcioNaL ProGraMÁtica eLeMeNto desPesa FoNte VaLor

80.201.04.122.1297.8338 3390-30 0261   r$  1.200,000

80.201.04.122.1297.8338 3390-36 0261   r$  400,00

80.201.04.122.1297.8338 3390-39 0261   r$  400,00

ToTal   r$  2.000,00

ii - o prazo de aplicação do Suprimento de fundo será de 60 (sessenta) 
dias, a contar da data de emissão da ordem Bancária e 15 (quinze) dias 
após a aplicação, para  finalização da prestação de contas.
iii – o suprido deverá apresentar prestação de contas no prazo de 07(sete) 
dias corridos após o último dia de aplicação, à caf-coordenação para os 
encaminhamentos necessários.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE,EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.

Protocolo: 780377

FÉrias
.

Portaria Nº 193/2022– arcoN-Pa, 04 de aBriL 2022. o diretor 
Geral da agência de regulação e controle de Serviços Públicos do Estado 
do Pará – arcoN-Pa, usando das atribuições conferidas pela lei nº 6.099, 
de 30 de dezembro de 1997, e alterações introduzidas pela lei nº 6.838, 
de 20 de fevereiro de 2006 e considerando o disposto no art. 74 da lei nº 
5.810, de 24 de janeiro de 1994; rESolVE: i – coNcEdEr férias regula-
mentares aos servidores abaixo:

MatrÍcULa NoMe PerÍodo aQUisitiVo PerÍodo de GoZo

5281482/9 alVaro GUilHErME PalHETa 
aMaZoNaS 30/01/2021 – 29/01/2022 02/05/2022 a 16/05/2022

54188342/ 1 cHriSTiNa riBEiro SaNToS 04/01/2021 – 03/01/2022 02/05/2022 a 20/05/2022
5947418/1 EVaNdro BorGES dE QUEiroZ 01/04/2021 – 31/03/2022 02/05/2022 a 31/05/2022
5952240/1 ValdoMiro SoarES loPES 10/12/2020 – 09/12/2021 02/05/2022 a 31/05/2022

ii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. rEGiSTrE-
SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS da crUZ filHo/diretor 
Geral – arcoN-Pa.

Protocolo: 780389

.

.

oUtras MatÉrias

rescisÃo ao coNtrato Nº 07/2017.
Partes: agência de regulação e controle de Serviços Públicos do Estado do 
Pará- arcoN-Pa/ EMPrESa TicKET SolUÇÕES HdfGT S/a.
objeto: considerando a homologação do processo licitatório arP 09/2022, 
as partes de comum acordo e na melhor forma de direito, resolvem rescin-
dir de forma amigável o contrato de nº 07/2017, a partir de 01/04/2022, 
cessando os efeitos de todas as obrigações anteriormente pactuadas no 
referido instrumento, por conveniência administrativa.
fundamento legal: art 79, ii da lei 8.666/93 e suas alterações.
assinatura:. 31/03/2022
ordenador responsável:Eurípedes reis da cruz filho.

Protocolo: 780419
eXtrato de HoMoLoGaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico 004/2022 - Processo nº. 2021/1099231- Homo-
logo o presente certame e determino a contratação da seguinte empresa: 
Grafica E EdiTora SaNTa crUZ lTda, cNPJ:02.373.761/0001-14 para 
contratação de empresa especializada no fornecimento de material gráfico, 
considerando a necessidade desta arcoN-Pa, de forma estimativa, pelo 
período de 12 (doze) meses, conforme Termo de referência (anexo i), no 
valor total de r$ 17.648,00 (dezessete mil e seiscentos e quarenta e oito 
reais), considerando a necessidade de demanda desta agência - Belém, 
01 de abril de 2022 - EUriPEdES rEiS da crUZ filHo - diretor Geral da 
arcoN-Pa.

Protocolo: 780503
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secretaria de estado
de deseNVoLViMeNto 
aGroPecUÁrio e da Pesca

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 068 de 04 aBriL de 2022
o dirETor adMiNiSTraTiVo E fiNaNcEiro, no uso de suas atribuições 
que lhe são conferidas,
coNSidEraNdo, o art. 98 da lei nº 5.810/94 e o processo nº 2022/372454
r E S o l V E:
coNcEdEr licença Prêmio ao servidor GErSoN BroNi PErEira matrícula 
3174/2, ocupante do cargo de agente de artes Praticas, no período de 
30/05/22 a 28/07/22 - (60 dias) correspondentes ao triênio 2017/2020
rEGiSTrE-SE PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
roSiValdo BaTiSTa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 780428
Portaria Nº 067 de 04 de aBriL de 2022

o dirETor adMiNiSTraTiVo E fiNaNcEiro, no uso de suas atribuições 
que lhe são conferidas,
coNSidEraNdo, o art. 98 da lei nº 5.810/94 e o processo nº 2022/372471
r E S o l V E:
coNcEdEr licença Prêmio ao servidor aNToNio frEirES dE liMa, ma-
trícula 16551/1, ocupante do cargo de Braçal, no período de (30/05/22 a 
28/07/22) - (60 dias) correspondentes ao triênio 2010/2013, e (05/09/22 
a 03/11/22) - (60 dias) correspondentes ao triênio 2013/2016, e (07/11/22 
a 05/01/23) - (60 dias) correspondentes ao triênio 2016/2019.
rEGiSTrE-SE PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
roSiValdo BaTiSTa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 780446

.

.

diÁria
.

Portaria de diÁria Nº 228/2022 fUNdaMENTo lEGal: lei n° 
5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 oriENTa-
ÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 278/2019
BENEficiário: alexandre alberto Gonçalves Galvão. carGo: Engenheiro 
agrônomo. MaTrÍcUla: 3178595  oriGEM: Belém/Pa dESTiNo: Tracua-
teua/Pa oBJETiVo: fiscalizar a entrega de maniva e semente de man-
dioca  contrato administrativo 27/2022 – SEdaP, para aquisição dos itens 
374 e 375 da aTa de registro de preço Nº04/2021- SEdaP. PErÍodo: 
06/04/2022 Nº dE diáriaS: ½ (meia) ordENador: rosivaldo Batista/
diretor administrativo e financeiro/SEdaP
Portaria de diÁrias Nº 241/2022 fUNdaMENTo lEGal: lei n° 
5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 oriENTa-
ÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 278/2019.
BENEficiário: Jesus Nazareno Pinto de almeida. carGo: Motorista. Ma-
TrÍcUla: 13277/1. oriGEM: Belém/Pa. dESTiNo: Marabá e São félix do 
Xingu/Pa. oBJETiVo: conduzir o Sr. Secretário adjunto que irá participar 
de reunião técnica,reunião com associações e cooperativas. Participar de 
entrega de equipamentos, e assinatura de convênio com a presença do 
Sr.Govenador. PErÍodo: 06 a 11/04/2022. Nº dE diáriaS: 5 ½ (cinco e 
meia). ordENador: rosivaldo Batista/diretor administrativo e financei-
ro/SEdaP
Portaria de diÁrias Nº 242/2022 fUNdaMENTo lEGal: lei n° 
5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 oriENTa-
ÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 278/2019.
BENEficiário: lucas Viera Torres carGo: Secretario adjunto. MaTrÍcU-
la: 5917995-2. oriGEM: Belém/Pa. dESTiNo: Marabá e São félix do Xin-
gu/Pa. oBJETiVo: Participar de reunião técnica, reunião com associações e 
cooperativas e  de entrega de equipamentos, e assinatura de convênio com 
a presença do Sr.Govenador. PErÍodo: 07 a 10/04/2022. Nº dE diáriaS: 
3 ½ (três e meia). ordENador: rosivaldo Batista/diretor administrativo 
e financeiro/SEdaP
Portaria de diÁrias Nº 243/2022 fUNdaMENTo lEGal: lei n° 
5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 oriENTa-
ÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 278/2019.
BENEficiário: arlindo lima Paiva. carGo: Motorista. MaTrÍcUla: 
12130. oriGEM: Belém/Pa. dESTiNo: Tracuateua/Pa oBJETiVo: conduzir 
servidor que irá fiscalizar a entrega de maniva e semente de mandioca  do 
contrato administrativo 27/2022 – SEdaP. PErÍodo: 06/04/2022 Nº dE 
diáriaS: ½ (meia) ordENador: rosivaldo Batista/diretor administrativo 
e financeiro/SEdaP

Protocolo: 780810

FÉrias
.

Portaria Nº 069 de 01 aBriL de 2022
o dirETor adMiNiSTraTiVo E fiNaNcEiro, no uso de suas atribuições 
que lhe são conferidas;
rESolVE:
coNcEdEr férias regulamentares no mês de Maio/2022, aos servidores 
da Secretaria de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca, 
conforme mapa abaixo:

Nº MatricULa NoMe P. aQUisitiVo GoZo de FÉrias
1 57230146/ 2 aNa MarTHa caSTElo BraNco da SilVa 07/10/20 a 06/10/21 02/05/22 a 31/05/22
2 6403099/ 1 dEMETrio rocHa Gaia 11/04/21 a 10/04/22 02/05/22 a 31/05/22
3 23043/ 1 fraNciSco ValMir MUNiZ riBEiro 01/04/21 a 31/03/22 02/05/22 a 31/05/22
4 14745/1 GEraldo dE SoUSa SilVa 13/0421  a 12/04/22 02/05/22 a 31/05/22
5 15202/1  MaNoEl aNToNio doS rEiS oliVEira 05/05/21 a 04/05/22 09/05/22 a 07/06/22
6 20435/2 Maria dE NaZarÉ PiNHEiro doS SaNToS 01/02/21 a 31/01/22 02/05/22 a 31/05/22
7 21660/1 ESMEraldiNo PENa dE caSTilHo 02/05/21 a 01/05/22 02/05/22 a 31/05/22
8 23205/1 lUiZ claUdio oliVEira da SilVa 01/04/21 a 31/03/22 15/05/22 a 13/06/22
9 57210925/2 aTila SaNToS BraNdao 11/10/20 a 10/10/21 30/05/22 a 13/06/22
10 11886/1 MaNoEl Joao PaNToJa BoNifacio 05/03/21 a 04/03/22 02/05/22 a 31/05/22
11 19321/1 HildENEr HElBEr dE a. fraNco 02/01/20 a 01/01/21 16/05/22 a 14/06/22
12 13277/1 JESUS NaZarENo PiNTo alMEida 01/03/21 a 28/02/22 02/05/22 a 31/05/22
13 10120/1 SÔNia Maria da SilVa SaBio 01/03/21 a 28/02/22 02/05/22 a 31/05/22
14 10073/1 MarTiNHa dE SoUZa SaNToS 02/05/21 a 01/05/22 10/05/22 a 08/06/22
15 57203326/4 SirlaNa da c GUEdES alBUQUErQUE 11/11/20 a 10/11/21 02/05/22 a 31/05/22
16 2010470/1 MariZE dE oliVEira roSaS 16/03/21 a 15/03/22 02/05/22 a 31/05/22

rEGiSTrE-SE PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
roSiValdo BaTiSTa
diretor administrativo e financeiro da SEdaP

Protocolo: 780443

.

.

oUtras MatÉrias
.

terMo de cessÃo de Uso Nº 071/2022
cEdENTE: SEcrETaria dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUá-
rio E da PESca – SEdaP
cESSioNária: MUNicÍPio dE PorTo dE MoZ.
oBJETo dE cESSÃo: 01 (UM) TraTor aGrÍcola PlaTaforMado, dE ro-
daS, coM PlaiNa, 3 cil, 75cV, 4X4, diESEl.
daTa dE aSSiNaTUra: 04/04/2022
ViGÊNcia: 04/04/2022 a 31/12/2027.
ordENador rESPoNSáVEl: lUcaS ViEira TorrES.

Protocolo: 780616

.

.

INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria N° 733 de 04 de aBriL de 2022
o Presidente do instituto de Terras do Pará – iTErPa, no uso das atribui-
ções que lhe confere o artigo 5º, alíneas “g” e “k” da lei Estadual n. 4.584, 
de 08 de outubro de 1975, e
coNSidEraNdo que o decreto – lei n. 2.375, de 24 de novembro de 
1987, atribui expressamente aos Estados-membros a faculdade de promo-
ver a arrecadação de terras públicas devolutas de seu domínio, observan-
do, no que couberem, as disposições do art. 28 da lei n. 6.383, de 07 de 
dezembro de 1976;
coNSidEraNdo que o instituto de Terras do Pará – iTErPa é o Órgão 
executor da política fundiária do Estado do Pará em tudo quanto se referir 
às suas terras devolutas, a teor do art. 2º da lei n. 4.584/75, cabendo-
lhe, assim, dentre outras atribuições, a de extremar o patrimônio público 
do particular;
coNSidEraNdo que o iTErPa, através da Portaria nº 525, de 26 de junho 
de 2017, publicada no Diário Oficial do Estado Edição nº 33.403, de 27 de 
junho de 2017, arrecadou a área de terras denominada GlEBa iGaraPÉ 
caNdEUa, localizada no Município de Santa Bárbara do Pará, com área de 
414,5209 ha, a qual foi matriculada no cartório de registro de imóveis da 
comarca de Benevides sob o nº 7.807, livro: 2-aa, ficha: 01f;
coNSidEraNdo a necessidade de ajustes técnicos no perímetro da Gleba 
Igarapé Candeua, afim de excluir sobreposições, adequar a acidentes geo-
gráficos, e atender a Regularização Fundiária de área parcialmente inserida 
na mesma.
coNSidEraNdo por último, tudo o que consta do Processo administrativo 
autuado no iTErPa sob o nº 2016/339762.
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rESolVE:
i – rETificar o perímetro de área da Gleba igarapé candeua, localizada 
no Município de Santa Bárbara do Pará, de uma área de 414,5209 ha, para 
uma área líquida de 516,9381 ha (Quinhentos e dezesseis hectares, no-
venta e três ares e oitenta e um centiares) com limites, confrontações e 
demais especificações técnicas constantes no Memorial Descritivo elabora-
do pelo iTErPa, nos seguintes termos: Partindo do marco M-001, de coor-
denada N = 9.864.065,46m e E = 800.345,50m deste segue pela faixa de 
domínio pela Margem direita (Sentido Nordeste/Sudoeste) da av. raimun-
do Vera cruz, com a seguinte distância: 0,06 m e azimute plano 210°57’50” 
até o marco M-002, de coordenada N = 9.864.065,41m e E = 800.345,47m; 
0,50 m e azimute plano 216°52’12” até o marco M-003, de coordenada N 
= 9.864.065,01m e E = 800.345,17m; 2,24 m e azimute plano 216°39’56” 
até o marco M-004, de coordenada N = 9.864.063,21m e E = 800.343,83m; 
9,44 m e azimute plano 216°33’15” até o marco M-005, de coordenada N 
= 9.864.055,63m e E = 800.338,21m; 0,70 m e azimute plano 218°39’35” 
até o marco M-006, de coordenada N = 9.864.055,08m e E = 800.337,77m; 
11,49 m e azimute plano 218°25’34” até o marco M-007, de coordenada N 
= 9.864.046,08m e E = 800.330,63m; 0,17 m e azimute plano 215°32’16” 
até o marco M-008, de coordenada N = 9.864.045,94m e E = 800.330,53m; 
0,56 m e azimute plano 214°49’28” até o marco M-009, de coordenada N 
= 9.864.045,48m e E = 800.330,21m; 6,28 m e azimute plano 215°12’32” 
até o marco M-010, de coordenada N = 9.864.040,35m e E = 800.326,59m; 
8,13 m e azimute plano 216°53’53” até o marco M-011, de coordenada N 
= 9.864.033,85m e E = 800.321,71m; 4,33 m e azimute plano 220°24’54” 
até o marco M-012, de coordenada N = 9.864.030,55m e E = 800.318,90m; 
0,13 m e azimute plano 218°39’35” até o marco M-013, de coordenada N 
= 9.864.030,45m e E = 800.318,82m; 4,09 m e azimute plano 220°20’36” 
até o marco M-014, de coordenada N = 9.864.027,33m e E = 800.316,17m; 
12,63 m e azimute plano 221°51’21” até o marco M-015, de coordenada N 
= 9.864.017,92m e E = 800.307,74m; 19,74 m e azimute plano 229°43’34” 
até o marco M-016, de coordenada N = 9.864.005,16m e E = 800.292,68m; 
0,30 m e azimute plano 226°19’56” até o marco M-017, de coordenada N 
= 9.864.004,95m e E = 800.292,46m; 12,86 m e azimute plano 223°57’38” 
até o marco M-018, de coordenada N = 9.863.995,69m e E = 800.283,53m; 
0,21 m e azimute plano 223°01’30” até o marco M-019, de coordenada N 
= 9.863.995,54m e E = 800.283,39m; 0,41 m e azimute plano 216°01’39” 
até o marco M-020, de coordenada N = 9.863.995,21m e E = 800.283,15m; 
3,29 m e azimute plano 212°05’51” até o marco M-021, de coordenada N 
= 9.863.992,42m e E = 800.281,40m; 10,41 m e azimute plano 212°09’47” 
até o marco M-022, de coordenada N = 9.863.983,61m e E = 800.275,86m; 
10,85 m e azimute plano 211°14’40” até o marco M-023, de coordenada N 
= 9.863.974,33m e E = 800.270,23m; 0,07 m e azimute plano 213°41’24” 
até o marco M-024, de coordenada N = 9.863.974,27m e E = 800.270,19m; 
0,21 m e azimute plano 209°03’17” até o marco M-025, de coordenada N 
= 9.863.974,09m e E = 800.270,09m; 29,36 m e azimute plano 205°58’49” 
até o marco M-026, de coordenada N = 9.863.947,70m e E = 800.257,23m; 
0,08 m e azimute plano 209°44’42” até o marco M-027, de coordenada N 
= 9.863.947,63m e E = 800.257,19m; 0,25 m e azimute plano 201°22’14” 
até o marco M-028, de coordenada N = 9.863.947,40m e E = 800.257,10m; 
0,22 m e azimute plano 200°51’16” até o marco M-029, de coordenada N 
= 9.863.947,19m e E = 800.257,02m; 0,31 m e azimute plano 191°18’36” 
até o marco M-030, de coordenada N = 9.863.946,89m e E = 800.256,96m; 
0,19 m e azimute plano 191°53’19” até o marco M-031, de coordenada N 
= 9.863.946,70m e E = 800.256,92m; 0,02 m e azimute plano 180°00’00” 
até o marco M-032, de coordenada N = 9.863.946,68m e E = 800.256,92m; 
0,31 m e azimute plano 183°41’29” até o marco M-033, de coordenada N 
= 9.863.946,37m e E = 800.256,90m; 0,19 m e azimute plano 183°00’46” 
até o marco M-034, de coordenada N = 9.863.946,18m e E = 800.256,89m; 
0,01 m e azimute plano 135°00’00” até o marco M-035, de coordenada N 
= 9.863.946,17m e E = 800.256,90m; 0,51 m e azimute plano 173°17’25” 
até o marco M-036, de coordenada N = 9.863.945,66m e E = 800.256,96m; 
0,01 m e azimute plano 135°00’00” até o marco M-037, de coordenada N 
= 9.863.945,65m e E = 800.256,97m; deste segue pela faixa de domínio 
pela Margem direita (Sentido oeste/Este) da Estrada do candeua, com a 
seguinte distância: 0,50 m e azimute plano 162°38’46” até o marco M-038, 
de coordenada N = 9.863.945,17m e E = 800.257,12m; 0,01 m e azimute 
plano 180°00’00” até o marco M-039, de coordenada N = 9.863.945,16m 
e E = 800.257,12m; 0,08 m e azimute plano 150°15’18” até o marco 
M-040, de coordenada N = 9.863.945,09m e E = 800.257,16m; 0,43 m e 
azimute plano 152°14’29” até o marco M-041, de coordenada N = 
9.863.944,71m e E = 800.257,36m; 0,01 m e azimute plano 180°00’00” 
até o marco M-042, de coordenada N = 9.863.944,70m e E = 800.257,36m; 
0,18 m e azimute plano 141°50’34” até o marco M-043, de coordenada N 
= 9.863.944,56m e E = 800.257,47m; 0,33 m e azimute plano 142°25’53” 
até o marco M-044, de coordenada N = 9.863.944,30m e E = 800.257,67m; 
0,21 m e azimute plano 133°01’30” até o marco M-045, de coordenada N 
= 9.863.944,16m e E = 800.257,82m; 0,28 m e azimute plano 132°08’15” 
até o marco M-046, de coordenada N = 9.863.943,97m e E = 800.258,03m; 
0,03 m e azimute plano 135°00’00” até o marco M-047, de coordenada N 
= 9.863.943,95m e E = 800.258,05m; 0,22 m e azimute plano 123°41’24” 
até o marco M-048, de coordenada N = 9.863.943,83m e E = 800.258,23m; 
0,26 m e azimute plano 122°28’16” até o marco M-049, de coordenada N 
= 9.863.943,69m e E = 800.258,45m; 0,04 m e azimute plano 123°41’24” 
até o marco M-050, de coordenada N = 9.863.943,67m e E = 800.258,48m; 
0,23 m e azimute plano 113°11’55” até o marco M-051, de coordenada N 
= 9.863.943,58m e E = 800.258,69m; 0,24 m e azimute plano 114°26’38” 
até o marco M-052, de coordenada N = 9.863.943,48m e E = 800.258,91m; 
0,04 m e azimute plano 104°02’10” até o marco M-053, de coordenada N 
= 9.863.943,47m e E = 800.258,95m; 0,04 m e azimute plano 116°33’54” 
até o marco M-054, de coordenada N = 9.863.943,45m e E = 800.258,99m; 
19,41 m e azimute plano 107°26’44” até o marco M-055, de coordenada N 

= 9.863.937,63m e E = 800.277,51m; 0,28 m e azimute plano 104°32’04” 
até o marco M-056, de coordenada N = 9.863.937,56m e E = 800.277,78m; 
10,09 m e azimute plano 102°04’01” até o marco M-057, de coordenada N 
= 9.863.935,45m e E = 800.287,65m; 0,16 m e azimute plano 104°55’53” 
até o marco M-058, de coordenada N = 9.863.935,41m e E = 800.287,80m; 
12,52 m e azimute plano 102°04’55” até o marco M-059, de coordenada N 
= 9.863.932,79m e E = 800.300,04m; 31,50 m e azimute plano 100°53’20” 
até o marco M-060, de coordenada N = 9.863.926,84m e E = 800.330,97m; 
54,13 m e azimute plano 103°10’43” até o marco M-061, de coordenada N 
= 9.863.914,50m e E = 800.383,67m; 10,21 m e azimute plano 103°08’16” 
até o marco M-062, de coordenada N = 9.863.912,18m e E = 800.393,61m; 
9,74 m e azimute plano 103°32’13” até o marco M-063, de coordenada N 
= 9.863.909,90m e E = 800.403,08m; 11,83 m e azimute plano 120°38’24” 
até o marco M-064, de coordenada N = 9.863.903,87m e E = 800.413,26m; 
15,96 m e azimute plano 127°06’24” até o marco M-065, de coordenada N 
= 9.863.894,24m e E = 800.425,99m; 0,04 m e azimute plano 123°41’24” 
até o marco M-066, de coordenada N = 9.863.894,22m e E = 800.426,02m; 
4,23 m e azimute plano 127°01’56” até o marco M-067, de coordenada N 
= 9.863.891,67m e E = 800.429,40m; deste, segue confrontando com o 
limite do imóvel Sítio candeua - codEc de celso Kazuhiro Motoki, com a 
seguinte distância: 9,43 m e azimute plano 184°08’00” até o marco M-068, 
de coordenada N = 9.863.882,26m e E = 800.428,72m; 20,93 m e azimu-
te plano 176°04’56” até o marco M-069, de coordenada N = 9.863.861,38m 
e E = 800.430,15m; 55,47 m e azimute plano 176°05’33” até o marco 
M-070, de coordenada N = 9.863.806,04m e E = 800.433,93m; 295,97 m 
e azimute plano 176°05’18” até o marco M-071, de coordenada N = 
9.863.510,76m e E = 800.454,12m; 39,07 m e azimute plano 176°04’54” 
até o marco M-072, de coordenada N = 9.863.471,78m e E = 800.456,79m; 
486,05 m e azimute plano 176°05’17” até o marco M-073, de coordenada 
N = 9.862.986,86m e E = 800.489,95m; 0,13 m e azimute plano 
175°36’05” até o marco M-074, de coordenada N = 9.862.986,73m e E = 
800.489,96m; 25,98 m e azimute plano 176°05’37” até o marco M-075, de 
coordenada N = 9.862.960,81m e E = 800.491,73m; 134,83 m e azimute 
plano 170°26’59” até o marco M-076, de coordenada N = 9.862.827,85m e E 
= 800.514,10m; 3,33 m e azimute plano 175°41’37” até o marco M-077, de 
coordenada N = 9.862.824,53m e E = 800.514,35m; 320,16 m e azimute 
plano 175°39’28” até o marco M-078, de coordenada N = 9.862.505,29m e E 
= 800.538,59m; 1.118,02 m e azimute plano 175°39’32” até o marco M-079, 
de coordenada N = 9.861.390,48m e E = 800.623,22m; 149,44 m e azimute 
plano 175°39’21” até o marco M-080, de coordenada N = 9.861.241,47m e E 
= 800.634,54m; 387,90 m e azimute plano 175°39’33” até o marco P-001, 
de coordenada N = 9.860.854,68m e E = 800.663,90m; deste, segue pela 
Margem direita do rio Paricatuba, com a seguinte distância: 2.492,83 m até 
o marco P-123, de coordenada N = 9.861.682,33m e E = 799.188,34m; des-
te, segue pela Margem direita do igarapé candeua, com a seguinte distância: 
2.692,78 m até o marco P-293, de coordenada N = 9.864.016,00m e E = 
798.403,82m; deste, segue pelo furo das Marinhas, com a seguinte distân-
cia: 2.283,53 até o marco M-001, ponto inicial da descrição deste perímetro.
Todas as coordenadas aqui descritas encontram-se representadas no Sis-
tema UTM, referenciadas ao Meridiano central nº 51°00’, fuso -22, tendo 
como datum o SirGaS2000. Todos os azimutes e distâncias, área e perí-
metro foram calculados no plano de projeção UTM.
II – RESSALVAR que da poligonal acima descrita ficam excluídas áreas 
incidentes anteriormente matriculadas no cartório de registro de imóveis.
iii – dETErMiNar à diretoria de Gestão e desenvolvimento agrário e fun-
diário-dEaf a adoção das medidas subsequentes com vistas a averbação 
da Retificação na Matricula nº 7.807, Livro: 2-AA, Ficha: 01F, junto ao 
cartório de registro de imóveis da comarca de Benevides.
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente

Protocolo: 780439
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

092706664/2021
lUcaS dE 
oliVEira 
loUrEiro

faZENda GUalTEr 1497,8416 Ha ParaGoMiNaS/Pa 1159/2022

Belém (Pa), 04/04/2022
Bruno Yoheiji Kono ramos- Presidente

Protocolo: 780367
Portaria N° 736 de 04 de aBriL de 2022

o Presidente do instituto de Terras do Pará – iTErPa, no uso das atribui-
ções que lhe confere o artigo 5º, alíneas “g” e “k” da lei Estadual n. 4.584, 
de 08 de outubro de 1975, e
coNSidEraNdo que o decreto – lei n. 2.375, de 24 de novembro de 
1987, atribui expressamente aos Estados-membros a faculdade de promo-
ver a arrecadação de terras públicas devolutas de seu domínio, observan-
do, no que couberem, as disposições do art. 28 da lei n. 6.383, de 07 de 
dezembro de 1976;
coNSidEraNdo que o instituto de Terras do Pará – iTErPa é o Órgão 
executor da política fundiária do Estado do Pará em tudo quanto se referir 
às suas terras devolutas, a teor do art. 2º da lei n. 4.584/75, cabendo-
lhe, assim, dentre outras atribuições, a de extremar o patrimônio público 
do particular;
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coNSidEraNdo que a diretoria de Gestão de desenvolvimento agrário 
e fundiário – dEaf, do iTErPa, em conformidade com os dados e mapas 
cadastrais do instituto, constatou o domínio do Estado do Pará sobre terras 
devolutas localizadas no Município de Tracuateua, abrangendo uma área de 
2.824,0778 ha;
coNSidEraNdo, os termos da instrução Normativa 002/2009, do iTErPa, 
no que se refere à arrecadação de área, com ressalva a possíveis retifica-
ções de área e averbações posteriores;
coNSidEraNdo por último, tudo o que consta do Processo administrativo 
autuado no iTErPa sob o nº 2021/1131876.
rESolVE:
i – arrEcadar, a área de terras devolutas, incorporando-a ao patrimônio 
do Estado do Pará, incluídas na poligonal com 2.824,0778 (dois mil, oito-
centos e vinte e quatro hectares, sete ares e setenta e oito centiares), 
denominada GlEBa SÃo MaTHEUS, localizada no Município Tracuateua, 
com limites, confrontações e demais especificações técnicas constantes no 
Memorial descritivo elaborado pelo iTErPa, nos seguintes termos: inicia-
se esse perímetro, partindo do marco M-001, de coordenada N =  
9.884.730,19m e E = 283.257,62m; deste segue pela faixa de domínio 
pela Margem direita (sentido Noroeste-Sudeste) da rua Santa Maria, com 
a seguinte distância  44,50 m e azimute plano 133°16’45” até o marco 
M-002, de coordenada N = 9.884.699,68m e E = 283.290,02m; 0,25 m e 
azimute plano 133°21’48” até o marco M-003, de coordenada N = 
9.884.699,51m e E = 283.290,20m; 31,89 m e azimute plano 131°14’12” 
até o marco M-004, de coordenada N = 9.884.678,49m e E = 283.314,18m; 
0,04 m e azimute plano 123°41’24” até o marco M-005, de coordenada N 
= 9.884.678,47m e E = 283.314,21m; 22,03 m e azimute plano 130°55’53” 
até o marco M-006, de coordenada N = 9.884.664,04m e E = 283.330,85m; 
31,87 m e azimute plano 150°59’52” até o marco M-007, de coordenada N 
= 9.884.636,17m e E = 283.346,30m; 33,28 m e azimute plano 152°00’38” 
até o marco M-008, de coordenada N = 9.884.606,78m e E = 283.361,92m; 
59,26 m e azimute plano 152°01’31” até o marco M-009, de coordenada N 
= 9.884.554,44m e E = 283.389,72m; 72,78 m e azimute plano 151°55’02” 
até o marco M-010, de coordenada N = 9.884.490,23m e E = 283.423,98m; 
35,48 m e azimute plano 151°55’05” até o marco M-011, de coordenada N 
= 9.884.458,93m e E = 283.440,68m; 0,23 m e azimute plano 149°02’10” 
até o marco M-012, de coordenada N = 9.884.458,73m e E = 283.440,80m; 
0,29 m e azimute plano 149°02’10” até o marco M-013, de coordenada N 
= 9.884.458,48m e E = 283.440,95m; 96,83 m e azimute plano 147°34’25” 
até o marco M-014, de coordenada N = 9.884.376,75m e E = 283.492,87m; 
0,54 m e azimute plano 144°50’01” até o marco M-015, de coordenada N 
= 9.884.376,31m e E = 283.493,18m; 42,78 m e azimute plano 143°09’44” 
até o marco M-016, de coordenada N = 9.884.342,07m e E = 283.518,83m; 
0,39 m e azimute plano 142°15’12” até o marco M-017, de coordenada N 
= 9.884.341,76m e E = 283.519,07m; 0,62 m e azimute plano 136°58’30” 
até o marco M-018, de coordenada N = 9.884.341,31m e E = 283.519,49m; 
0,61 m e azimute plano 132°20’13” até o marco M-019, de coordenada N 
= 9.884.340,90m e E = 283.519,94m; 0,08 m e azimute plano 129°48’20” 
até o marco M-020, de coordenada N = 9.884.340,85m e E = 283.520,00m; 
36,48 m e azimute plano 129°18’53” até o marco M-021, de coordenada N 
= 9.884.317,74m e E = 283.548,22m; 0,85 m e azimute plano 125°55’43” 
até o marco M-022, de coordenada N = 9.884.317,24m e E = 283.548,91m; 
9,97 m e azimute plano 122°20’04” até o marco M-023, de coordenada N 
= 9.884.311,91m e E = 283.557,33m; 42,91 m e azimute plano 122°20’58” 
até o marco M-024, de coordenada N = 9.884.288,95m e E = 283.593,58m; 
0,14 m e azimute plano 120°15’23” até o marco M-025, de coordenada N 
= 9.884.288,88m e E = 283.593,70m; 191,88 m e azimute plano 
121°11’50” até o marco M-026, de coordenada N = 9.884.189,49m e E = 
283.757,83m; 112,53 m e azimute plano 124°29’22” até o marco M-027, 
de coordenada N = 9.884.125,77m e E = 283.850,58m; 109,55 m e 
azimute plano 128°18’07” até o marco M-028, de coordenada N = 
9.884.057,87m e E = 283.936,55m; 29,97 m e azimute plano 128°18’27” 
até o marco M-029, de coordenada N = 9.884.039,29m e E = 283.960,07m; 
0,22 m e azimute plano 125°50’16” até o marco M-030, de coordenada N 
= 9.884.039,16m e E = 283.960,25m; 134,29 m e azimute plano 
126°25’59” até o marco M-031, de coordenada N = 9.883.959,41m e E = 
284.068,29m; 223,23 m e azimute plano 126°25’31” até o marco M-032, 
de coordenada N = 9.883.826,86m e E = 284.247,91m; 34,25 m e azimu-
te plano 131°54’41” até o marco M-033, de coordenada N = 9.883.803,98m 
e E = 284.273,40m; 29,13 m e azimute plano 131°54’40” até o marco 
M-034, de coordenada N = 9.883.784,52m e E = 284.295,08m; 0,24 m e 
azimute plano 131°38’01” até o marco M-035, de coordenada N = 
9.883.784,36m e E = 284.295,26m; 0,33 m e azimute plano 128°55’39” 
até o marco M-036, de coordenada N = 9.883.784,15m e E = 284.295,52m; 
57,95 m e azimute plano 127°12’29” até o marco M-037, de coordenada N 
= 9.883.749,11m e E = 284.341,67m; 55,45 m e azimute plano 130°23’06” 
até o marco M-038, de coordenada N = 9.883.713,18m e E = 284.383,91m; 
61,82 m e azimute plano 135°06’41” até o marco M-039, de coordenada N 
= 9.883.669,38m e E = 284.427,54m; 22,24 m e azimute plano 135°07’39” 
até o marco M-040, de coordenada N = 9.883.653,62m e E = 284.443,23m; 
77,05 m e azimute plano 139°36’01” até o marco M-041, de coordenada N 
= 9.883.594,94m e E = 284.493,17m; 99,04 m e azimute plano 141°19’59” 
até o marco M-042, de coordenada N = 9.883.517,61m e E = 284.555,05m; 
0,17 m e azimute plano 139°45’49” até o marco M-043, de coordenada N 
= 9.883.517,48m e E = 284.555,16m; 0,83 m e azimute plano 136°28’08” 
até o marco M-044, de coordenada N = 9.883.516,88m e E = 284.555,73m; 
90,63 m e azimute plano 133°11’21” até o marco M-045, de coordenada N 
= 9.883.454,85m e E = 284.621,81m; 0,40 m e azimute plano 131°59’14” 
até o marco M-046, de coordenada N = 9.883.454,58m e E = 284.622,11m; 
0,24 m e azimute plano 128°17’25” até o marco M-047, de coordenada N 
= 9.883.454,43m e E = 284.622,30m; 81,04 m e azimute plano 127°58’43” 
até o marco M-048, de coordenada N = 9.883.404,56m e E = 284.686,18m; 

0,20 m e azimute plano 126°52’12” até o marco M-049, de coordenada N 
= 9.883.404,44m e E = 284.686,34m; 49,57 m e azimute plano 126°21’07” 
até o marco M-050, de coordenada N = 9.883.375,06m e E = 284.726,26m; 
0,26 m e azimute plano 125°32’16” até o marco M-051, de coordenada N 
= 9.883.374,91m e E = 284.726,47m; 27,02 m e azimute plano 124°13’52” 
até o marco M-052, de coordenada N = 9.883.359,71m e E = 284.748,81m; 
0,10 m e azimute plano 126°52’12” até o marco M-053, de coordenada N 
= 9.883.359,65m e E = 284.748,89m; 104,81 m e azimute plano 
123°24’51” até o marco M-054, de coordenada N = 9.883.301,93m e E = 
284.836,38m; 38,12 m e azimute plano 123°24’39” até o marco M-055, de 
coordenada N = 9.883.280,94m e E = 284.868,20m; 28,79 m e azimute 
plano 121°53’07” até o marco M-056, de coordenada N = 9.883.265,73m 
e E = 284.892,65m; 13,71 m e azimute plano 121°52’53” até o marco 
M-057, de coordenada N = 9.883.258,49m e E = 284.904,29m; deste, 
segue confrontando com lote denominado fazenda Santa Mônica, com a 
seguinte distância  0,13 m e azimute plano 192°59’41” até o marco M-058, 
de coordenada N = 9.883.258,36m e E = 284.904,26m; 1,00 m e azimute 
plano 194°27’09” até o marco M-059, de coordenada N = 9.883.257,39m 
e E = 284.904,01m; 139,47 m e azimute plano 196°16’03” até o marco 
M-060, de coordenada N = 9.883.123,50m e E = 284.864,94m; 50,37 m 
e azimute plano 196°16’08” até o marco M-061, de coordenada N = 
9.883.075,15m e E = 284.850,83m; 17,93 m e azimute plano 196°15’41” 
até o marco M-062, de coordenada N = 9.883.057,94m e E = 284.845,81m; 
400,85 m e azimute plano 196°16’05” até o marco M-063, de coordenada 
N = 9.882.673,14m e E = 284.733,52m; 443,07 m e azimute plano 
189°53’57” até o marco M-064, de coordenada N = 9.882.236,67m e E = 
284.657,35m; 19,75 m e azimute plano 189°54’38” até o marco M-065, de 
coordenada N = 9.882.217,21m e E = 284.653,95m; 667,58 m e azimute 
plano 189°53’55” até o marco M-066, de coordenada N = 9.881.559,57m 
e E = 284.539,19m; 382,70 m e azimute plano 189°54’02” até o marco 
M-067, de coordenada N = 9.881.182,57m e E = 284.473,39m; 526,24 m 
e azimute plano 189°53’57” até o marco M-068, de coordenada N = 
9.880.664,16m e E = 284.382,92m; 180,64 m e azimute plano 189°53’52” 
até o marco M-069, de coordenada N = 9.880.486,21m e E = 284.351,87m; 
312,78 m e azimute plano 185°48’21” até o marco M-070, de coordenada 
N = 9.880.175,03m e E = 284.320,23m; 282,67 m e azimute plano 
185°48’18” até o marco M-071, de coordenada N = 9.879.893,81m e E = 
284.291,64m; 902,39 m e azimute plano 185°48’20” até o marco M-072, 
de coordenada N = 9.878.996,05m e E = 284.200,36m; 26,20 m e azimu-
te plano 185°48’15” até o marco M-073, de coordenada N = 9.878.969,98m 
e E = 284.197,71m; 67,42 m e azimute plano 185°48’22” até o marco 
M-074, de coordenada N = 9.878.902,91m e E = 284.190,89m; 944,47 m 
e azimute plano 185°48’19” até o marco M-075, de coordenada N = 
9.877.963,28m e E = 284.095,36m; 2,46 m e azimute plano 185°49’35” 
até o marco M-076, de coordenada N = 9.877.960,83m e E = 284.095,11m; 
56,33 m e azimute plano 185°48’28” até o marco M-077, de coordenada N 
= 9.877.904,79m e E = 284.089,41m; 66,69 m e azimute plano 134°10’48” 
até o marco M-078, de coordenada N = 9.877.858,31m e E = 284.137,24m; 
662,25 m e azimute plano 134°11’04” até o marco M-079, de coordenada 
N = 9.877.396,74m e E = 284.612,14m; 320,28 m e azimute plano 
101°14’05” até o marco M-080, de coordenada N = 9.877.334,34m e E = 
284.926,28m; 688,80 m e azimute plano 101°14’09” até o marco M-081, 
de coordenada N = 9.877.200,13m e E = 285.601,88m; 57,16 m e azimu-
te plano 101°14’21” até o marco M-082, de coordenada N = 9.877.188,99m 
e E = 285.657,94; deste, segue pela faixa de domínio pela Margem direi-
ta (sentido Nordeste-Sudoeste) da rodovia federal Br-308, com a seguin-
te distância  22,15 m e azimute plano 233°12’09” até o marco M-083, de 
coordenada N = 9.877.175,72m e E = 285.640,20m; 165,41 m e azimute 
plano 234°14’14” até o marco M-084, de coordenada N = 9.877.079,05m 
e E = 285.505,98m; 0,64 m e azimute plano 233°18’37” até o marco 
M-085, de coordenada N = 9.877.078,67m e E = 285.505,47m; 108,54 m 
e azimute plano 232°25’07” até o marco M-086, de coordenada N = 
9.877.012,47m e E = 285.419,45m; 81,57 m e azimute plano 232°24’59” 
até o marco M-087, de coordenada N = 9.876.962,72m e E = 285.354,81m; 
0,22 m e azimute plano 234°09’44” até o marco M-088, de coordenada N 
= 9.876.962,59m e E = 285.354,63m; 138,12 m e azimute plano 
231°45’55” até o marco M-089, de coordenada N = 9.876.877,11m e E = 
285.246,14m; 0,63 m e azimute plano 230°46’28” até o marco M-090, de 
coordenada N = 9.876.876,71m e E = 285.245,65m; 0,79 m e azimute 
plano 229°05’08” até o marco M-091, de coordenada N = 9.876.876,19m 
e E = 285.245,05m; 139,00 m e azimute plano 227°40’57” até o marco 
M-092, de coordenada N = 9.876.782,61m e E = 285.142,27m; 122,98 m 
e azimute plano 230°31’36” até o marco M-093, de coordenada N = 
9.876.704,43m e E = 285.047,34m; 0,20 m e azimute plano 229°05’08” 
até o marco M-094, de coordenada N = 9.876.704,30m e E = 285.047,19m; 
1,75 m e azimute plano 227°33’00” até o marco M-095, de coordenada N 
= 9.876.703,12m e E = 285.045,90m; 1,73 m e azimute plano 222°25’45” 
até o marco M-096, de coordenada N = 9.876.701,84m e E = 285.044,73m; 
0,25 m e azimute plano 220°06’03” até o marco M-097, de coordenada N 
= 9.876.701,65m e E = 285.044,57m; 51,35 m e azimute plano 219°16’11” 
até o marco M-098, de coordenada N = 9.876.661,90m e E = 285.012,07m; 
74,13 m e azimute plano 213°42’03” até o marco M-099, de coordenada N 
= 9.876.600,23m e E = 284.970,94m; 107,33 m e azimute plano 
221°06’06” até o marco M-100, de coordenada N = 9.876.519,35m e E = 
284.900,38m; 38,00 m e azimute plano 221°05’43” até o marco M-101, de 
coordenada N = 9.876.490,71m e E = 284.875,40m; 130,45 m e azimute 
plano 221°05’57” até o marco M-102, de coordenada N = 9.876.392,41m 
e E = 284.789,65m; 65,78 m e azimute plano 221°05’54” até o marco 
M-103, de coordenada N = 9.876.342,84m e E = 284.746,41m; 16,15 m 
e azimute plano 221°06’33” até o marco M-104, de coordenada N = 
9.876.330,67m e E = 284.735,79m; 72,59 m e azimute plano 235°46’25” 
até o marco M-105, de coordenada N = 9.876.289,84m e E = 284.675,77m; 
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150,41 m e azimute plano 235°46’24” até o marco M-106, de coordenada 
N = 9.876.205,24m e E = 284.551,41m; 57,50 m e azimute plano 
235°46’26” até o marco M-107, de coordenada N = 9.876.172,90m e E = 
284.503,87m; 42,48 m e azimute plano 235°46’57” até o marco M-108, de 
coordenada N = 9.876.149,01m e E = 284.468,74m; 167,39 m e azimute 
plano 236°18’56” até o marco M-109, de coordenada N = 9.876.056,17m 
e E = 284.329,45m; 1,30 m e azimute plano 234°21’37” até o marco 
M-110, de coordenada N = 9.876.055,41m e E = 284.328,39m; 41,94 m 
e azimute plano 232°17’38” até o marco M-111, de coordenada N = 
9.876.029,76m e E = 284.295,21m; 0,82 m e azimute plano 231°26’58” 
até o marco M-112, de coordenada N = 9.876.029,25m e E = 284.294,57m; 
0,50 m e azimute plano 228°16’14” até o marco M-113, de coordenada N 
= 9.876.028,92m e E = 284.294,20m; 43,54 m e azimute plano 228°33’24” 
até o marco M-114, de coordenada N = 9.876.000,10m e E = 284.261,56m; 
1,40 m e azimute plano 226°44’09” até o marco M-115, de coordenada N 
= 9.875.999,14m e E = 284.260,54m; 1,41 m e azimute plano 222°24’38” 
até o marco M-116, de coordenada N = 9.875.998,10m e E = 284.259,59m; 
46,93 m e azimute plano 220°29’19” até o marco M-117, de coordenada N 
= 9.875.962,41m e E = 284.229,12m; 0,18 m e azimute plano 220°36’05” 
até o marco M-118, de coordenada N = 9.875.962,27m e E = 284.229,00m; 
0,99 m e azimute plano 218°01’38” até o marco M-119, de coordenada N 
= 9.875.961,49m e E = 284.228,39m; 37,39 m e azimute plano 217°07’49” 
até o marco M-120, de coordenada N = 9.875.931,68m e E = 284.205,82m; 
1,22 m e azimute plano 215°38’49” até o marco M-121, de coordenada N 
= 9.875.930,69m e E = 284.205,11m; 49,20 m e azimute plano 213°38’07” 
até o marco M-122, de coordenada N = 9.875.889,73m e E = 284.177,86m; 
1,28 m e azimute plano 211°57’29” até o marco M-123, de coordenada N 
= 9.875.888,64m e E = 284.177,18m; 0,30 m e azimute plano 208°18’03” 
até o marco M-124, de coordenada N = 9.875.888,38m e E = 284.177,04m; 
50,51 m e azimute plano 209°07’58” até o marco M-125, de coordenada N 
= 9.875.844,26m e E = 284.152,45m; 1,67 m e azimute plano 206°43’07” 
até o marco M-126, de coordenada N = 9.875.842,77m e E = 284.151,70m; 
80,89 m e azimute plano 204°19’30” até o marco M-127, de coordenada N 
= 9.875.769,06m e E = 284.118,38m; 232,92 m e azimute plano 
205°10’59” até o marco M-128, de coordenada N = 9.875.558,28m e E = 
284.019,27m; 0,31 m e azimute plano 204°54’17” até o marco M-129, de 
coordenada N = 9.875.558,00m e E = 284.019,14m; 15,41 m e azimute 
plano 204°15’11” até o marco M-130, de coordenada N = 9.875.543,95m 
e E = 284.012,81m; 56,61 m e azimute plano 204°16’59” até o marco 
M-131, de coordenada N = 9.875.492,35m e E = 283.989,53m; 57,28 m 
e azimute plano 204°17’15” até o marco M-132, de coordenada N = 
9.875.440,14m e E = 283.965,97m; 146,57 m e azimute plano 204°42’54” 
até o marco M-133, de coordenada N = 9.875.307,00m e E = 283.904,69m; 
4,84 m e azimute plano 250°58’00” até o marco M-134, de coordenada N 
= 9.875.305,42m e E = 283.900,11m; 11,52 m e azimute plano 256°39’05” 
até o marco M-135, de coordenada N = 9.875.302,76m e E = 283.888,90m;  
deste, segue pela faixa de domínio pela Margem direita (sentido sudeste-
noroeste) da rodovia Estadual Pa-448; com a seguinte distância  11,97 m 
e azimute plano 265°52’49” até o marco M-136, de coordenada N = 
9.875.301,90m e E = 283.876,96m; 5,87 m e azimute plano 282°11’25” 
até o marco M-137, de coordenada N = 9.875.303,14m e E = 283.871,22m; 
80,72 m e azimute plano 315°05’43” até o marco M-138, de coordenada N 
= 9.875.360,31m e E = 283.814,24m; 101,14 m e azimute plano 
316°30’37” até o marco M-139, de coordenada N = 9.875.433,69m e E = 
283.744,63m; 77,02 m e azimute plano 317°18’54” até o marco M-140, de 
coordenada N = 9.875.490,31m e E = 283.692,41m; 33,79 m e azimute 
plano 317°18’52” até o marco M-141, de coordenada N = 9.875.515,15m 
e E = 283.669,50m; 0,46 m e azimute plano 315°52’53” até o marco 
M-142, de coordenada N = 9.875.515,48m e E = 283.669,18m; 105,25 m 
e azimute plano 316°00’31” até o marco M-143, de coordenada N = 
9.875.591,20m e E = 283.596,08m; 112,90 m e azimute plano 328°49’13” 
até o marco M-144, de coordenada N = 9.875.687,79m e E = 283.537,63m; 
38,34 m e azimute plano 333°02’26” até o marco M-145, de coordenada N 
= 9.875.721,96m e E = 283.520,25m; 1,08 m e azimute plano 331°46’16” 
até o marco M-146, de coordenada N = 9.875.722,91m e E = 283.519,74m; 
1,46 m e azimute plano 327°37’10” até o marco M-147, de coordenada N 
= 9.875.724,14m e E = 283.518,96m; 1,45 m e azimute plano 323°40’57” 
até o marco M-148, de coordenada N = 9.875.725,31m e E = 283.518,10m; 
48,95 m e azimute plano 321°37’38” até o marco M-149, de coordenada N 
= 9.875.763,69m e E = 283.487,71m; 168,75 m e azimute plano 
322°07’30” até o marco M-150, de coordenada N = 9.875.896,89m e E = 
283.384,11m; 0,29 m e azimute plano 321°57’11” até o marco M-151, de 
coordenada N = 9.875.897,12m e E = 283.383,93m; 147,47 m e azimute 
plano 321°17’15” até o marco M-152, de coordenada N = 9.876.012,19m 
e E = 283.291,70m; 32,74 m e azimute plano 321°17’57” até o marco 
M-153, de coordenada N = 9.876.037,74m e E = 283.271,23m; 0,14 m e 
azimute plano 320°42’38” até o marco M-154, de coordenada N = 
9.876.037,85m e E = 283.271,14m; 87,28 m e azimute plano 320°52’40” 
até o marco M-155, de coordenada N = 9.876.105,56m e E = 283.216,07m; 
197,13 m e azimute plano 320°52’48” até o marco M-156, de coordenada 
N = 9.876.258,50m e E = 283.091,69m; 133,63 m e azimute plano 
320°52’37” até o marco M-157, de coordenada N = 9.876.362,17m e E = 
283.007,37m; 56,47 m e azimute plano 321°26’58” até o marco M-158, de 
coordenada N = 9.876.406,33m e E = 282.972,18m; 0,52 m e azimute 
plano 320°28’39” até o marco M-159, de coordenada N = 9.876.406,73m 
e E = 282.971,85m; 2,21 m e azimute plano 316°50’09” até o marco 
M-160, de coordenada N = 9.876.408,34m e E = 282.970,34m; 44,93 m 
e azimute plano 313°39’23” até o marco M-161, de coordenada N = 
9.876.439,36m e E = 282.937,83m; 1,29 m e azimute plano 311°51’18” 
até o marco M-162, de coordenada N = 9.876.440,22m e E = 282.936,87m; 
2,14 m e azimute plano 306°48’58” até o marco M-163, de coordenada N 
= 9.876.441,50m e E = 282.935,16m; 93,86 m e azimute plano 303°49’56” 

até o marco M-164, de coordenada N = 9.876.493,76m e E = 282.857,19m; 
53,98 m e azimute plano 305°28’38” até o marco M-165, de coordenada N 
= 9.876.525,09m e E = 282.813,23m; 14,33 m e azimute plano 305°15’15” 
até o marco M-166, de coordenada N = 9.876.533,36m e E = 282.801,53m; 
35,81 m e azimute plano 305°17’32” até o marco M-167, de coordenada N 
= 9.876.554,05m e E = 282.772,30m; 31,54 m e azimute plano 309°31’10” 
até o marco M-168, de coordenada N = 9.876.574,12m e E = 282.747,97m; 
212,39 m e azimute plano 318°25’20” até o marco M-169, de coordenada 
N = 9.876.733,00m e E = 282.607,02m; 39,04 m e azimute plano 
318°11’14” até o marco M-170, de coordenada N = 9.876.762,10m e E = 
282.580,99m; 170,70 m e azimute plano 318°11’21” até o marco M-171, 
de coordenada N = 9.876.889,33m e E = 282.467,19m; 157,20 m e 
azimute plano 318°17’34” até o marco M-172, de coordenada N = 
9.877.006,69m e E = 282.362,60m; 0,47 m e azimute plano 318°28’06” 
até o marco M-173, de coordenada N = 9.877.007,04m e E = 282.362,29m; 
108,46 m e azimute plano 316°58’08” até o marco M-174, de coordenada 
N = 9.877.086,32m e E = 282.288,28m; 36,95 m e azimute plano 
316°57’46” até o marco M-175, de coordenada N = 9.877.113,33m e E = 
282.263,06m; 0,94 m e azimute plano 315°25’51” até o marco M-176, de 
coordenada N = 9.877.114,00m e E = 282.262,40m; 59,54 m e azimute 
plano 314°15’05” até o marco M-177, de coordenada N = 9.877.155,55m 
e E = 282.219,75m; 0,76 m e azimute plano 312°52’44” até o marco 
M-178, de coordenada N = 9.877.156,07m e E = 282.219,19m; 50,23 m 
e azimute plano 312°02’48” até o marco M-179, de coordenada N = 
9.877.189,71m e E = 282.181,89m; 0,37 m e azimute plano 310°36’05” 
até o marco M-180, de coordenada N = 9.877.189,95m e E = 282.181,61m; 
88,91 m e azimute plano 310°59’29” até o marco M-181, de coordenada N 
= 9.877.248,27m e E = 282.114,50m; 163,75 m e azimute plano 
311°04’13” até o marco M-182, de coordenada N = 9.877.355,85m e E = 
281.991,05m; 8,73 m e azimute plano 312°04’30” até o marco M-183, de 
coordenada N = 9.877.361,70m e E = 281.984,57m; 167,76 m e azimute 
plano 312°04’36” até o marco M-184, de coordenada N = 9.877.474,12m 
e E = 281.860,05m; 36,10 m e azimute plano 319°53’59” até o marco 
M-185, de coordenada N = 9.877.501,73m e E = 281.836,80m; 27,41 m 
e azimute plano 337°47’42” até o marco M-186, de coordenada N = 
9.877.527,11m e E = 281.826,44m; 22,46 m e azimute plano 342°24’14” 
até o marco M-187, de coordenada N = 9.877.548,52m e E = 281.819,65m; 
12,08 m e azimute plano 342°30’37” até o marco M-188, de coordenada N 
= 9.877.560,04m e E = 281.816,02m; 20,61 m e azimute plano 355°42’52” 
até o marco M-189, de coordenada N = 9.877.580,59m e E = 281.814,48m; 
20,76 m e azimute plano 358°10’41” até o marco M-190, de coordenada N 
= 9.877.601,34m e E = 281.813,82m; 0,17 m e azimute plano 356°38’01” 
até o marco M-191, de coordenada N = 9.877.601,51m e E = 281.813,81m; 
30,85 m e azimute plano 357°40’39” até o marco M-192, de coordenada N 
= 9.877.632,33m e E = 281.812,56m; 65,64 m e azimute plano 0°03’40” 
até o marco M-193, de coordenada N = 9.877.697,97m e E = 281.812,63m; 
67,90 m e azimute plano 0°51’39” até o marco M-194, de coordenada N = 
9.877.765,86m e E = 281.813,65m; 101,44 m e azimute plano 0°51’51” 
até o marco M-195, de coordenada N = 9.877.867,29m e E = 281.815,18m; 
111,75 m e azimute plano 0°57’50” até o marco M-196, de coordenada N 
= 9.877.979,02m e E = 281.817,06m; 0,35 m e azimute plano 0°00’00” 
até o marco M-197, de coordenada N = 9.877.979,37m e E = 281.817,06m; 
0,39 m e azimute plano 0°00’00” até o marco M-198, de coordenada N = 
9.877.979,76m e E = 281.817,06m; 159,40 m e azimute plano 358°50’46” 
até o marco M-199, de coordenada N = 9.878.139,13m e E = 281.813,85m; 
0,18 m e azimute plano 0°00’00” até o marco M-200, de coordenada N = 
9.878.139,31m e E = 281.813,85m; 17,68 m e azimute plano 358°18’52” 
até o marco M-201, de coordenada N = 9.878.156,98m e E = 281.813,33m; 
53,30 m e azimute plano 358°19’22” até o marco M-202, de coordenada N 
= 9.878.210,26m e E = 281.811,77m; 1,85 m e azimute plano 355°38’56” 
até o marco M-203, de coordenada N = 9.878.212,10m e E = 281.811,63m; 
27,72 m e azimute plano 353°02’21” até o marco M-204, de coordenada N 
= 9.878.239,62m e E = 281.808,27m; 1,06 m e azimute plano 351°20’09” 
até o marco M-205, de coordenada N = 9.878.240,67m e E = 281.808,11m; 
1,62 m e azimute plano 347°30’35” até o marco M-206, de coordenada N 
= 9.878.242,25m e E = 281.807,76m; 32,24 m e azimute plano 345°21’21” 
até o marco M-207, de coordenada N = 9.878.273,44m e E = 281.799,61m; 
1,88 m e azimute plano 342°37’40” até o marco M-208, de coordenada N 
= 9.878.275,23m e E = 281.799,05m; 2,52 m e azimute plano 336°23’01” 
até o marco M-209, de coordenada N = 9.878.277,54m e E = 281.798,04m; 
91,16 m e azimute plano 332°44’37” até o marco M-210, de coordenada N 
= 9.878.358,58m e E = 281.756,29m; 49,03 m e azimute plano 334°08’45” 
até o marco M-211, de coordenada N = 9.878.402,70m e E = 281.734,91m; 
1,14 m e azimute plano 332°18’42” até o marco M-212, de coordenada N 
= 9.878.403,71m e E = 281.734,38m; 56,17 m e azimute plano 330°52’30” 
até o marco M-213, de coordenada N = 9.878.452,78m e E = 281.707,04m; 
0,31 m e azimute plano 329°20’58” até o marco M-214, de coordenada N 
= 9.878.453,05m e E = 281.706,88m; 0,34 m e azimute plano 329°37’15” 
até o marco M-215, de coordenada N = 9.878.453,34m e E = 281.706,71m; 
30,16 m e azimute plano 329°00’13” até o marco M-216, de coordenada N 
= 9.878.479,19m e E = 281.691,18m; 1,57 m e azimute plano 326°24’40” 
até o marco M-217, de coordenada N = 9.878.480,50m e E = 281.690,31m; 
1,58 m e azimute plano 322°28’33” até o marco M-218, de coordenada N 
= 9.878.481,75m e E = 281.689,35m; 0,55 m e azimute plano 318°42’55” 
até o marco M-219, de coordenada N = 9.878.482,16m e E = 281.688,99m; 
28,14 m e azimute plano 318°25’45” até o marco M-220, de coordenada N 
= 9.878.503,21m e E = 281.670,32m; 1,48 m e azimute plano 316°22’14” 
até o marco M-221, de coordenada N = 9.878.504,28m e E = 281.669,30m; 
1,48 m e azimute plano 311°59’14” até o marco M-222, de coordenada N 
= 9.878.505,27m e E = 281.668,20m; 1,83 m e azimute plano 307°14’41” 
até o marco M-223, de coordenada N = 9.878.506,38m e E = 281.666,74m; 
23,95 m e azimute plano 304°41’32” até o marco M-224, de coordenada N 



40  diário oficial Nº 34.921 Terça-feira, 05 DE ABRIL DE 2022

= 9.878.520,01m e E = 281.647,05m; 1,65 m e azimute plano 302°37’51” 
até o marco M-225, de coordenada N = 9.878.520,90m e E = 281.645,66m; 
0,93 m e azimute plano 298°13’02” até o marco M-226, de coordenada N 
= 9.878.521,34m e E = 281.644,84m; 71,71 m e azimute plano 297°18’30” 
até o marco M-227, de coordenada N = 9.878.554,24m e E = 281.581,12m; 
165,02 m e azimute plano 297°38’34” até o marco M-228, de coordenada 
N = 9.878.630,80m e E = 281.434,94m; 158,29 m e azimute plano 
297°38’36” até o marco M-229, de coordenada N = 9.878.704,24m e E = 
281.294,72m; 0,17 m e azimute plano 298°04’21” até o marco M-230, de 
coordenada N = 9.878.704,32m e E = 281.294,57m; 350,39 m e azimute 
plano 297°08’47” até o marco M-231, de coordenada N = 9.878.864,19m 
e E = 280.982,78m; 53,73 m e azimute plano 297°08’32” até o marco 
M-232, de coordenada N = 9.878.888,70m e E = 280.934,97m; 122,32 m 
e azimute plano 298°16’44” até o marco M-233, de coordenada N = 
9.878.946,65m e E = 280.827,25m; 0,73 m e azimute plano 297°36’47” 
até o marco M-234, de coordenada N = 9.878.946,99m e E = 280.826,60m; 
76,97 m e azimute plano 296°10’20” até o marco M-235, de coordenada N 
= 9.878.980,94m e E = 280.757,52m; 2,16 m e azimute plano 292°53’06” 
até o marco M-236, de coordenada N = 9.878.981,78m e E = 280.755,53m; 
0,23 m e azimute plano 289°58’59” até o marco M-237, de coordenada N 
= 9.878.981,86m e E = 280.755,31m; 231,03 m e azimute plano 
289°17’23” até o marco M-238, de coordenada N = 9.879.058,18m e E = 
280.537,25m; 38,81 m e azimute plano 289°58’50” até o marco M-239, de 
coordenada N = 9.879.071,44m e E = 280.500,78m; 95,67 m e azimute 
plano 293°30’28” até o marco M-240, de coordenada N = 9.879.109,60m 
e E = 280.413,05m; 70,26 m e azimute plano 296°01’05” até o marco 
M-241, de coordenada N = 9.879.140,42m e E = 280.349,91m; 105,49 m 
e azimute plano 296°01’15” até o marco M-242, de coordenada N = 
9.879.186,70m e E = 280.255,11m; 2,12 m e azimute plano 293°03’24” 
até o marco M-243, de coordenada N = 9.879.187,53m e E = 280.253,16m; 
1,08 m e azimute plano 288°26’06” até o marco M-244, de coordenada N 
= 9.879.187,87m e E = 280.252,14m; 93,49 m e azimute plano 286°51’26” 
até o marco M-245, de coordenada N = 9.879.214,98m e E = 280.162,67m; 
2,25 m e azimute plano 283°36’16” até o marco M-246, de coordenada N 
= 9.879.215,51m e E = 280.160,48m; 49,65 m e azimute plano 280°23’52” 
até o marco M-247, de coordenada N = 9.879.224,47m e E = 280.111,65m; 
deste, segue pelo limite Municipal iBGE 2020 entre Tracuateua e capane-
ma, com a seguinte distância  101,50 m e azimute plano 344°55’48” até o 
marco M-248, de coordenada N = 9.879.322,48m e E = 280.085,26m; 
256,80 m e azimute plano 339°05’34” até o marco M-249, de coordenada 
N = 9.879.562,37m e E = 279.993,62m; 236,15 m e azimute plano 
339°05’35” até o marco M-250, de coordenada N = 9.879.782,97m e E = 
279.909,35m; 288,67 m e azimute plano 326°33’51” até o marco M-251, 
de coordenada N = 9.880.023,87m e E = 279.750,29m; 36,27 m e azimu-
te plano 326°33’35” até o marco M-252, de coordenada N = 9.880.054,14m 
e E = 279.730,30m; 57,77 m e azimute plano 318°25’27” até o marco 
M-253, de coordenada N = 9.880.097,36m e E = 279.691,96m; 83,33 m 
e azimute plano 318°25’12” até o marco M-254, de coordenada N = 
9.880.159,69m e E = 279.636,66m; 219,72 m e azimute plano 318°25’14” 
até o marco M-255, de coordenada N = 9.880.324,05m e E = 279.490,84m;  
208,25 m e azimute plano 308°53’15” até o marco P-001, de coordenada 
N = 9.880.454,79m e E = 279.328,74m; deste, segue pela Margem direi-
ta do igarapé açaiteua, com a seguinte distância: 6.581,86 m até o marco 
M-256, de coordenada N = 9.883.215,85m e E = 281.495,91m; deste, 
segue pela faixa de domínio pela Margem direita (sentido Noroeste-Su-
deste) do ramal sem denominação, com a seguinte distância:  39,10 m e 
azimute plano 116°41’22” até o marco M-257, de coordenada N = 
9.883.198,29m e E = 281.530,84m; 0,83 m e azimute plano 113°28’16” 
até o marco M-258, de coordenada N = 9.883.197,96m e E = 281.531,60m; 
0,61 m e azimute plano 107°14’29” até o marco M-259, de coordenada N 
= 9.883.197,78m e E = 281.532,18m; 0,61 m e azimute plano 102°13’30” 
até o marco M-260, de coordenada N = 9.883.197,65m e E = 281.532,78m; 
0,61 m e azimute plano 97°35’41” até o marco M-261, de coordenada N = 
9.883.197,57m e E = 281.533,38m; 0,61 m e azimute plano 92°48’56” até 
o marco M-262, de coordenada N = 9.883.197,54m e E = 281.533,99m; 
0,61 m e azimute plano 87°11’04” até o marco M-263, de coordenada N = 
9.883.197,57m e E = 281.534,60m; 0,62 m e azimute plano 82°31’42” até 
o marco M-264, de coordenada N = 9.883.197,65m e E = 281.535,21m; 
0,15 m e azimute plano 78°41’24” até o marco M-265, de coordenada N = 
9.883.197,68m e E = 281.535,36m; 20,91 m e azimute plano 78°39’48” 
até o marco M-266, de coordenada N = 9.883.201,79m e E = 281.555,86m; 
0,53 m e azimute plano 75°41’59” até o marco M-267, de coordenada N = 
9.883.201,92m e E = 281.556,37m; 0,53 m e azimute plano 72°34’55” até 
o marco M-268, de coordenada N = 9.883.202,08m e E = 281.556,88m; 
0,14 m e azimute plano 68°57’45” até o marco M-269, de coordenada N = 
9.883.202,13m e E = 281.557,01m; 20,52 m e azimute plano 68°50’10” 
até o marco M-270, de coordenada N = 9.883.209,54m e E = 281.576,15m; 
0,49 m e azimute plano 67°06’34” até o marco M-271, de coordenada N = 
9.883.209,73m e E = 281.576,60m; 0,48 m e azimute plano 62°54’16” até 
o marco M-272, de coordenada N = 9.883.209,95m e E = 281.577,03m; 
23,40 m e azimute plano 60°52’18” até o marco M-273, de coordenada N 
= 9.883.221,34m e E = 281.597,47m; 0,12 m e azimute plano 59°02’10” 
até o marco M-274, de coordenada N = 9.883.221,40m e E = 281.597,57m; 
0,16 m e azimute plano 60°15’18” até o marco M-275, de coordenada N = 
9.883.221,48m e E = 281.597,71m; 18,00 m e azimute plano 58°37’56” 
até o marco M-276, de coordenada N = 9.883.230,85m e E = 281.613,08m; 
20,29 m e azimute plano 79°36’33” até o marco M-277, de coordenada N 
= 9.883.234,51m e E = 281.633,04m; 60,04 m e azimute plano 100°04’22” 
até o marco M-278, de coordenada N = 9.883.224,01m e E = 281.692,15m; 
24,59 m e azimute plano 110°20’36” até o marco M-279, de coordenada N 
= 9.883.215,46m e E = 281.715,21m; 17,09 m e azimute plano 126°04’18” 
até o marco M-280, de coordenada N = 9.883.205,40m e E = 281.729,02m; 

26,09 m e azimute plano 140°20’06” até o marco M-281, de coordenada N 
= 9.883.185,32m e E = 281.745,67m; 27,41 m e azimute plano 160°44’44” 
até o marco M-282, de coordenada N = 9.883.159,44m e E = 281.754,71m; 
0,09 m e azimute plano 161°33’54” até o marco M-283, de coordenada N 
= 9.883.159,35m e E = 281.754,74m; 0,14 m e azimute plano 158°57’45” 
até o marco M-284, de coordenada N = 9.883.159,22m e E = 281.754,79m; 
1,73 m e azimute plano 158°56’19” até o marco M-285, de coordenada N 
= 9.883.157,61m e E = 281.755,41m; 18,81 m e azimute plano 158°50’16” 
até o marco M-286, de coordenada N = 9.883.140,07m e E = 281.762,20m; 
0,54 m e azimute plano 155°49’15” até o marco M-287, de coordenada N 
= 9.883.139,58m e E = 281.762,42m; 0,54 m e azimute plano 152°29’17” 
até o marco M-288, de coordenada N = 9.883.139,10m e E = 281.762,67m; 
0,62 m e azimute plano 147°36’01” até o marco M-289, de coordenada N 
= 9.883.138,58m e E = 281.763,00m; 0,61 m e azimute plano 142°22’26” 
até o marco M-290, de coordenada N = 9.883.138,10m e E = 281.763,37m; 
0,61 m e azimute plano 137°39’47” até o marco M-291, de coordenada N 
= 9.883.137,65m e E = 281.763,78m; 0,61 m e azimute plano 132°20’13” 
até o marco M-292, de coordenada N = 9.883.137,24m e E = 281.764,23m; 
0,62 m e azimute plano 127°47’38” até o marco M-293, de coordenada N 
= 9.883.136,86m e E = 281.764,72m; 0,60 m e azimute plano 122°06’23” 
até o marco M-294, de coordenada N = 9.883.136,54m e E = 281.765,23m; 
0,77 m e azimute plano 116°53’46” até o marco M-295, de coordenada N 
= 9.883.136,19m e E = 281.765,92m; 20,30 m e azimute plano 113°40’23” 
até o marco M-296, de coordenada N = 9.883.128,04m e E = 281.784,51m; 
0,45 m e azimute plano 112°02’10” até o marco M-297, de coordenada N 
= 9.883.127,87m e E = 281.784,93m; 0,61 m e azimute plano 107°14’29” 
até o marco M-298, de coordenada N = 9.883.127,69m e E = 281.785,51m; 
0,61 m e azimute plano 102°13’30” até o marco M-299, de coordenada N 
= 9.883.127,56m e E = 281.786,11m; 0,61 m e azimute plano 97°35’41” 
até o marco M-300, de coordenada N = 9.883.127,48m e E = 281.786,71m; 
0,61 m e azimute plano 92°48’56” até o marco M-301, de coordenada N = 
9.883.127,45m e E = 281.787,32m; 0,24 m e azimute plano 87°36’51” até 
o marco M-302, de coordenada N = 9.883.127,46m e E = 281.787,56m; 
23,83 m e azimute plano 88°01’42” até o marco M-303, de coordenada N 
= 9.883.128,28m e E = 281.811,38m; 0,50 m e azimute plano 85°25’34” 
até o marco M-304, de coordenada N = 9.883.128,32m e E = 281.811,88m; 
0,48 m e azimute plano 82°52’30” até o marco M-305, de coordenada N = 
9.883.128,38m e E = 281.812,36m; 0,49 m e azimute plano 77°05’33” até 
o marco M-306, de coordenada N = 9.883.128,49m e E = 281.812,84m; 
0,49 m e azimute plano 74°32’20” até o marco M-307, de coordenada N = 
9.883.128,62m e E = 281.813,31m; 43,74 m e azimute plano 71°59’45” 
até o marco M-308, de coordenada N = 9.883.142,14m e E = 281.854,91m; 
0,25 m e azimute plano 71°33’54” até o marco M-309, de coordenada N = 
9.883.142,22m e E = 281.855,15m; 0,50 m e azimute plano 67°33’26” até 
o marco M-310, de coordenada N = 9.883.142,41m e E = 281.855,61m; 
30,19 m e azimute plano 65°51’16” até o marco M-311, de coordenada N 
= 9.883.154,76m e E = 281.883,16m; 29,06 m e azimute plano 146°49’26” 
até o marco M-312, de coordenada N = 9.883.130,44m e E = 281.899,06m; 
37,08 m e azimute plano 153°29’25” até o marco M-313, de coordenada N 
= 9.883.097,26m e E = 281.915,61m; 30,40 m e azimute plano 155°15’52” 
até o marco M-314, de coordenada N = 9.883.069,65m e E = 281.928,33m; 
0,42 m e azimute plano 153°26’06” até o marco M-315, de coordenada N 
= 9.883.069,27m e E = 281.928,52m; 26,95 m e azimute plano 151°47’24” 
até o marco M-316, de coordenada N = 9.883.045,52m e E = 281.941,26m; 
0,21 m e azimute plano 152°14’29” até o marco M-317, de coordenada N 
= 9.883.045,33m e E = 281.941,36m; 0,62 m e azimute plano 147°36’01” 
até o marco M-318, de coordenada N = 9.883.044,81m e E = 281.941,69m; 
0,61 m e azimute plano 142°22’26” até o marco M-319, de coordenada N 
= 9.883.044,33m e E = 281.942,06m; 0,80 m e azimute plano 136°31’15” 
até o marco M-320, de coordenada N = 9.883.043,75m e E = 281.942,61m; 
22,67 m e azimute plano 133°26’42” até o marco M-321, de coordenada N 
= 9.883.028,16m e E = 281.959,07m; 57,39 m e azimute plano 137°52’02” 
até o marco M-322, de coordenada N = 9.882.985,60m e E = 281.997,57m; 
0,45 m e azimute plano 135°54’34” até o marco M-323, de coordenada N 
= 9.882.985,28m e E = 281.997,88m; 0,45 m e azimute plano 132°16’25” 
até o marco M-324, de coordenada N = 9.882.984,98m e E = 281.998,21m; 
26,29 m e azimute plano 130°31’32” até o marco M-325, de coordenada N 
= 9.882.967,90m e E = 282.018,19m; 0,06 m e azimute plano 128°39’35” 
até o marco M-326, de coordenada N = 9.882.967,86m e E = 282.018,24m; 
0,61 m e azimute plano 127°03’24” até o marco M-327, de coordenada N 
= 9.882.967,49m e E = 282.018,73m; 0,61 m e azimute plano 122°54’19” 
até o marco M-328, de coordenada N = 9.882.967,16m e E = 282.019,24m; 
0,50 m e azimute plano 117°35’50” até o marco M-329, de coordenada N 
= 9.882.966,93m e E = 282.019,68m; 0,50 m e azimute plano 113°29’55” 
até o marco M-330, de coordenada N = 9.882.966,73m e E = 282.020,14m; 
19,30 m e azimute plano 111°46’46” até o marco M-331, de coordenada N 
= 9.882.959,57m e E = 282.038,06m; 0,22 m e azimute plano 110°51’16” 
até o marco M-332, de coordenada N = 9.882.959,49m e E = 282.038,27m; 
0,61 m e azimute plano 108°08’17” até o marco M-333, de coordenada N 
= 9.882.959,30m e E = 282.038,85m; 0,61 m e azimute plano 102°13’30” 
até o marco M-334, de coordenada N = 9.882.959,17m e E = 282.039,45m; 
0,83 m e azimute plano 96°11’19” até o marco M-335, de coordenada N = 
9.882.959,08m e E = 282.040,28m; 19,85 m e azimute plano 93°05’25” 
até o marco M-336, de coordenada N = 9.882.958,01m e E = 282.060,10m; 
9,28 m e azimute plano 125°26’14” até o marco M-337, de coordenada N 
= 9.882.952,63m e E = 282.067,66m; 25,98 m e azimute plano 177°10’34” 
até o marco M-338, de coordenada N = 9.882.926,68m e E = 282.068,94m; 
19,56 m e azimute plano 205°22’22” até o marco M-339, de coordenada N 
= 9.882.909,01m e E = 282.060,56m; 0,48 m e azimute plano 204°26’38” 
até o marco M-340, de coordenada N = 9.882.908,57m e E = 282.060,36m; 
46,34 m e azimute plano 201°24’15” até o marco M-341, de coordenada N 
= 9.882.865,43m e E = 282.043,45m; 0,19 m e azimute plano 201°15’02” 
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até o marco M-342, de coordenada N = 9.882.865,25m e E = 282.043,38m; 
28,91 m e azimute plano 199°42’26” até o marco M-343, de coordenada N 
= 9.882.838,03m e E = 282.033,63m; 0,26 m e azimute plano 197°44’41” 
até o marco M-344, de coordenada N = 9.882.837,78m e E = 282.033,55m; 
26,99 m e azimute plano 197°35’45” até o marco M-345, de coordenada N 
= 9.882.812,05m e E = 282.025,39m; 0,47 m e azimute plano 196°06’48” 
até o marco M-346, de coordenada N = 9.882.811,60m e E = 282.025,26m; 
0,47 m e azimute plano 192°15’53” até o marco M-347, de coordenada N 
= 9.882.811,14m e E = 282.025,16m; 0,50 m e azimute plano 187°58’11” 
até o marco M-348, de coordenada N = 9.882.810,64m e E = 282.025,09m; 
0,51 m e azimute plano 183°21’59” até o marco M-349, de coordenada N 
= 9.882.810,13m e E = 282.025,06m; 14,61 m e azimute plano 181°38’52” 
até o marco M-350, de coordenada N = 9.882.795,53m e E = 282.024,64m; 
20,08 m e azimute plano 185°27’28” até o marco M-351, de coordenada N 
= 9.882.775,54m e E = 282.022,73m; 15,30 m e azimute plano 192°45’52” 
até o marco M-352, de coordenada N = 9.882.760,62m e E = 282.019,35m; 
18,59 m e azimute plano 201°59’04” até o marco M-353, de coordenada N 
= 9.882.743,38m e E = 282.012,39m; 44,07 m e azimute plano 207°05’18” 
até o marco M-354, de coordenada N = 9.882.704,14m e E = 281.992,32m; 
22,53 m e azimute plano 213°18’08” até o marco M-355, de coordenada N 
= 9.882.685,31m e E = 281.979,95m; 0,41 m e azimute plano 210°57’50” 
até o marco M-356, de coordenada N = 9.882.684,96m e E = 281.979,74m; 
0,65 m e azimute plano 207°21’00” até o marco M-357, de coordenada N 
= 9.882.684,38m e E = 281.979,44m; 26,29 m e azimute plano 204°38’06” 
até o marco M-358, de coordenada N = 9.882.660,48m e E = 281.968,48m; 
0,56 m e azimute plano 201°59’28” até o marco M-359, de coordenada N 
= 9.882.659,96m e E = 281.968,27m; 24,30 m e azimute plano 200°01’24” 
até o marco M-360, de coordenada N = 9.882.637,13m e E = 281.959,95m; 
0,12 m e azimute plano 199°58’59” até o marco M-361, de coordenada N 
= 9.882.637,02m e E = 281.959,91m; 28,37 m e azimute plano 199°01’44” 
até o marco M-362, de coordenada N = 9.882.610,20m e E = 281.950,66m; 
24,43 m e azimute plano 203°26’53” até o marco M-363, de coordenada N 
= 9.882.587,79m e E = 281.940,94m; 27,75 m e azimute plano 206°40’33” 
até o marco M-364, de coordenada N = 9.882.562,99m e E = 281.928,48m; 
34,83 m e azimute plano 206°33’01” até o marco M-365, de coordenada N 
= 9.882.531,83m e E = 281.912,91m; 13,32 m e azimute plano 210°12’14” 
até o marco M-366, de coordenada N = 9.882.520,32m e E = 281.906,21m; 
0,54 m e azimute plano 207°30’43” até o marco M-367, de coordenada N 
= 9.882.519,84m e E = 281.905,96m; 0,52 m e azimute plano 203°37’46” 
até o marco M-368, de coordenada N = 9.882.519,36m e E = 281.905,75m; 
11,29 m e azimute plano 201°24’20” até o marco M-369, de coordenada N 
= 9.882.508,85m e E = 281.901,63m; 13,89 m e azimute plano 203°22’19” 
até o marco M-370, de coordenada N = 9.882.496,10m e E = 281.896,12m; 
57,04 m e azimute plano 210°39’38” até o marco M-371, de coordenada N 
= 9.882.447,03m e E = 281.867,03m; 0,09 m e azimute plano 215°32’16” 
até o marco M-372, de coordenada N = 9.882.446,96m e E = 281.866,98m; 
24,99 m e azimute plano 209°55’47” até o marco M-373, de coordenada N 
= 9.882.425,30m e E = 281.854,51m; 12,47 m e azimute plano 212°39’29” 
até o marco M-374, de coordenada N = 9.882.414,80m e E = 281.847,78m; 
0,32 m e azimute plano 212°11’45” até o marco M-375, de coordenada N 
= 9.882.414,53m e E = 281.847,61m; 0,62 m e azimute plano 206°58’49” 
até o marco M-376, de coordenada N = 9.882.413,98m e E = 281.847,33m; 
0,61 m e azimute plano 202°19’43” até o marco M-377, de coordenada N 
= 9.882.413,42m e E = 281.847,10m; 0,61 m e azimute plano 198°08’17” 
até o marco M-378, de coordenada N = 9.882.412,84m e E = 281.846,91m; 
0,61 m e azimute plano 192°13’30” até o marco M-379, de coordenada N 
= 9.882.412,24m e E = 281.846,78m; 0,17 m e azimute plano 186°42’35” 
até o marco M-380, de coordenada N = 9.882.412,07m e E = 281.846,76m; 
10,04 m e azimute plano 188°35’24” até o marco M-381, de coordenada N 
= 9.882.402,14m e E = 281.845,26m; 10,65 m e azimute plano 190°55’49” 
até o marco M-382, de coordenada N = 9.882.391,68m e E = 281.843,24m; 
0,12 m e azimute plano 189°27’44” até o marco M-383, de coordenada N 
= 9.882.391,56m e E = 281.843,22m; 0,61 m e azimute plano 187°35’41” 
até o marco M-384, de coordenada N = 9.882.390,96m e E = 281.843,14m; 
0,61 m e azimute plano 182°48’56” até o marco M-385, de coordenada N 
= 9.882.390,35m e E = 281.843,11m; 0,05 m e azimute plano 180°00’00” 
até o marco M-386, de coordenada N = 9.882.390,30m e E = 281.843,11m; 
24,88 m e azimute plano 179°36’31” até o marco M-387, de coordenada N 
= 9.882.365,42m e E = 281.843,28m; 0,32 m e azimute plano 178°12’36” 
até o marco M-388, de coordenada N = 9.882.365,10m e E = 281.843,29m; 
35,51 m e azimute plano 177°02’45” até o marco M-389, de coordenada N 
= 9.882.329,64m e E = 281.845,12m; 0,87 m e azimute plano 173°22’03” 
até o marco M-390, de coordenada N = 9.882.328,78m e E = 281.845,22m; 
0,61 m e azimute plano 167°46’30” até o marco M-391, de coordenada N 
= 9.882.328,18m e E = 281.845,35m; 0,61 m e azimute plano 161°51’43” 
até o marco M-392, de coordenada N = 9.882.327,60m e E = 281.845,54m; 
0,61 m e azimute plano 157°40’17” até o marco M-393, de coordenada N 
= 9.882.327,04m e E = 281.845,77m; 0,62 m e azimute plano 153°01’11” 
até o marco M-394, de coordenada N = 9.882.326,49m e E = 281.846,05m; 
0,61 m e azimute plano 147°05’41” até o marco M-395, de coordenada N 
= 9.882.325,98m e E = 281.846,38m; 0,61 m e azimute plano 142°22’26” 
até o marco M-396, de coordenada N = 9.882.325,50m e E = 281.846,75m; 
0,62 m e azimute plano 136°58’30” até o marco M-397, de coordenada N 
= 9.882.325,05m e E = 281.847,17m; 0,62 m e azimute plano 133°01’30” 
até o marco M-398, de coordenada N = 9.882.324,63m e E = 281.847,62m; 
0,61 m e azimute plano 127°37’34” até o marco M-399, de coordenada N 
= 9.882.324,26m e E = 281.848,10m; 0,62 m e azimute plano 122°23’59” 
até o marco M-400, de coordenada N = 9.882.323,93m e E = 281.848,62m; 
0,61 m e azimute plano 117°24’27” até o marco M-401, de coordenada N 
= 9.882.323,65m e E = 281.849,16m; deste, segue pela faixa de domínio 
pela Margem direita (sentido sul-norte) da travessa Senador lemos, com 
a seguinte distância 0,61 m e azimute plano 112°19’43” até o marco 

M-402, de coordenada N = 9.882.323,42m e E = 281.849,72m; 0,62 m e 
azimute plano 106°57’58” até o marco M-403, de coordenada N = 
9.882.323,24m e E = 281.850,31m; 0,61 m e azimute plano 103°20’55” 
até o marco M-404, de coordenada N = 9.882.323,10m e E = 281.850,90m; 
0,62 m e azimute plano 97°28’18” até o marco M-405, de coordenada N = 
9.882.323,02m e E = 281.851,51m; 0,61 m e azimute plano 91°52’40” até 
o marco M-406, de coordenada N = 9.882.323,00m e E = 281.852,12m; 
0,24 m e azimute plano 90°00’00” até o marco M-407, de coordenada N = 
9.882.323,00m e E = 281.852,36m; 54,44 m e azimute plano 87°56’12” 
até o marco M-408, de coordenada N = 9.882.324,96m e E = 281.906,76m; 
60,78 m e azimute plano 90°06’47” até o marco M-409, de coordenada N 
= 9.882.324,84m e E = 281.967,54m; 0,61 m e azimute plano 87°11’04” 
até o marco M-410, de coordenada N = 9.882.324,87m e E = 281.968,15m; 
0,62 m e azimute plano 82°31’42” até o marco M-411, de coordenada N = 
9.882.324,95m e E = 281.968,76m; 0,30 m e azimute plano 78°18’38” até 
o marco M-412, de coordenada N = 9.882.325,01m e E = 281.969,05m; 
66,05 m e azimute plano 77°34’32” até o marco M-413, de coordenada N 
= 9.882.339,22m e E = 282.033,55m; 0,60 m e azimute plano 75°29’59” 
até o marco M-414, de coordenada N = 9.882.339,37m e E = 282.034,13m; 
52,51 m e azimute plano 72°41’37” até o marco M-415, de coordenada N 
= 9.882.354,99m e E = 282.084,26m; 73,36 m e azimute plano 74°34’10” 
até o marco M-416, de coordenada N = 9.882.374,51m e E = 282.154,98m; 
0,06 m e azimute plano 80°32’16” até o marco M-417, de coordenada N = 
9.882.374,52m e E = 282.155,04m; 70,92 m e azimute plano 74°00’57” 
até o marco M-418, de coordenada N = 9.882.394,05m e E = 282.223,22m; 
0,07 m e azimute plano 74°03’17” até o marco M-419, de coordenada N = 
9.882.394,07m e E = 282.223,29m; 16,94 m e azimute plano 73°26’12” 
até o marco M-420, de coordenada N = 9.882.398,90m e E = 282.239,53m; 
41,96 m e azimute plano 73°27’09” até o marco M-421, de coordenada N 
= 9.882.410,85m e E = 282.279,75m; 131,30 m e azimute plano 74°54’08” 
até o marco M-422, de coordenada N = 9.882.445,05m e E = 282.406,52m; 
0,60 m e azimute plano 72°28’28” até o marco M-423, de coordenada N = 
9.882.445,23m e E = 282.407,09m; 0,57 m e azimute plano 67°27’25” até 
o marco M-424, de coordenada N = 9.882.445,45m e E = 282.407,62m; 
17,47 m e azimute plano 65°17’53” até o marco M-425, de coordenada N 
= 9.882.452,75m e E = 282.423,49m; 81,18 m e azimute plano 74°13’27” 
até o marco M-426, de coordenada N = 9.882.474,82m e E = 282.501,61m; 
48,45 m e azimute plano 75°51’58” até o marco M-427, de coordenada N 
= 9.882.486,65m e E = 282.548,59m; 16,00 m e azimute plano 84°15’39” 
até o marco M-428, de coordenada N = 9.882.488,25m e E = 282.564,51m; 
50,37 m e azimute plano 92°35’39” até o marco M-429, de coordenada N 
= 9.882.485,97m e E = 282.614,83m; 160,21 m e azimute plano 92°56’28” 
até o marco M-430, de coordenada N = 9.882.477,75m e E = 282.774,83m; 
3,66 m e azimute plano 92°58’18” até o marco M-431, de coordenada N = 
9.882.477,56m e E = 282.778,49m; 0,32 m e azimute plano 91°47’24” até 
o marco M-432, de coordenada N = 9.882.477,55m e E = 282.778,81m; 
40,76 m e azimute plano 90°21’05” até o marco M-433, de coordenada N 
= 9.882.477,30m e E = 282.819,57m; 60,35 m e azimute plano 90°37’01” 
até o marco M-434, de coordenada N = 9.882.476,65m e E = 282.879,92m; 
0,08 m e azimute plano 90°00’00” até o marco M-435, de coordenada N = 
9.882.476,65m e E = 282.880,00m; 0,57 m e azimute plano 87°59’26” até 
o marco M-436, de coordenada N = 9.882.476,67m e E = 282.880,57m; 
0,57 m e azimute plano 82°59’55” até o marco M-437, de coordenada N = 
9.882.476,74m e E = 282.881,14m; 20,37 m e azimute plano 80°37’15” 
até o marco M-438, de coordenada N = 9.882.480,06m e E = 282.901,24m; 
0,08 m e azimute plano 82°52’30” até o marco M-439, de coordenada N = 
9.882.480,07m e E = 282.901,32m; 0,55 m e azimute plano 77°28’16” até 
o marco M-440, de coordenada N = 9.882.480,19m e E = 282.901,86m; 
0,54 m e azimute plano 72°53’50” até o marco M-441, de coordenada N = 
9.882.480,35m e E = 282.902,38m; 41,19 m e azimute plano 70°56’25” 
até o marco M-442, de coordenada N = 9.882.493,80m e E = 282.941,31m; 
22,26 m e azimute plano 73°49’42” até o marco M-443, de coordenada N 
= 9.882.500,00m e E = 282.962,69m; 45,99 m e azimute plano 16°09’40” 
até o marco M-444, de coordenada N = 9.882.544,17m e E = 282.975,49m; 
29,27 m e azimute plano 16°53’59” até o marco M-445, de coordenada N 
= 9.882.572,18m e E = 282.984,00m; 13,66 m e azimute plano 16°53’46” 
até o marco M-446, de coordenada N = 9.882.585,25m e E = 282.987,97m; 
11,90 m e azimute plano 16°53’51” até o marco M-447, de coordenada N 
= 9.882.596,64m e E = 282.991,43m; 19,50 m e azimute plano 16°54’07” 
até o marco M-448, de coordenada N = 9.882.615,30m e E = 282.997,10m; 
17,73 m e azimute plano 16°55’20” até o marco M-449, de coordenada N 
= 9.882.632,26m e E = 283.002,26m; 129,40 m e azimute plano 
355°51’55” até o marco M-450, de coordenada N = 9.882.761,32m e E = 
282.992,93m; 97,15 m e azimute plano 18°28’13” até o marco M-451, de 
coordenada N = 9.882.853,47m e E = 283.023,71m; 49,17 m e azimute 
plano 26°41’06” até o marco M-452, de coordenada N = 9.882.897,40m e 
E = 283.045,79m; 19,67 m e azimute plano 26°40’09” até o marco M-453, 
de coordenada N = 9.882.914,98m e E = 283.054,62m; 52,19 m e azimu-
te plano 19°34’51” até o marco M-454, de coordenada N = 9.882.964,15m 
e E = 283.072,11m; 40,70 m e azimute plano 19°34’44” até o marco 
M-455, de coordenada N = 9.883.002,50m e E = 283.085,75m; 40,66 m 
e azimute plano 19°34’17” até o marco M-456, de coordenada N = 
9.883.040,81m e E = 283.099,37m; 41,35 m e azimute plano 19°34’12” 
até o marco M-457, de coordenada N = 9.883.079,77m e E = 283.113,22m; 
119,59 m e azimute plano 18°25’49” até o marco M-458, de coordenada N 
= 9.883.193,23m e E = 283.151,03m; 43,70 m e azimute plano 11°28’10” 
até o marco M-459, de coordenada N = 9.883.236,06m e E = 283.159,72m; 
0,18 m e azimute plano 9°27’44” até o marco M-460, de coordenada N = 
9.883.236,24m e E = 283.159,75m; 0,50 m e azimute plano 7°58’11” até 
o marco M-461, de coordenada N = 9.883.236,74m e E = 283.159,82m; 
24,37 m e azimute plano 5°49’06” até o marco M-462, de coordenada N = 
9.883.260,98m e E = 283.162,29m; 60,36 m e azimute plano 8°09’44” até 



42  diário oficial Nº 34.921 Terça-feira, 05 DE ABRIL DE 2022

o marco M-463, de coordenada N = 9.883.320,73m e E = 283.170,86m; 
0,59 m e azimute plano 5°48’24” até o marco M-464, de coordenada N = 
9.883.321,32m e E = 283.170,92m; 32,59 m e azimute plano 3°18’24” até 
o marco M-465, de coordenada N = 9.883.353,86m e E = 283.172,80m; 
34,80 m e azimute plano 8°13’40” até o marco M-466, de coordenada N = 
9.883.388,30m e E = 283.177,78m; 21,46 m e azimute plano 12°16’05” 
até o marco M-467, de coordenada N = 9.883.409,27m e E = 283.182,34m; 
0,25 m e azimute plano 11°18’36” até o marco M-468, de coordenada N = 
9.883.409,52m e E = 283.182,39m; 17,26 m e azimute plano 10°14’54” 
até o marco M-469, de coordenada N = 9.883.426,50m e E = 283.185,46m; 
0,82 m e azimute plano 6°15’49” até o marco M-470, de coordenada N = 
9.883.427,32m e E = 283.185,55m; 24,41 m e azimute plano 3°21’29” até 
o marco M-471, de coordenada N = 9.883.451,69m e E = 283.186,98m; 
0,41 m e azimute plano 1°23’50” até o marco M-472, de coordenada N = 
9.883.452,10m e E = 283.186,99m; 0,16 m e azimute plano 0°00’00” até 
o marco M-473, de coordenada N = 9.883.452,26m e E = 283.186,99m; 
31,25 m e azimute plano 358°37’29” até o marco M-474, de coordenada N 
= 9.883.483,50m e E = 283.186,24m; 0,69 m e azimute plano 355°51’19” 
até o marco M-475, de coordenada N = 9.883.484,19m e E = 283.186,19m; 
50,64 m e azimute plano 353°00’45” até o marco M-476, de coordenada N 
= 9.883.534,45m e E = 283.180,03m; 0,21 m e azimute plano 351°52’12” 
até o marco M-477, de coordenada N = 9.883.534,66m e E = 283.180,00m; 
21,94 m e azimute plano 351°16’18” até o marco M-478, de coordenada N 
= 9.883.556,35m e E = 283.176,67m; 0,16 m e azimute plano 352°52’30” 
até o marco M-479, de coordenada N = 9.883.556,51m e E = 283.176,65m; 
0,18 m e azimute plano 347°28’16” até o marco M-480, de coordenada N 
= 9.883.556,69m e E = 283.176,61m; 32,91 m e azimute plano 348°29’07” 
até o marco M-481, de coordenada N = 9.883.588,94m e E = 283.170,04m; 
0,53 m e azimute plano 345°41’59” até o marco M-482, de coordenada N 
= 9.883.589,45m e E = 283.169,91m; 0,52 m e azimute plano 341°55’00” 
até o marco M-483, de coordenada N = 9.883.589,94m e E = 283.169,75m; 
0,20 m e azimute plano 339°46’31” até o marco M-484, de coordenada N 
= 9.883.590,13m e E = 283.169,68m; 51,12 m e azimute plano 338°21’47” 
até o marco M-485, de coordenada N = 9.883.637,65m e E = 283.150,83m; 
0,49 m e azimute plano 336°02’15” até o marco M-486, de coordenada N 
= 9.883.638,10m e E = 283.150,63m; 29,61 m e azimute plano 334°24’16” 
até o marco M-487, de coordenada N = 9.883.664,80m e E = 283.137,84m; 
10,19 m e azimute plano 334°24’57” até o marco M-488, de coordenada N 
= 9.883.673,99m e E = 283.133,44m; 0,17 m e azimute plano 334°58’59” 
até o marco M-489, de coordenada N = 9.883.674,14m e E = 283.133,37m; 
53,28 m e azimute plano 333°02’43” até o marco M-490, de coordenada N 
= 9.883.721,63m e E = 283.109,22m; 0,38 m e azimute plano 331°23’22” 
até o marco M-491, de coordenada N = 9.883.721,96m e E = 283.109,04m; 
0,52 m e azimute plano 327°31’44” até o marco M-492, de coordenada N 
= 9.883.722,40m e E = 283.108,76m; 0,51 m e azimute plano 323°48’24” 
até o marco M-493, de coordenada N = 9.883.722,81m e E = 283.108,46m; 
34,20 m e azimute plano 321°29’40” até o marco M-494, de coordenada N 
= 9.883.749,57m e E = 283.087,17m; 44,99 m e azimute plano 323°41’17” 
até o marco M-495, de coordenada N = 9.883.785,82m e E = 283.060,53m; 
0,46 m e azimute plano 322°07’30” até o marco M-496, de coordenada N 
= 9.883.786,18m e E = 283.060,25m; 0,62 m e azimute plano 316°58’30” 
até o marco M-497, de coordenada N = 9.883.786,63m e E = 283.059,83m; 
0,61 m e azimute plano 312°20’13” até o marco M-498, de coordenada N 
= 9.883.787,04m e E = 283.059,38m; 0,04 m e azimute plano 315°00’00” 
até o marco M-499, de coordenada N = 9.883.787,07m e E = 283.059,35m; 
21,42 m e azimute plano 309°34’59” até o marco M-500, de coordenada N 
= 9.883.800,72m e E = 283.042,84m; 0,31 m e azimute plano 308°22’03” 
até o marco M-501, de coordenada N = 9.883.800,91m e E = 283.042,60m; 
37,36 m e azimute plano 307°07’28” até o marco M-502, de coordenada N 
= 9.883.823,46m e E = 283.012,81m; 38,68 m e azimute plano 307°24’54” 
até o marco M-503, de coordenada N = 9.883.846,96m e E = 282.982,09m; 
0,18 m e azimute plano 308°09’26” até o marco M-504, de coordenada N 
= 9.883.847,07m e E = 282.981,95m; 0,36 m e azimute plano 305°54’35” 
até o marco M-505, de coordenada N = 9.883.847,28m e E = 282.981,66m; 
50,97 m e azimute plano 304°27’25” até o marco M-506, de coordenada N 
= 9.883.876,12m e E = 282.939,63m; 0,05 m e azimute plano 306°52’12” 
até o marco M-507, de coordenada N = 9.883.876,15m e E = 282.939,59m; 
63,07 m e azimute plano 304°05’27” até o marco M-508, de coordenada N 
= 9.883.911,50m e E = 282.887,36m; 33,06 m e azimute plano 312°43’13” 
até o marco M-509, de coordenada N = 9.883.933,93m e E = 282.863,07m; 
22,79 m e azimute plano 320°56’51” até o marco M-510, de coordenada N 
= 9.883.951,63m e E = 282.848,71m; 23,06 m e azimute plano 328°00’19” 
até o marco M-511, de coordenada N = 9.883.971,19m e E = 282.836,49m; 
19,70 m e azimute plano 340°16’04” até o marco M-512, de coordenada N 
= 9.883.989,73m e E = 282.829,84m; 16,60 m e azimute plano 345°33’43” 
até o marco M-513, de coordenada N = 9.884.005,81m e E = 282.825,70m; 
27,53 m e azimute plano 354°12’16” até o marco M-514, de coordenada N 
= 9.884.033,20m e E = 282.822,92m; 27,32 m e azimute plano 356°22’12” 
até o marco M-515, de coordenada N = 9.884.060,47m e E = 282.821,19m; 
23,88 m e azimute plano 7°02’52” até o marco M-516, de coordenada N = 
9.884.084,17m e E = 282.824,12m; 12,06 m e azimute plano 7°02’54” até 
o marco M-517, de coordenada N = 9.884.096,14m e E = 282.825,60m; 
62,57 m e azimute plano 11°11’48” até o marco M-518, de coordenada N 
= 9.884.157,52m e E = 282.837,75m; 29,00 m e azimute plano 18°03’36” 
até o marco M-519, de coordenada N = 9.884.185,09m e E = 282.846,74m; 
32,31 m e azimute plano 29°48’07” até o marco M-520, de coordenada N 
= 9.884.213,13m e E = 282.862,80m; 30,52 m e azimute plano 40°31’19” 

até o marco M-521, de coordenada N = 9.884.236,33m e E = 282.882,63m; 
34,86 m e azimute plano 46°25’05” até o marco M-522, de coordenada N 
= 9.884.260,36m e E = 282.907,88m; 46,87 m e azimute plano 52°21’01” 
até o marco M-523, de coordenada N = 9.884.288,99m e E = 282.944,99m; 
0,30 m e azimute plano 50°26’25” até o marco M-524, de coordenada N = 
9.884.289,18m e E = 282.945,22m; 0,75 m e azimute plano 47°09’40” até 
o marco M-525, de coordenada N = 9.884.289,69m e E = 282.945,77m; 
25,84 m e azimute plano 43°46’38” até o marco M-526, de coordenada N 
= 9.884.308,35m e E = 282.963,65m; 0,47 m e azimute plano 41°31’54” 
até o marco M-527, de coordenada N = 9.884.308,70m e E = 282.963,96m; 
18,04 m e azimute plano 39°51’01” até o marco M-528, de coordenada N 
= 9.884.322,55m e E = 282.975,52m; 0,87 m e azimute plano 36°36’25” 
até o marco M-529, de coordenada N = 9.884.323,25m e E = 282.976,04m; 
30,86 m e azimute plano 32°45’47” até o marco M-530, de coordenada N 
= 9.884.349,20m e E = 282.992,74m; 43,43 m e azimute plano 34°49’28” 
até o marco M-531, de coordenada N = 9.884.384,85m e E = 283.017,54m; 
16,14 m e azimute plano 43°20’36” até o marco M-532, de coordenada N 
= 9.884.396,59m e E = 283.028,62m; 58,52 m e azimute plano 46°25’34” 
até o marco M-533, de coordenada N = 9.884.436,93m e E = 283.071,02m; 
78,30 m e azimute plano 48°10’06” até o marco M-534, de coordenada N 
= 9.884.489,15m e E = 283.129,36m; 0,18 m e azimute plano 47°17’26” 
até o marco M-535, de coordenada N = 9.884.489,27m e E = 283.129,49m; 
31,10 m e azimute plano 46°40’50” até o marco M-536, de coordenada N 
= 9.884.510,61m e E = 283.152,12m; 0,81 m e azimute plano 43°30’20” 
até o marco M-537, de coordenada N = 9.884.511,20m e E = 283.152,68m; 
0,10 m e azimute plano 36°52’12” até o marco M-538, de coordenada N = 
9.884.511,28m e E = 283.152,74m; 15,79 m e azimute plano 39°11’33” 
até o marco M-539, de coordenada N = 9.884.523,52m e E = 283.162,72m; 
0,33 m e azimute plano 37°34’07” até o marco M-540, de coordenada N = 
9.884.523,78m e E = 283.162,92m; 7,94 m e azimute plano 36°27’06” até 
o marco M-541, de coordenada N = 9.884.530,17m e E = 283.167,64m; 
0,80 m e azimute plano 33°17’37” até o marco M-542, de coordenada N = 
9.884.530,84m e E = 283.168,08m; 0,61 m e azimute plano 27°24’27” até 
o marco M-543, de coordenada N = 9.884.531,38m e E = 283.168,36m; 
0,61 m e azimute plano 22°19’43” até o marco M-544, de coordenada N = 
9.884.531,94m e E = 283.168,59m; 0,61 m e azimute plano 18°08’17” até 
o marco M-545, de coordenada N = 9.884.532,52m e E = 283.168,78m; 
0,61 m e azimute plano 12°13’30” até o marco M-546, de coordenada N = 
9.884.533,12m e E = 283.168,91m; 0,62 m e azimute plano 7°28’18” até 
o marco M-547, de coordenada N = 9.884.533,73m e E = 283.168,99m; 
0,61 m e azimute plano 1°52’40” até o marco M-548, de coordenada N = 
9.884.534,34m e E = 283.169,01m; 0,34 m e azimute plano 0°00’00” até 
o marco M-549, de coordenada N = 9.884.534,68m e E = 283.169,01m; 
6,19 m e azimute plano 357°02’09” até o marco M-550, de coordenada N 
= 9.884.540,86m e E = 283.168,69m; 6,01 m e azimute plano 357°08’15” 
até o marco M-551, de coordenada N = 9.884.546,86m e E = 283.168,39m; 
0,88 m e azimute plano 353°26’35” até o marco M-552, de coordenada N 
= 9.884.547,73m e E = 283.168,29m; 0,60 m e azimute plano 347°34’27” 
até o marco M-553, de coordenada N = 9.884.548,32m e E = 283.168,16m; 
0,62 m e azimute plano 343°02’02” até o marco M-554, de coordenada N 
= 9.884.548,91m e E = 283.167,98m; 0,33 m e azimute plano 338°50’19” 
até o marco M-555, de coordenada N = 9.884.549,22m e E = 283.167,86m; 
15,74 m e azimute plano 337°11’53” até o marco M-556, de coordenada N 
= 9.884.563,73m e E = 283.161,76m; 55,46 m e azimute plano 33°18’12” 
até o marco M-557, de coordenada N = 9.884.610,08m e E = 283.192,21m; 
0,22 m e azimute plano 32°16’32” até o marco M-558, de coordenada N = 
9.884.610,27m e E = 283.192,33m; 16,29 m e azimute plano 31°29’41” 
até o marco M-559, de coordenada N = 9.884.624,16m e E = 283.200,84m; 
16,77 m e azimute plano 31°32’17” até o marco M-560, de coordenada N 
= 9.884.638,45m e E = 283.209,61m; 0,19 m e azimute plano 32°00’19” 
até o marco M-561, de coordenada N = 9.884.638,61m e E = 283.209,71m; 
0,62 m e azimute plano 26°58’49” até o marco M-562, de coordenada N = 
9.884.639,16m e E = 283.209,99m; 0,61 m e azimute plano 22°19’43” até 
o marco M-563, de coordenada N = 9.884.639,72m e E = 283.210,22m; 
0,11 m e azimute plano 21°48’05” até o marco M-564, de coordenada N = 
9.884.639,82m e E = 283.210,26m; 26,69 m e azimute plano 19°06’50” 
até o marco M-565, de coordenada N = 9.884.665,04m e E = 283.219,00m; 
39,77 m e azimute plano 23°29’03” até o marco M-566, de coordenada N 
= 9.884.701,52m e E = 283.234,85m; 18,64 m e azimute plano 31°37’03” 
até o marco M-567, de coordenada N = 9.884.717,39m e E = 283.244,62m;  
18,24 m e azimute plano 45°26’39” m até o marco M-001, ponto inicial da 
descrição deste perímetro.
Todas as coordenada aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema 
Geodésico Brasileiro, a partir, de coordenada N m e E m, e encontram-se 
representadas no Sistema U T M, referenciadas ao Meridiano central nº 
45°00’, fuso -23, tendo como datum o SirGaS2000. Todos os azimutes e 
distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção U T M.
II – RESSALVAR que da poligonal acima descrita, ficam excluídas áreas 
incidentes anteriormente matriculadas no cartório de registro de imóveis.
iii – dETErMiNar à diretoria de Gestão e desenvolvimento agrário e fun-
diário-dEaf a adoção das medidas subsequentes com vistas à matrícula da 
área em nome do Estado do Pará, junto ao cartório de registro de imóveis 
da comarca de Bragança.
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente

Protocolo: 780580



diário oficial Nº 34.921   43Terça-feira, 05 DE ABRIL DE 2022

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

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

Processo NoMe deNoMiNaÇÃo Área MUNicÍPio Portaria

2017/161886 fErNaNdo lUiZ alVES 
BaTiSTa faZENda adSUMUS 56,5345Ha JUrUTi 734/2022

2021/924276 ErNaNE rocHa filHo faZENda NoVo 
ProGrESSo 1012,4697Ha GoiaNÉSia do 

Pará 735/20212

Belém(Pa), 04/04/2022
Bruno Yoheiji Kono ramos – Presidente

Protocolo: 780566

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 727/2022 de 31/03/2022
objetivo: Para atender a ação de regularização fundiária nos Municípios
 de ipixuna do Pará, Tailândia, Salinópolis e Benevides.
Período: 06 a 10/04/2022 (4,5) diárias
Servidores:
-5912859/2- ana carolina cavalcante Jucá (Técnico –dEaf)
-5961235/1-Thiago alex Souza dias (Motorista)
ordENador: Bruno Yoheiji Kono ramos-Presidente

Protocolo: 780390

.

.

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 1575 de 04 de aBriL de 2022
o dirETor GEral da agência de defesa agropecuária do Estado do Pará 
– adEPará, JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo, no uso de suas atri-
buições legais que lhe foram delegadas pelo decreto Governamental de 15 
de junho de 2020, publicado no doE nº 34.254 de 16 de junho de 2020.
coNSidEraNdo o disposto no decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013,
rESolVE: art 1º - designar o servidor adalBErTo GoMES TaVarES, 
matrícula nº 5877989-2, para exercer a função de fiscal do contrato nº 
01/2022, firmado entre a ADEPARÁ e EMPRESA P C DIAS EIRELI, CNPJ nº 
27.866.311/0001-94, que tem por objeto a contratação de empresa para 
aquisição de tablets para utilização da ViaGroPEc da adEPara.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 04 de abril de 2022.
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo
diretor Geral da adEPara

Protocolo: 780720
Portaria Nº1459/2022- adeParÁ, de 29 de MarÇo de 2022

o dirETor GEral da aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do ESTado 
do Pará-adEPará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
22, da lei Estadual 6.482 de 17 de setembro de 2002.
coNSidEraNdo o PaE 2022247685, o de acordo da ddia e o que deter-
mina o art. 49, da lei nº 5.810/94, que trata da remoção dos servidores.
r E S o l V E:
rEMoVEr o(a) servidor(a) rENaTa PErEira da SilVa MarQUES, matrícu-
la nº 8400838/2, ocupante do cargo de fiscal Estadual agropecuário, GEr. 
de redenção para GEr. de redenção/ UlSa de redenção, a contar da data 
de publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra – SE
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo
diretor Geral

Protocolo: 780722
Portaria Nº1458/2022- adeParÁ, de 29 de MarÇo de 2022

o dirETor GEral da aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do ESTado 
do Pará-adEPará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
22, da lei Estadual 6.482 de 17 de setembro de 2002.
coNSidEraNdo o PaE 2022247685, o de acordo da ddia e o que deter-
mina o art. 49, da lei nº 5.810/94, que trata da remoção dos servidores.
r E S o l V E:
rEMoVEr o(a) servidor(a) NorMaNdo roliM daNTaS, matrícula nº 
54185857/1, ocupante do cargo de fiscal Estadual agropecuário, GEr. de 
redenção para GEr. de redenção/ UlSa de redenção, a contar da data 
de publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra – SE
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo
diretor Geral

Protocolo: 780709

Portaria Nº 1574 de 04 de aBriL de 2022
o dirETor GEral da agência de defesa agropecuária do Estado do Pará 
– adEPará, JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo, no uso de suas atri-
buições legais que lhe foram delegadas pelo decreto Governamental de 15 
de junho de 2020, publicado no doE nº 34.254 de 16 de junho de 2020.
coNSidEraNdo o disposto no decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013,
rESolVE:art 1º - designar o servidor EUclidES HolaNda caValcaNTE 
filHo, matrícula n° 559648/2, para exercer a função de fiscal dos con-
tratos nº 15/2022, 16/2022, 17/2022, 18/2022 e 19/2022, firmado pela 
adEPará e as EMPrESaS caSE coMErcio E adMiNiSTraÇÃo dE SEr-
ViÇoS EirEli, cNPJ nº 04.673.210/0001-00; Maria coNSUElo SoarES 
da MaTa, cNPJ nº 28.697.784/0001-78; MM coMErcio aTacadiSTa dE 
arTiGoS dE PaPElaria E SErVicoS lTda, cNPJ nº 31.920.842/0001-95; 
ENTroPia MEdical iNdUSTria E coMErcio dE ProdUToS MEdicoS 
lTda, cNPJ nº 40.838.415/0001-53, que tem por objeto a contratação 
empresas para aquisição de material permanente e consumo para aten-
dimento a diretoria de defesa e inspeção Vegetal – ddiV da adEPara.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
  Belém, 04 de abril de 2022.
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo
diretor Geral da adEPara

Protocolo: 780680

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 1507/2022: BENEficiá-
rio: GEraldo TEoTÔNio PErEira JoTa;Matrícula: 5947978;função:20a-
gricultura;Programa: 1491;Projeto/atividade: 8706;fonte:0261;objetivo: 
realizar despesas de pronto pagamento para aquisições de materiais di-
versos de consumo, para suprir as necessidades da Gerência regional de 
Marabá.Elemento de despesa/ Valor: 339030/ r$4.000,00;Prazo de apli-
cação (em dia): 60Prazo de prestação de contas (em dia):15.ordenador de 
despesas: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 780317

.

.

diÁria
.

Portaria: 1508/2022 objetivo: dar apoio à Médica Veterinária em aten-
dimento à foco de Mormo no município.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: MoNTE alEGrE/Pa destino: alENQUEr/Pa Servi-
dor: rG5098149/ roSENildo SilVa dE alMEida (aGENTE fiScal aGro-
PEcUário) / 0,5 diária / 16/03/2022 a 16/03/2022.ordenador: JEffEr-
SoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 780318
Portaria: 1509/2022 objetivo: realizar atualização do Plano de contin-
gência no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: 
SaNTarÉM NoVo/Pa destino: SaliNÓPoliS/Pa Servidor: 5939071/ JaQUE-
liNE MENdES dE MElo (aGENTE fiScal aGroPEcUário) / 1,5 diária / 
04/04/2022 a 05/04/2022.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 780319
Portaria: 1510/2022 Objetivo: Realizar fiscalização de trânsito agrope-
cuária nos municípios.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.ori-
gem: rEdENÇÃo/Pa destino: coNcEiÇÃo do araGUaia,SaNTa Maria 
daS BarrEiraS,SaNTaNa do araGUaia/Pa Servidor: 8400838/ rENaTa 
PErEira da SilVa MarQUES (MÉdico VETEriNário) / 4,5 diáriaS / 
28/03/2022 a 01/04/2022.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 780320
Portaria: 1548/2022 Objetivo: Realizar fiscalização no evento agrope-
cuário – 1ª prova de laço do águia dourada. Solicitamos 0,5 (meia) diária 
para cada dia trabalhado pois há necessidade do servidor passar mais de 
06:00 horas fora da sede do município, pois o local do evento fica a uma 
distância de 66 quilômetros e o trajeto é de estrada de chão, levando 
em consideração que em fiscalização de evento agropecuário, tem hora 
para sair para fiscalização, mas não tem hora para retornar.Fundamen-
to legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: MoNTE alEGrE/Pa destino: 
MoNTE alEGrE/Pa Servidor: rG 5098149 / roSENildo SilVa dE al-
MEida (aGENTE fiScal aGroPEcUário) / 1,5 diária / 19/03/2022 a 
20/03/2022.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 780315
Portaria: 1526/2022 objetivo: levantamento de detecção da Mosca da 
carambola.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: SÃo 
fraNciSco do Pará/Pa destino: iGaraPÉ-aÇU, MaGalHÃES BaraTa, 
MaracaNÃ/Pa Servidor: 57223523/ SEBaSTiao cEZar MENEZES dE Bri-
To (TÉcNico aGrÍcola) / 2,5 diáriaS / 29/03/2022 a 31/03/2022.orde-
nador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 780330
Portaria: 1524/2022 objetivo: realizar monitoramento de armadilha.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa desti-
no: MoSQUEiro/Pa Servidor: 51855502/ fraNKliN rooSEVElTES Nar-
ciZo dE MaToS (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 0,5 diária / 29/03/2022 a 
29/03/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 780323
Portaria: 1511/2022 objetivo: realizar fiscalização de trânsito agro-
pecuária nos municípios.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: rEdENÇÃo/Pa destino: coNcEiÇÃo do araGUaia,SaNTa Ma-
ria daS BarrEiraS,SaNTaNa do araGUaia/Pa Servidor: 5947211/ da-
NiElla SilVa diaS (GErENTE rEGioNal) / 4,5 diáriaS / 28/03/2022 a 
01/04/2022.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 780324
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Portaria: 1525/2022 objetivo: realizar levantamento de detecção 
da mosca da carambola (Bactrocera carambolae).fundamento legal: 
lei 5.810/94 art. 145/149.origem: ParaUaPEBaS/Pa destino: caNaÃ 
doS caraJáS, cUrioNÓPoliS, Eldorado doS caraJáS/Pa Servidor: 
5922600/ EdENilToN NoNaTo lEiTE (aGENTE fiScal aGroPEcUário) / 
1,5 diária / 24/03/2022 a 25/03/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa 
PiMENTEl.

Protocolo: 780326
Portaria: 1530/2022 objetivo: realização de acompanhamento de foco 
de raiva no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.ori-
gem: oUrilÂNdia do NorTE/Pa destino: oUrilÂNdia do NorTE/Pa 
Servidor: 54187183/ cicEro raMalHo doS SaNToS (aGENTE dE dEfE-
Sa aGroPEcUária) / 3,5 diáriaS / 01/02/2022 a 04/02/2022.ordena-
dor: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 780345
Portaria: 1532/2022 objetivo: realizar vigilância epidemiológica em 
propriedades rurais de risco aleatório e maior risco conforme programas 
sanitários.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: SaNTa 
iZaBEl do Pará/Pa destino: aNaNiNdEUa, BENEVidES, MariTUBa/Pa 
Servidor: 54187465/ Marilia fErNaNdES dE SoUSa (aGENTE fiScal 
aGroPEcUário) / 1,5 diária / 28/03/2022 a 29/03/2022.ordenador: 
JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 780349
Portaria: 1512/2022 objetivo: atualização do Plano de contingência.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: SaNTarÉM NoVo/
Pa destino: SaliNÓPoliS/Pa Servidor: 5870283/ JoSÉ aMilToN rEiS 
dE carValHo (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 1,5 diária / 
04/04/2022 a 05/04/2022.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 780350
Portaria: 1529/2022 objetivo: reunir com servidores da adepará, para 
alinhamento e repasse dos procedimentos referentes aos programas fi-
tossanitários, supervisionar as atividades realizadas em relação aos pro-
gramas de defesa vegetal e discutir ações conjuntas em parceria com 
outras instituições nos municípios.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: BElÉM/Pa destino: GoiaNÉSia do Pará, JacUNdá, 
MoJU, TailÂNdia/Pa Servidor: 54185728/ Maria alicE alVES THoMaZ 
liSBoa (fiScal ESTadUal aGroPEcUário) / 4,5 diáriaS / 04/04/2022 
a 08/04/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 780338
Portaria: 1527/2022 objetivo: realizar monitoramento de armadilhas 
da mosca da carambola.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: BrEVES/Pa destino: BaGrE/Pa Servidor: 5942399/ iÊda ro-
driGUES da SilVa (aUXiliar dE caMPo) / 1,5 diária / 28/03/2022 a 
29/03/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 780332
Portaria: 1528/2022 objetivo: reunir com servidores da adEPara, para 
alinhamento e repasse dos procedimentos referentes aos programas fitos-
sanitários, supervisionar as atividades realizadas em relação aos progra-
mas de defesa vegetal e discutir ações conjuntas em parceria com outras 
instituições nos municípios.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: BElÉM/Pa destino: acará, coNcÓrdia do Pará, ToMÉ-aÇU/Pa 
Servidor: 57189755/ aNa THaiS SoUZa dE lEÃo (ENGENHEiro aGrÔ-
NoMo) / 4,5 diáriaS / 04/04/2022 a 08/04/2022.ordenador: lUcioNila 
PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 780336
Portaria: 1546/2022 objetivo: Participar do Treinamento de fiscaliza-
ção em Estabelecimento, produtos de uso veterinário utilizado em defesa 
Sanitária animal.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: 
PiÇarra/Pa destino: MaraBá/Pa Servidor: 5960798/ clEBENilSoN SaN-
ToS carNEiro (fiScal ESTadUal aGroPEcUário - MÉdico VETEriNá-
rio) / 2,5 diáriaS / 22/03/2022 a 24/03/2022.ordenador: JEffErSoN 
PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 780306
Portaria: 1506/2022 objetivo: realização de acompanhamento de 
foco de raiva no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: TUcUMÃ/Pa destino: oUrilÂNdia do NorTE/Pa Servidor: 
6403716/ WilliaN rodriGUES SilVa (aGENTE fiScal aGroPEcUário) 
/ 3,5 diáriaS / 01/04/2022 a 04/04/2022.ordenador: JEffErSoN PiNTo 
dE oliVEira.

Protocolo: 780313
Portaria: 1504/2022 objetivo: realizar Supervisão Técnica e adminis-
trativa nas UlSas e Eacs pertencentes a jurisdição da Gerência regional de 
castanhal nos municípios.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: caSTaNHal/Pa destino: SaNTa BárBara do Pará,SaNTa iZa-
BEl do Pará,SaNTo aNTÔNio do TaUá,ViGia/Pa Servidor: 5870364/ 
JoSE fErrEira NoBrE JUNior (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 
3,5 diáriaS / 28/03/2022 a 31/03/2022.ordenador: JEffErSoN PiNTo 
dE oliVEira.

Protocolo: 780308
Portaria: 1547/2022 Objetivo: Realizar fiscalização no evento agrope-
cuário – 1ª prova de laço do águia dourada. Solicitamos 0,5 (meia) diária 
para cada dia trabalhado pois há necessidade do servidor passar mais de 
06:00 horas fora da sede do município, pois o local do evento fica a uma 
distância de 66 quilômetros e o trajeto é de estrada de chão, levando 
em consideração que em fiscalização de evento agropecuário, tem hora 
para sair para fiscalização, mas não tem hora para retornar.Fundamen-
to legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: MoNTE alEGrE/Pa destino: 
MoNTE alEGrE/Pa Servidor: rG 6881220 / STEfaNY lEoNara MEirElES 
cordEiro (fiScal ESTadUal aGroPEcUário - MÉdico VETEriNário) 
/ 1,5 diária / 19/03/2022 a 20/03/2022.ordenador: JEffErSoN PiNTo 
dE oliVEira.

Protocolo: 780309

Portaria: 1505/2022 objetivo: dar apoio ao servidor que irá Ministrar 
palestras de educação sanitárias sobre as principais zoonoses (febre af-
tosa, Brucelose, raiva, entre outras no município).fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: TUcUrUÍ/Pa destino: NoVo rEParTi-
MENTo/Pa Servidor: 6400175/ rEGiNaldo NoNaTo loBaTo (aSSiSTEN-
TE adMiNiSTraTiVo) / 4,5 diáriaS / 21/03/2022 a 25/03/2022.ordena-
dor: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 780310
Portaria: 1544/2022 objetivo: realizar busca de inadimplentes referen-
te a 2º etapa de vacinação contra brucelose 2021.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: rEdENÇÃo/Pa destino: PaU d`arco/Pa 
Servidor: 54185857/ NorMaNdo roliM daNTaS (MÉdico VETEriNá-
rio) / 4,5 diáriaS / 28/03/2022 a 01/04/2022.ordenador: JEffErSoN 
PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 780301
Portaria: 1545/2022 objetivo: Participar de capacitação técnica sobre 
Sistemas aplicados nos programas fitossanitários e atualização dos proce-
dimentos de fiscalização. Fundamento Legal: Lei 5.810/94, Art. 145/149. 
origem: JacarEacaNGa/Pa destino: MaraBá/Pa Servidor: 57173631/Vi-
Tor rodriGo KraMEr (fiScal ESTadUal aGroPEcUário-ENGENHEi-
ro aGrÔNoMo) / 9,5 diáriaS / 05/03/2022 a 14/03/2022. ordenador: 
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 780303
Portaria: 1540/2022 objetivo: dar apoio no saneamento de focos de 
Mormo em propriedade no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: SÃo doMiNGoS do araGUaia/Pa destino: cUrioNÓ-
PoliS/Pa Servidor: 57223522/ lEaNdro dE SoUSa E SilVa (aSSiSTEN-
TE adMiNiSTraTiVo) / 1,5 diária / 28/03/2022 a 29/03/2022.ordena-
dor: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 780391
Portaria: 1518/2022 objetivo: realizar inspeção e Vistoria em agroindús-
tria de banana frita, com objetivo de Certificar Selo de Produtor Artesanal, No 
Município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: SaNTarÉM/
Pa destino: TrairÃo/Pa Servidor: 00010499/ cloViS aNToNio Villacor-
Ta VaScoNcEloS (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 4,5 diáriaS / 28/03/2022 
a 01/04/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 780382
Portaria: 1519/2022 objetivo: realizar inspeção e Vistoria em agroin-
dústria de banana frita, com objetivo de Certificar Selo de Produtor Artesa-
nal, No Município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: 
SaNTarÉM/Pa destino: TrairÃo/Pa Servidor: 51855641/ PaUlo ricar-
do PaiVa alVES (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 4,5 diáriaS / 28/03/2022 
a 01/04/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 780383
Portaria: 1539/2022 objetivo: Vigilância Epidemiológica e educação sa-
nitária em propriedades de risco para a febre aftosa e Brucelose Bovina. 
Justifica-se o pagamento de 5,5 em virtude do número de propriedades a 
serem fiscalizadas e da necessidade de pernoitar nas Vilas do município de 
São félix do Xingu, haja vista que há propriedade a mais de 100 km de es-
trada de chão e distribuídas de forma aleatória nas vilas do município.o dia 
16/04 será necessário para o retorno do servidor.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: SÃo fÉliX do XiNGU/Pa destino: SÃo 
fÉliX do XiNGU/Pa Servidor: 51855530/ roBErTo ESTEVaM BENEdET-
Ti (fiScal ESTadUal aGroPEcUário) / 5,5 diáriaS / 11/04/2022 a 
16/04/2022.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 780384
Portaria: 1538/2022 Objetivo: Realizar fiscalização volante.Funda-
mento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: GoiaNÉSia do Pará/
Pa destino: BrEU BraNco, JacUNdá/Pa Servidor: 75224091/ lElio To-
MaZ doS SaNToS (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 4,5 diáriaS 
/ 28/03/2022 a 01/04/2022.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 780378
Portaria: 1517/2022 Objetivo: Realizar inspeções fitossanitárias em lavou-
ras de soja, em 01 propriedades no município de Pau d’ arco e 02 proprieda-
des no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: rE-
dENÇÃo/Pa destino: PaU d`arco,rio Maria/Pa Servidor: 5869684/ adra 
daVid aNToNio (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 3,5 diáriaS / 28/03/2022 a 
31/03/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 780374
Portaria: 1537/2022 objetivo: Saneamento em propriedade foco de 
anemia infecciosa Equina. realizar coleta de amostra de sangue dos equí-
deos existentes na propriedade localizada no município.fundamento legal: 
lei 5.810/94 art. 145/149.origem: XiNGUara/Pa destino: áGUa aZUl 
do NorTE/Pa Servidor: 5902113/ BETÂNia BaTiSTa da SilVa aNTU-
NES (fiScal ESTadUal aGroPEcUário) / 0,5 diária / 31/03/2022 a 
31/03/2022.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 780372
Portaria: 1536/2022 Objetivo: Realizar fiscalização de trânsito agropecuário.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: TUcUrUÍ/Pa destino: 
BrEU BraNco, GoiaNÉSia do Pará, JacUNdá/Pa Servidor: 55586097/ lUiS 
alBErTo SoUSa TorrES (TÉcNico aGrÍcola) / 4,5 diáriaS / 28/03/2022 a 
01/04/2022.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 780368
Portaria: 1516/2022 objetivo: realizar visitas institucionais nas uni-
dades da adEPará.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.ori-
gem: BElÉM/Pa destino: caPaNEMa,caPiTÃo PoÇo,TUcUrUÍ/Pa Servi-
dor: 80015616/ roMUlo coElHo PaNToJa (GErENTE) / 9,5 diáriaS / 
16/03/2022 a 25/03/2022.ordenador: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 780369
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Portaria: 1515/2022 objetivo: realizar vistoria de instalações de pro-
priedades que buscam o selo artesanal no município.fundamento legal: 
lei 5.810/94 art. 145/149.origem: iTaiTUBa/Pa destino: TrairÃo/Pa 
Servidor: 80846037/ doUGlaS Moacir caMPoS da SilVa (GErENTE rE-
GioNal) / 2,5 diáriaS / 24/03/2022 a 26/03/2022.ordenador: lUcioNi-
la PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 780364
Portaria: 1535/2022 objetivo: realizar vigilância em propriedades 
rurais de risco aleatório e maior risco para brucelose e tuberculose.fun-
damento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: PorTEl/Pa destino: 
MElGaÇo/Pa Servidor: 54187563/ TarSo PaNToJa loPES (aGENTE dE 
dEfESa aGroPEcUária) / 1,5 diária / 22/03/2022 a 23/03/2022.orde-
nador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 780365
Portaria: 1531/2022 objetivo: realizar atividades de vigilância epide-
miológica em propriedades rurais de maior risco para febre aftosa bem 
como também realizar inspeção de patas e bocas.fundamento legal: 
lei 5.810/94 art. 145/149.origem: XiNGUara/Pa destino: áGUa aZUl 
do NorTE/Pa Servidor: 5902113/ BETÂNia BaTiSTa da SilVa aNTU-
NES (fiScal ESTadUal aGroPEcUário) / 1,5 diária / 29/03/2022 a 
30/03/2022.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 780347
Portaria: 1533/2022 objetivo: realizar vigilância epidemiológica em 
propriedades rurais de risco aleatório e maior risco conforme programas 
sanitário.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: SaNTa 
iZaBEl do Pará/Pa destino: aNaNiNdEUa, BENEVidES, MariTUBa/Pa 
Servidor: 57223642/ MaicoN JoSE dE SaNTaNa SaNToS (aGENTE dE 
dEfESa aGroPEcUária) / 1,5 diária / 28/03/2022 a 29/03/2022.orde-
nador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 780354
Portaria: 1513/2022 objetivo: realizar reunião e capacitação Técnica 
para a fiscalização agropecuária nos PfaS cachoeira do Piriá e dom Eliseu, 
com a equipe da segunda quinzena.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: BElÉM/Pa destino: cacHoEira do Piriá,doM EliSEU/
Pa Servidor: 57223711/ PaUlo fErNaNdo PirES BaSToS JUNior (MÉdi-
co VETEriNário) / 4,5 diáriaS / 21/03/2022 a 25/03/2022.ordenador: 
JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 780355
Portaria: 1514/2022 objetivo: auxiliar a reunião e capacitação Técnica 
para a fiscalização agropecuária nos PfaS cachoeira do Piriá e dom Eliseu, 
com a equipe da segunda quinzena.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: BElÉM/Pa destino: cacHoEira do Piriá,doM EliSEU/
Pa Servidor: 54188789/ caMila rocHa fErrEira (aSSiSTENTE adMi-
NiSTraTiVo) / 4,5 diáriaS / 21/03/2022 a 25/03/2022.ordenador: JEf-
fErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 780358
Portaria: 1534/2022 objetivo: realizar busca aos inadimplentes de 
brucelose.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: aBEl 
fiGUEirEdo/Pa destino: roNdoN do Pará/Pa Servidor: 57173779/ 
roNiValdo faUSTiNo fErrEira (TÉcNico aGrÍcola) / 4,5 diáriaS / 
21/03/2022 a 25/03/2022.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 780360
Portaria: 1543/2022 objetivo: realizar ações de cadastramento e atu-
alização cadastral em propriedades localizadas no município de capitão 
Poço, distantes da sede do município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: aUrora do Pará/Pa destino: caPiTÃo PoÇo/Pa Ser-
vidor: 5311841/ HUGo filiPE rodriGUES MElo (fiScal ESTadUal 
aGroPEcUário - MÉdico VETEriNário) / 2,5 diáriaS / 29/03/2022 a 
31/03/2022 ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 780429
Portaria: 1523/2022 objetivo: realizar monitoramento de armadilha.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa des-
tino: PoNTa dE PEdraS/Pa Servidor: 51855502/ fraNKliN rooSE-
VElTES NarciZo dE MaToS (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 1,5 diária 
/ 24/03/2022 a 25/03/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 780412
Portaria: 1541/2022 objetivo: Vigilância Epidemiológica e Educação Sa-
nitária em propriedades de risco para a febre aftosa e Brucelose Bovina. 
Justifica-se o pagamento de 5,5 em virtude do número de propriedades a 
serem fiscalizadas e da necessidade de pernoitar nas Vilas do município 
de São félix do Xingu, haja vista que há propriedade a mais de 100 km 
de estrada de chão e distribuídas de forma aleatória nas vilas do mu-
nicípio. o dia 16/04 será necessário para o retorno do servidor.funda-
mento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: SÃo fÉliX do XiNGU/
Pa destino: SÃo fÉliX do XiNGU/Pa Servidor: 5942989/ WaliSoN dE 
MaToS TEiXEira (aUXiliar dE caMPo) / 5,5 diáriaS / 11/04/2022 a 
16/04/2022.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 780415
Portaria: 1542/2022 objetivo: realizar Vigilância Epidemiológica em Pro-
priedades rurais do Município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: TErra alTa/Pa destino: cUrUÇá, MaraPaNiM, SÃo JoÃo da PoN-
Ta/Pa Servidor: 5900218/ MEliNa Garcia dE SoUSa NoBrE (fiScal ESTa-
dUal aGroPEcUário - MÉdico VETEriNário) / 3,5 diáriaS / 28/03/2022 
a 31/03/2022.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 780420
Portaria: 1521/2022 objetivo: Treinamento para cadastramento e 
emissão de GTV, juntamente com equipes locais.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: cHaVES/Pa destino: SÃo JoÃo dE Pira-
BaS/Pa Servidor: 5934204/ oliVar aNToNio ValENTE riBEiro (aGENTE 
fiScal aGroPEcUário) / 1,5 diária / 31/03/2022 a 01/04/2022.orde-
nador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 780399

Portaria: 1522/2022 objetivo: realizar treinamento para emissão de 
GTV durante evento sobre açaí.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: oEiraS do Pará/Pa destino: SÃo JoÃo dE PiraBaS/
Pa Servidor: 55588427/ JoSiVaN TENorio BarBoSa (aSSiSTENTE ad-
MiNiSTraTiVo) / 1,5 diária / 31/03/2022 a 01/04/2022.ordenador: lU-
cioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 780403
Portaria: 1520/2022 objetivo: realizar inspeção em 25 UPs de Soja. 
Solicito diárias por se tratar de áreas distantes (+100km) e por ficar-
mos distantes por mais de 6da sede do município.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: doM EliSEU/Pa destino: doM EliSEU/Pa 
Servidor: 57232464/ iVaNi do Socorro BENiTo MalcHEr (ENGENHEi-
ro aGrÔNoMo) / 2,5 diáriaS / 04/04/2022 a 08/04/2022.ordenador: 
lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 780394
Portaria: 1549/2022 objetivo: realizar treinamento para o lançamento 
das documentações exigidas pela PESE, na plataforma SiViaGro.funda-
mento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: SaNTarÉM/Pa destino: 
JUrUTi/Pa Servidor: 05870917/ aNdrEZa Scafi alMEida dE oliVEira 
(MÉdico VETEriNário) / 3,5 diáriaS / 28/03/2022 a 31/03/2022.orde-
nador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 780480
Portaria: 1550/2022 objetivo: realizar vigilância epidemiológica em 
propriedades rurais.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.ori-
gem: cUrraliNHo/Pa destino: SÃo SEBaSTiÃo da Boa ViSTa/Pa Servi-
dor: 5939070/ arNaldo PaNToJa doS SaNToS filHo (aGENTE fiScal 
aGroPEcUário) / 2,5 diáriaS / 23/03/2022 a 25/03/2022.ordenador: 
JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 780491
Portaria: 1559/2022 objetivo: Vigilância epidemiológica em propriedades 
rurais aleatórias e de risco.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.ori-
gem: caPaNEMa/Pa destino: BoNiTo/Pa Servidor: 57224213/ NElSoN JoSE 
dE liMa fErNaNdES (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 2,5 diáriaS / 
23/03/2022 a 25/03/2022. ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 780487
Portaria: 1560/2022 objetivo: dar apoio na vigilância epidemiológica 
em propriedades de maior risco e risco aleatório para febre aftosa no mu-
nicípio de Afuá. Diárias se justificam os finais de semana servem para fina-
lizar a atividade nas propriedades mais distantes e também para o retorno 
do servidor para a sede do município, tendo em vista que as rotas marí-
timo/fluviais sofrem influência da maré.Fundamento Legal: Lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: afUá/Pa destino: afUá/Pa Servidor: 5942388/ 
iorlaNdio GoNÇalVES da SilVa JUNior (aGENTE fiScal aGroPEcU-
ário) / 3,5 diáriaS / 24/03/2022 a 27/03/2022. ordenador: JEffErSoN 
PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 780497
Portaria: 1551/2022 objetivo: Vistoria em sala de diagnóstico habilitada 
no PNcEBT.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: SaNTa-
rÉM/Pa destino: alENQUEr/Pa Servidor: 6403242/ criSTiaNE BarBaS 
rEalE SiMÕES (fiScal ESTadUal aGroPEcUário - MÉdico VETEri-
Nário) / 1,5 diária / 24/03/2022 a 25/03/2022.ordenador: JEffErSoN 
PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 780499
Portaria: 1566/2022 objetivo: realizar abertura de cadastros novos 
na região de Marabá controlada pela Ulsa Parauapebas.fundamento le-
gal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: ParaUaPEBaS/Pa destino: Mara-
Bá/Pa Servidor: 5922600/ EdENilToN NoNaTo lEiTE (aGENTE fiScal 
aGroPEcUário) / 2,5 diáriaS / 04/04/2022 a 06/04/2022. ordena-
dor: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 780554
Portaria: 1564/2022 objetivo: dar suporte na atividade de saneamento 
em propriedade foco de anemia infecciosa Equina, na realização coleta 
de amostra de sangue dos equídeos existentes na propriedade fazenda 
terra santa, localizada no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: rio Maria/Pa destino: áGUa aZUl do NorTE/Pa Ser-
vidor: 57223367/ dEYVESoN GoMES dE BaSToS (aGENTE dE dEfESa 
aGroPEcUária) / 0,5 diária / 31/03/2022 a 31/03/2022. ordena-
dor: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 780543
Portaria: 1565/2022 objetivo: dar continuidade ao inquérito soro epide-
miológico em estabelecimentos com suínos na região iii do Plano estraté-
gico Brasil livre de Peste Suína clássica de suínos, no município de anapu.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BrEU BraNco/
Pa destino: aNaPU/Pa Servidor: 55588136/ alEXaNdrE da SilVa cUNHa 
(MÉdico VETEriNário) / 2,5 diáriaS / 23/03/2022 a 25/03/2022. or-
denador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 780550
Portaria: 1567/2022 objetivo: dar apoio durante o saneamento em Pro-
priedade com foco positivo em aiE.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: SaNTo aNTÔNio do TaUá/Pa destino: SÃo caETaNo 
dE odiVElaS/Pa Servidor: 54186764/ aNToNio carloS cardoSo ro-
driGUES (aUXiliar dE caMPo) / 0,5 diária / 30/03/2022 a 30/03/2022. 
ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 780556
Portaria: 1568/2022 objetivo: realizar padronização da UlSa de 
abaetetuba e Tailandia.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: BElÉM/Pa destino: aBaETETUBa, TailÂNdia/Pa Servi-
dor: 57175987/ PaTrÍcia rEiS coSTa (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 
7,5 diáriaS / 03/04/2022 a 10/04/2022. ordenador: JEffErSoN PiNTo 
dE oliVEira.

Protocolo: 780562
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Portaria: 1552/2022 objetivo: realizar supervisão interna das ativida-
des técnicas pertinentes aos Programas Sanitários da defesa animal da 
adEPara.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: roNdoN 
do Pará/Pa destino: SoUrE/Pa Servidor: 57225387/ fEliPE Baraldi 
SoBral (fiScal ESTadUal aGroPEcUário - MÉdico VETEriNário) / 
6,5 diáriaS / 20/03/2022 a 26/03/2022.ordenador: JEffErSoN PiNTo 
dE oliVEira.

Protocolo: 780505
Portaria: 1561/2022 objetivo: realizar vigilância epidemiológica em 
propriedades rurais no município de Almeirim Justifico o final, os servi-
dores irão pernoitar na zona rural, não retomando a sede do município. 
Justifica se a diária no mesmo município, visto que são regiões de várzea 
de difícil acesso, e por meio de lancha voadeira, mais de 6 horas de viagem 
ao longo dos rios impossibilitando o retorno a sede, e os servidores irão 
fazer pernoite na zona rural do município de almeirim.fundamento le-
gal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: alMEiriM/Pa destino: alMEiriM/
Pa Servidor: 5914905/ BrUNo doS SaNToS caTUNda (fiScal ESTadUal 
aGroPEcUário - MÉdico VETEriNário) / 7,5 diáriaS / 16/03/2022 a 
23/03/2022. ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 780511
Portaria: 1553/2022 objetivo: dar apoio na realização de capaci-
tação técnica voltada para o PESE e o PESS, para os servidores lotados 
nos municípios da Gerência regional de Marabá.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: Eldorado doS ca-
raJáS,MaraBá,ParaUaPEBaS,PiÇarra/Pa Servidor: 55588911/ KlEBEr 
dE oliVEira BarNaBÉ (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 6,5 diáriaS / 
27/03/2022 a 02/04/2022.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 780517
Portaria: 1554/2022 objetivo: Vigilância Epidemiológica e Educação Sa-
nitária em propriedades de risco para a febre aftosa e Brucelose Bovina. 
Será necessário diária devido a distância ser superior a 150 km da sede do 
município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: SÃo fÉliX 
do XiNGU/Pa destino: SÃo fÉliX do XiNGU/Pa Servidor: 5948605/ Sa-
MUEl BEZErra dE SoUSa (aGENTE fiScal aGroPEcUário) / 5,5 diáriaS 
/ 11/04/2022 a 16/04/2022.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 780529
Portaria: 1562/2022 objetivo: realizar vigilância epidemiológica em 
propriedades de maior risco e risco aleatório para febre aftosa no município 
de afuá.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: cHaVES/
Pa destino: afUá/Pa Servidor: 57221223/ MarÇal caValcaNTi dE SoU-
Za BarroS (fiScal ESTadUal aGroPEcUário - MÉdico VETEriNário) 
/ 3,5 diáriaS / 24/03/2022 a 27/03/2022. ordenador: JEffErSoN PiNTo 
dE oliVEira.

Protocolo: 780531
Portaria: 1555/2022 objetivo: realizar capacitação técnica voltada para 
o PESE e o PESS, para os servidores lotados nos municípios da Gerência 
regional de Marabá.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.ori-
gem: BElÉM/Pa destino: Eldorado doS caraJáS,MaraBá,ParaUaPE-
BaS,PiÇarra/Pa Servidor: 51855640/ SUSiclaY dE BarroS NETo (fiS-
cal ESTadUal aGroPEcUário - MÉdico VETEriNário) / 6,5 diáriaS 
/ 27/03/2022 a 02/04/2022.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 780533
Portaria: 1558/2022 objetivo: dar apoio no atendimento aos produ-
tores rurais no Município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: caSTaNHal/Pa destino: iNHaNGaPi/Pa Servidor: 54187596/ ci-
BEllY coElHo fErrEira (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 4,5 diáriaS 
/ 14/03/2022 a 18/03/2022.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 780547
Portaria: 1557/2022 objetivo: alinhar ações a serem realizadas no Es-
critório de Terra Santa e faro para o início da i etapa de vacinação contra 
febre aftosa 2022 e participar da abertura da campanha em Terra Santa 
promovida pela Prefeitura Municipal.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: oriXiMiNá/Pa destino: faro,TErra SaNTa/Pa Servi-
dor: 5948956/ alEX EUlEr caSTro da SilVa PaUla (GErENTE rEGio-
Nal) / 4,5 diáriaS / 14/03/2022 a 18/03/2022.ordenador: JEffErSoN 
PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 780541
Portaria: 1563/2022 objetivo: dar apoio na Vigilância ativa para a fe-
bre aftosa no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: SaNTo aNTÔNio do TaUá/Pa destino: colarES/Pa Servi-
dor: 54186764/ aNToNio carloS cardoSo rodriGUES (aUXiliar dE 
caMPo) / 1,5 diária / 28/03/2022 a 29/03/2022. ordenador: JEffErSoN 
PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 780535
Portaria: 1556/2022 objetivo: realizar supervisão interna das ativida-
des técnicas pertinentes aos Programas Sanitários da defesa animal da 
adEPara.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: roNdoN 
do Pará/Pa destino: MaraBá/Pa Servidor: 57225387/ fEliPE Baraldi 
SoBral (fiScal ESTadUal aGroPEcUário - MÉdico VETEriNário) / 
3,5 diáriaS / 15/03/2022 a 18/03/2022.ordenador: JEffErSoN PiNTo 
dE oliVEira.

Protocolo: 780536
Portaria: 1569/2022 objetivo: dar continuidade em saneamento em 
Propriedade com foco positivo em aiE.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: SaNTo aNTÔNio do TaUá/Pa destino: SÃo caETa-
No dE odiVElaS/Pa Servidor: 57216618 / draUcia darlEN SilVa GoU-
VEa (MÉdico VETEriNário) / 0,5 diária / 30/03/2022 a 30/03/2022. 
ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 780612

Portaria: 1570/2022 objetivo: realizar ação técnica e administrativa na 
Gerencia regionais de Xingura, com a realização de vistoria em proprie-
dade com possível indícios de irregularidades, e posteriormente realizar 
a atualização cadastral dos produtores e das propriedades e regulariza-
ção do rebanho no sistema SiaPEc nos municípios.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: aBaETETUBa/Pa destino: BaNNacH, rio 
Maria, XiNGUara/Pa Servidor: 5906865/ GUSTaVo HUMBErTo SoU-
Za do aMaral (fiScal ESTadUal aGroPEcUário) / 6,5 diáriaS / 
06/03/2022 a 12/03/2022. ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 780619
Portaria: 1573/2022 objetivo: realizar atividades de cadastramento 
de abrigos e captura de morcegos hematófagos.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: iriTUia/Pa destino: SaNTa Maria do 
Pará, SÃo MiGUEl do GUaMá/Pa Servidor: 5861829/ lUiS SiriNEU da 
coSTa SodrE (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 4,5 diáriaS / 
28/03/2022 a 01/04/2022. ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 780643
Portaria: 1572/2022 objetivo: realizar visita de monitoramento em 
propriedade de inquérito de psc.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: ParaUaPEBaS/Pa destino: iTUPiraNGa/Pa Servi-
dor: 5922600/ EdENilToN NoNaTo lEiTE (aGENTE fiScal aGroPEcUá-
rio) / 2,5 diáriaS / 11/04/2022 a 13/04/2022. ordenador: JEffErSoN 
PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 780639
Portaria: 1571/2022 objetivo: realizar vistoria e Georreferenciamento 
em 09 propriedades para abertura de cadastro no município.fundamento 
legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: JacUNdá/Pa destino: roNdoN 
do Pará/Pa Servidor: 5915630/ roMário GoNÇalVES PorTo (aGENTE 
dE dEfESa aGroPEcUária) / 4,5 diáriaS / 28/03/2022 a 01/04/2022. 
ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 780627

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 1462/2022 adeParÁ, de 29 de MarÇo de 2022
a aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do ESTado do Para – adEPará, 
por meio de seu diretor administrativo e financeiro, em conjunto com a 
Gerente de recursos Humanos, pelas atribuições regimentalmente con-
feridas pelo artigo 15, inciso i, Vii e artigo 18, inciso i e XiX de decreto 
Estadual nº 393 de 11 de setembro de 2003.
coNSidEraNdo o decreto nº 1462 de 12/04/21 que determina o  art.1º e 
regulamenta o art 74º da lei 5810 de 24 de janeiro de 1994.
conceder férias regulamentares aos servidores da agência de defesa agro-
pecuária do Estado do Pará, referente ao mês de aBril/2022, conforme 
mapa abaixo.

 Protocolo Matrícula Nome Período de 
aquisitivo Período de Gozo dias Lotação

2022/271207 5947203/2
adriaNa fiGUEirEdo 

doS SaNToS
 

2021/2022 04.04.22 a 
03.05.22 30 GEr. TUcUrUÍ

2021/146987
 

51855479/3
 

aNa GaBriEla Polaro 
SErra

 
2018/2019

04.04.22 a 
03.05.22

 
30 SEdE

2022/94874
 

05681740/1
 

aNa PaUla TadaiESKY 
rodriGUES

 
2019/2020

04.04.22 a 
03.05.22

 
30 SEdE

2021/1237530
 

54187032/1
 

aNToNio MarcoS coSTa 
do aMaral

 
2019/2020

01.04.21 a 
30.04.22

 
30 PfZ-GUrUPi

2021/125488 57173819/1
EdVaN PrUdENTE dE 

alMEida filHo
 

2012/2013
04.04.22 a 
03.05.22

 
30 iTaiTUBa

20211267347
5870887/3

 
EliaNdro alVES dE Sá

 2017/2018
04.04.22 a 
03.05.22

 
30 UlSa oUri-

laNdia

2022/194327 51855504/3
flaVia da cUNHa ro-

driGUES
 

2022/2021 04.04.22 a 
18.04.22 15.1 SEdE

2021/1237530
 54186827/1

fraNK dENiS da coSTa 
oliVEira

 
2014/2015

01.04.22 a 
30.04.22

 
30 PfZ-GUrUPi

2022/138380 57216853/ 2
GarEZa caldaS dE 

MoraES
 

2021/2022
01.04.22 a 
30.04.22

 
30 SEdE

2022/119477 57223380/ 1
GlaUcY doS SaNToS 

carrEira
 

2020/2021 04.04.22 a 
03.05.22 30 SEdE

2022/150824 54186983/ 1
JoSE GEraldiNo da 

SilVa fErrEira
 

2019/2020 01.04.22 a 
30.04.22 30 UlSa UliaNo-

PoliS

2021/13572 57209646/ 2
KEllY criSTiNY G. da P. 

alBUQUErQUE
 

2021/2022
18.04.22 a 
17.05.22

 
30 UlSa SoUrE

2021/1238941 54186840/ 1
laZaro aNdradE 

SaNToS
 

2020/2021
01.04.22 a 
30.04.22

 
30 PfZ- SÃo 

GEraldo
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2021/1329080
 55586097/1

lUiS alBErTo dE SoUSa 
TorrES

 
2020/2021

04.04.22 a 
03.05.22

 
30 PfZ-KM 11

2021/1264877
 5897812/ 1

raiMUNdo aPriGio 
MENdoNÇa SoUSa

 
2021/2022

01.04.22 a 
30.04.21

 
30 UlSa caSTa-

NHal

MEM 551 dE 
21/10/21

 
5882893/3

raiMUNdo dENilSoN 
diaS BriTo

 
2020/2021

04.04.22 a 
03.05.22

 
30 UlSa Moca-

JUBa

2021/1264877
 54189087/ 1

roSiValdo SaNTa BriGi-
da BorGES

 
2021/2022

04.04.22 a 
03.05.22

 
30 ESc. S. fraNc. 

do Pará

MaPa 57223941/ 1
 

WillY TaTYaNE HaGE 
GoMES caNTo

 
2021/2022

01.04.22 a 
30.04.22

 
30 UlSa oriXi-

MiNa

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

Protocolo: 780864

.

.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria Nº 1461/2022 - adeParÁ, de 29 de MarÇo de 2022
a aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do ESTado do Para – adEPará, 
por meio de seu diretor administrativo e financeiro, em conjunto com a 
Gerente de recursos Humanos, pelas atribuições regimentalmente con-
feridas pelo artigo 15, inciso i, Vii e artigo 18, inciso i e XiX de decreto 
Estadual nº 393 de 11 de setembro de 2003.
coNSidEraNdo, o PaE 2022/272334 e o que determina o art. 74, pará-
grafo 2º e art. 75 e 76 da lei nº 5.810/94.
rESolVE:
TraNSfErir, por necessidade de serviço o período de férias do(a) servi-
dor(a) NElMa JaQUEliNE BriTo da PaiXao, matrícula 55588072/1, refe-
rente ao exercício: 2020/2021, de 03/03/2022 a 01/04/22, publicado no 
doE 34879, de 25/02/22.
Para 03/03/2022 a 12/03/22(10 dias) – 1º Período e 28/03/22 a 
16/04/2022(20 dias) – 2º Período
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
MEliSSa MarTiNS BEZErra SilVa
Gerente de área de Gestão de Pessoas
alEX faBiaNo dE alMEida HaGE
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 780783
Portaria Nº 1460/2022 - adeParÁ, de 29 de MarÇo de 2022
a aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do ESTado do Para – adEPará, 
por meio de seu diretor administrativo e financeiro, em conjunto com a 
Gerente de recursos Humanos, pelas atribuições regimentalmente conferi-
das pelo artigo 15, inciso i, Vii e artigo 18, inciso XiX de decreto Estadual 
nº 393 de 11 de setembro de 2003.
coNSidEraNdo o PaE 2022/259246.
rESolVE:
iNTErroMPEr a contar de 20/03/22, por necessidade de serviço o período 
de gozo de férias do servidor roBErTo fraNciSco dE oliVEira, matrí-
cula nº 12477047/3, publicada no doE 34876, de 25/02/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
MEliSSa MarTiNS BEZErra SilVa
Gerente de área de Gestão de Pessoas
alEX faBiaNo dE alMEida HaGE
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 780731

.

.

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 
EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 0184/2022 – 04.04.2022
o PrESidENTE EM EXErcÍcio da EMaTEr – Pará, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas,
rESolVE:
rEVoGar, a contar de 01/04/2022, os efeitos da Portaria de nº 0408/2021, 
que designou o Extensionista rural i doNNEr PoNTES MaToS - Matricula 
nº 57175616/1, para exercer a Função Gratificada de Chefe do Escritório 
local de Marabá/Escritório regional de Marabá.
PaUlo aUGUSTo loBaTo da SilVa – Presidente em exercício
PorTaria Nº0185/2022 – 04.04.2022
o PrESidENTE EM EXErcÍcio da EMaTEr – Pará, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas,

rESolVE:
dESiGNar, a contar de 01/04/2022, o Extensionista rural ii - ricHard-
SoN MoUrao dE fiGUEirEdo - Matricula nº 57223652/ 1, para exercer 
a Função Gratificada de Chefe do Escritório Local de Marabá/Escritório Re-
gional de Marabá.
PaUlo aUGUSTo loBaTo da SilVa – Presidente em exercício

Protocolo: 780692

.

.

errata
.

errata de Portaria
Portaria: Nº 023/2022 - PUBLicada No doe N° 34.893 

de 15/03/2022
onde se lê: cHEfia do EScriTÓrio rEGioNal dE MaraJÓ
Leia-se: SUPErViSÃo rEGioNal do MaraJÓ

Protocolo: 780471
errata de Portaria

Portaria: 0077/2022 – PUBLicada No doe N° 34.873 
de 23/02/2022

onde se lê: para responder pela Unidade didática de conceição do araguaia
Leia-se: para responder pela Unidade administrativa da Unidade didática 
de conceição do araguaia

Protocolo: 780857

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

Processo: 2022/68272
Partes: Empresa de assistência Técnica e Extensão rural do Pará – EMa-
TEr-Pará, cNPJ: 05.402.797/0001-77 x NP Tecnologia e  Gestão de da-
dos lTda, com o cNPJ n° 07.797.967/0001-95.
objeto: É a contratação de Empresa Especializada no fornecimento de 
assinatura anual de acesso a ferramenta de Pesquisa e comparação de 
Preços praticados  pela administração Pública.
ProGraMa: 1297 – MaNUTENÇÃo da GESTÃo
aÇÃo/P.i: 4120008338-c oPEracioNaliZaÇÃo daS aÇÕES adMiNiS-
TraTiVaS
foNTE: 0661 – TESoUro do ESTado
ElEM.dESP:  339039  –  SErViÇoS  dE  TErcEiroS  PESSoa JUridica
fundamentos: art. 30, inciso i, alínea “c”, da lei nº 13.303/2016, confor-
me o Parecer Jurídico nº 041/2022- aJUr.
Valor Total da inexigibilidade de licitação: o preço global ajustado para exe-
cução do objeto da licitação em comento é de r$ 10.865,00 (dez mil, oi-
tocentos e sessenta e cinco reais), assumindo inteira responsabilidade por 
quaisquer erros ou omissões que venham ser verificaddos na sua preparação.
Marituba (Pa), 04 de abril de 2022.
PaUlo aUGUSTo loBaTo da SilVa
PrESidENTE – EM EXErcicio

Protocolo: 780352

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº022/2022
BENEficiário: divina luciana de Jesus Parreira leal; MaT.: 54197601; 
fUNÇÃo: auxiliar administrativo; ProG.: 1491; ProJ. aTiV.: 8711; foNTE: 
0661; oBJ.: Manutenção preventiva e corretiva dos veículos: Moto Bros Placa 
Qdo-0280, Moto Bros Placa NST-4618 e fiat Strada Placa Qdl-6150.; MU-
Nic.: Salvaterra- l; ElEM. dE dESPESa: 333903996: r$ 4.872,00; PraZo 
dE aPlicaÇÃo: 60 dias a partir da emissão da o.B. PraZo dE coMProVa-
ÇÃo: 15 dias; ord. dE dESPESaS: cicero Batista Sobrinho.

Protocolo: 780501

.

.

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO
DO PARÁ S/A

.

.

.

oUtras MatÉrias
.

o diretor PresideNte da ceNtraL de aBasteciMeNto do 
ParÁ s/a – ceasa/Pa, vem em cumprimento ao que determina o Esta-
tuto Social da precipitada Empresa, coNVocar os srs. conselheiros admi-
nistrativos, a se reunirem em assembleia Geral Extraordinária e si fazerem 
presentes no dia 05 de abril de 2022 às 11:00hs em primeira convocação, 
em sua sede sita à estrada do Murutucum KM04, avenida ceasa s/nº - 
curió Utinga, para deliberar sobre a eleição do diretor financeiro e admi-
nistrativo e diretor operacional desta cEaSa/Pa e o que ocorrer.

Protocolo: 780875
terMo de Posse

aos 31 dias do mês de março de 2022 às 18h., na sala da diretoria Presi-
dência do prédio sede das centrais de abastecimento do Pará S/a – cEa-
Sa/Pa, Sociedade de Economia Mista, Órgão da administração indireta do 
Estado, inscrita no NirE sob o nº 1530000623-6 e no cadastro Nacional de 
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Pessoas Jurídicas cNPJ/Mf sob o nº 04.819.728/0001-09, situada na ala-
meda cEaSa, KM-04, S/Nº, Bairro curió, cEP 66.915-030, Belém – Pará, 
depois de devidamente lida pelo secretário dos trabalhos, HEiTor raJEH 
da crUZ, ata de nº 002/2022, do conselho de administração da cEaSa/
Pa, empossou no cargo de diretor Presidente da cEaSa/Pa, o Sr. fraN-
ciSco alVES dE aGUiar, brasileiro, casado, rG 311210 SSP/Ma, cPf/Mf: 
080.739.613-34, residente e domiciliado na Travessa Padre Prudêncio nº 
43, Bairro: campina, cEP: 66.010-150, Belém/Pa.
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), 31 de março de 2022.
fraNciSco alVES dE aGUiar
Presidente da cEaSa/Pa
HEiTor raJEH da crUZ
assessor Jurídico da cEaSa/Pa

Protocolo: 780591

.

.

secretaria de estado de Meio 
aMBieNte e sUsteNtaBiLidade

.

.

.

Portaria
.

Portaria seMas Nº 593/2022, de 04 de aBriL de 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE MEio aMBiENTE E SUSTENTaBilidadE do 
Pará, no uso das atribuições que lhe confere o art. 138, no inciso ii, da 
constituição Estadual e considerando as informações constantes no PaE 
n.º 2020/654869,
rESolVE:
art. 1º dESiGNar a servidora Palmira francisca Gonçalves ferreira, Matrí-
cula 57197157/1, para compor a comissão gestora da parceria realizada 
através do acordo de cooperação sob nº 07/2020 celebrado a Pontifícia 
Universidade católica no rio de Janeiro (PUc-rio).
art. 2º No desempenho de suas funções o membro ora nomeado deverá ob-
servar as disposições do decreto Estadual Nº 870, de 4 de outubro de 2013.
art. 3º Esta Portaria entra em vigor a contar da data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a contar de 13/09/2021.
Belém, 04 de abril de 2022.
JoSÉ MaUro dE liMa o’dE alMEida
Secretário de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade

Protocolo: 780647

.

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

distrato a Pedido de serVidor
SErVidor: Sara NaYara da SilVa HaGE
MaTrÍcUla: 5954929
fUNÇÃo: TÉcNico EM GESTÃo dE MEio aMBiENTE-Engenharia ambiental
a coNTar dE 31/03/2022
ordENador: lília Márcia ramos reis - diretora de Gestão administrativa 
e financeira

Protocolo: 780438

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 0588/2022 - GaB/seMas 04 de aBriL de 2022.
objetivo:Visita técnica para seleção de terrenos para construção de cen-
tros integrados de Meio ambiente e desenvolvimento – ciMads,no muni-
cípio citado.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Santarém/Pa
Período: 05/04 á 08/04/2022- 03 e ½ diárias.
Servidora:
- 5903822/2 - alESSaNdra daNiElE fErrEira cordEiro -(Gerente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 780341
Portaria Nº 0557/2022 - GaB/seMas 30 de MarÇo de 2022.
objetivo: Prestar apoio logístico ao secretário adjunto de Gestão de recur-
sos Hídricos da SEMaS em agenda da região.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Marabá/Pa
destino: Parauapebas/Pa, São João do araguaia/Pa, São domingos do ara-
guaia/Pa, São Geraldo do araguaia/Pa e Eldorado de carajás/Pa.
Período: 12/04 a 14/04/2022 – 02 e ½ diárias

Servidor:
- 5931888/ 2 - alEX da SilVa coSTa – (Motorista)
ordENador: lEoPErcio BarBoSa foro / diretor de Gestão administrativa 
e financeira, em exercício / PorTaria Nº 00223 de 15 de fevereiro de 2022, 
publicadas no doE nº 34.872 do dia 22 de fevereiro de 2022.

Protocolo: 778628
Portaria Nº 0574/2022 - GaB/seMas 31 de MarÇo de 2022.
objetivo:Participar do avanço Parcerias Bid-Sema.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Brasília -df
Período:06/04 a 08/04/2022 - 02, ½ diárias.
Servidora:
-5904235/3 - caMilla PENNa dE MiraNda fiGUEirEdo - (assessora)
ordENador: lEoPErcio BarBoSa foro / diretor de Gestão administrativa 
e financeira, em exercício / PorTaria Nº 00223 de 15 de fevereiro de 2022, 
publicadas no doE nº 34.872 do dia 22 de fevereiro de 2022.

Protocolo: 779657
Portaria Nº 0379/2022 - GaB/seMas 10 de MarÇo de 2022.
Objetivo:Participar de ação de fiscalização ambiental integrada com órgãos 
que compõem a força Estadual de combate ao desmatamento, localizado 
nos municípios citados.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: São félix do Xingú e altamira/Pa-Marabá/Pa
Período: 14/03 á 31/03/2022– 17 e ½ diárias.
Servidores:
- 54188037/1- ENaldo lUiZ dE MElo fErrEira - (Perito criminal)
- 54187631/1- NilSoN cÉSar corrÊa PadilHa - (Perito criminal)
- 57195133/1- NilSoN MESQUiTa diaS - (Motorista)
ordENador: lEoPErcio BarBoSa foro / diretor de Gestão administrativa 
e financeira, em exercício / PorTaria Nº 00223 de 15 de fevereiro de 2022, 
publicadas no doE nº 34.872 do dia 22 de fevereiro de 2022.

Protocolo: 769907
Portaria Nº 0394/2022 - GaB/seMas 11 de MarÇo de 2022.
Objetivo:Participar de ação de fiscalização ambiental integrada com órgãos 
que compõem a força Estadual de combate ao desmatamento, localizado 
nos municípios citados.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem:Belém/Pa
destino:São félix do Xingú E altamira/Pa
Período: 14/03 á 31/03/2022– 17 e ½ diárias.
Servidores:
- 5954934/1 - GUSTaVo airES SarMaNHo - (Técnico Em Gestão de Meio 
ambiente)
- 5959980/1 - clÉia alMEida oliVEira - (Técnico Em Gestão de Meio 
ambiente)
- 5954899/1 - aNa claUdia MoraES E SilVa- (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: 770698
Portaria Nº 0412/2022 - GaB/seMas 15 de MarÇo de 2022.
objetivo:Participar de ação de fiscalização ambiental integrada com órgãos 
que compõem a força estadual de combate ao desmatamento conforme 
decreto 551/2020, localizado nos municípios citados.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem:Belém/Pa
destino: anapú, Pacajá, Tucuruí, Senador José Porfírio, Baião, Portel E Vi-
tória do Xingú/Pa
Período: 14/03 á 31/03/2022– 17 e ½ diárias.
Servidores:
- 57173433 - Erison Jorge fontes Pinto - (Sargento)
- 54185333/1- João Paulo ribeiro de Santana- (3°Sgt ribeiro)
- 5608970/1- Mário claudino Macêdo das Neves Barata- (1º Sargento BM)
- 57189371 - Jocielton Klayton do Nascimento ferreira - (cB BM)
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: 771630
Portaria Nº 0418/2022 - GaB/seMas 15 de MarÇo de 2022.
Objetivo:Participar de ação de fiscalização ambiental integrada com órgãos 
que compõem a força estadual de combate ao desmatamento conforme 
decreto 551/2020, localizado nos municípios citados.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem:Belém/Pa
destino: anapú, Pacajá, Tucuruí, Senador José Porfírio, Baião, Portel E Vi-
tória do Xingú/Pa.
Período: 14/03 á 31/03/2022– 17 e ½ diárias.
Servidores:
- 55889601 - JairoN JoSÉ SilVa doS rEMÉdioS- (SUB TENENTE)
- 64023101 - lEoNardo SilVa dE frEiTaS - (Sd PM)
- 57221786/1- raiMUNdo roSario da SilVa aTaidE - (cB PM )
- 6039238/2 - aNa claUdia ViEira fErrEira - (Sd PM)
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: 771981
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Portaria Nº 0422/2022 - GaB/seMas 16 de MarÇo de 2022.
Objetivo:Participar de ação de fiscalização ambiental integrada com órgãos 
que compõem a força estadual de combate ao desmatamento conforme 
decreto 551/2020, localizado nos municípios citados.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem:Belém/Pa
destino: Marabá/Pa, São félix do Xingu e altamira/Pa.
Período: 14/03 á 31/03/2022– 17 e ½ diárias.
Servidor:
- 5620074- Mario SErGio NaZarÉ PErEira - (Policial ciVil)
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: 772217
Portaria Nº 0501/2022 - GaB/seMas 23 de MarÇo de 2022.
objetivo:Vistoria técnica ambiental na(o) área/polígono do aterro sanitá-
rio e analisar detalhadamente o funcionamento do empreendimento do 
Processo de licenciamento corretivo 8892/2020, localizado no município 
citado.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino:Marituba/Pa
Período:07/04/2022– ½ diária.
Servidores:
-5952142/1 - GUSTaVo NEVES SilVa - (Téc. Em Gestão de Meio ambiente)
-57215834/1 - fErNaNdo MarcoS MoTa PErEira E SilVa- (Téc. Em 
Gestão de infraestrutura)
- 5960949/1 - HUGo rodriGo coSTa MiraNda - (Téc. 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: 775784
Portaria Nº 0504/2022 - GaB/seMas 23 de MarÇo de 2022.
objetivo: Tratar sobre licenciamento ambiental e vistoria de análise de 
cumprimento de condicionantes ambientais e reunião técnica com a equipe 
do SaaE canaã de carajás
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: canaã dos carajás/Pa
Período: 18/04 a 20/04/2022 – 2 e ½ diária.
Servidores:
54197163-2 - MarcElo aUGUSTo MorENo da SilVa alVES - diretor
5903140 - aMaNda QUEiroZ MiToSo diNiZ – Téc. em Gestão de Meio 
ambiente
5954829-1 - lariSSa roBErTa oliVEira caSTro SaNToS – assessora
6403512/1 PaUla PriScila fErrEira GoMES - Téc. 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: 775883
Portaria Nº 0524 – 2022 - GaB/seMas 25 de MarÇo de 2022
objetivo: Participar 14 ª reunião Extraordinária do conselho Estadual de-
recursos Hídricos - cErH .
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: curuçá/Pa
destino: Belém/Pa
Período: 12/04 a 13/04/2022 - 01 e ½ diária.
colaborador eventual:
- ENildo cHarlES MENdES cardoSo - (colaborador eventual)
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: 776797
Portaria Nº 0531/2022 - GaB/seMas 28 de MarÇo de 2022.
objetivo:realizar vistoria técnica em indústria Madeireira do empreendi-
mento WXl QUEENlTda (doc nº 43098/2021 e doc. nº 38014/2021).
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Benevides/Pa
Período:07/04 á 08/04/2022 e
11/04 á 13/04/2022 – 02, ½ diárias.
Servidores:
-5952149/1 - ricHard PiNHEiro rodriGUES - (Técnico Em Gestão de 
Meio ambiente)
-5924986/2 - TaNia doS SaNToS da SilVa - (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: 777385
Portaria Nº 0535/2022 - GaB/seMas 28 de MarÇo de 2022.
Objetivo:Participar de ação de fiscalização ambiental integrada com órgãos 
que compõem a força estadual de combate ao desmatamento conforme 
decreto 551/2020, localizado nos municípios citados.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino:aNaPÚ, PacaJá, TUcUrUÍ, SENador JoSÉ PorfÍrio, BaiÃo, 
PorTEl E ViTÓria do XiNGU/Pa
Período:14/03/2022 À 31/03/2022 – 17, ½ diárias.

Servidores:
-56737392 -alBEroNE afoNo MiraNda loBaTo – (delegado)
-5205263 - aNa lUcia SoUSa PErEira – (Escrivã)
-6332427 - raiMUNdo cESar corrEa dE lEÃo-(investigador)
-5692830 - JoSÉ alTair dE NaZarÉ crUZ- (investigador)
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: 777566
Portaria Nº 0554/2022 - GaB/seMas 30 de MarÇo de 2022.
objetivo:realização de sessões de trabalho com o Banco interamericano 
de desenvolvimento – Bid para o desenvolvimento da cooperação técnico-
financeira nas frentes relativas ao Plano Estadual Amazônia.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Brasília – df
Período:06/04 a 08/04/2022 – 02, ½ diárias.
Servidor:
-57176357/2 -Wendell andrade de oliveira – (Técnico Em Gestão de Meio 
ambiente – Eng. florestal)
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: 778501

.

.

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

errata
.

errata de PUBLicaÇÃo. Na publicação do dia 25/03/2022, doE 
n° 34.907, Protocolo n°776070, página 43, referente à Portaria n°. 150 de 
23 de março de 2022.
onde se lê:  

serVidor PerFiL MatrÍcULa
laura dias dos Santos Suplente 54190874

Leia-se:

serVidor PerFiL MatrÍcULa
laura dias dos Santos Suplente 5800153/4

Karla lESSa BENGTSoN
Presidente do idEflor-Bio

Protocolo: 780723

.

.

diÁria
.

Portaria Nº. 151 de 16 de MarÇo de 2022
fundamento legal: conforme o processo nº. 2022/283092 e art.145 da lei 
Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994. 
objetivo: Garantir a integridade física dos servidores envolvidos nas ativi-
dades de fiscalização ambiental nos municípios de abrangência da região 
administrativa do Mosaico de Unidades de conservação lago de Tucuruí
origem: Tucurui-Pa 
destino: Novo repartimento, Breu Branco, Goianésia do Pará, Jacundá, 
Nova ipixuna, Marabá e itupiranga-Pa 
Período: 21/03 a 01/04/2022 - 11,5 (onze e meia) diárias 
Servidor: 2° SGT PM Evandro Trindade da Paixão - 57324921
2° SGT PM célio Pires - 54071331
3° SGT PM Gilleno Kurks Mota lyra - 58687002
3° SGT PM Josiane araújo de assunção Melo - 571994631
cB PM Josué Vilaça de azevedo - 57193466
cB PM renan Batista de freitas - 57233419
cB PM Marcos de Souza lima - 572280581
Sd PM roger ranieris lobato Nascimento - 64015191
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Portaria Nº 133 de 09 de MarÇo de 2022
fundamento legal: conforme o processo nº 2022/229360 e o art.145 da 
lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994. 
objetivo: apoio administrativo nas atividades de fiscalização ambiental 
nos municípios de abrangência da região administrativa do Mosaico lago 
de Tucuruí e nas atividades administrativas inerentes à gestão das Unida-
des de conservação do Mosaico lago de Tucuruí
origem: Belém-Pa 
destino: Tucuruí, Novo repartimento, Breu Branco, Goianésia do Pará, Ja-
cundá, Nova ipixuna, Marabá e itupiranga-Pa 
Período: 20/03 a 02/04/2022 - 13,5 (treze e meia) diárias 
Servidor: Mário carlos Penna Mourão Júnior - 716340 - assistente admi-
nistrativo
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio
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Portaria Nº 126 de 09 de MarÇo de 2022
fundamento legal: conforme o processo nº 2022/199506 e art.145 da lei 
Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994. 
objetivo: apoio técnico-administrativo nas atividades de fiscalização am-
biental nos municípios de abrangência da região administrativa do Mosaico 
lago de Tucuruí e nas atividades administrativas inerentes à gestão das 
Unidades de conservação do Mosaico lago de Tucuruí
origem: Belém-Pa 
destino: Tucuruí, Novo repartimento, Breu Branco, Goianésia do Pará, Ja-
cundá, Nova ipixuna, Marabá e itupiranga-Pa. 
Período: 20/03 a 02/04/2022 - 13,5 (treze e meia) diárias 
Servidor: Jossandra carvalho da rocha Pinheiro - 55585772 - Técnico em 
Gestão de Pesca e aquicultura
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 780348

.

.

oUtras MatÉrias
.

iNstrUÇÃo NorMatiVa 002 de 2022
dispõe sobre o conceito, forma, exigência e prazo para envio dos relatórios 
técnicos de gestão e peças complementares que constituirão os processos 
de prestação de contas da utilização dos recursos oriundos do fUNdE-
flor pelos Municípios, nos termos do art. 15, inciso ii, da lei Estadual nº 
6.963 de 2007 e alterações.
a PrESidENTE do iNSTiTUTo dE dESENVolViMENTo florESTal E 
da BiodiVErSidadE do ESTado do Pará – idEflor-Bio, no uso das 
atribuições conferidas pelo decreto Estadual s/nº de 17 de janeiro de 
2019, publicado no Diário Oficial do Estado nº 33.783, e,
considerando o disposto no inciso ii, art. 15, da lei Estadual nº 6.963, 
de 2007 e alterações que estabelece que trinta por cento dos recursos do 
fUNdEflor são destinados aos Municípios onde estão situadas as áreas 
florestais de domínio estadual submetidas ao regime de concessão ou ex-
ploração de compensação de reserva legal;
considerando que os recursos destinados aos Municípios devem ser apli-
cados proporcionalmente à distribuição das florestas públicas estaduais 
submetidas ao regime de concessão ou exploração de gestão de reserva 
legal em suas respectivas circunscrições, com fins de reverterem em prol 
de projetos de uso sustentável dos recursos naturais, conforme previsto no 
inciso ii, art. 5º, do decreto Estadual nº 1.051, de 16 de maio de 2014;
considerando que compete ao fUNdEflor, na qualidade de ente transfe-
ridor, requisitar informações referentes à aplicação dos recursos oriundos 
do Fundo para fins de análise e acompanhamento de sua boa e regular 
utilização, nos termos do § 6º, inciso ii, art. 5º, do decreto Estadual nº 
1.051, de 16 de maio de 2014;
considerando que a prestação de contas dos Municípios deve conter ele-
mentos e demonstrativos que evidenciem a boa e regular aplicação dos 
recursos públicos;
considerando a necessidade de disciplinar os documentos para envio das 
informações pelos Municípios para a formalização e instrução dos proces-
sos de prestação de contas, com objetivo de contribuir para a eficiência, 
eficácia e transparência dos atos da gestão quanto à utilização dos recur-
sos oriundos do fUNdEflor;
rESolVE:
art. 1º. os relatórios de gestão e as peças complementares elaboradas 
pelos Municípios contemplados com recursos públicos oriundos do fUN-
dEflor, para efeito de constituição e análise dos processos de prestação 
de contas, devem ser instruídos, organizadose apresentados ao fundo de 
acordo com as disposições desta instrução Normativa.
§ 1º Para o disposto nesta instrução Normativa, considera-se:
i – Prestação de contas: processo constituído de relatório técnico de ges-
tão e peças complementares de natureza fiscal, contábil, orçamentária e/
ou patrimonial obtidos direta ou indiretamente, elaborados e organizados 
anualmente pelos Municípios para demonstração da boa e regular utiliza-
ção dos recursos oriundos do fUNdEflor;
ii – relatório técnico de gestão: documento elaborado com base na descrição 
sumária dos projetos, programas, ações e/ou atividades executadas, metas 
alcançadas, forma de aplicação dos recursos, valor total, valores aportados, 
documentos comprobatórios das despesas realizadas e demais documentos 
pertinentes, quando cabíveis, e resultados alcançados em consonância com a 
temática de projetos de uso sustentável dos recursosnaturais;
III – Demonstrativo técnico e financeiro da utilização do recurso: plani-
lha contendo resumo das informações administrativas realizadas para a 
consecução dos projetos,programas, ações e/ou atividades técnicas e a 
identificação dos documentos referentes às operações financeiras efetua-
das no exercício de recebimento do recurso para fins de demonstração de 
seu gerenciamento.
iV – declaração de utilização de recurso público: documento assinado 
pelo responsável do Município contemplado com recurso oriundo do fUN-
dEflor que consiste na comprovação de sua utilização perante o fundo.
V – Projeto de uso sustentável dos recursos naturais: conjunto de técnicas 
e ações harmonicamente planejadas para uso e aproveitamento dos recur-
sos naturais pelo sistema econômico de produção, em um período deter-
minado ou contínuo, que respeite a capacidade suporte do ecossistema e 
preserve a diversidade sociocultural local.
§ 2º os relatórios de gestão e as peças complementares que constituem 
a prestação de contas anuais devem abranger a totalidade dosrecursos 
oriundos do Fundo e ficarão disponíveis para livre consulta no sítio eletrô-
nico oficial do IDEFLOR-Bio, na página do FUNDEFLOR.

art. 2º. Para efeito desta instrução Normativa está sujeito à apresenta-
ção de relatóriode gestão e das peças complementares que constituem a 
prestação de contas o responsável pelos Municípios onde estão situadas as 
áreas florestais de domínio estadual submetidas ao regime de concessão 
ou exploração de compensação de reserva legal contemplados com recur-
sos públicos oriundos do fundo.
art. 3º. Para efeito de constituição do processo de prestação de contas será 
admitido pelo fUNdEflor o envio das peças relacionadas a seguir:
i – relatório de gestão;
ii – demonstrativo Técnico e financeiro da Utilização de recursos;
iii – Extrato bancário do respectivo período de aplicação dos recursos;
iV – declaração de Utilização de recurso Público.
art. 4º. constatada a ausência de documento elencado no art. 3º, o fUN-
DEFLOR notificará os Municípios para devida apresentação no prazo de até 
dez dias corridos a contar do recebimento da notificação.
art. 5º. os relatórios de gestão devem ser apresentados anualmente ao 
fUNdEflor pelos responsáveis dos Municípios contemplados com recur-
sos oriundos do Fundo, de acordo com os prazos fixados nesta instrução 
normativa.
§1º os relatórios de gestão e as peças complementares que constituem 
a prestação de contas anual devem ser apresentados ao fUNdEflor em 
meio informatizado, no prazo de até noventa dias corridos a contar do 
primeiro dia útil do exercício subsequente à utilização dos recursos, po-
dendo ser prorrogado desde que apresentada justificativa com os funda-
mentos constatados.
art. 6º. os Municípios que não apresentarem os relatórios de gestão e as 
peças complementares que constituem a prestação de contas no prazo 
fixado nesta instrução normativa ficarão impedidos de receber novos va-
lores de repasse pelo fUNdEflor até o completo saneamento das pen-
dências constatadas, conforme disposto no art. 13, do decreto Estadual 
nº 2.237/2010.
art. 7º. a análise dos documentos que constituem o processo de prestação 
de contas dos Municípios, listados no art. 3º, será realizada pela equipe 
técnica do fUNdEflor, conforme procedimento a seguir:
I – 1ª Etapa: verificação dos documentos na forma de checklist;
ii – 2ª Etapa: análise da prestação de contas;
iii – 3ª Etapa: emissão de parecer técnico conclusivo.
art. 8º. o fUNdEflor terá o prazo de até trinta dias corridos a contar 
do recebimento do relatório de gestão e das peças complementares que 
constituem o processo de prestação de contas dos Municípios para realizar 
a verificação dos documentos, análise e emissão de parecer técnico conclu-
sivo sobre a regularidade ou não da aplicação dos recursos.
§1º. Caso não sejam identificadas desconformidades o processo será en-
caminhado ao Presidente do idEflor-Bio com sugestão para aprovação 
das contas.
§2º. Caso forem identificadas irregularidades o Município será notificado 
para apresentar correções no prazo de dez dias corridos, contados da data 
de recebimento da notificação.
§3º. Expirado o prazo previsto no parágrafo anterior, havendo o sanea-
mento das pendências, o processo será considerado regular e encaminha-
do ao Presidente do idEflorBio com sugestão de aprovação das contas.
§4º. a Presidência do idEflor-Bio poderá submeter à comissão Estadual 
de florestas – coMEf, em caráter consultivo, o relatório do fUNdEflor 
sobre a prestação de contas dos municípios.
§5º. Cabe à Presidência do IDEFLOR-Bio expedir despacho final aprovando 
a prestação de contas.
art. 9º. Na hipótese de conclusão pela irregularidade na aplicação de re-
cursos e reprovação da prestação de contas, o FUNDEFLOR notificará os 
Municípios para devolução do recurso devidamente atualizado na forma 
da lei.
Parágrafo único. ficarão suspensos os novos repasses até o completo sa-
neamento das pendências constatadas, conforme disposto no art. 13, do 
decreto Estadual nº 2.237/2010.
art. 10. o fUNdEflor poderá solicitar, a qualquer tempo, documentos 
e informações, com base no art. 5º, do decreto Estadual nº 1.051, de 16 
de maio de 2014.
art. 11. os casos omissos ou não contemplados neste ato deverão ser 
submetidos à apreciação superior.
art. 12. Esta instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
Karla lESSa BENGTSoN
Presidente do idEflor-Bio

Protocolo: 780357
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secretaria de estado
de seGUraNÇa PÚBLica
e deFesa sociaL

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 03/2022 - ciGesP
revoga a PorTaria Nº 002/2019, de 24/04/2019, que criou o Grupo de 
Trabalho integrado das Unidades integradas Propaz/UiPP no Estado.
o Presidente do comitê integrado de Gestores de Segurança Pública - ci-
GESP, no uso de suas atribuições legais, e;
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considerando a lei nº 7.584/2011 que estabelece que a Secretaria de 
Estado de Segurança e defesa Social - SEGUP é o órgão responsável por 
coordenar, supervisionar, articular, integrar e avaliar o desenvolvimento da 
política de segurança pública nos órgãos integrantes do Sistema de Segu-
rança Pública e defesa Social – SiEdS;
considerando o art. 6º da lei nº 7.584/2011, no qual dispõe que comitê 
integrado de Gestores de Segurança Pública - ciGESP é órgão colegiado 
composto pelos dirigentes titulares dos órgãos constituintes do Sistema 
Estadual de Segurança Pública e defesa Social - SiEdS, de natureza con-
sultiva, que tem por finalidade propor, debater, analisar e decidir ações de 
caráter técnico, administrativo e operacional, a serem executadas pelos ór-
gãos integrantes do Sistema, acompanhando e avaliando seus resultados;
considerando a revisão e atualização dos atos normativos publicados, in-
clusive com a finalidade de identificar aqueles cuja vigência resta expirada, 
seja em função de terem vigorado com prazo determinado, seja em função 
do implemento de condição extintiva da respectiva vigência;
considerando que a administração pode revogar seus próprios atos por mo-
tivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e 
ressalvada a apreciação judicial, de acordo com a Súmula 473, do STf;
rESolVE:
art. 1º - rEVoGar os efeitos da PorTaria Nº 002/2019, de 24/04/2019, editada 
no âmbito do comitê integrado de Gestores de Segurança Pública - ciGESP, 
que dispôs acerca de criação de Grupo de Trabalho integrado com o escopo 
de levantar a atual situação das Unidades integradas Propaz/UiPP no Estado, 
estudar e discutir sobre o atual modelo, manutenção, reforma e construção, 
verificando ainda as necessidades de implantação em novas regiões.
art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém-Pa, 31 de março de 2022.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social do Pará
Presidente do comitê integrado da Segurança Pública (ciGESP)
lei Estadual nº 7.584/11, art. 6º§1º

Protocolo: 780560

.

.

errata
.

Portaria Nº 472/2022-saGa, publicada no doE Nº 34.919 de 
04/04/2022, referente as ferias do mes de maio 2022.
onde se lê: PorTaria Nº 472/2022-SaGa BElEM, 31 dE aBril dE 2022.
Leia-se: PorTaria Nº 472/2022-SaGa BElEM, 31 dE MarÇo dE 2022.

Protocolo: 780351
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diÁria
.

Portaria Nº 458/2022-saGa
oBJETiVo: Para realizar o transporte de autoridades.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): MaraBa/Pa
PErÍodo: 17 à 19.03.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 03(três) de alimentação e 02(duas) de pousada
SErVidor(ES): TEN cEl PM alcidES da SilVa MacHado JUNior Mf: 5773830-1
TEN cEl PM arMaNdo aUGUSTo coElHo da SilVa BiTTENcoUrT, Mf: 5755310-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 459/2022-saGa
oBJETiVo: Para participar da “ oPEraÇÃo SEMaNa SaNTa ”.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): TailÂNdia/Pa
PErÍodo: 14 à 17.03.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3½ (três e meia)
SErVidor(ES): EdilSoN BriTo coSTa, Mf: 59153-1
MarilENE da SilVa TaVarES, Mf: 585918-2
carla roSiMar PiNTo coSTa, Mf: 5902620
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 460/2022-saGa
oBJETiVo: Para realizar o transporte de efetivo da PMPa.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): ParaUaPEBaS/Pa
PErÍodo: 05.02.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 01(uma) de alimentação
SErVidor(ES): TEN cEl PM arMaNdo aUGUSTo coElHo da SilVa BiT-
TENcoUrT, Mf: 5755310-1
TEN cEl PM alcidES da SilVa MacHado JUNior Mf: 5773830-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 461/2022-saGa
oBJETiVo: Para realizar o transporte de servidores.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): SaNTarÉM/Pa
PErÍodo: 12 à 15.03.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 ½ (três e meia)
SErVidor(ES): EdUardo cESar corrEa raMoS, Mf: 54181015-3
diJoNY oliVEira riBEiro, Mf: 5050449-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 462/2022-saGa
oBJETiVo: Para realizar o transporte de autoridades.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): MaraBá/Pa
PErÍodo: 11 à 12.03.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 02(duas) de alimentação e 01(uma) de pousada
SErVidor(ES): TEN cEl PM alcidES da SilVa MacHado JUNior, Mf: 5773830-1
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 ½ (uma e meia)
SErVidor(ES): MaUro corrEa SoUSa, Mf: 5272254
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 463/2022-saGa
oBJETiVo: Para realizar o transporte de vacinas.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa
PErÍodo: 15.02.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 01(uma) de alimentação
SErVidor(ES): TEN cEl PM arMaNdo aUGUSTo coElHo da SilVa BiT-
TENcoUrT, Mf: 5755310-1
TEN cEl PM alcidES da SilVa MacHado JUNior Mf: 5773830-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 464/2022-saGa
oBJETiVo: a Serviço da SEGUP.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): NoVo ProGrESSo/Pa
PErÍodo: 26 à 27.02.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 02(duas) de alimentação e 01(uma) de pousada
SErVidor(ES): SGT BM MicHEl fErrEira carValHo, Mf: 57174204-1
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 ½ (uma e meia)
SErVidor(ES): roNaldo HENriQUE MoraES BENiGNo, Mf: 5931420-1
JoSEMar doS SaNToS PaiVa, Mf: 5961059-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 465/2022-saGa
oBJETiVo: Para realizar o transporte do Exm. Governador .
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): caPaNEMa/Pa
PErÍodo: 19.02.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 01(uma) de alimentação
SErVidor(ES): TEN cEl PM arMaNdo aUGUSTo coElHo da SilVa BiT-
TENcoUrT, Mf: 5755310-1
TEN cEl PM alcidES da SilVa MacHado JUNior Mf: 5773830-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 466/2022-saGa
oBJETiVo: Para realizar o transporte de autoridades.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): TUcUrUÍ/Pa
PErÍodo: 10.02.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 01(uma) de alimentação
SErVidor(ES): TEN cEl PM alcidES da SilVa MacHado JUNior, Mf: 
5773830-1
QUaNTidadE dE diáriaS: ½ (meia)
SErVidor(ES): MaUro corrEa SoUSa, Mf: 5272254
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 467/2022-saGa
oBJETiVo: Para realizar o transporte de Servidores da SEGUP.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): iTaiTUBa/Pa
PErÍodo: 06 à 07.03.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 ½ (uma e meia)
SErVidor(ES): Haroldo caÑiZo PErEira,Mf: 54197238-1
MaUro corrEa SoUSa, Mf: 5272254
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 468/2022-saGa
oBJETiVo: a Serviço da SEGUP.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): SoUrE/Pa
PErÍodo: 01 à 08.04.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 08(oito) de alimentação e 07(sete) de pousada
SErVidor(ES): 2° TEN PM EUValdo BEZErra raPoZo JÚNior, Mf: 5938228-1
SGT PM JoÃo dE JESUS dE SENa aNTUNES, Mf: 54194835
Sd PM diEGo criSTHiaN SaNTa roSa riBEiro, Mf: 6039155-2
cB PM dEarlY SilVa MacHado, Mf: 57222217
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 469/2022-saGa
oBJETiVo: Para participar da “oPEraÇÃo ParaUaÚ”
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): BrEVES, PorTEl, aNaJáS, afUá E cHaVES/Pa
PErÍodo: 26.03 à 06.04.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 12(doze) de alimentação e 11(onze) de pousada
SErVidor(ES): SGT PM MarcoS faBiaNo daMaScENo da SilVa, Mf: 5701414-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
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Portaria Nº 470/2022-saGa
oBJETiVo: Para participar da “oPEraÇÃo ParaUaÚ”
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): BrEVES, PorTEl, aNaJáS, afUá E cHaVES/Pa
PErÍodo: 26.03 à 06.04.2022
QUaNTidadE dE diáriaS:11 ½ (onze e meia)
SErVidor(ES): loUrENÇo JoSÉ dE MaToS SaldaNHa, Mf: 5900352
doUGlaS MiraNda MEllo, Mf: 5462983
aNdErSoN MoraES caSTro, Mf: 5946272
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 471/2022-saGa
oBJETiVo: a Serviço da SEGUP.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): BraGaNÇa/Pa
PErÍodo: 08 à 15.04.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 08(oito) de alimentação e 07(sete) de pousada
SErVidor(ES): SGT PM raNGEl fErrEira VElaSco, Mf: 57199749-1
cB PM rENaTa PaNToJa da coSTa, Mf: 57200584-1
cB PM WaSHiNGToN dE aViZ cHaVES, Mf: 57222254-1
cB PM EdNEY PErEira dE SoUZa, Mf: 4219344-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 477/2022-saGa
oBJETiVo: para apoio à casa Militar da Governadoria do Estado.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): iGaraPÉ Miri/Pa
PErÍodo: 24.02.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 01(uma) de alimentação
SErVidor(ES): TEN cEl BM clEdSoN dE SoUSa oliVEira, Mf: 
54185292-1
TEN cEl BM PaUlo cESar VaZ JUNior, Mf: 5843502-1
SGT BM fErNaNdo VaScoNcEloS dE liMa JUNior, Mf: 5826799-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 478/2022-saGa
oBJETiVo: para realizar o transporte de medicamentos e insumos em 
apoio à SESPa.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): MaraBá/Pa
PErÍodo: 19.03.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 01(uma) de alimentação
SErVidor(ES): MaJ BM ESdraS PErEira lEMoS, Mf: 57174093
QUaNTidadE dE diáriaS: ½ (meia)
SErVidor(ES): JoSEMar doS SaNToS PaiVa, Mf: 5961059
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 479/2022-saGa
oBJETiVo: À Serviço da SEGUP
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): MoNTE alEGrE/Pa
PErÍodo: 09.03.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 01(uma) de alimentação
SErVidor(ES): TEN cEl PM alcidES da SilVa MacHado JUNior, Mf: 
5773830-1
QUaNTidadE dE diáriaS: ½ (meia)
SErVidor(ES): MaUro corrEa SoUSa, Mf: 5272254
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 480/2022-saGa
oBJETiVo: para o transporte de servidores da Polícia civil.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): SaNTarÉM/Pa
PErÍodo: 20.03.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 01(uma) de alimentação
SErVidor(ES): TEN PM KlEBEr do carMo BarBoSa, Mf: 222.504-2a
QUaNTidadE dE diáriaS: ½ (meia)
SErVidor(ES): roNaldo HENriQUE MoraES BENiGNo, Mf: 5931420-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 481/2022-saGa
oBJETiVo: para apoio à casa Militar da Governadoria do Estado
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): iTaiTUBa/Pa
PErÍodo: 17 à 18.02.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 02(duas) de alimentação e 01 (uma) de pousada
SErVidor(ES): TEN cEl PM arMaNdo aUGUSTo coElHo da SilVa BiT-
TENcoUrT, Mf: 5755310-1
TEN cEl PM alcidES da SilVa MacHado JUNior, Mf: 5773830-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 482/2022-saGa
oBJETiVo: para realizar o transporte de vacinas em apoio à SESPa.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa
PErÍodo: 21 à 22.03.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 02(duas) de alimentação e 01 (uma) de pousada
SErVidor(ES): cEl PM criSTiaNo JoÃo loUrEiro liMa, Mf: 5678382-1
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 ½ (uma e meia)
SErVidor(ES): JoSÉ HUMBErTo dE MElo JUNior, Mf: 57193016
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 483/2022-saGa
oBJETiVo: para apoio à casa Militar da Governadoria no transporte de autoridades.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): iGaraPÉ aÇU/Pa
PErÍodo: 17.03.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 01(uma) de alimentação
SErVidor(ES): cEl PM aUGUSTo JoSÉ coElHo da SilVa BiTTENcoUrT, 
Mf: 5755549-1
TEN cEl BM PaUlo cESar VaZ JUNior, Mf: 5843502-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 484/2022-saGa
oBJETiVo: para realizar o transporte de medicamentos e insumos em apoio à SESPa.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): SaNTarÉM/Pa
PErÍodo: 17.03.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 01(uma) de alimentação
SErVidor(ES): MaJ BM ESdraS PErEira lEMoS, Mf: 57174093
QUaNTidadE dE diáriaS: ½ (meia)
SErVidor(ES): JoSEMar doS SaNToS PaiVa, Mf: 5961059-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 485/2022-saGa
oBJETiVo: para realizar o transporte de servidores SEcoM e casa civil.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): alTaMira/Pa
PErÍodo: 19 à 20.02.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 02(duas) de alimentação e 01(uma) de pousada
SErVidor(ES): TEN cEl PM arMaNdo aUGUSTo coElHo da SilVa BiT-
TENcoUrT, Mf: 5755310-1
TEN cEl PM alcidES da SilVa MacHado JUNior, Mf: 5773830-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 486/2022-saGa
oBJETiVo: para realizar o transporte de autoridades e servidores da casa Militar.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): PorTEl/Pa
PErÍodo: 12.03.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 01(uma) de alimentação
SErVidor(ES): cEl PM criSTiaNo JoÃo loUrEiro liMa, Mf: 5678382-1
MaJ PM MarcElo PErEira Sá, Mf: 54197044-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 487/2022-saGa
oBJETiVo: para apoio à casa Militar da Governadoria
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): MaraBá/Pa
PErÍodo: 21 à 23.02.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 03(três) de alimentação e 02(duas) de pousada
SErVidor(ES): MaJ PM GilMar MENdES caValcaNTE, Mf: 571983331
caP PM fraNciSco JoSÉ caSTro dE SoUZa, Mf: 5196604-1
SGT PM lUiZ carloS dE oliVEira alVES, Mf: 5374138-1
SGT PM EdMilSoN MarTiNS da coSTa, Mf: 5575591-1
SUB TEN PM EMErSoN dE alENcar GalVÃo, Mf: 5330157-2
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 488/2022-saGa
oBJETiVo: para apoio à casa Militar da Governadoria no transporte de autoridades.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): SaNTo aNTÔNio do TaUá/Pa
PErÍodo: 18.03.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 01(uma) de alimentação
SErVidor(ES): TEN cEl BM PaUlo cESar VaZ JUNior, Mf: 5843502-1
QUaNTidadE dE diáriaS: ½ (meia)
SErVidor(ES): BrUNo dE carValHo lEiTE, Mf: 54190834
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 489/2022-saGa
oBJETiVo:Para participar da “oPEraÇÃo XiNGU”.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): alTaMira/Pa
PErÍodo: 04 à 07.03.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 04(quatro) de alimentação e 03(três) de pousada
SErVidor(ES):cEl PM aUGUSTo JoSÉ coElHo da SilVa BiTTENcoUrT, 
Mf: 5755549-1
TEN cEl PM claÚdio PETillo dE alMEida, Mf: 5807840-1
SGT PM JoHN JEffErSoN da coNcEiÇÃo PiEdadE, Mf: 54193190-1
SGT BM MicHEl fErrEira carValHo, Mf: 57174204-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 490/2022-saGa
oBJETiVo: para apoio à casa Militar da Governadoria do Estado
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa
PErÍodo: 22 à 23.02.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 02(duas) de alimentação e 01 (uma) de pousada
SErVidor(ES): TEN cEl PM arMaNdo aUGUSTo coElHo da SilVa BiT-
TENcoUrT, Mf: 5755310-1
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 ½ (uma e meia)
SErVidor(ES): Haroldo caÑiZo PErEira, Mf: 54197238-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
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Portaria Nº 491/2022-saGa
oBJETiVo: para realizar o transporte de servidores SEdUc.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): XiNGUara/Pa
PErÍodo: 09.02.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 01(uma) de alimentação
SErVidor(ES): TEN cEl PM arMaNdo aUGUSTo coElHo da SilVa BiT-
TENcoUrT, Mf: 5755310-1
TEN cEl PM alcidES da SilVa MacHado JUNior, Mf: 5773830-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 492/2022-saGa
oBJETiVo: a Serviço da SEGUP.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): afUá, aNaJáS, BrEVES E PorTEl/Pa
PErÍodo: 26.03 à 06.04.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 11 ½ (onze e meia)
SErVidor(ES): fraNciSco aSSiS dE frEiTaS NETo, Mf: 57196690
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 493/2022-saGa
oBJETiVo: a Serviço da SEGUP.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): ParaGoMiNaS E adJacÊNciaS/Pa
PErÍodo: 04 à 11.04.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 7 ½ (sete e meia)
SErVidor(ES): iVaNildo PErEira doS SaNToS, Mf: 700657
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 494/2022-saGa
oBJETiVo: Para participar da “oPEraÇÃo SEMaNa SaNTa 2022”
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): TUcUrUÍ/Pa
PErÍodo: 14 à 17.04.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 04(quatro) de alimentação e 03(três) de pousada
SErVidor(ES): cB PM GaBriEl SoarES STocH, Mf: 57222222
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 ½ (três e meia)
SErVidor(ES): lUiS JorGE lEal GoNÇalVES, Mf: 5156645
MarilÚcia doS SaNToS coNcEiÇÃo, Mf: 702277
clEYToN fErNaNdo PaiXÃo dE SoUSa coSTa, Mf: 54196767
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 495/2022-saGa
oBJETiVo: a Serviço da SEGUP.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): SÃo doMiNGoS do caPiM/Pa
PErÍodo: 14 à 17.04.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 04(quatro) de alimentação e 03(três) de pousada
SErVidor(ES): 2° TEN PM EldEr JaiME carValHo da rocHa, Mf: 
5579376-1
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 ½ (três e meia)
SErVidor(ES): JoÃo PaUlo araGÃo coSTa, Mf: 5939159
fEliPE dE MoraiS corrEa, Mf: 5945438
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 496/2022-saGa
oBJETiVo: a Serviço da SEGUP.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): aBaETETUBa/Pa
PErÍodo: 01.04.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 01(uma) de alimentação
SErVidor(ES): cEl PM alEXaNdrE MaScarENHaSdoS SaNToS, Mf: 
5420628-1
2° SGT BM carloS alBErTo oliVEira dE aQUiNo, Mf: 5634814-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Protocolo: 780824

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 507/2022-saGa
BeLÉM, 04 de aBriL de 2022 

coNSidEraNdo: o Processo nº 2022/397650, e Mem. nº 341/2022-Gra-
ESP/GaB.dirETor, de 01.04.2022.
coNSidEraNdo: o Plano de férias 2022 da SEGUP.
r E S o l V E:
conceder férias regulamentares no mês de maio de 2022, ao servidor abai-
xo relacionado:
 

NoMe carGo/FUNÇÃo P. aQUisitiVo PerÍodo a ser 
GoZado MatrÍcULa

adriaNo NaZarENo da 
SilVa SaNToS SEcrETário dE dirEToria 2021/2022 02/05 a 

31/05/2022 5385377/4

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa da SEGUP

Protocolo: 780793

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito a PUBLicaÇÃo coNstaNte No diÁrio 
oFiciaL Nº 34.915 de 31/03/2022, rEfErENTE À diariaS 
dE PorTaria Nº 440/2022 - SaGa, QUE GEroU o ProTocolo dE 
PUBlicaÇÃo: 778897.
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa.
torNar seM eFeito a PUBLicaÇÃo coNstaNte No diÁrio 
oFiciaL Nº 34.915 de 31/03/2022, rEfErENTE À diariaS 
dE PorTaria Nº 441/2022 - SaGa, QUE GEroU o ProTocolo dE 
PUBlicaÇÃo: 778897.
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa.
torNar seM eFeito a PUBLicaÇÃo coNstaNte No diÁrio 
oFiciaL Nº 34.917 de 01/04/2022, rEfErENTE À diariaS 
dE PorTaria Nº 456/2022 - SaGa, QUE GEroU o ProTocolo dE 
PUBlicaÇÃo: 779289.
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa.

Protocolo: 780558

.

.

POLICIA MILITAR DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria de FaLeciMeNto Nº 23/2022 – cVP/4
o cHEfE do ESTado-Maior GEral da PMPa, rESPoNdENdo PElo co-
MaNdo GEral da PolÍcia MiliTar do Pará, no exercício de suas atri-
buições previstas no artigo 8º, inciso Viii, da lei complementar Estadual 
nº 093 de 14 de janeiro de 2014; considerando que o SUB TEN PM rr 
rG 7041 MaNoEl SaNToS da PaiXao fraNco, faleceu no Município de 
ananindeua/Pa, na data 09 de Março de 2022, conforme cópia da certidão 
de Óbito n°139303 01 55 2022 4 00005 076 0001276 30, expedida pelo 
registro civil das Pessoas Naturais, no dia 11 de Março de 2022, apresen-
tada e arquivada no cVP, rESolVE:
art. 1º. EXclUir do Quadro de Veteranos o SUB TEN PM rr rG 7041 Ma-
NoEl SaNToS da PaiXao fraNco, em virtude do seu falecimento na data 
09 de Março de 2022;
art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a contar do dia 09 de Março de 2022 e revoga as disposições 
em contrário.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Quartel em Belém/Pa, 04 de abril de 2022.
MarcElo roNald BoTElHo dE SoUZa – cEl QoPM rG 18084
chefe do Estado-Maior Geral da PMPa
respondendo pelo comando Geral da PMPa

Protocolo: 780860
Portaria de FaLeciMeNto Nº 18/2022 – cVP/4

o cHEfE do ESTado-Maior GEral da PMPa, rESPoNdENdo PElo co-
MaNdo GEral da PolÍcia MiliTar do Pará, no exercício de suas atribui-
ções previstas no artigo 8º, inciso Viii, da lei complementar Estadual nº 
093 de 14 de janeiro de 2014; considerando que o Sd PM rEf rG 18888 
JorGE JESUS da SilVa, faleceu na cidade de Belém/Pa, na data 16 de 
janeiro de 2022, conforme cópia da certidão de Óbito n° 067595 01 55 
2022 4 00506 272 0189305 27, expedida pelo registro civil das Pessoas 
Naturais, no dia 18 de janeiro de 2022, apresentada e arquivada no cVP, 
rESolVE:
art. 1º. EXclUir do Quadro de Veteranos o Sd PM rEf rG 18888 JorGE JE-
SUS da SilVa, em virtude do seu falecimento na data 16 de janeiro de 2022;
art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a contar do dia 16 de janeiro de 2022 e revoga as disposições 
em contrário.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Quartel em Belém/Pa, 04 de abril de 2022.
MarcElo roNald BoTElHo dE SoUZa – cEl QoPM rG 18084
chefe do Estado-Maior Geral da PMPa
respondendo pelo comando Geral da PMPa

Protocolo: 780847
Portaria de FaLeciMeNto Nº 19/2022 – cVP/4

o cHEfE do ESTado-Maior GEral da PMPa, rESPoNdENdo PElo co-
MaNdo GEral da PolÍcia MiliTar do Pará, no exercício de suas atribui-
ções previstas no artigo 8º, inciso Viii, da lei complementar Estadual nº 
093 de 14 de janeiro de 2014; considerando que o 3º SGT PM rEf rG 7947 
GUilHErME rUfiNo da SilVa, faleceu na cidade de Belém/Pa, na data 31 
de janeiro de 2022, conforme cópia da certidão de Óbito n° 067595 01 55 
2022 4 00507 211 0189544 82, expedida pelo registro civil das Pessoas 
Naturais, no dia 07 de fevereiro de 2022, apresentada e arquivada no cVP, 
rESolVE:
art. 1º. EXclUir do Quadro de Veteranos o 3º SGT PM rEf rG 7947 GUi-
lHErME rUfiNo da SilVa, em virtude do seu falecimento na data 31 de 
janeiro de 2022;
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art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a contar do dia 31 de janeiro de 2022 e revoga as disposições 
em contrário.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Quartel em Belém/Pa, 04 de abril de 2022.
MarcElo roNald BoTElHo dE SoUZa – cEl QoPM rG 18084
chefe do Estado-Maior Geral da PMPa
respondendo pelo comando Geral da PMPa

Protocolo: 780850
Portaria de FaLeciMeNto Nº 20/2022 – cVP/4

o cHEfE do ESTado-Maior GEral da PMPa, rESPoNdENdo PElo co-
MaNdo GEral da PolÍcia MiliTar do Pará, no exercício de suas atri-
buições previstas no artigo 8º, inciso Viii, da lei complementar Estadual 
nº 093 de 14 de janeiro de 2014; considerando que o SUB TEN PM rr 
rG 11501 Mario laErcio MarTiNS alVES, faleceu na cidade de Belém/
Pa, na data 22 de janeiro de 2022, conforme cópia da certidão de Óbito 
n° 067983 01 55 2022 4 00023 155 0009259 13, expedida pelo registro 
civil das Pessoas Naturais, no dia 28 de janeiro de 2022, apresentada e 
arquivada no cVP, rESolVE:
art. 1º. EXclUir do Quadro de Veteranos o SUB TEN PM rr rG 11501 
Mario laErcio MarTiNS alVES, em virtude do seu falecimento na data 
22 de janeiro de 2022;
art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a contar do dia 22 de janeiro de 2022 e revoga as disposições 
em contrário.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Quartel em Belém/Pa, 04 de abril de 2022.
MarcElo roNald BoTElHo dE SoUZa – cEl QoPM rG 18084
chefe do Estado-Maior Geral da PMPa
respondendo pelo comando Geral da PMPa

Protocolo: 780853
Portaria de FaLeciMeNto Nº 21/2022 – cVP/4

o cHEfE do ESTado-Maior GEral da PMPa, rESPoNdENdo PElo co-
MaNdo GEral da PolÍcia MiliTar do Pará, no exercício de suas atri-
buições previstas no artigo 8º, inciso Viii, da lei complementar Estadual 
nº 093 de 14 de janeiro de 2014; considerando que o 3º SGT PM rr rG 
14616 ESTEVÃo TEiXEira da PiEdadE, faleceu no Município de Mara-
canã/Pa, na data 14 de fevereiro de 2022, conforme cópia da certidão 
de Óbito n° 067546 01 55 2022 4 00008 045 0004463 23, expedida pelo 
registro civil das Pessoas Naturais, no dia 23 de fevereiro de 2022, apre-
sentada e arquivada no cVP, rESolVE:
art. 1º. EXclUir do Quadro de Veteranos o 3º SGT PM rr rG 14616 ES-
TEVÃo TEiXEira da PiEdadE, em virtude do seu falecimento na data 14 
de fevereiro de 2022;
art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a contar do dia 14 de fevereiro de 2022 e revoga as disposi-
ções em contrário.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Quartel em Belém/Pa, 04 de abril de 2022.
MarcElo roNald BoTElHo dE SoUZa – cEl QoPM rG 18084
chefe do Estado-Maior Geral da PMPa
respondendo pelo comando Geral da PMPa

Protocolo: 780855
GoVerNo do estado do ParÁ

secretaria de estado de seGUraNÇa PÚBLica 
e deFesa sociaL

PoLÍcia MiLitar do ParÁ
dePartaMeNto GeraL de PessoaL

seÇÃo tÉcNica
sUBseÇÃo de seLeÇÃo, MoBiLiZaÇÃo, recadastraMeNto e 

PessoaL ciViL
Portaria Nº 029/2022 – ssMrPc/PMPa, de 04 de aBriL de 2022
incorpora e Matricula os candidatos habilitados no concurso Público para 
admissão ao curso de formação de Praças da Polícia Militar do Pará.
o comandante Geral da Polícia Militar do Pará, no exercício de suas atribui-
ções legais que lhe são conferidas pela lei complementar nº 053, de 07 de 
fevereiro de 2006, especificamente as previstas no Art. 8º, I e IX;
considerando a homologação da habilitação dos candidatos aprovados no 
concurso público para admissão ao curso de formação de Praças da Polícia 
Militar do Pará, conforme foi tornado público por meio do edital nº 052/SS-
MRPC/2022 – CFP/PMPA, de 01 de abril de 2022, para fins de cumprimento 
das decisões judiciais.
considerando o disposto no art. 19, Parágrafo Único, inciso i, da lei Esta-
dual n° 6.626, de 03 de fevereiro 2004, rESolVE:
art. 1º incorporar no estado efetivo da Polícia Militar do Pará e matricular 
no curso de formação de Praças cfP/PM/2020, a ser realizado no polo 
cfaP, os candidatos abaixo:
1- lUiS aUGUSTo rodriGUES GoNÇalVES, (SUB JUdicE), Mandado de 
Segurança, processo nº 0800738-89.2022.8.14.0301;
2- carloS rafaEl PErEira do ESPiriTo SaNTo, (SUB JUdicE), ação 
ordinária, processo nº 0854895-16.2021.8.14.0301;
3- WaGlENE GEMaQUE GoNZaGa, (SUB JUdicE), ação ordinária, 
0858754-70.2021.8.14.0301.
art. 2º o polo do curso de formação de Praças – cfP, funcionará no se-
guinte endereço: Polo BElÉM: local: av. Brigadeiro Protásio, s/nº, em 
frente ao HaNGar (centro de convenções da amazônia), bairro do Marco, 
nesta cidade de Belém, Estado do Pará.
art. 3º Esta Portaria entra em vigor a contar de sua publicação, revogan-
do-se as disposições em contrário.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior - cEl QoPM
comandante-Geral da Polícia Militar do Pará

 Protocolo: 780588

errata
.

errata de PUBLicaÇÃo do coNtrato adMiNistratiVo 
Nº 015/2014 – ccc/PMPa

PUBlicado No doE Nº 34.915, do dia 31/03/2022, ProT. Nº 778623
oNde se LÊ: 9° TErMo adiTiVo ao coNTraTo adMiNiSTraTiVo N° 458/2017
Leia-se: 9° TErMo adiTiVo ao coNTraTo adMiNiSTraTiVo N° 015/2014
ordENador: JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior.

Protocolo: 780427

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

7º terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo 
Nº.  004/2017-ccc/PMPa;  EXErcÍcio: 2022; oBJETo: o presen-
te Termo aditivo tem como objeto a prorrogação da vigência do contrato 
administrativo nº 004/2017-dal/PMPa, por mais 2 (dois) meses, a contar 
do dia 01 de abril de 2022, valor global em r$ 6.707.643,41 (seis mi-
lhões, setecentos e sete mil, seiscentos e quarenta e três reais e quarenta 
e um centavos). data da assinatura: 31/03/2022. Vigência: 01/04/2022 
a 31/05/2022; a despesa com este termo aditivo ocorrerá da seguinte 
forma: Programa: 1297 – Manutenção da Gestão; ação: 4668 – abasteci-
mento de Unidades Móveis do Estado; Natureza da despesa:3.3.90.30.01– 
Material de Consumo = Combustíveis e Lubrificantes Automotivos; Plano 
interno: 4120004668c; fonte do recurso: 0101 (recursos Próprios); Em-
presa: TicKET loG-SolUÇÕES HdfGT S/a; cNPJ nº 03.506.307/0001-57; 
ordENador: JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM rG 
18044; comandante Geral da PMPa.

Protocolo: 780728

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 463/2022-dGa-sUP FUNdos; Suprido dioGENES 
aUrÉlio coUTo BraGa, caP PM, Mf 5820030/2, do efetivo do (a) dGEc; 
Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 
15 (quinze) dias; Valor: r$ 2000,00; Elemento de despesa: 33.90.30 - 
MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de 
despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 464/2022-dGa-sUP FUNdos; Suprido JoSÉ 
fErNaNdES alVES dE liMa NETo, TEN cEl PM, Mf 5817650/1, fiScal 
adMiNiSTraTiVo do QcG; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo 
p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 2000,00; Elemento 
de despesa: 33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 
(tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, 
cel QoPM.
Portaria Nº 465/2022-dGa-sUP FUNdos; Suprido oSMarlEY 
fUrTado, caP PM, Mf 57199772/2, do efetivo do (a) EMG; Prazo p/ 
aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) 
dias; Valor: r$ 550,00; Elemento de despesa: 33.90.39 – SErViÇoS 
dE TErcEiroS PESSoa JUrÍdica; fonte de recurso: 0101 (tesouro); 
ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 466/2022-dGa-sUP FUNdos; Suprido KáTia VaNESSa 
coUTiNHo cHaVES, MaJ PM. Mf: , do efetivo do (a) 5ª SEÇÃo do EMG; 
Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 
15 (quinze) dias; Valor: r$ 300,00; Elemento de despesa: 33.90.30 - 
MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de 
despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 467/2022-dGa-sUP FUNdos; Suprido lEoNardo 
EUllEr MElo da cUNHa, MaJ PM, Mf 54193434/1, do efetivo do (a) 
BPcHoQUE/cME; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 800,00; Elemento de despesa: 
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); 
ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 468/2022-dGa-sUP FUNdos; Suprido SaNdro 
NaZarENo SilVEira QUEiroZ da SilVa, caP PM, Mf: 572179892, do 
efetivo do (a) BTl roTaM/cME; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; 
Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1600,00; 
Elemento de despesa: 33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo; fonte de 
recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto 
Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 469/2022-dGa-sUP FUNdos; Suprido adailSoN BriTo 
alVES, 1º TEN PM, Mf 5263751/1, do efetivo do (a) 2ª ciME SaNTarEM/
cME; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 
15 (quinze) dias; Valor: r$ 1000,00; Elemento de despesa: 33.90.30 - 
MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de 
despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 470/2022-dGa-sUP FUNdos; Suprido JorGE lUiZ 
araGÃo SilVa, TEN cEl PM, Mf 5807999/1, do efetivo do (a) BPrV/
cPE; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 
15 (quinze) dias; Valor: r$ 2000,00; Elemento de despesa: 33.90.30 - 
MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de 
despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 471/2022-dGa-sUP FUNdos; Suprido faBio 
raiMUNdo dE SalES BriTo, MaJ PM, Mf 5887399/1, do efetivo do (a) 
24º BPM/cPc ii/BElÉM; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ 
Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1500,00; Elemento de 
despesa: 33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 
(tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, 
cel QoPM.
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Portaria Nº 472/2022-dGa-sUP FUNdos; Suprido adEMir cESar 
GoMES da SilVa, TEN cEl PM, Mf: 57738571, do efetivo do (a) cPr iii/
caSTaNHal; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 2000,00; Elemento de despesa: 
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); 
ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.

Protocolo: 780795

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1556/22/di/dF – Objetivo: A fim de cumprir Diligências 
de iPM; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-
Pa; destino: Salinópolis-Pa; Período: 24 a 25/03/2022; Quantidade de 
diárias: 02 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: TEN cEl PM 
Walder Braga de carvalho; cPf: 564.695.002-34; Valor: r$ 633,04. caP PM 
rosa de fátima lima rodrigues; cPf: 751.493.032-91; Valor: r$ 580,28. 
SGT PM Mário araújo reis; cPf: 365.638.382-00; Valor: r$ 527,52. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1157/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: Marabá-Pa; Período: 04 a 05/04/2022; Quantidade de diárias: 
02 de alimentação e 01 de pousada; Servidor: cEl PM José dilson Melo 
de Souza Júnior; cPf: 426.627.292-87; Valor: r$ 474,78. ordenador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 780808
Portaria Nº 1380/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
SEMaNa SaNTa 2022); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Tomé açu-Pa; destino: São dom

Protocolo: 780781

.

.

editaL de HoMoLoGaÇÃo de coNcUrso PÚBLico
.

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de seGUraNÇa PÚBLica 

e deFesa sociaL
PoLÍcia MiLitar do ParÁ

dePartaMeNto GeraL de PessoaL
seÇÃo tÉcNica

sUBseÇÃo de seLeÇÃo, MoBiLiZaÇÃo, recadastraMeNto 
e PessoaL ciViL

HaBiLitaÇÃo dos caNdidatos ao coNcUrso PÚBLico 
Nº 001/ cFP/PM/2020

editaL Nº 052/ssMrPc/2022 – cFP/PMPa, de 04 de aBriL de 2022
o ESTado do Pará, por meio da Polícia Militar do Pará (PMPa), represen-
tada por seu comandante Geral, JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior 
- CEL QOPM, torna público o resultado final e homologação referente a 
habilitação dos candidatos abaixo relacionados, para admissão ao curso de 
Formação de Praças da Polícia Militar do Pará CFP/PMPA/2020, para fins de 
cumprimento das decisões judiciais.
1- lUiS aUGUSTo rodriGUES GoNÇalVES, (SUB JUdicE), Mandado de 
Segurança, processo nº 0800738-89.2022.8.14.0301;
2- carloS rafaEl PErEira do ESPiriTo SaNTo, (SUB JUdicE), ação 
ordinária, processo nº 0854895-16.2021.8.14.0301;
3- WaGlENE GEMaQUE GoNZaGa, (SUB JUdicE), ação ordinária, 
0858754-70.2021.8.14.0301.
1 – os candidatos aPTos na habilitação deverão se apresentar, para incorpo-
ração e Matrícula no dia 05 de abril de 2022, às 09h00min, no departamento 
Geral de Pessoal da Polícia Militar do Pará, na Subseção de Seleção, Mobili-
zação, recadastramento e Pessoal civil (SSMrPc), localizada na rodovia au-
gusto Montenegro KM 09, nº 8401 – bairro Parque Guajará, no complexo do 
comando Geral da PMPa, nesta cidade de Belém, Estado do Pará.
2 – o presente Edital entra em vigor na data de sua publicação.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior - cEl QoPM
comandante-Geral da Polícia Militar do Pará

Protocolo: 780587

.

.

oUtras MatÉrias
.

terMo de eXecUÇÃo desceNtraLiZada N° 002/2022-seGUP
-PMPa-iesP. oBJETo: “cooperação mútua entre os partícipes visando o 
desenvolvimento de atividades integradas na área de ensino do Sistema 
de Segurança Pública, visando a realização do curso Superior de Polícia e 
Bombeiros Militar-CSPBM-2022 para a capacitação de Oficiais Superiores 
da PMPa.” Valor: r$ 126.203,59; doTaÇÃo orÇaMENTária: Programa: 
1502 – Segurança Pública; ação (Projeto/atividade): 8832 – capacitação 
dos agentes de Segurança Pública; Natureza de despesa: 3.3.90.36.00 – 
outros Serviços de Terceiros - Pessoa física/ 3.3.90.47.00 – obrigações 
Tributárias e contributivas; fonte do recurso: 0101 (recursos ordinários); 
Plano interno: 1050008832c. aSSiNaTUra: 01/04/2022. ParTES: Ua-
laME fialHo MacHado - Secretário de Estado de Segurança Pública e 
defesa social; PolÍcia MiliTar do ESTado do Pará - cEl QoPM JoSÉ 
dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – comandante Geral da PMPa; aNToNio 
BENTES da SilVa filHo - cEl QoBM - diretor do iESP.

Protocolo: 780700

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº. 021/cedec de 04 de aBriL 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 enca-
minhados pela divisão de apoio comunitário. Perfazendo o valor total de 
r$ 402.384,00 (QUaTrocENToS E doiS Mil, TrEZENToS E oiTENTa E 
QUaTro rEaiS) para as 332 famílias cadastradas.

ord NoMe cPF VaLor
1 adaiSE Maria PErEira corrEa 748.663.542-91 r$ 1.212,00
2 adalicE coSTa 968.338.152-91 r$ 1.212,00
3 adÃo corrEa TElES 031.836.402-60 r$ 1.212,00
4 adENildo Baia da coNcEiÇÃo 003.928.432-85 r$ 1.212,00
5 adEVal MarTiNS dE SoUZa 357.032.702-78 r$ 1.212,00
6 adriaNa da SilVa BarBoSa 037.420.432-26 r$ 1.212,00
7 adriaNE do Socorro PErEira corrEa 770.796.632-53 r$ 1.212,00
8 adriaNo Baia da coNcEiÇÃo 069.938.052-94 r$ 1.212,00
9 adriElE corrEa riBEiro 053.387.882-92 r$ 1.212,00
10 adriM JoSÉ NEri ViEira da coSTa 814.924.992-34 r$ 1.212,00
11 afoNSo PErEira dE caMPoS 172.510.872-00 r$ 1.212,00
12 alMEricE rodriGUES doS SaNToS 060.222.672-42 r$ 1.212,00
13 alVaro dUTra da coNcEiÇÃo 575.741.972-53 r$ 1.212,00
14 aMarildo Baia da coNcEiÇÃo 023.576.102-80 r$ 1.212,00
15 aNa Maria MaciEira MENdES 825.230.452-49 r$ 1.212,00
16 aNadir arNaUd alVES 693.772.352-00 r$ 1.212,00
17 aNarilda caldaS doS SaNToS 720.053.782-91 r$ 1.212,00
18 aNdrE rodriGUES roSa 023.315.762-03 r$ 1.212,00
19 aNdrEia roSa corrEa 008.742.852-08 r$ 1.212,00
20 aNToiNETTE MENdES MEirElES 370.324.292-20 r$ 1.212,00
21 aNToNio MEirElES EVaNGEliSTa 789.999.282-68 r$ 1.212,00
22 aNTÔNio PErEira corrEa 753.724.872-91 r$ 1.212,00
23 aNToNio WalTEr MoTa do carMo 936.483.592-15 r$ 1.212,00
24 araMiS PErEira diaS 009.655.012-05 r$ 1.212,00
25 ariUdo cUNHa doS PraSErES 859.596.342-87 r$ 1.212,00
26 arlETE PErEira corrEa 651.042.002-30 r$ 1.212,00
27 arlEY cUNHa doS PraZErES 955.035.952-20 r$ 1.212,00
28 arNaldo MoTa dE caMPoS 014.973.312-77 r$ 1.212,00
29 BENEdiTo dE caSTro da SilVa 170.401.242-20 r$ 1.212,00
30 BENEdiTo MEirElES NErY 369.082.312-91 r$ 1.212,00
31 BENEdiTo odiloN da coNcEiÇÃo MENdES 724.760.522-72 r$ 1.212,00
32 BENEdiTo riBEiro dE fariaS da SilVa 333.742.602-68 r$ 1.212,00
33 BiaNca faBÍola BENdElac dE MENEZES 029.305.412-61 r$ 1.212,00
34 BrUNa da iGrEJa corrEa 068.043.052-05 r$ 1.212,00
35 carloS HailToN da SilVa BorGES 357.147.782-00 r$ 1.212,00
36 carloS roBErTo BarBoSa lUcaS 826.050.762-53 r$ 1.212,00
37 carMo dE SoUZa rodriGUES 808.426.742-68 r$ 1.212,00
38 caSTilHo PiNHEiro MorEira 014.117.582-69 r$ 1.212,00
39 cidiNEi GoNÇalVES riBEiro 724.024.742-20 r$ 1.212,00
40 cilo da SilVa SaNTa roSa 779.950.902-34 r$ 1.212,00
41 claUdiNEY BarroS dE SoUZa 810.703.142-34 r$ 1.212,00

42 clEUNicE Maria rodriGUES fraNco 735.108.312-68 r$ 1.212,00

43 clodoaldo BarBoSa MENdES 850.693.962-34 r$ 1.212,00



56  diário oficial Nº 34.921 Terça-feira, 05 DE ABRIL DE 2022

44 criSTiaNE alVES dE alMEida 021.820.052-85 r$ 1.212,00
45 daciEl loPES corrEa 920.731.402-97 r$ 1.212,00
46 daiaNE da SilVa rodriGUES MENdES 549.733.172-68 r$ 1.212,00
47 daiaNE do Socorro carNEiro loPES 039.312.412-62 r$ 1.212,00
48 daiaNE VErGUliNo daS MErcES 049.554.252-08 r$ 1.212,00
49 darcilENE caldaS MEirElES 895.839.222-34 r$ 1.212,00
50 dEiSiaNE fErNaNdES SoarES 048.478.592-35 r$ 1.212,00
51 dElSo fariaS 722.529.282-04 r$ 1.212,00
52 dENiS fErrEira PaNToJa 692.965.612-72 r$ 1.212,00
53 dEoNilSoN BarBoSa lUcaS 765.665.102-06 r$ 1.212,00
54 dEUriValdo Praia PiNTo 796.293.262-72 r$ 1.212,00
55 diNar dE SoUZa raMoS 814.900.382-72 r$ 1.212,00
56 dirlEi PErEira dUTra 767.754.882-20 r$ 1.212,00
57 diValdo ViEira 491.073.562-34 r$ 1.212,00
58 diVaNor roSa ViaNa 006.891.032-04 r$ 1.212,00
59 doMiNGaS do ParTo lUcaS PaNToJa 692.970.292-72 r$ 1.212,00
60 doriMar ValENTE PErEira 305.285.502-68 r$ 1.212,00
61 dUcilEidE corrEa TElES 032.899.362-01 r$ 1.212,00
62 dUlciENE corrÊa TElES 906.587.362-72 r$ 1.212,00
63 EdElSoN dE carValHo diaS 897.161.752-72 r$ 1.212,00
64 EdElSoN MarTiNS raMoS 949.439.072-53 r$ 1.212,00
65 EdiNEia carNEiro loPES 002.293.702-17 r$ 1.212,00
66 EdiNEY TaVarES MorEira 708.272.492-68 r$ 1.212,00
67 ElBSoN dE frEiTaS Baia 005.343.142-10 r$ 1.212,00
68 EliaNE MEirElES caldaS 016.167.502-60 r$ 1.212,00
69 ElidiaNE fariaS BorGES 955.993.122-91 r$ 1.212,00
70 EliEl diaS ViEira 636.453.002-87 r$ 1.212,00
71 EliElToN doS SaNToS diaS 054.056.902-01 r$ 1.212,00
72 EliNaldo BriTo PaNToJa 048.620.012-46 r$ 1.212,00
73 EliNaldo GoNÇalVES WaNZElEr 761.969.922-87 r$ 1.212,00
74 ElioNai dUarTE da coNcEiÇÃo 978.297.222-34 r$ 1.212,00
75 EliZaBETH rodriGUES MENdES MEirElES 681.068.152-34 r$ 1.212,00
76 EliZEU da SilVa MENdES 000.000.312-32 r$ 1.212,00
77 ElZaliNa da crUZ BorGES 013.806.682-55 r$ 1.212,00
78 EMErSoN PiErrE fErrEira MorEira 659.881.672-68 r$ 1.212,00
79 Eraldo rodriGUES liSBoa 576.812.602-34 r$ 1.212,00
80 EriK caldaS doS SaNToS 067.932.322-82 r$ 1.212,00
81 EriKa SilVa rodriGUES 051.161.212-59 r$ 1.212,00
82 EUclidES MiraNda MoTa 001.533.732-45 r$ 1.212,00
83 EVa dUTra caldaS 685.044.892-72 r$ 1.212,00
84 EVaNdro MarcoS BarBoSa 730.694.772-91 r$ 1.212,00
85 EZio loUrENco da SilVa 720.269.522-72 r$ 1.212,00
86 fáBio BarBoSa lUcaS 001.028.952-60 r$ 1.212,00
87 fErNaNda caldaS da SilVa 042.415.672-58 r$ 1.212,00
88 fErNaNdo diaS MiraNda 637.304.052-68 r$ 1.212,00
89 filiPE PiNHEiro dE frEiTaS 068.081.962-22 r$ 1.212,00
90 flaVio loPES BorGES 567.867.002-68 r$ 1.212,00
91 fraNcidalVa PErEira PiNHEiro 824.047.982-00 r$ 1.212,00
92 GaBriEla corrEa VirGoliNo 063.613.782-17 r$ 1.212,00
93 GEiSiValdo da SilVa raMoS 729.265.702-87 r$ 1.212,00
94 GilBErTo aUGUSTo BarBoSa coSTa 009.892.572-58 r$ 1.212,00
95 GilMara fErNaNdES MENdES MoraES 034.402.862-31 r$ 1.212,00
96 GilSEclEUMa do roSario da cUNHa PaNToJa 871.196.682-34 r$ 1.212,00
97 GrENda dE SoUZa rodriGUES 039.620.812-67 r$ 1.212,00
98 HElENa da coNcEiÇÃo loPES 016.988.992-03 r$ 1.212,00
99 HiGor roSa SiQUEira 702.734.752-07 r$ 1.212,00
100 HorTENcia alVES corrEa 064.634.162-66 r$ 1.212,00
101 HoSaNa VErGUliNo 732.545.762-68 r$ 1.212,00
102 idalGo doS SaNToS lUcaS 869.681.302-20 r$ 1.212,00
103 iolaNda doS SaNToS lUcaS 014.609.852-81 r$ 1.212,00
104 iraMar diaS riBEiro 871.016.022-15 r$ 1.212,00

105 iriNEidE BarBoSa GoMES rodriGUES 729.257.282-00 r$ 1.212,00

106 iSaac dE SoUSa cardoSo 001.822.972-76 r$ 1.212,00

107 iVaNEZa doS SaNToS lUcaS 004.549.572-62 r$ 1.212,00

108 iVaNildo loPES doS PraZErES 030.972.732-47 r$ 1.212,00
109 iZaNilda ViEira 809.295.672-34 r$ 1.212,00
110 iZENilda doS SaNToS lUcaS 965.179.722-34 r$ 1.212,00
111 JailSoN MaciEira MENdES 026.595.362-60 r$ 1.212,00

112 JaNdENildo doS SaNToS TaVarES 961.442.112-68 r$ 1.212,00

113 JaQUEliNE da crUZ SErrÃo 722.408.732-72 r$ 1.212,00
114 JaQUEliNE VErGoliNo carValHo 009.755.342-54 r$ 1.212,00
115 JariElSo MoNTEiro aNdradE 069.252.822-90 r$ 1.212,00
116 Jarildo aNdradE MoNTEiro 052.082.762-75 r$ 1.212,00
117 Jario MoNTEiro aNdradE 021.818.792-06 r$ 1.212,00
118 JaSoN da SilVa MENdES 051.758.132-93 r$ 1.212,00
119 JEfErSoN da SilVa caMPoS BraGa 031.272.122-67 r$ 1.212,00
120 JESUS dE NaZarENo loPES doS SaNToS 729.679.782-72 r$ 1.212,00
121 JiodaNE MorEira ValENTE 037.438.752-41 r$ 1.212,00
122 Joacilda MiraNda MoTa 814.923.752-68 r$ 1.212,00
123 JoaNira da coNcEiÇÃo BaTiSTa 968.896.592-87 r$ 1.212,00
124 JoaNiraS ViEira corrEa 721.953.202-49 r$ 1.212,00
125 JoÃo dE dEUS MoNTEiro PErEira 573.053.072-20 r$ 1.212,00
126 JoÃo dE NaZarE diaS cardoSo 742.428.572-68 r$ 1.212,00
127 JoÃo fUrTado 776.013.512-20 r$ 1.212,00
128 Joao liSBoa loPES 925.734.282-49 r$ 1.212,00
129 JoaQUiM dE SoUZa rocHa 259.011.502-44 r$ 1.212,00
130 JoaQUiM doS PraSErES 568.167.232-87 r$ 1.212,00
131 JocEliNa corrEa BorroSo 008.928.092-05 r$ 1.212,00
132 JociaNE MoNTEiro aNdradE 995.487.552-20 r$ 1.212,00
133 JociValdo dE JESUS dE carValHo 730.221.602-91 r$ 1.212,00
134 JoEdSoN dE Sa GoNÇalVES 060.128.052-09 r$ 1.212,00
135 JoElMa PErEira PiNHEiro 829.789.722-20 r$ 1.212,00
136 JoElMa TElES dE Sa GoNÇalVES 699.682.682-91 r$ 1.212,00
137 JoElSoN loPES riBEiro 766.890.182-53 r$ 1.212,00
138 JoENiSSoN PaNToJa corrEa 069.092.602-28 r$ 1.212,00
139 JoiNa QUEiroZ da cUNHa 954.417.862-72 r$ 1.212,00
140 JoNaia VErGoliNo carValHo 009.919.652-21 r$ 1.212,00
141 JorGE GoNÇalVES riBEiro 998.019.812-53 r$ 1.212,00
142 JoSaNE MoNTEiro aNdradE 003.928.242-21 r$ 1.212,00
143 JoSaNJa PiNTo dE BriTo 814.596.882-87 r$ 1.212,00
144 JoSÉ aNdroWilSoN loPES dE SoUZa 006.549.932-89 r$ 1.212,00
145 JoSÉ BraZ GoNÇalVES BarroSo 805.803.602-10 r$ 1.212,00
146 JoSÉ carloS PEiXoTo da SilVa 840.959.702-00 r$ 1.212,00
147 JoSE cUPErTiNo caBral dE SaNTa crUZ 228.855.282-49 r$ 1.212,00
148 JoSÉ GoNÇalVES riBEiro 884.430.002-87 r$ 1.212,00
149 JoSÉ HENriQUE dE MoraES da SilVa 710.618.932-43 r$ 1.212,00
150 JoSE liMa oliVEira 951.514.432-91 r$ 1.212,00
151 JoSE lUiZ aNdradE 642.223.222-53 r$ 1.212,00
152 JoSÉ Maria TaVarES dE SoUZa 170.369.922-04 r$ 1.212,00
153 JoSE Maria ViEira dUTra 104.374.282-49 r$ 1.212,00
154 JoSE orNaBio doS SaNToS Garcia 729.740.522-15 r$ 1.212,00
155 JoSE raiMUNdo BarBoSa lUcaS 566.159.572-72 r$ 1.212,00
156 JoSE riVadaVia MarTiNS BarroS 619.637.632-20 r$ 1.212,00
157 JoSENilda Baia riBEiro 062.064.042-18 r$ 1.212,00
158 JoSETE do Socorro dE JESUS MoNTEiro 829.642.622-68 r$ 1.212,00
159 JoSiaNE SiQUEira loPES 053.340.862-85 r$ 1.212,00
160 JoSiMar da SilVa cordoVil 031.315.912-26 r$ 1.212,00
161 JoSiMar SacraMENTo loPES 699.125.212-34 r$ 1.212,00
162 JUcENildo loPES riBEiro 784.681.402-87 r$ 1.212,00
163 JUciMar daMaScENo arcHaNGElo 021.050.922-84 r$ 1.212,00
164 JUdiTE dUTra SiQUEira 770.796.552-34 r$ 1.212,00
165 JUraNdir roSa corrEa 861.206.702-20 r$ 1.212,00
166 JUScEliNo PiNTo da SilVa 724.575.382-20 r$ 1.212,00
167 JUSSiENa TEiXEira dE VaScoNcEloS 039.930.182-81 r$ 1.212,00
168 KacilENE corrEa PaNToJa 970.247.082-04 r$ 1.212,00
169 lEaNdro MiraNda MoTa 951.208.072-91 r$ 1.212,00
170 lEocilENE PaNToJa loPES 777.010.972-87 r$ 1.212,00
171 lEoNardo BriTo PaNToJa 970.039.052-72 r$ 1.212,00
172 lEoNardo daS MErcES corrEa 702.734.452-19 r$ 1.212,00
173 lETicia PErEira da SilVa 064.006.892-81 r$ 1.212,00
174 lidiaNE dE SoUSa MoTa 915.605.942-68 r$ 1.212,00
175 liNdalVa corrEa dE frEiTaS 824.033.502-06 r$ 1.212,00
176 lUaNa SilVa 039.054.632-10 r$ 1.212,00
177 lUcElia lEiTE doS SaNToS 793.670.462-00 r$ 1.212,00

178 lUcENil da PoNTE lEiTE 607.938.052-87 r$ 1.212,00

179 lUciaNE roSa corrEa TaVarES 046.669.882-89 r$ 1.212,00

180 lUcidElcio da PoNTE lEiTE 573.748.992-20 r$ 1.212,00

181 lUciEldE carNEiro BarBoSa 977.291.162-00 r$ 1.212,00
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182 lUciElMa TENorio fUrTado 849.664.832-04 r$ 1.212,00
183 lUcilEia BriTo PaNToJa 817.656.652-72 r$ 1.212,00
184 lUcilETE BriTo PaNToJa 958.181.542-20 r$ 1.212,00
185 lUciMar MoTa PaNToJa 733.898.032-20 r$ 1.212,00
186 lUciMario E SoUZa SErrao 538.653.242-15 r$ 1.212,00
187 lUciNEidE MorEira da SilVa 826.496.852-04 r$ 1.212,00
188 lUcio MaciEira Baia 613.540.662-00 r$ 1.212,00
189 lUiS carloS MEirElES caMPElo 431.292.002-82 r$ 1.212,00
190 lUSENilda Baia da coNcEiÇÃo 022.665.602-04 r$ 1.212,00
191 lUZiNETE Baia da coNcEiÇÃo 049.369.232-06 r$ 1.212,00
192 MaciEl roSa alVES 962.605.052-72 r$ 1.212,00
193 MaGNo roSa alVES 700.485.732-80 r$ 1.212,00
194 MaNoEl do carMo PErEira dE caMPoS 740.595.212-72 r$ 1.212,00
195 MaNoEl Maria da coNcEiÇÃo MENdES 985.501.362-04 r$ 1.212,00
196 MaNoEl Maria SaNToS doS PraZErES 997.540.612-20 r$ 1.212,00
197 Mara lUcaS rodriGUES 075.953.242-70 r$ 1.212,00
198 MarcElETE roSa caMPoS 005.940.532-50 r$ 1.212,00
199 MarcElo fiEl PorTilHo 037.114.412-46 r$ 1.212,00
200 MarcilEidE caMPoS MoNTEiro 814.881.222-53 r$ 1.212,00
201 Maria aNGElica MoTa do carMo 881.492.342-68 r$ 1.212,00
202 Maria aUrEa PErEira cUNHa 685.346.982-87 r$ 1.212,00
203 Maria BENEdiTa dE SoUZa BarroSo 867.565.162-72 r$ 1.212,00
204 Maria cENira BarBoSa lUcaS 673.631.132-20 r$ 1.212,00
205 Maria clEidE MiraNda NEriS 908.716.692-34 r$ 1.212,00
206 Maria da coNcEiÇÃo caldaS da coNcEiÇÃo 957.310.912-34 r$ 1.212,00
207 Maria da coNcEiÇÃo TEiXEira ViEira 890.089.872-87 r$ 1.212,00
208 Maria dE NaZarÉ MEirElES EVaNGEliSTa 870.941.002-30 r$ 1.212,00
209 Maria diNETE dE SoUZa MarTiNS 706.558.472-00 r$ 1.212,00
210 Maria do carMo dUTra da SilVa 007.945.592-12 r$ 1.212,00
211 Maria do Socorro SilVa BaTiSTa 011.823.912-06 r$ 1.212,00
212 Maria doMiNGaS MENdES MEirElES 776.319.942-34 r$ 1.212,00
213 Maria doMiNGaS rodriGUES PiNTo 733.694.622-49 r$ 1.212,00
214 Maria ErMiTa fErrEira 008.455.962-41 r$ 1.212,00
215 Maria EUNicE dE SoUZa MarTiNS 306.841.022-34 r$ 1.212,00
216 Maria EUNici lUcaS rodriGUES 022.945.252-30 r$ 1.212,00
217 Maria fraNciSca corrEa 899.778.822-15 r$ 1.212,00
218 Maria HElENa da SilVa da rocHa 047.721.472-09 r$ 1.212,00
219 Maria iVaNETE fariaS 586.789.562-91 r$ 1.212,00
220 Maria JoSÉ rodriGUES BarrETo 046.003.782-02 r$ 1.212,00
221 Maria liNdalVa GoMES diaS 671.162.802-00 r$ 1.212,00
222 Maria orilaNdia da coNcEiÇÃo MENdES 985.501.442-15 r$ 1.212,00
223 Maria oSSEaNE da coNcEiÇÃo MENdES 928.450.962-91 r$ 1.212,00
224 Maria roSa TElES BraGa 729.090.642-04 r$ 1.212,00
225 Maria roSilda SiQUEira 793.429.572-34 r$ 1.212,00
226 Maria roSiNEidE PiNHEiro da SilVa 935.272.172-15 r$ 1.212,00
227 Maria rUTH dE alMEida Baia 040.351.642-08 r$ 1.212,00
228 Maria rUTTE SErrÃo 357.163.472-15 r$ 1.212,00
229 Maria ZETE ViEira dUTra 729.952.702-20 r$ 1.212,00
230 MariaNa roSa ViaNa 638.506.562-68 r$ 1.212,00
231 MarilENE SiQUEira raMoS 005.271.782-84 r$ 1.212,00
232 Marilia BaiÃo da coSTa 002.648.202-90 r$ 1.212,00
233 Marli loPES ViEira 004.861.562-57 r$ 1.212,00
234 MarloN MENdES MEdEiroS 039.677.142-41 r$ 1.212,00
235 MaUricio Baia da SilVa 660.337.132-49 r$ 1.212,00
236 MildiaN GoMES 993.557.362-15 r$ 1.212,00
237 MiSaQUE MiraNda BaTiSTa 045.282.942-90 r$ 1.212,00
238 MiSSiaNE rodriGUES Baia 019.798.202-60 r$ 1.212,00
239 Naiara riBEiro Garcia 040.573.012-83 r$ 1.212,00
240 NaTaliNo MoraES dE alMEida 724.259.702-15 r$ 1.212,00
241 NaTaNaEl do ESPiriTo SoNTo Baia 584.835.272-00 r$ 1.212,00
242 NaTaNaEl rodriGUES do carMo 063.541.702-23 r$ 1.212,00
243 NaYara caroliNa rodriGUES riBEiro 010.782.432-98 r$ 1.212,00
244 NaZario da coNcEiÇÃo NoGUEira 734.628.532-87 r$ 1.212,00
245 NEi caldaS da SilVa 992.810.072-15 r$ 1.212,00
246 NEi Maria TaVarES dE SoUSa 170.344.262-87 r$ 1.212,00
247 NilVado BarBoSa MENdES 000.033.162-70 r$ 1.212,00

248 NiValdo caldaS 725.375.582-00 r$ 1.212,00

249 ocioNE MoTa ESTUMaNo 946.365.082-20 r$ 1.212,00

250 oclEaN caMPoS corrEa 808.426.822-87 r$ 1.212,00

251 odiNEi dUTra 468.065.392-20 r$ 1.212,00
252 odiNEia PaNToJa loPES 019.486.382-40 r$ 1.212,00
253 oliEl fUrTado dE carValHo 029.831.162-39 r$ 1.212,00
254 oliVar TaVarES dE SoUZa 187.206.092-72 r$ 1.212,00
255 oSiValdo caMPoS corrEa 758.542.792-15 r$ 1.212,00
256 oSValdo BorGES BarBoSa 726.779.102-68 r$ 1.212,00
257 oTaVio doS SaNToS loPES 462.814.602-00 r$ 1.212,00
258 oTNiEl fErrEira VaScoNcEloS 923.223.602-87 r$ 1.212,00
259 oZaliNa caMPoS corrEa 908.439.752-53 r$ 1.212,00
260 PEdro rodriGUES BarradaS 711.877.662-91 r$ 1.212,00
261 raiaNE riBEiro da SilVa 061.330.012-24 r$ 1.212,00
262 raiEl MoTa PaNToJa 932.185.242-53 r$ 1.212,00
263 raiMUNda MEirElES caMPElo 718.952.722-20 r$ 1.212,00
264 raiMUNdo BarNaBE dE fariaS dE frEiTaS NE 034.862.722-09 r$ 1.212,00
265 raiMUNdo caldaS BorGES 586.852.512-49 r$ 1.212,00
266 raiMUNdo caMPElo Praia 688.248.822-34 r$ 1.212,00
267 raiMUNdo do carMo BarBoSa MENdES 479.542.132-34 r$ 1.212,00
268 raiMUNdo EdiMilSoN dE SoUZa rodriGUES 565.983.352-72 r$ 1.212,00
269 raiMUNdo MEdEiroS da cUNHa 569.098.292-04 r$ 1.212,00
270 raiMUNdo NoNaTo Gaia 861.425.502-00 r$ 1.212,00
271 raiMUNdo NoNaTo loPES SiQUEira 050.591.682-71 r$ 1.212,00
272 raiMUNdo PorTilHo BaTiSTa 477.463.352-68 r$ 1.212,00
273 raiMUNdo SilVa arrUda 259.021.722-68 r$ 1.212,00
274 raMoN MENdES fErrEira MorEira 001.823.312-02 r$ 1.212,00
275 raQUEl alVES corrEa 843.762.952-72 r$ 1.212,00
276 rENaldo GoNÇalVES riBEiro 996.124.962-34 r$ 1.212,00
277 rENaTo GoNÇalVES riBEiro 727.546.992-87 r$ 1.212,00
278 rENaTo MoTa PErEira 564.157.452-04 r$ 1.212,00
279 rENilSoN BriTo PaNToJa 069.132.382-82 r$ 1.212,00
280 roBErTo MoTa PaNToJa 814.905.932-68 r$ 1.212,00
281 roBSoN BraGa do ESPiriTo SaNTo 037.000.272-57 r$ 1.212,00
282 rodEci iGrEJa PaNToJa 011.447.252-16 r$ 1.212,00
283 rodiNEi MoTa PaNToJa 004.519.312-62 r$ 1.212,00
284 rodiVaNE dE SoUSa cUNHa 821.675.402-72 r$ 1.212,00
285 rodolfo MoTa diaS PaNToJa 228.736.942-20 r$ 1.212,00
286 rodriGo PaNToJa MoTa 554.723.032-49 r$ 1.212,00
287 roGiEl MoTa PaNToJa 814.905.262-34 r$ 1.212,00
288 roiVa roSa corrEa 907.456.202-72 r$ 1.212,00
289 roMÃo SacraMENTo dE BarroS 372.987.712-72 r$ 1.212,00
290 roNaldo GoNÇalVES riBEiro 853.760.272-87 r$ 1.212,00
291 roNildo fariaS dE aNdradE 011.231.852-55 r$ 1.212,00
292 roSa BraSil caMilo 712.996.022-15 r$ 1.212,00
293 roSENE do carMo da SilVa carNEiro 758.281.112-72 r$ 1.212,00
294 roSENil roSa daS MErcES 905.957.502-49 r$ 1.212,00
295 roSETE roSa alVES 776.804.132-15 r$ 1.212,00
296 roSilENE corrEa dE QUEiroZ 923.536.222-91 r$ 1.212,00
297 roSiNEidE GoNÇalVES coElHo 648.335.422-34 r$ 1.212,00
298 roSiVaN corrEa PaNToJa 035.605.882-43 r$ 1.212,00
299 roZilda fErNaNdES BarroS 750.421.002-10 r$ 1.212,00
300 rUdiVal PaNToJa PoMPEU 428.523.902-72 r$ 1.212,00
301 Sara roSa SiQUEira 031.379.972-59 r$ 1.212,00
302 SaUl da SilVa MENdES 810.208.642-49 r$ 1.212,00
303 SEBaSTiÃo da SilVa coElHo 373.745.242-34 r$ 1.212,00
304 SEBaSTiÃo da SilVa PiNTo filHo 014.328.152-61 r$ 1.212,00
305 SEBaSTiÃo do carMo cUNHa doS PraSErES 011.823.932-50 r$ 1.212,00
306 SElMa da SilVa caMPoS BraGa 789.931.642-15 r$ 1.212,00
307 SHErlYaNE MoTa ESTUMaNo 970.618.752-91 r$ 1.212,00
308 SildETE da SilVa do NaSciMENTo 908.439.592-15 r$ 1.212,00
309 SilVaNa MacHado GoMES 606.708.942-49 r$ 1.212,00
310 SilVaNia doS rEMEdioS MENdES MEdEiroS ri 724.020.832-04 r$ 1.212,00
311 SilViaNE corrEa loPES 001.662.392-40 r$ 1.212,00
312 SiMoNE BarBoSa lUcaS 730.475.032-49 r$ 1.212,00
313 SUNaMiTa BaTiSTa MoNTEiro 868.050.612-53 r$ 1.212,00
314 SUriaNE MESQUiTa raMalHo 006.872.102-16 r$ 1.212,00
315 TaiSE corrEa BaTiSTa 093.972.822-20 r$ 1.212,00
316 ValdEci MEdEiroS GoNÇalVES 007.611.342-63 r$ 1.212,00

317 ValdElicE MaToS TEiXEira 730.948.702-87 r$ 1.212,00

318 ValdETE roSa corrEa 759.235.802-68 r$ 1.212,00

319 VaMilSoN carNEiro loPES 014.336.532-06 r$ 1.212,00



58  diário oficial Nº 34.921 Terça-feira, 05 DE ABRIL DE 2022

320 VaNdErlEia caMPoS 010.129.642-80 r$ 1.212,00
321 VaNdiNEia fariaS BarBoSa 946.602.632-15 r$ 1.212,00
322 VaNia da coNcEiÇÃo loPES 041.197.872-14 r$ 1.212,00
323 VaNildo dE fariaS BarBoSa 015.984.342-17 r$ 1.212,00
324 ViTaliNa liSBoa da coNcEiÇÃo MEdEiroS 673.241.772-04 r$ 1.212,00
325 WalBEr VicENTE loPES riBEiro 766.889.922-72 r$ 1.212,00
326 WalQUiria do coUTo da rocHa 228.866.722-20 r$ 1.212,00
327 WilHaME PiNHEiro da SilVa 938.158.672-15 r$ 1.212,00
328 WilKa dE MoraES 801.888.502-87 r$ 1.212,00
329 WilZa da SilVa riBEiro 968.338.232-00 r$ 1.212,00
330 ZENi dUTra 863.189.692-68 r$ 1.212,00
331 ZENilda GoNÇalVES BarroSo 791.831.402-63 r$ 1.212,00
332 ZENilSoN da SilVa liMa 016.916.822-09 r$ 1.212,00

Valor ToTal r$ 402.384,00

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: 780617
Portaria Nº. 020/cedec de 04 de aBriL 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/ 
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$ 89.688,00 (oiTENTa E NoVE Mil, SEiScENToS E oiTENTa E 
oiTo rEaiS) para as 74 famílias cadastradas.

ord NoMe cPF VaLor
1 acEliNo alVES dE liMa 893.617.332-49 r$ 1.212,00
2 alBErTo SaNToS dE SoUSa 017.526.412-05 r$ 1.212,00
3 aNToNio EdNaldo alVES da SilVa 795.134.761-20 r$ 1.212,00
4 aNToNio fraNciSco da SilVa filHo 156.093.082-91 r$ 1.212,00
5 BErNardo PErEira dE frEiTaS 157.034.012-91 r$ 1.212,00
6 caliaNE SaMPaio NaSciMENTo 705.384.012-30 r$ 1.212,00
7 caMila GoMES dE SoUZa 705.364.092-26 r$ 1.212,00
8 carlaN fErrEira MoTa 012.448.532-40 r$ 1.212,00
9 cicEra fErrEira caMPoS SilVa 000.919.241-70 r$ 1.212,00
10 cicEro loPES coSTa 156.478.892-04 r$ 1.212,00
11 cicEro MENdES dE oliVEira 669.003.362-72 r$ 1.212,00
12 claUdia SoUSa da coSTa oliVEira 769.121.672-68 r$ 1.212,00
13 clEoNicE PErEira fErNaNdES 917.244.303-00 r$ 1.212,00
14 clESio fErrEira PErEira 914.211.102-10 r$ 1.212,00
15 clEUdiaNE NEl 008.260.891-19 r$ 1.212,00
16 crSTiaNE alVES loPES 042.792.282-80 r$ 1.212,00
17 daiaNE PErEira dE SoUSa 017.598.112-46 r$ 1.212,00
18 dalVa fEliX da SilVa caMElo 914.010.972-00 r$ 1.212,00
19 daYaNa SoUZa PaSSoS 032.663.052-05 r$ 1.212,00
20 EdiVaN SEVEriNo rodriGUES 392.138.972-00 r$ 1.212,00
21 EdSoN foNTES MENdES 211.282.002-87 r$ 1.212,00
22 EdSoN loPES dE alMEida 704.606.712-00 r$ 1.212,00
23 EliENE PErEira doS SaNToS 282.406.183-91 r$ 1.212,00
24 Ercilia PErEira doS SaNToS 365.216.122-04 r$ 1.212,00
25 EUlE criSTiNa doS SaNToS SoUSa 011.046.612-84 r$ 1.212,00
26 EVa SoarES da SilVa 462.985.332-49 r$ 1.212,00
27 faBiaNa oliVEira crUZ 050.107.941-60 r$ 1.212,00
28 fraNciSco da PaZ fErNaNdES 704.042.661-77 r$ 1.212,00
29 fraNciSco dE aSSiS doS SaNToS 844.054.811-72 r$ 1.212,00
30 fraNciSco dE JESUS dElMoNdES 179.460.502-91 r$ 1.212,00
31 fraNciSco fErrEira doS SaNToS 331.681.303-97 r$ 1.212,00
32 fraNciSco SoUSa loUra 826.108.433-72 r$ 1.212,00
33 GENiValdo coSTa SoUSa 000.157.821-90 r$ 1.212,00
34 GlEiciMar PErEira SaraiVa 897.740.192-53 r$ 1.212,00
35 HaGiBE dE araUJo 879.577.012-72 r$ 1.212,00

36 Hilario loPES fErNaNdES 893.621.602-34 r$ 1.212,00
37 Hilda ViEira doS SaNToS 021.893.351-75 r$ 1.212,00
38 JaciaNE PErEira da SilVa 024.038.992-16 r$ 1.212,00
39 JacilENE PErEira coSTa 984.466.491-87 r$ 1.212,00
40 JoaNa da SilVa BarroS 365.220.822-68 r$ 1.212,00
41 JoÃo doS SaNToS fErrEira 197.917.392-34 r$ 1.212,00
42 JoÃo PaZ da SilVa 729.205.642-34 r$ 1.212,00
43 JoSÉ riBaMar SoUZa dE oliVEira 156.386.262-04 r$ 1.212,00
44 lUciNEidE MacEdo da coSTa 893.373.522-49 r$ 1.212,00
45 lUiZa fErNaNdES da SilVa 042.604.771-02 r$ 1.212,00
46 MaNoEl caNdido dE MESQUiTa 012.375.791-63 r$ 1.212,00
47 Maria daS dorES dE oliVEira cHaVES 812.964.872-53 r$ 1.212,00
48 Maria dilSa MacEdo coSTa 006.427.442-03 r$ 1.212,00
49 Maria diViNa alVES MilHoMEM 001.823.861-04 r$ 1.212,00
50 Maria do ESPiriTo SaNTo ValadarES da Sil 970.560.221-20 r$ 1.212,00
51 Maria doS SaNToS MilHoMEM alVES 018.060.751-05 r$ 1.212,00
52 Maria GEoVaNa da SilVa 625.920.453-17 r$ 1.212,00
53 Maria JoSÉ liMa da SilVa 028.262.373-65 r$ 1.212,00
54 Maria riBEiro da SilVa SirQUEira 587.126.902-87 r$ 1.212,00
55 Maria SilVa MoraiS dE liMa 565.605.082-34 r$ 1.212,00
56 Maria TErEZa liSBoa BriTo 069.272.921-60 r$ 1.212,00
57 MariNalVa PiNHEiro doS SaNToS 707.981.161-96 r$ 1.212,00
58 MaTEUS MiraNda dE SoUSa 037.496.822-59 r$ 1.212,00
59 Nair fEiToSa da SilVa 779.172.351-49 r$ 1.212,00
60 oZiEl da SilVa MaScarENHa 690.683.132-15 r$ 1.212,00
61 PaTricia da coSTa aGUiar 059.878.891-38 r$ 1.212,00
62 raiMUNdo NoNaTo da crUZ 155.618.792-00 r$ 1.212,00
63 raiMUNdo rocHa iNacio 487.887.671-91 r$ 1.212,00
64 rEGiNa fErrEira caMPoS 975.782.231-00 r$ 1.212,00
65 rEGiNaldo SilVa coSTa 985.109.591-53 r$ 1.212,00
66 riVaNia ViEira cardoSo 729.063.832-87 r$ 1.212,00
67 roGErio da coSTa ValE 450.982.472-68 r$ 1.212,00
68 roMUlo fariaS doS SaNToS 893.613.342-04 r$ 1.212,00
69 roNaldo araUJo riBEiro doS SaNToS 895.602.302-63 r$ 1.212,00
70 roSilaNdia riBEiro doS SaNToS 598.042.972-72 r$ 1.212,00
71 rUTHNEia PErEira dE oliVEira 749.335.232-15 r$ 1.212,00
72 SiMoNE fErNaNdES doS SaNToS 032.230.881-05 r$ 1.212,00
73 TaTila NEl SilVa 062.572.562-08 r$ 1.212,00
74 WaTiNa doS SaNToS PErEira 050.260.392-51 r$ 1.212,00

Valor ToTal r$ 89.688,00

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: 780611
Portaria Nº. 019/cedec de 04 de aBriL 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 enca-
minhados pela divisão de apoio comunitário. Perfazendo o valor total de 
r$ 472.680,00 (QUaTrocENToS E SETENTa E doiS Mil, SEiScENToS E 
oiTENTa rEaiS) para as 390 famílias cadastradas.

ord NoMe cPF VaLor
1 MariaNE da SilVa 045.653.362-19 r$ 1.212,00
2 aBiMaEl GoMES SoarES 067.661.882-00 r$ 1.212,00
3 adao SoarES da SilVa 103.757.832-53 r$ 1.212,00
4 adElio GoMES da SilVa 211.337.602-44 r$ 1.212,00
5 adElSoN BaNdEira dE SoUZa 912.341.232-15 r$ 1.212,00
6 adEMir oliVEira SilVa 262.109.325-68 r$ 1.212,00
7 adENicE BErNarda SENa SaNToS 485.296.725-34 r$ 1.212,00
8 adriaNa alMEida SaNToS 003.665.082-02 r$ 1.212,00
9 adriaNa dE SoUZa SilVa 939.624.952-15 r$ 1.212,00
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10 aGEilSoN oliVEira da SilVa 546.102.652-49 r$ 1.212,00
11 alaN PErEira coSTa 776.109.382-20 r$ 1.212,00
12 alcENi SoUZa SaNToS 772.541.042-20 r$ 1.212,00
13 aldEMaria riBEiro rodriGUES 051.694.442-81 r$ 1.212,00
14 alESSaNdra fErrEira MENdES 913.631.602-49 r$ 1.212,00
15 alEX dE SoUZa MarTiNS 022.585.042-79 r$ 1.212,00
16 alTErEdo da coNcEicao doS SaNToS 742.781.932-20 r$ 1.212,00
17 alVaro fErrEira coSTa 184.960.321-91 r$ 1.212,00
18 alZENir da coSTa SilVa 828.204.302-87 r$ 1.212,00
19 aNa JESSica MarTiNS dE MoraiS do carMo 020.539.432-97 r$ 1.212,00
20 aNa Maria lacErda SilVa 669.551.902-10 r$ 1.212,00
21 aNa PaUla SaNToS da SilVa 080.070.382-05 r$ 1.212,00
22 aNa ViToria ViEira dE oliVEira 701.039.401-62 r$ 1.212,00
23 aNdrEia da SilVa aNdradE 700.681.802-84 r$ 1.212,00
24 aNdrEia PErEira doS SaNToS 009.529.891-66 r$ 1.212,00
25 aNdrEia rodriGUES cardoSo 030.642.922-50 r$ 1.212,00
26 aNGEla criSTiNa BriTo dE SoUSa 821.792.632-87 r$ 1.212,00
27 aNToNia cardoSo da SilVa 846.744.402-97 r$ 1.212,00
28 aNToNiElda coSTa PErEira 889.743.752-49 r$ 1.212,00
29 aNToNio alMEida coNcEiÇÃo 480.261.152-87 r$ 1.212,00
30 aNToNio BaTiSTa BarroS 035.543.422-97 r$ 1.212,00
31 aNTÔNio caliXTo PorTo 648.438.312-04 r$ 1.212,00
32 aNToNio carloS da SilVa 053.062.272-60 r$ 1.212,00
33 aNToNio carloS MariaNo MaToS 703.096.852-22 r$ 1.212,00
34 aNToNio coSTa SilVa 257.026.453-91 r$ 1.212,00
35 aNToNio da SilVa doS SaNToS 030.580.192-97 r$ 1.212,00
36 aNToNio fraNciSco caNTaNHEdE 032.311.742-28 r$ 1.212,00
37 aNToNio HENriQUE da SilVa NETo 576.655.322-68 r$ 1.212,00
38 aNToNio JoSE dE JESUS dE SoUSa 697.654.562-04 r$ 1.212,00
39 aNToNio NaSciMENTo dE HolaNda 296.514.252-53 r$ 1.212,00
40 aNToNio TriNdadE da SilVa 269.396.062-20 r$ 1.212,00
41 BEaTriZ alMEida MoUra 056.488.932-64 r$ 1.212,00
42 BErNarda SoUSa oliVEira 586.956.562-68 r$ 1.212,00
43 BErNardo alVES doS rEiS 189.415.912-87 r$ 1.212,00
44 BrUNa SoUZa PErEira 028.352.482-00 r$ 1.212,00
45 caMila doS SaNToS BiZErra 030.829.452-10 r$ 1.212,00
46 caMila TorrES caNTaNHEdE 076.861.712-05 r$ 1.212,00
47 carMEM lUcio fErrEira dE SoUSa 694.101.942-53 r$ 1.212,00
48 caroliNE da SilVa cHaVES 700.500.352-74 r$ 1.212,00
49 cElENa NaSciMENTo dE aBrEU 081.393.172-09 r$ 1.212,00
50 cicEro alVES da SilVa 450.605.682-53 r$ 1.212,00
51 claUdETE SilVa 856.550.152-34 r$ 1.212,00
52 claUdio da SilVa 831.671.452-34 r$ 1.212,00
53 clEidE SaMPaio frEiTaS 702.214.642-04 r$ 1.212,00
54 coNcEiÇÃo dE Maria TriNdadE frEiTaS 010.160.653-29 r$ 1.212,00
55 criSTiaNE dE SoUSa araUJo 007.822.532-96 r$ 1.212,00
56 daMiÃo frEiTaS MarTiNS 642.948.462-91 r$ 1.212,00
57 daNiEl MarloS da SilVa GUEdES 701.157.222-89 r$ 1.212,00
58 daNiEl SilVa 681.009.492-04 r$ 1.212,00
59 darci dE SoUSa alBUQUErQUE 246.398.932-72 r$ 1.212,00
60 daVi ViNiciUS SoUZa da SilVa 066.986.772-13 r$ 1.212,00
61 dENiVal doS SaNToS riBEiro 870.734.632-87 r$ 1.212,00
62 diNaria JardiM TEiXEira 006.246.582-10 r$ 1.212,00
63 diocElia SoUSa da SilVa 016.514.772-56 r$ 1.212,00
64 doMiNGoS MarTiNHo SilVa 255.412.932-00 r$ 1.212,00
65 doriVal corTES da SilVa 302.906.352-68 r$ 1.212,00
66 doriVal rodriGUES doS SaNToS SilVa 941.381.682-49 r$ 1.212,00
67 dUlciNEia fErNaNdES da SilVa 659.818.802-44 r$ 1.212,00
68 EdEMilSoN PacHEco doS SaNToS 572.915.602-25 r$ 1.212,00
69 EdENalVa liMa da SilVa 525.147.732-53 r$ 1.212,00
70 EdENilcE fErrEira riBEiro 426.810.652-91 r$ 1.212,00
71 EdiaNE alMEida MacHado 815.753.352-04 r$ 1.212,00
72 EdilaNE MiraNda dE MElo 784.830.772-72 r$ 1.212,00
73 EdiMar MoraES do NaSciMENTo 033.142.622-64 r$ 1.212,00

74 EdiValdo oliVEira BraSil 727.186.252-87 r$ 1.212,00

75 EdNa MarTiNS dE oliVEira 804.082.732-91 r$ 1.212,00

76 Edraldo NUNES Vidal 720.254.922-00 r$ 1.212,00
77 EdSoN NEVES loPES 299.590.202-15 r$ 1.212,00

78 EdUardo JoSÉ rEiS alVES 030.595.212-98 r$ 1.212,00

79 Elci fErrEira SilVa 618.603.362-72 r$ 1.212,00
80 EliaNE fErrEira PoNTES 917.281.932-49 r$ 1.212,00
81 EliaNGEla cardoSo TEiXEira 697.668.602-97 r$ 1.212,00
82 EliaS MacHado JardiM 615.360.912-00 r$ 1.212,00
83 EliZaBETE alVES SaNTiaGo SaNToS 793.824.012-53 r$ 1.212,00
84 EliZaBETH fErrEira doS SaNToS 283.212.862-91 r$ 1.212,00
85 EliZaBETH THoMaZiNi dE carValHo 009.571.931-81 r$ 1.212,00
86 EliZaMar NaSciMENTo doS SaNToS 966.477.282-87 r$ 1.212,00
87 EliZaNE SoarES liMa 426.986.852-04 r$ 1.212,00
88 EliZETE da SilVa caMilo 600.202.483-26 r$ 1.212,00
89 EliZETE dE oliVEira SilVa 821.944.672-20 r$ 1.212,00
90 EliZETE MilHoMEN ValÉrio 561.673.932-49 r$ 1.212,00
91 EliZETE rodriGUES diaS 735.615.172-34 r$ 1.212,00
92 ElMa lÚcia MorEira liMa da SilVa 875.793.162-34 r$ 1.212,00
93 EriSMar MilHoME do carMo 053.671.801-67 r$ 1.212,00
94 EriSValdo aMoriM doS SaNToS 016.740.412-17 r$ 1.212,00
95 ErlaN MoraES do NaSciMENTo 032.256.012-84 r$ 1.212,00
96 ESiQUiEl da PaZ MENdoNÇa cardoSo 299.678.302-63 r$ 1.212,00
97 EUNicE BraGa carValHo 002.128.912-35 r$ 1.212,00
98 faBricio riBEiro da SilVa 544.640.722-91 r$ 1.212,00
99 fErNaNda GoMES SoarES 696.725.392-15 r$ 1.212,00
100 flaVio coSTa dE araUJo 819.337.032-53 r$ 1.212,00
101 flaVio HENriQUE riBEiro da SilVa 544.641.102-15 r$ 1.212,00
102 flaVio SaNToS dE SoUZa 016.307.562-02 r$ 1.212,00
103 fraNciEUdES caNdido PErEira 894.837.582-20 r$ 1.212,00
104 fraNcilENE alEXaNdrE da SilVa 968.965.152-87 r$ 1.212,00
105 fraNcilEUdE rodriGUES SaNToS 544.628.432-15 r$ 1.212,00
106 fraNciMilda da SilVa E SilVa 060.345.692-81 r$ 1.212,00
107 fraNcioNE SilVa alMEida 982.806.943-15 r$ 1.212,00
108 fraNciSca alVES doS SaNToS 004.366.572-10 r$ 1.212,00
109 fraNciSca da SilVa SilVa 259.818.542-00 r$ 1.212,00
110 fraNciSca daS cHaGaS ViEira SilVa 732.472.002-15 r$ 1.212,00
111 fraNciSca dE SoUZa NaSciMENTo 012.122.822-30 r$ 1.212,00
112 fraNciSca fErNaNdES dE BriTo 300.061.122-34 r$ 1.212,00
113 fraNciSca fidElES 681.788.242-72 r$ 1.212,00
114 fraNciSca filoMENa da SilVa 001.800.232-33 r$ 1.212,00
115 fraNciSca idaliNa fErrEira 246.437.692-20 r$ 1.212,00
116 fraNciSca MarQUES doS rEiS 944.472.762-91 r$ 1.212,00
117 fraNciSca NaSciMENTo caBral 754.968.952-00 r$ 1.212,00
118 fraNciSca NaSciMENTo SilVa 703.451.522-04 r$ 1.212,00
119 fraNciSco alEXaNdrE da SilVa 471.477.252-04 r$ 1.212,00
120 fraNciSco da coNcEiÇÃo 363.551.432-20 r$ 1.212,00
121 fraNciSco da coSTa cHaVES 679.252.272-49 r$ 1.212,00
122 fraNciSco daS cHaGaS NaSciMENTo BriTo 669.727.792-00 r$ 1.212,00
123 fraNciSco dE MElo SoUSa 602.538.033-30 r$ 1.212,00
124 fraNciSco lEal dE SoUZa 581.251.912-91 r$ 1.212,00
125 fraNciSco PErEira caMPoS 931.175.584-20 r$ 1.212,00
126 GaBriEl dE JESUS SaNToS 701.158.312-23 r$ 1.212,00
127 GaBriEla caMPoS araUJo 069.920.972-29 r$ 1.212,00
128 GEdiaNE PaSSoS GalVÃo 909.911.502-44 r$ 1.212,00
129 GENiValdo PaSSoS fErrEira 822.276.592-20 r$ 1.212,00
130 GENoEl loPES dE araUJo 683.751.152-15 r$ 1.212,00
131 GEraldo dE JESUS 703.247.282-63 r$ 1.212,00
132 GETUlio PErEira liMa 619.309.462-87 r$ 1.212,00
133 GilSoN alVES da SilVa 880.363.672-20 r$ 1.212,00
134 GilVoNES MacHado doS SaNToS 010.101.042-76 r$ 1.212,00
135 GlEiciaNE dE aGUiar BriTo 895.556.352-34 r$ 1.212,00
136 GlEYdSoN SaNTa roSa dE SoUZa 753.064.092-53 r$ 1.212,00
137 Haroldo BarBoSa doS SaNToS 995.168.022-49 r$ 1.212,00
138 HElio fErrEira SaNToS 638.352.402-00 r$ 1.212,00
139 HElio NoBrE do NaSciMENTo 087.360.812-72 r$ 1.212,00
140 HEloiZa dE liMa TElES 012.840.522-81 r$ 1.212,00
141 iara fErrEira PoNTES 009.101.502-22 r$ 1.212,00
142 iBaNES PErEira dE araUJo 712.828.822-87 r$ 1.212,00

143 iEda crUZ da SilVa 017.298.672-94 r$ 1.212,00

144 ilaUro ViaNa NaSciMENTo 537.035.452-91 r$ 1.212,00

145 ilZa GoMES coSTa 759.186.332-00 r$ 1.212,00

146 iraildE JardiM TEiXEira 010.517.532-36 r$ 1.212,00

147 iraNildo dE oliVEira 917.134.982-00 r$ 1.212,00
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148 irENEidE oliVEira 671.781.032-72 r$ 1.212,00
149 iSac NaSciMENTo SoUSa 030.271.602-57 r$ 1.212,00
150 iSraEl GoNcalVES dE oliVEira 177.123.193-91 r$ 1.212,00
151 iVaNildo liMa da SilVa 009.872.912-89 r$ 1.212,00
152 iVaNiS PErEira dE arrUda JUNior 020.127.712-38 r$ 1.212,00
153 iVoNETE dE alMEida dE SoUSa 544.631.902-82 r$ 1.212,00
154 iZa PErEira dE oliVEira 798.701.982-87 r$ 1.212,00
155 iZilE raiaNE oliVEira 015.520.592-78 r$ 1.212,00
156 JaciNTo lEiTE XaViEr 378.681.952-15 r$ 1.212,00
157 JacirENE GoNÇalVES da SilVa 734.321.482-91 r$ 1.212,00
158 JacKSoN carValHo MoUra 883.336.803-30 r$ 1.212,00
159 JailSoN loPES VarElo 059.533.992-19 r$ 1.212,00
160 JailToN PirES dE SoUZa 739.079.522-00 r$ 1.212,00
161 JaiME coSTa MENdES 059.080.712-93 r$ 1.212,00
162 JaMilE da SilVa PErEira 064.336.622-93 r$ 1.212,00
163 JaNdENira MorEira dE oliVEira 298.327.992-87 r$ 1.212,00
164 JEaNE SaNToS coNcEiÇÃo 919.006.702-91 r$ 1.212,00
165 JEBErSoN loPES BriTo 039.377.172-50 r$ 1.212,00
166 JEiZiaNE SaNToS liMa 021.752.242-44 r$ 1.212,00
167 JoaNia frEiTaS da lUZ 701.156.652-00 r$ 1.212,00
168 JoÃo BErNadiNo doS SaNToS 430.423.332-72 r$ 1.212,00
169 JoÃo BriTo dE SoUSa 060.521.862-59 r$ 1.212,00
170 JoÃo EVaNGEliSTa alVES BarroS 063.086.902-28 r$ 1.212,00
171 JociclEidE PErEira da coNcEiÇÃo 017.937.122-39 r$ 1.212,00
172 JociNadE loPES da SilVa 715.167.782-00 r$ 1.212,00
173 JoElSoN SilVa 722.915.242-91 r$ 1.212,00
174 JoSÉ adGildo UMBEliNo da SilVa 854.804.522-15 r$ 1.212,00
175 JoSE aldo MarQUES doS SaNToS 565.528.662-91 r$ 1.212,00
176 JoSE aNilSoN fErrEira coSTa 649.272.612-04 r$ 1.212,00
177 JoSE carloS riBEiro doS rEiS 211.273.872-00 r$ 1.212,00
178 JoSE dE riBaMar araUJo SoUZa 883.595.813-04 r$ 1.212,00
179 JoSE doMiNGoS corrEa 409.019.803-82 r$ 1.212,00
180 JoSE fErrEira da SilVa 299.673.502-10 r$ 1.212,00
181 JoSE fErrEira VEloSo 175.678.822-72 r$ 1.212,00
182 JoSE JoSiMar carNEiro da SilVa 544.386.242-15 r$ 1.212,00
183 JoSÉ JUliMar PErEira da SilVa 179.059.902-49 r$ 1.212,00
184 JoSE lEiTE dE alMEida JUNior 008.214.302-11 r$ 1.212,00
185 JoSE MaUricio dE frEiTaS da SilVa 644.458.602-04 r$ 1.212,00
186 JoSE MoTa dE carValHo 961.277.242-87 r$ 1.212,00
187 JoSE riBaMar da coNcEiÇÃo 016.239.772-07 r$ 1.212,00
188 JoSE riBaMar dE JESUS oliVEira 246.097.732-87 r$ 1.212,00
189 JoSE riBaMar rodriGUES SilVa 021.406.282-17 r$ 1.212,00
190 JoSE riValdo fErNaNdES da SilVa 283.312.812-68 r$ 1.212,00
191 JoSE rodriGo BEZErra araUJo 006.106.432-74 r$ 1.212,00
192 JoSE rodriGUES BarrEira 270.301.132-68 r$ 1.212,00
193 JoSÉ SUTEro dE oliVEira 181.134.863-72 r$ 1.212,00
194 JoSE ViaNa dE BriTo 803.853.112-49 r$ 1.212,00
195 JoSiEl diaS aBrEU 011.889.071-90 r$ 1.212,00
196 JUcYaNE SaNTaNa dE araUJo 039.936.102-29 r$ 1.212,00
197 JUliaNa oliVEira da SilVa 043.644.762-26 r$ 1.212,00
198 JUNiclEY BriTo airES 550.531.732-49 r$ 1.212,00
199 KariNE PErEira doS SaNToS 052.812.662-84 r$ 1.212,00
200 KaTilUcia coSTa fErrEira 882.582.542-00 r$ 1.212,00
201 lEaNdro coNcEiÇÃo dE SoUZa 029.385.442-43 r$ 1.212,00
202 lEaNdro PErEira coSTa 017.812.472-93 r$ 1.212,00
203 lEidiaNE da crUZ roSa 022.583.282-84 r$ 1.212,00
204 lEidiaNE doS SaNToS MUNiZ ViEira 018.776.883-80 r$ 1.212,00
205 lEila fraNciSca doS SaNToS PiNHEiro 677.594.592-20 r$ 1.212,00
206 lEoNidaS dHEfErSoN SilVa SaNToS 028.352.292-56 r$ 1.212,00
207 lEViNo alVES doS SaNToS 759.925.742-04 r$ 1.212,00
208 lorraNY SilVa BriTo caMPoS 061.772.362-19 r$ 1.212,00
209 loUriVal da SilVa SoUSa 054.794.373-30 r$ 1.212,00
210 lUcElia doS SaNToS 010.580.172-09 r$ 1.212,00
211 lUcia dE faTiMa do NaSciMENTo SilVa 515.993.683-15 r$ 1.212,00
212 lUciaNa ViaNa da SilVa 067.721.722-64 r$ 1.212,00
213 lUciaNo da SilVa GoMES 041.615.892-71 r$ 1.212,00

214 lUciaNo NErES SaNTaNa 798.049.182-34 r$ 1.212,00

215 lUciENE alVES SilVa 294.061.102-53 r$ 1.212,00

216 lUcilENE SoUZa da SilVa 554.812.132-49 r$ 1.212,00

217 lUciMar da SilVa liMa 637.774.102-25 r$ 1.212,00
218 lUciNEidE SaNTaNa doS aNJoS 903.985.642-72 r$ 1.212,00
219 lUiS alVES da SilVa 830.007.712-04 r$ 1.212,00
220 lUiZ GoNZaGa alVES TEiXEira 639.490.672-72 r$ 1.212,00
221 lUSaNi cUNHa da SilVa 000.842.852-22 r$ 1.212,00
222 lUZiaNE coSTa SaNToS 045.022.522-47 r$ 1.212,00
223 lUZilENE araUJo BarBoSa da SilVa 015.089.822-36 r$ 1.212,00
224 lUZiNalVa MENdoNÇa cardoSo 824.130.532-04 r$ 1.212,00
225 lUZiNETE da SilVa E SilVa 749.263.652-00 r$ 1.212,00
226 MaNoEl BarBoZa dE SoUSa 157.104.402-72 r$ 1.212,00
227 MaNoEl dE dEUS GoMES da SilVa 277.495.092-91 r$ 1.212,00
228 MaNoEl GoNZaGa doS SaNToS 021.970.192-01 r$ 1.212,00
229 MaNoEl raiMUNdo da SilVa 172.101.512-49 r$ 1.212,00
230 MarcEla SilVa dE araUJo 069.941.582-92 r$ 1.212,00
231 Marcia aParEcida doS SaNToS SoUZa 800.552.062-04 r$ 1.212,00
232 Marcia NaSciMENTo doS SaNToS 538.448.152-87 r$ 1.212,00
233 MarciaNo PErEira dE oliVEira 014.462.712-42 r$ 1.212,00
234 MarcoS SoUSa carValHo 531.844.672-87 r$ 1.212,00
235 Maria aNToNia liMa da coSTa 831.671.962-20 r$ 1.212,00
236 Maria aParEcida alVES da SilVa 400.545.862-91 r$ 1.212,00
237 Maria aParEcida da SilVa 248.961.442-87 r$ 1.212,00
238 Maria aParEcida dE JESUS GaldiNo 858.140.242-91 r$ 1.212,00
239 Maria cEcilia rodriGUES 270.746.092-34 r$ 1.212,00
240 Maria cElia da SilVa coNcEiÇÃo 665.111.782-34 r$ 1.212,00
241 Maria criSTiNa do carMo oliVEira 716.779.172-53 r$ 1.212,00
242 Maria da crUZ da coNcEiÇÃo 006.628.902-56 r$ 1.212,00
243 Maria da lUZ PErEira dE SoUSa 691.801.642-34 r$ 1.212,00
244 Maria dalVa alVES 740.757.302-63 r$ 1.212,00
245 Maria dE alBUQUErQUE 606.009.502-04 r$ 1.212,00
246 Maria dE faTiMa frEirE coSTa 994.751.702-00 r$ 1.212,00
247 Maria dE JESUS MENdES 131.525.052-72 r$ 1.212,00
248 Maria dE JESUS PiNHEiro 248.107.972-87 r$ 1.212,00
249 Maria dE lUrdES alVES SaNToS 762.777.472-15 r$ 1.212,00
250 Maria dE NaZarE PErEira 977.773.662-20 r$ 1.212,00
251 Maria dEfENSora BEZErra da SilVa 363.456.952-20 r$ 1.212,00
252 Maria do Socorro dE SoUSa SilVa 812.600.832-68 r$ 1.212,00
253 Maria fraNcilENE rodriGUES diaS 364.927.792-15 r$ 1.212,00
254 Maria fraNciNETE doS SaNToS 957.876.902-49 r$ 1.212,00
255 Maria HElENa liMa SoUZa 544.163.702-10 r$ 1.212,00
256 Maria iNEZ roSENa da coNcEiÇÃo 706.591.332-53 r$ 1.212,00
257 Maria JoSE dE frEiTaS SilVa 653.465.482-20 r$ 1.212,00
258 Maria lacErda doS SaNToS dE oliVEira 398.762.332-20 r$ 1.212,00
259 Maria MadalENa alVES da SilVa 853.722.422-72 r$ 1.212,00
260 Maria MilZa BaTiSTa PorTo 918.635.622-49 r$ 1.212,00
261 Maria PErEira coSTa 280.528.032-68 r$ 1.212,00
262 Maria raiMUNda loPES da SilVa 531.578.342-15 r$ 1.212,00
263 Maria rEiS aNdradE 365.079.462-49 r$ 1.212,00
264 Maria riBaMar rodriGUES cardoSo 632.258.912-15 r$ 1.212,00
265 Maria SErraTE SilVa VEraS 669.962.012-68 r$ 1.212,00
266 Maria SilVa alVES fErrEira 406.742.073-00 r$ 1.212,00
267 Maria ValdiMa rodriGUES BaldEZ da SilVa 967.930.582-15 r$ 1.212,00
268 Maria ZElia da coSTa alMEida 659.267.812-72 r$ 1.212,00
269 Maria ZilMa dE SoUSa 005.103.763-71 r$ 1.212,00
270 MarilEUda PErEira rEiS 854.409.302-72 r$ 1.212,00
271 MariNa doS SaNToS fraNco 175.175.912-15 r$ 1.212,00
272 MariNalVa cardoSo doS SaNToS 701.782.082-72 r$ 1.212,00
273 MariNEUSa SoUZa liMa da SilVa 328.954.372-20 r$ 1.212,00
274 MarlENE SaNToS SilVa 054.836.562-88 r$ 1.212,00
275 MarTiNHa da foNSEca 379.472.492-53 r$ 1.212,00
276 MiGUEl arcaNGElo doS SaNToS MENdES 091.750.962-50 r$ 1.212,00
277 MiGUEl MacHado dE araUJo 052.905.432-95 r$ 1.212,00
278 MiGUEl oliVEira SilVa GoMES 287.136.302-10 r$ 1.212,00
279 MiQUEiaS fErrEira MarQUES 039.958.252-57 r$ 1.212,00
280 MiSaEl caBral dE SoUZa 705.969.882-57 r$ 1.212,00
281 ModESTiNo coElHo doS SaNToS 295.384.592-53 r$ 1.212,00
282 MoiSES SilVa BraNdÃo 630.510.872-20 r$ 1.212,00

283 MorGaNia da SilVa oliVEira 864.208.522-34 r$ 1.212,00

284 Nair dE SoUZa lEiTE SilVa 827.263.102-49 r$ 1.212,00

285 NaTal GoMES alVES 043.910.323-17 r$ 1.212,00
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286 NaTalia coSTa corrEa 070.706.422-88 r$ 1.212,00
287 NaTalia NaSciMENTo da SilVa 038.207.472-65 r$ 1.212,00
288 NaTaNia JoSE dE SoUZa 005.280.352-07 r$ 1.212,00
289 NaZarÉ GoNÇalVES roSa 248.121.102-20 r$ 1.212,00
290 NElMa SilVa SolidadE 017.250.792-83 r$ 1.212,00
291 NoEl SaNToS SilVa 378.815.152-87 r$ 1.212,00
292 NUBia dE SoUSa GoMES 030.092.021-05 r$ 1.212,00
293 NUBia NaSciMENTo da coNcEiÇÃo 001.934.832-03 r$ 1.212,00
294 odilia PErEira BriTo 780.684.792-87 r$ 1.212,00
295 orlaNdo PiNHEiro coSTa 632.790.962-00 r$ 1.212,00
296 oSiEl fErrEira liMa 627.351.442-91 r$ 1.212,00
297 oSMariNa fraNco diNiZ 661.796.612-00 r$ 1.212,00
298 oZENi da SilVa QUEiroZ MESQUiTa 006.054.822-33 r$ 1.212,00
299 PaTricia fErrEira MESQUiTa 022.582.822-76 r$ 1.212,00
300 PaTricia ViEira cardoSo 701.155.972-80 r$ 1.212,00
301 PaUlo roBSoN dE alENcar MoraES 839.259.612-91 r$ 1.212,00
302 PEdro dE carValHo 398.770.432-20 r$ 1.212,00
303 PEdro lira dE SoUSa 331.551.943-91 r$ 1.212,00
304 PEdro SaNTaNa dE araÚJo 167.793.712-20 r$ 1.212,00
305 PHEliPE aNToNio liMa fariaS 035.788.482-55 r$ 1.212,00
306 PoliaNa SoUZa oliVEira 603.119.513-50 r$ 1.212,00
307 PolYaNa oliVEira da SilVa 001.751.362-62 r$ 1.212,00
308 raiaNE BarroS dE Sá 023.542.792-64 r$ 1.212,00
309 raiMUNda dE alMEida rodriGUES 328.961.232-53 r$ 1.212,00
310 raiMUNda diEiMES SoUSa da SilVa 008.716.002-18 r$ 1.212,00
311 raiMUNda irENE PErrEira da coNcEiÇÃo 288.672.972-87 r$ 1.212,00
312 raiMUNda Maria da coNcEiÇÃo 757.386.352-72 r$ 1.212,00
313 raiMUNda PErEira alVES 038.416.662-80 r$ 1.212,00
314 raiMUNdo alVES da coSTa 614.323.422-15 r$ 1.212,00
315 raiMUNdo alVES riBEiro 376.578.102-97 r$ 1.212,00
316 raiMUNdo da coNcEiÇÃo 235.496.103-00 r$ 1.212,00
317 raiMUNdo JorGE GoMES da SilVa 611.781.282-53 r$ 1.212,00
318 raiMUNdo NoNaTo coSTa 879.073.642-72 r$ 1.212,00
319 raiMUNdo NoNaTo da coNcEiÇÃo 038.615.883-58 r$ 1.212,00
320 raiMUNdo NoNaTo da SilVa 117.866.982-34 r$ 1.212,00
321 raiMUNdo NoNaTo PErEira da SilVa 512.886.992-04 r$ 1.212,00
322 raiMUNdo NoNaTo rocHa MacEdo 584.600.042-87 r$ 1.212,00
323 raiMUNdo oliVEira da SilVa 007.482.212-80 r$ 1.212,00
324 raiMUNdo rodriGUES dE alMEida 633.376.061-72 r$ 1.212,00
325 raiMUNdo rodriGUES loPES 003.049.633-05 r$ 1.212,00
326 raQUElMa coSTa cardoSo 008.085.812-01 r$ 1.212,00
327 rEGiNaldo PErEira alVES 820.834.602-00 r$ 1.212,00
328 rEGiNaldo rESPlaNdE dE araÚJo 923.192.462-15 r$ 1.212,00
329 rEiNaldo alMEida MacHado 691.316.782-20 r$ 1.212,00
330 ricardo SilVa SaNToS 027.141.602-55 r$ 1.212,00
331 ricardo SoUZa da SilVa 831.111.822-15 r$ 1.212,00
332 ricarTE oliVEira SErraNo 299.796.332-04 r$ 1.212,00
333 riTa dE cáSSia fErrEira da crUZ 942.931.632-04 r$ 1.212,00
334 riTa KaSSia rodriGUES da SilVa 912.447.732-04 r$ 1.212,00
335 roNaldo PErEira lacErda 296.409.892-15 r$ 1.212,00
336 roNdoN da SilVa PErEira 840.588.971-04 r$ 1.212,00
337 roNEldES cHaVES PEdroZa 719.875.252-72 r$ 1.212,00
338 roSa Maria carValHo ViEira 019.655.803-43 r$ 1.212,00
339 roSaNGEla MariNHo 005.606.632-50 r$ 1.212,00
340 roSaNGEla MENdoNÇa TEiXEira 035.268.532-82 r$ 1.212,00
341 roSilENE dE NaZarE GoMES 887.574.712-15 r$ 1.212,00
342 roSilENE PErEira SaNToS 028.351.642-94 r$ 1.212,00
343 roSilENE SilVa doS SaNToS 643.673.712-04 r$ 1.212,00
344 roSiMar rodriGUES riBEiro 764.799.602-97 r$ 1.212,00
345 roSiNEa alVES dE frEiTaS 814.418.782-20 r$ 1.212,00
346 roSirENE alVES doS SaNToS 000.194.382-06 r$ 1.212,00
347 roZiaNE SilVa dE PaUla araUJo 007.546.052-13 r$ 1.212,00
348 roZiValdo PacHEco riBEiro 424.058.582-15 r$ 1.212,00
349 rYdSoN SaNTa roSa dE SoUZa 672.338.562-49 r$ 1.212,00
350 SaBriNa doS SaNToS SilVa 030.556.192-85 r$ 1.212,00
351 SaBriNa doS SaNToS TEiXEira 090.547.712-08 r$ 1.212,00

352 SalENE da SilVa doS SaNToS 034.442.812-50 r$ 1.212,00

353 SalUSTriaNo rodriGUES BarrEira 157.349.352-04 r$ 1.212,00

354 SaMara criSTiNa dE aNdradE SilVa dESoUZ 893.609.402-59 r$ 1.212,00

355 aMEla BriTo da SilVa GoES 704.385.381-88 r$ 1.212,00
356 SEBaSTiÃo JESUS PirES 257.300.048-69 r$ 1.212,00
357 SElMa lUcia PErEira fraZÃo 824.130.452-87 r$ 1.212,00
358 SElMa Maria doS SaNToS SoUSa 017.299.142-09 r$ 1.212,00
359 SilVaNa SilVa dE SoUSa 016.263.322-07 r$ 1.212,00
360 SiMoNE E SilVa dE SoUSa 016.135.172-70 r$ 1.212,00
361 SiNaria JardiM TEiXEira 007.724.212-26 r$ 1.212,00
362 SirlaNE da SilVa 043.331.692-67 r$ 1.212,00
363 SUla MiraNda liMa da SilVa 065.976.742-27 r$ 1.212,00
364 TaliTa cardoSo da SilVa 052.875.792-09 r$ 1.212,00
365 TaTiaNE da coNcEiÇÃo 022.537.952-08 r$ 1.212,00
366 TElMa fEliX doS rEiS 703.265.012-07 r$ 1.212,00
367 TErESa araUJo liMa rEiS 372.406.412-87 r$ 1.212,00
368 TErESiNHa dE JESUS GoMES dE SoUSa 402.384.072-68 r$ 1.212,00
369 TErEZiNHa dE JESUS loPES dE araUJo 055.391.312-31 r$ 1.212,00
370 TErEZiNHa MacHado JardiM 431.198.242-91 r$ 1.212,00
371 THiaGo fErrEira SilVa 033.240.022-06 r$ 1.212,00
372 TiaGo BarBoSa liMa 012.114.902-11 r$ 1.212,00
373 ValcilENE da SilVa PErEira 051.370.212-10 r$ 1.212,00
374 ValdEMar riBEiro da PaZ 692.775.402-49 r$ 1.212,00
375 ValdilENE rodriGUES da SilVa 789.503.682-34 r$ 1.212,00
376 ValdiMar SilVa SoUSa 006.730.193-22 r$ 1.212,00
377 ValQUÍria oliVEira SoUZa 025.145.552-13 r$ 1.212,00
378 ValTEr dE SoUZa PErEira 846.345.612-04 r$ 1.212,00
379 VaNESSa fraNco diNiZ 017.648.772-76 r$ 1.212,00
380 VaNUSa rodriGUES riBEiro 002.807.762-84 r$ 1.212,00
381 VaNUZa roSa dE oliVEira 401.843.582-72 r$ 1.212,00
382 VaNUZia Maria dE JESUS SaNToS 712.264.272-00 r$ 1.212,00
383 VirlaNE loPES rocHa 700.566.562-70 r$ 1.212,00
384 WalQUiria da SilVa TaVarES 602.260.773-65 r$ 1.212,00
385 WaNdrE SaNToS dE SoUZa 007.995.022-19 r$ 1.212,00
386 WaNiEllY rodriGUES ViEira 032.546.792-70 r$ 1.212,00
387 WaNiElY doS SaNToS SETTE 544.627.702-34 r$ 1.212,00
388 WilaME PErEira 061.294.342-94 r$ 1.212,00
389 WilliaN da SilVa oliVEira 701.146.702-50 r$ 1.212,00
390 XErliENE rodriGUES BaldEZ 526.418.482-87 r$ 1.212,00

Valor ToTal r$ 472.680,00

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: 780609

diÁria
.

Portaria Nº 084/diÁria/cedec de 01 de aBriL de 2022
o coordenador adjunto Estadual de defesa civil, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas em legislação peculiar e considerando o decreto 
Estadual de n° 2.539, de 20 de maio de 1994 e Portaria n° 015 de 10 de 
Janeiro de 2022 – CBMPA, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.827 
de 12 de Janeiro de 2022,
resolve:
art. 1º – conceder aos militares: Sd QBM ricK PErEira doS rEiS e Sd 
QBM caroliNa foUro da SilVa, 05 (cinco) diárias de alimentação e 04 
(quatro) diárias de Pousada para cada, perfazendo um valor total de r$ 
2.278,80 (doiS Mil, dUZENToS E SETENTa E oiTo rEaiS E oiTENTa 
cENTaVoS), por terem seguido viagem de Santarém-Pa para o município 
de Terra Santa-Pa, na região de integração do Baixo amazonas e com diá-
rias do grupo B, no período de 28 de março a 01 de abril de 2022, a serviço 
da coordenadoria Estadual de defesa civil.
art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JaYME dE aViZ BENJÓ – cEl QoBM
coordenador adjunto Estadual de defesa civil.

Protocolo: 780650
..

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

BeLÉM-Pa, QUiNta-Feira, 31 de MarÇo de 2022.
Portaria N.º 42/2022-dGPc/diVersos

a chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil/Pa, aNa MicHEllE 
GoNÇalVES SoarES ZaGalo, no uso de suas atribuições legais.
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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: a recomendação da auditoria Geral do Estado, no sen-
tido de que seja designado fiscal para os contratos vigentes com vistas a 
acompanhar a execução dos mesmos.
coNSidEraNdo: a portaria n°182/2020-dc/PcPa, do dia 28 de outubro 
de 2020, publicada no doE N°34.394 dia 04 de novembro de 2020.
rESolVE:
i – dESiGNar nos termos da lei n° 8666/93 o servidor NilToN SilVa 
coSTa, chefe de Serviço, matrícula n° 5946538/1, para acompanhar como 
fiScal a execução do contrato nº 54/2022 – Pc/Pa, firmado com a Em-
presa liZ Para coMÉrcio E SErViÇoS lTda, cNPJ N° 41.081.966/0001-
88, cujo objeto é aQUiSiÇÃo dE MaTEriaiS dE HiGiENE, liMPEZa E Pro-
TEÇÃo, e no seu impedimento a servidora MacilEUdE doS SaNToS MEi-
rElES, chefe de serviço, matrícula n° 5946656/33, que assistirá o referido 
contrato com as mesmas atribuições, no âmbito da Polícia civil do Estado 
do Pará, desde o início até o término da vigência contratual.
II – ATRIBUIR ao fiscal do Contrato as seguintes atividades:
a) acompanhar a execução contratual, em seus aspectos quantitativos e qualitativos;
b) registrar todas as ocorrências surgidas durante a execução do objeto;
c) determinar a reparação, correção ou substituição, às expensas da em-
presa contratada, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução;
d) rejeitar, no todo ou em parte, fornecimento executado em desacordo 
com o contrato;
e) exigir e assegurar o cumprimento dos prazos previamente estabelecidos;
f) exigir o cumprimento das cláusulas do contrato e respectivos termos 
aditivos (verificar a existência de possível subcontratação vedada contra-
tualmente, por exemplo);
g) atestar e encaminhar as faturas/notas fiscais, devidamente atestadas 
para a diretoria de administração;
h) comunicar à autoridade superior, em tempo hábil, qualquer ocorrência 
que requeira decisões ou providências que ultrapassarem sua competên-
cia, em face de risco ou iminência de prejuízo ao interesse público;
iii – dETErMiNar a diretoria de administração que adote as devidas pro-
vidências ao fiel cumprimento do presente Ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil/Pa
republicado por ter saído com incorreção no doe N°34.917 do dia 01/04/2022.

Protocolo: 780361
..

POLÍCIA CIENTÍFICA DO PARÁ

.

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 026/2022 – PcePa | Processo 
Nº 2022/1261584

Objeto: Aquisição de Materiais de Cromatografia para o equipamento 
de Cromatografia Gasosa acoplado ao Massas da Marca Agilent, modelo 
cG7890, nº de série cN12121124, MSd5975, nº de série US12133a, com-
pPalm nº de série cH00244766, e materiais para preparos de amostras, 
que atende os laboratórios de Toxicologia, instrumental e Química foren-
se, desta PolÍcia ciENTÍfica do Pará.
Entrega do edital: Junto aos sítios www.compraspara.pa.gov.br; www.policia-
cientifica.pa.gov.br ou www.comprasgovernamentais.gov.br (UASG 925453)
local de abertura: Junto ao site www.comprasgovernamentais.gov.br 
(UaSG 925453)
data de abertura: 18 de abril de 2022, às 10h (Horário de Brasília).
Pregoeira Oficial: Maria do Socorro da Silva de Almeida
ordenador de despesas: celso da Silva Mascarenhas

Protocolo: 780376

diÁria
.

Portaria N°. 351/ 2022
aNdErSoN HaGE oda 
MaTrÍcUla: 5920378 
carGo: Motorista
aNdrÉ MoNTEiro doS SaNToS 
MaTrÍcUla: 5955561 
carGo: auxiliar operacional
JoNaTaS PorTilHo dE MElo 
MaTrÍcUla: 59418821-1
carGo: Motorista
lUciaNo dE araUJo alBUrQUErQUE 
MaTrÍcUla: 5955563 
carGo: auxiliar operacional
cidadE: caSTaNHal - Pa
diáriaS: 03 1/2 (Três e meia) PErÍodo: 18/12/2021 a 21/12/2021 
oBJETiVo: conduzir servidores para visita técnica.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 102/ 2022
JoNaTaS PorTilHo dE MElo 
MaTrÍcUla: 59418821-1
carGo: Motorista
lEoNardo JoSÉ fiGUEira ParadEla 
MaTrÍcUla: 5843405/1 
carGo: Perito criminal
roSYWaldo NaZarENo caNTUária da SilVa fErrEira 
MaTrÍcUla: 5847214/1 
carGo: Perito criminal
cidadE: caSTaNHal - Pa
diáriaS: meia PErÍodo: 15/12/2021 
oBJETiVo: Participar equipe pericial.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 108/ 2022 
JEffErSoN NUNES PiMENTEl 
MaTrÍcUla: 59558761 
carGo: auxiliar operacional
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 29/12/2021 
oBJETiVo: conduzir viatura.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 099/ 2022
NilSoN cÉSar corrÊa PadilHa 
MaTrÍcUla: 54187631/1
carGo: Perito criminal
PaUlo aUGUSTo PiNHEiro dE MElo JUNior 
MaTrÍcUla: 5943415-1
carGo: Motorista
cidadE: ToMÉ aÇÚ - Pa
diáriaS: 02 1/2 (duas e meia) PErÍodo: 13/12/2021 a 15/12/2021 
oBJETiVo: Participar de equipe pericial.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 780478
Portaria N°. 472/ 2022

GlEidSoN alVES PaNToJa 
MaTrÍcUla: 57221229/1
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
MarcElo BriTo MaUÉS
MaTrÍcUla: 8002835/ 1
carGo: Perito criminal
NaTaNaEl PiNTo dE carValHo NETo 
MaTrÍcUla: 80028390-1
carGo: Perito criminal
PaUl WilliaM NaSciMENTo SaUNdErS
MaTrÍcUla: 5894401 
carGo: Perito criminal
VErÔNica SoUZa lEal SaliBa GoMES
MaTrÍcUla: 8080569 
carGo: Perito criminal
cidadE: caSTaNHal - Pa
diáriaS: meia PErÍodo: 15/03/2022 
oBJETiVo: Participar de operação policial.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 547/ 2022
daVid loBo aMaral JUNior
MaTrÍcUla: 5937785 
carGo: auxiliar operacional
raMoN fUrTado dE PaUla 
MaTrÍcUla: 5955859 
carGo: auxiliar operacional
cidadE: NoVo rEParTiMENTo - Pa
diáriaS: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 20/03/2022 a 21/03/2022 
oBJETiVo: realizar remoção cadaverica.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 544/ 2022
aNToNio raNilSoN BraGa da SilVa 
MaTrÍcUla: 5955834/1 
carGo: auxiliar operacional
SaMUEl MoNTEiro doS SaNToS 
MaTrÍcUla: 5964090/1 
carGo: Motorista
cidadE: GarrafÃo do NorTE - Pa
diáriaS: 01 (Uma) PErÍodo: 20/03/2022 
oBJETiVo: remoção cadavérica.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 545/ 2022 
JaSSoNclEr NaSciMENTo PErEira
MaTrÍcUla: 5955867/1 
carGo: auxiliar operacional
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 15/03/2022 a 16/03/2022 
oBJETiVo: conduzir viatura.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 780483
Portaria N°. 513/ 2022

aNToNio lUiS da SilVa SaNToS 
MaTrÍcUla: 5963398/1 
carGo: Motorista
cidadE: caSTaNHal - Pa
diária: meia PErÍodo: 03/03/2022 
oBJETiVo: conduzir veículo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 780495
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Portaria N°. 524/ 2022 
clEBiSoN da SilVa SoUSa
MaTrÍcUla: 5955817/1 
carGo: auxiliar operacional
JoSiMar doS rEiS BaNdEira 
MaTrÍcUla: 5955805 
carGo: auxiliar operacional
cidadE: BaiÃo - Pa
diáriaS: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 07/03/2022 a 08/03/2022 
oBJETiVo: realizar remoção cadaverica.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 533/ 2022
clEBErToN SaNToS MENdES 
MaTrÍcUla: 5958632 
carGo: Perito criminal
fraNciSco dE aSSiS ciBriaNo liMa
MaTrÍcUla: 5955601 
carGo: auxiliar operacional
NElSoNEY caXiado dE SENa 
MaTrÍcUla: 5955609/1 
carGo: auxiliar operacional
cidadE: aNaPU - Pa
diáriaS: 01 (Uma) PErÍodo: 17/03/2022 
oBJETiVo: realizar perícia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 527/ 2022
aNToNio lUiS da SilVa SaNToS
MaTrÍcUla: 5963398/1 
carGo: Motorista
cidadE: caSTaNHal - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 18/03/2022 
oBJETiVo: conduzir veículo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 519/ 2022
aNdrÉ BraSil dE carValHo 
MaTrÍcUla: 5839670/1 
carGo: Perito criminal
JorGE lUiZ coNcEiÇÃo rodriGUES
MaTrÍcUla: 57195375/1
carGo: Motorista
rodriGo coSTa fErrEira 
MaTrÍcUla: 5889988 
carGo: administrador
cidadE: ViGia - Pa
diáriaS: 01 (Uma) PErÍodo: 09/03/2022 
oBJETiVo: Participar de equipe pericial.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 780488
Portaria N°. 523/ 2022

aMarildo NaSciMENTo raBElo 
MaTrÍcUla: 5955811/1 
carGo: auxiliar operacional
MaTEUS caValcaNTE dE oliVEira 
MaTrÍcUla: 5959973 
carGo: auxiliar operacional
cidadE: PacaJá - Pa
diáriaS: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 12/03/2022 a 13/03/2022 
oBJETiVo: realizar remoção cadaverica.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 522/ 2022
aNToNio raNilSoN BraGa da SilVa 
MaTrÍcUla: 5955834/1 
carGo: auxiliar operacional
JorGE lUiS dE oliVEira MorEira 
MaTrÍcUla: 57195375 
carGo: auxiliar operacional
cidadE: ToMÉ aÇÚ - Pa
diáriaS: 01 (Uma) PErÍodo: 14/03/2022 
oBJETiVo: realizar remoção cadaverica.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 530/ 2022 
aNTÔNio Marcio fEliX liNo 
MaTrÍcUla: 5908827 
carGo: Motorista
cidadE: SaNTarÉM - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 15/03/2022 
oBJETiVo: conduzir veículo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 534/ 2022
BrUNo alEXaNdrE ScalcoN 
MaTrÍcUla: 5958535 
carGo: Perito criminal
roBSoN WENdEl doS PraZErES cUNHa 
MaTrÍcUla: 5958542/1 
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
WiSToN aParEcido SilVa doS SaNToS
MaTrÍcUla: 5892889/1 
carGo: Motorista
cidadE: SEM. JoSÉ PorfÍrio - Pa
diáriaS: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 17/03/2022 a 18/03/2022 
oBJETiVo: realizar perícia veícular.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 780492

Portaria N°. 436/ 2022
roSaNa criSTiaNE da SilVa MoNTEiro 
MaTrÍcUla: 54187970/1
carGo: Perito criminal
cidadE: aBaETETUBa - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 26/03/2022 a 27/03/2022 
oBJETiVo: realizar perícia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 510/ 2022 
fErNaNdo SilVa dE MiraNda 
MaTrÍcUla: 57233707/1
carGo: Perito criminal
cidadE: rEdENÇÃo - Pa
diária: 09 1/2 (Nove e meia) PErÍodo: 21/03/2022 a 30/03/2022 
oBJETiVo: realizar perícia veícular.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 780787
..

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DO ESTADO DO PARÁ

Portaria

Portaria N° 1126/2022-daF/cGP, de 04/04/2022
a coordenadora de Gestão de Pessoas, do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas,
r E S o l V E:
coNcEdEr aos servidores abaixo relacionados, lotados nas cirETraNs 
deste departamento, trinta (30) dias de férias no mês de Maio/2022, nos 
períodos conforme especificados a seguir.

nome Matrícula exercício concessão lotação
anselmo raimundo corrêa Picanco 3268489 /1 01.04.2021/2022 02.05 a 01.06.2022 MoNTE alEGrE

célio david e Silva 57195636 /1 07.04.2021/2022 07.05 a 06.06.2022 SaNTa iZaBEl
fernando Santos Simões 57234876 /1 17.01.2021/2022 02.05 a 01.06.2022 MaraBá

lília rocha coutinho da fonseca 55588476 /1 02.05.2021/2022 02.05 a 01.06.2022 alTaMira
Maria rosa costa lima 3268527 /1 01.07.2020/2021 03.05 a 02.06.2022 BarcarENa

Marivaldo freitas de almeida 57205134 /1 28.07.2020/2021 01.05 a 31.05.2022 coNc. araGUaia
rudajar Vieira cabral 57217183 /1 30.04.2021/2022 04.05 a 03.06.2022 caSTaNHal

Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.

Portaria N° 1125/2022-daF/cGP, de 04/04/2022
a coordenadora de Gestão de Pessoas, do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas,
r E S o l V E:
coNcEdEr aos servidores abaixo relacionados, lotados na SEdE deste de-
partamento, trinta (30) dias de férias no mês de Maio/2022, nos períodos 
conforme especificados a seguir.

nome Matrícula exercício concessão lotação

ailton da Silva Nascimento 55588490/1 02.05.2021/2022 06.05 a 04.06.2022 dHcrV/crV
adrian alberto Monteiro da Silva 57189489/1 11.09.2020/2021 02.05 a 31.05.2022 dHcrV/GarV

alberto Jansen ferreira 57231977/1 27.07.2019/2020 01.05 a 30.05.2022 cofT/GofTc
alexandre de Jesus fontes Santana 5954967/1 06.05.2021/2022 06.05 a 04.06.2022 dTi

andré Pereira de araújo 57198727/1 07.07.2020/2021 30.05 a 28.06.2022 dHcrV/crV
antonia Pereira de oliveira coelho 57226492/1 19.04.2020/2021 01.05 a 30.05.2022 cofT/GofTc
antonio rafael rodrigues Queiroz 57227951/1 04.05.2019/2020 01.05 a 30.05.2022 dTo/GofTc

arlei costa Gonçalves 57228981/1 10.05.2021/2022 10.05 a 08.06.2022 dG/GaBiNETE
aullo cezar alves de azevedo Maia 57198588/1 01.07.2021/2022 04.05 a 02.06.2022 dTo/GofTc

Bárbara Maria Maria Morais de castro 5947687/2 05.04.2021/2022 02.05 a 31.05.2022 dTo
carla do Socorro Estumano de Sena 57203709/1 30.09.2020/2021 18.05 a 16.06.2022 cofT/GofTc

carlos diego Silva dos anjos 57215003 /2 03.02.2021/2022 18.05 a 16.06.2022 dTo/GofTc
celina frota de almeida Koury 54181958/2 07.05.2021/2022 08.05 a 06.06.2022 cEd/GiEdUc
celso rosivaldo de Melo Pereira 57175555/1 13.11.2020/2021 02.05 a 31.05.2022 coNSUlTiVo

dayane cordovil Pamplona 5958503/1 04.02.2021/2022 02.05 a 31.05.2022 cofT/GofTc

denise da costa Santos 80845367/1 15.01.2021/2022 11.05 a 09.06.2022 coNSUlTiVo

dennis de lima duarte 5958558/1 12.02.2021/2022 15.05 a 13.06.2022 cofT/GofTc
dolcinei amaral Moraes 5958529/1 03.02.2021/2022 01.05 a 30.05.2022 cofT/GofTc

Elannilson Sozinho amaral 57202148 /2 03.02.2021/2022 02.05 a 31.05.2022 dTo/GofTc
Eliane cardoso de Souza 54191376/2 09.06.2018/2019 01.05 a 30.05.2022 dHcrV/crV

Eranilde Pantoja lima 3265439/1 08.05.2021/2022 08.05 a 06.06.2022 daf/cGof
fabrício José Pantoja ferreira 57200278/1 21.07.2020/2021 01.05 a 30.05.2022 cofT/GofTc
fernanda Gabriele Brasil Silva 5958536/1 03.02.2021/2022 01.05 a 30.05.2022 cofT/GofTc

fernando Jorge do carmo 55588473/1 02.05.2021/2022 02.05 a 31.05.2022 dHcrV/cHc
flávio corrêa Sodré filho 57176577/2 20.07.2019/2020 02.05 a 31.05.2022 daf/cl/GTraN

francinete da Silva e Sousa 57194019/1 18.02.2021/2022 02.05 a 31.05.2022 Jari
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francisca Morais da Silva 57201682/2 22.06.2019/2020 01.05 a 30.05.2022 cofT/GofTc
frederico costa lins 57176371/2 03.07.2019/2020 01.05 a 30.05.2022 cofT/GofTc

Generosa Nazaré almeida Viana de 
M. Barros 3154491/1 01.01 a 31.12.2019 30.05 a 28.06.2022 cEd/GcTraN

Gustavo alex Santos de oliveira 57226721/1 20.04.2021/2022 01.05 a 30.05.2022 cofT/GofTc
Hércules farias da rocha 57209343/2 20.04.2020/2021 01.05 a 30.05.2022 cofT/GofTc

Heryka lobato Pereira 57176517/1 15.01.2020/2021 02.05 a 31.05.2022 dTo
João de aquino Pinto Neto 55590088/1 06.08.2020/2021 02.05 a 31.05.2022 ProJUr
João Vitor Gama Matias 6403080/1 15.05.2021/2022 30.05 a 28.06.2022 dHcrV/icoaraci

Jomaine Marinho dos Santos 5938645/2 30.01.2021/2022 09.05 a 07.06.2022 cEd/GEPTraN
Jorge alberto luz Bahia filho 57227367/1 29.04.2019/2020 04.05 a 02.06.2022 cofT/GofTc

José ribamar Silva Nery 57176488/1 15.01.2021/2022 02.05 a 31.05.2022 daf/cdiNf/GB
leandro Barros leal 5959472/1 01.03.2021/2022 02.05 a 31.05.2022 cofT/GofTc

leonardo reis Holanda 57196020/1 14.04.2021/2022 02.05 a 31.05.2022 dTi/cdS
liegi Socorro corrêa Sarmento 57196174 /1 28.04.2020/2021 02.05 a 31.05.2022 daf/cgp/gbas
lourdes Beatriz costa de Souza 57196266/1 05.05.2021/2022 16.05 a 14.06.2022 cNcir

luís carlos Santos Nunes 57196270/1 28.04.2020/2021 02.05 a 31.05.2022 dti/cst/infra
Madson William ribeiro da Silva 5958753/1 08.02.2021/2022 01.05 a 30.05.2022 cofT/GofTc

Marcio fonseca da Silva 57193191/4 27.02.2021/2022 01.05 a 30.05.2022 dG/cccliN
Marco antonio Pinheiro Paciência 57195024/2 21.06.2019/2020 01.05 a 30.05.2022 cofT/GofTc

Maria clara das Neves 57175783/1 15.12.2020/2021 05.05 a 03.06.2022 cEdGEPTraN
Marília Botelho Jaime Pernambuco 55588512/1 02.05.2020/2021 02.05 a 31.05.2022 cEd/GPPPEd

Marisandra Maia da Silva 57198274/1 01.07.2019/2020 01.05 a 30.05.2022 cofT/GofTc
Natasha duarte costa 5947356/1 26.03.2021/2022 02.05 a 31.05.2022 dTo/cET

olinda Maria Vidal de lima Jatene 5437687/2 07.05.2021/2022 07.05 a 05.06.2022 dG/GaBiNETE
Pedro afonso rey Guimarães 57214892/1 30.03.2020/2021 23.05 a 21.06.2022 cofT/GofTc
Pedro da Silva lima Junior 5958543 /1 04.02.2021/2022 01.05 a 30.05.2022 dTo/GofTc

raimunda Maria farias Gomes 3153690/1 16.04.2021/2022 09.05 a 07.06.2022 daf/cGP/GrMP
reinaldo da Silva Braz 5958760/1 15.02.2021/2022 01.05 a 30.05.2022 cofT/GofTc

rildo augusto Valois laurentino 54195283/2 09.04.2021/2022 16.05 a 14.06.2022 coNTENcioSo
rodrigo Godim da Serra 55588457/1 08.05.2021/2022 09.05 a 07.06.2022 coNTENcioSo

rose Mary Machado lobato 57203988/3 07.05.2021/2022 07.05 a 05.06.2022 dTi/cdS
Silas rodrigues de almeida 57216391/2 30.04.2021/2022 02.05 a 31.05.2022 daf/cl/GTraN

Sílvia corrêa Martins 57197142/1 02.06.2019/2020 02.05 a 31.05.2022 daf/cGof/Ga
Sílvia Nazaré dias chagas 5444780/4 23.04.2020/2021 30.05 a 28.06.2022 dTo/cET

Solange Maria anaice lopes 80845576/1 01.02.2021/2022 05.05 a 03.06.2022 dG/GaBiNETE
Thiago Yuri dias dos Santos 5958765 /1 09.02.2021/2022 01.05 a 30.05.2022 dTo/GofTc
Vera conceição rabelo Brasil 3267032/1 18.05.2021/2022 18.05 a 16.06.2022 daf/cGP/GdP
Vera Marcia da Silva Paredes 57194771/2 20.07.2019/2020 01.05 a 30.05.2022 cofT/GofTc

Walter Mota aragão Silva 5414806/6 23.04.2021/2022 02.05 a 31.05.2022 daf/cl/GTraN
Wanderley Pontes ferreira 57211861/2 20.04.2021/2022 01.05 a 30.05.2022 cofT/GofTc

Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.

Protocolo: 780684

terMo aditiVo a coNtrato

eXtrato de terMo aditiVo a coNtrato
NÚMero do terMo aditiVo: 3º

NÚMero do coNtrato: 037/2018
ModaLidade de LicitaÇÃo: Pregão eletrônico nº 002/2018 - detraN
ParTES: dEParTaMENTo dE TrÂNSiTo do ESTado do Pará, – dETraN/
Pa, cNPJ n° 04.822.060/0001-40 e a empresa coNSÓrcio SiGTraNS, 
inscrito no cNPJ n° 30.093.869/0001-99
JUSTificaTiVa: Prorrogação de prazo de vigência conforme art. 57, ii da 
lei nº 8.666/1993.
oBJETo do coNTraTo: contratação de empresa para prestação de servi-
ços técnicos, especializados, continuados de Solução integrada de Gestão, 
fiscalização de Trânsito e controle de recursos de infrações, contemplan-
do os aplicativos embarcados de Talonário Eletrônico para registro de in-
frações de Transito, Plataforma de rastreamento do agente de Trânsito, 
aplicativo de monitoramento de Equipamentos Portáteis, agendamento de 
Tarefas dos agentes de Trânsito, Sistema de gestão de recursos de in-
frações de transito (Jari), com disponibilização de equipamentos móveis 
portáteis, incluindo treinamento, insumos, manutenção de equipamentos, 
manutenção corretiva e evolutiva dos aplicativos, suporte técnico e ope-
racional destes na modalidade 24hx7dx365d, conforme condições, quan-
tidades e exigências estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico SrP Nº 
002/2018 e seus anexos.
Valor do coNTraTo: Valor mensal de r$ 118.901,88 (cento e dezoito 
mil reais, novecentos e um reais e oitenta e oito centavos), , perfazendo 
o valor global de r$- 7.915.276,8 (sete milhões, novecentos e quinze mil 
reais, duzentos e setenta e seis reais e oito centavos).
doTaÇÃo orÇaMENTária: 66.201 – departamento de Trânsito do Estado 
do Pará; 06 – Segurança Pública; 125 – Normatização e fiscalização; 126 
– Tecnologia da informação; 1508 – Governança para resultados; 1502 – Se-
gurança Pública; 8238 - Gestão de Tecnologia da informação e comunicação; 
8271 – operacionalização das ações de fiscalização; 339039 – Serviços de 

Terceiro – Pessoa Jurídica; 339040 – outros Serviços de Terceiros – Pessoa 
Jurídica; 0261 – recursos Próprios 0661 – recursos Própios – Superávit
ViGÊNcia: início: 05/04/2022 Término: 04/04/2023
foro: Belém
daTa dE aSSiNaTUra: 04/04/2022
ordENador rESPoNSáVEl: rENaTa MirElla f. G. dE SoUZa coElHo
rENaTa MirElla frEiTaS GUiMarÃES dE SoUZa coElHo
dirETora GEral/ dETraN-Pa

Protocolo: 780426

sUPriMeNto de FUNdo

Portaria Nº 1050/2022-daF/cGP, de 29/03/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/354543;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
leandro Guilherme Vieira, matrícula nº 5949123/2.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) e destina-se a fim de a fim de suprir des-
pesas emergenciais da cirETraN de castanhal
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$-1.000,00
3339036-r$-3.000,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de acordo com a 
lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: No período de 30 dias a contar da data de recebimento.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 780465
Portaria Nº 1064/2022-daF/cGP, BeLÉM, eM 29/03/2022.

o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/357874;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
Thiego da conceição Galvão, matrícula nº 57227960 /1, no cargo de visto-
riador, lotado na GViV/sede.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
70,00 (SETENTa rEaiS) e destina-se a suprir despesas emergenciais da 
cirETraN no municipio de Vigia de Nazaré.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339033-r$-70,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: No período de 11/04 à 06/05/2022
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro.

Portaria Nº 1046/2022-daF/cGP, BeLÉM, eM 28/03/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/368386;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor reinaldo dos 
Santos Barros, matrícula nº 3476 /1, no cargo de administrador, lotado na cNcir.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
4.000,00 (QUaTro Mil rEaiS) e destina-se a subsidiar despesas emer-
gencias de pequeno vulto e de pronto pagamento que possam ocorrer nas 
atividades desenvolvidas no municipio de Novo Progresso.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$-1.600,00
3339033-r$-2.000,00
3339036-r$- 400,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: No período de 29/03 à 02/04/2022
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro.

Portaria Nº 1094/2022-daF/cGP, BeLÉM, eM 30/03/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/366753;
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rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos a servidora 
Michelle Guimarães Mattos Travassos, matrícula nº 5958812/1, no cargo 
de Gerente cirETraN B, lotada em Santa izabel do Pará.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
4.386,00 (QUaTro Mil E TrEZENToS E oiTENTa E SEiS rEaiS) e destina-se 
a fim de suprir despesas emergenciais na CIRETRAN de Santa Izabel do Pará.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$-2.800,00
3339039-r$-1.586,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: No período de 30 dias a contar da data de recebimento.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro.

Protocolo: 780581

diÁria

Portaria Nº 1054/2022-daF/cGP, de 29/03/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/270154;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de vinte e cinco e meia (25 e 1/2) diárias ao 
servidor abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para o municipio de Monte alegre no período de 04 à 29/04/2022, a 
fim de realizar vistória de veículos.

nome matricula
Bruno rodrigues Pingarilho 57205413/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 1055/2022-daF/cGP, de 29/03/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/292608;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de vinte e cinco e meia (25 e 1/2) diárias ao 
servidor abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município 
de redenção para o municipio de São félix do Xingú no período de 04 à 
29/04/2022, a fim de realizar vistória de veículos.

nome matricula
cícero Sander Prudente 5858666 /2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 1056/2022-daF/cGP, de 29/03/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/335162;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de vinte e cinco e meia (25 e 1/2) diárias ao ser-
vidor abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o municipio de Salinópolis no período de 04 à 29/04/2022, a fim de rea-
lizar atendimento e retaguarda de veículos na barreira do referido municipio.

nome matricula
Márcio augusto dos Santos Gonçalves 57196228 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 1057/2022-daF/cGP, de 29/03/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/354107;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de dezessete e meia (17 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para os municípios de tucuruí/belém – 08/04 à 11/04/2022, mara-
bá/belém – 14/04 à 20/04/2022, jacundá/belém – 28/04 à 05/05/2022, a 
fim de realizar serviços administrativos.

nome matricula
fernanda Jatene Ewerton 5884004/3

ana carolina Machado Sampaio 57193586 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 780463

Portaria Nº 1008/2022-daF/cGP, BeLÉM, 25/03/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/332223;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de QUaTro E MEia (04 e 1/2) diárias aos servido-
res abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Santa 
Izabel do Pará para os municípios de BELÉM – 04/04 à 08/04/2022, a fim de 
tratar de assuntos relacionados à cirETraN de Santa izabel do Pará.

nome matricula
Michelle Guimarães Mattos Travassos 5958812/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 780815
Portaria Nº 1073/2022-daF/cGP, BeLÉM, 30/03/2022.

o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/284703;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de vinte e cinco e meia (25 e 1/2) diárias ao 
servidor abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de 
Marabá para o município de Xinguará no período de 11/04 à 06/05/2022, 
a fim de realizar vistoria em veículos na CIRETRAN do referido municipio.

nome matricula
francisco Pereira de Souza 57201743 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 1060/2022-daF/cGP, BeLÉM, 29/03/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/362697;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de oito e meia (08 e 1/2) diárias ao servidor 
abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para os municipios de São félix do Xingú – 07 à 19/04/2022, Tucumã – 
10/04/2022, ourilândia do Norte – 11/04/2022, Xinguará/Belém – 12 à 
15/04/2022, a fim de acompanhar Processo de Municipalização de Trânsito 
nos referidos municipios.

nome matricula
Erick alexandre Martins Miranda 5673909 /7

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 1059/2022-daF/cGP, BeLÉM, 29/03/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/362132;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de quatro e meia (04 e 1/2) diárias ao servi-
dor abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para os municipios de Portel – 17 e 18/04/2022, Breves/Belém – 19 à 
21/04/2022, a fim de acompanhar processo de municipalização de trânsito 
nos referidos municipios.

nome matricula
Erick alexandre Martins Miranda 5673909 /7

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 1053/2022-daF/cGP, BeLÉM, 29/03/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/335107;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de vinte e cinco e meia (25 e 1/2) diárias ao 
servidor abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para o municipio de Santa Bárbara no período de 04 à 29/04/2022, 
a fim de realizar atendimento de processos de veículos.

nome matricula
deives leite costa 55590179 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 1066/2022-daF/cGP, BeLÉM, 29/03/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
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coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/297027;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de ViNTE E ciNco E MEia (25 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município 
de Santarém para os municípios de alMEri (MoNTE doUrado) – 11/04 à 
06/05/2022, a fim de realizar vistoria veícular no referido município.

nome matricula
Nelcivan de oliveira Viana 57199211/2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 1096/2022-daF/cGP, BeLÉM, 30/03/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/369368;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de ViNTE E dUaS E MEia (22 e 1/2) diárias 
aos servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Mu-
nicípio de Belém para os municípios de SaNTaNa do araGUaia – 07/04 
à 13/04/2022, coNcEiÇÃo do araGUaia – 14/04 à 19/04/2022, flo-
rESTa do araGUaia – 20/04 à 24/04/2022, rEdENÇÃo/BElÉM – 25/04 
à 29/04/2022, a fim de realizar supervisionar ações de fiscalização nos 
referidos municípios.

nome matricula
Josimar Marques Viana 57227635 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 1076/2022-daF/cGP, BeLÉM, 30/03/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/369402;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de ViNTE E dUaS E MEia (22 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para os municípios de SaNTaNa do araGUaia – 07/04 à 13/04/2022, 
coNcEiÇÃo do araGUaia – 14/03 à 19/04/2022, florESTa do araGUaia 
– 20/04 à 24/04/2022, REDENÇÃO/BELÉM – 25/04 à 29/04/2022, a fim de 
desenvolver atividades administrativas nos referidos municípios.

nome matricula
alESSaNdra da SilVa aZEVEdo 80845421/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 1077/2022-daF/cGP, BeLÉM, 30/03/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/334044;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de vinte e meia (20 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de Rurópolis no período de 01/04 à 21/04/2022, a fim de 
realizar instalação e configuração dos equipamentos de informática para 
inaugurar a agência do referido municipio, informamos que a ida será em 
mesmo veículo 

nome matricula
Marcus Vinícius da Silva alencar 55587592 /1
aelson Pereira de Souza Junior 57175533/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 1063/2022-daF/cGP, BeLÉM, 29/03/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/359290;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de cinco e meia (05 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o municipio de Novo Progresso no período de 29/03 à 03/04/2022, a 
fim de acompanhar o atendimento itinerante de DETRAN durante a inau-
guração da cirETraN do referido municipio.

nome matricula
cristina Mayara Gomes da Silva 5946719 /1

Edilvandro augusto de almeida Pereira 5946366 /2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 1080/2022-daF/cGP, BeLÉM, 30/03/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/368598;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de sete e meia (07 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Castanhal 
para o município de Barcarena no período de 07 à 14/04/2022, a fim de 
acompanhar e fiscalizar o trabalho das equipes das bancas itinerante de 
habilitação que será realizada no referido municipio.

nome matricula
Mariana albuquerque Silveira 57202642 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 1081/2022-daF/cGP, BeLÉM, 30/03/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/359618;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de dezenove e meia (19 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para os municípios de São Miguel do Guamá - 11 à 14/04/2022, 
dom Eliseu – 15 à 19/04/2022, Paragominas – 20 à 25/04/2022, casta-
nha/Belém - 26 à 30/04/2022, a fim de acompanhar e fiscalizar o trabalho 
das equipes das bancas itinerante de habilitação que será realizada no 
referido municipio.

nome matricula
celso luiz Gomes 57189673 /2

Enoque Jacques rodrigues 57189257 /2
francisco carlos fonseca Maia 3262740 /1
ana cláudia Santiago Pinheiro 2009277 /1

Huelison fábio Santa Brígida cunha 57224243 /1
antonio carlos lima da rocha 5495490 /2

Ednelson Gomes ribeiro 57195534 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 1074/2022-daF/cGP, BeLÉM, 30/03/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/363352;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de dezenove e meia (19 e 1/2) diárias aos servido-
res abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de Salinópolis no período de 13/04 à 05/05/2022, a fim de 
realizar ações de fiscalização de trânsito no referido municipio em cumpri-
mento a cronograma de ações determinadas pela dTo, em espcial por ocasião 
da operação Semana Santa, Tiradentes e dia do Trabalhador de 2022. 

nome matricula

Gustavo alex Santos de oliveira 57226721 /1

Maria de lourdes ferreira Batista 54187987 /3

Priscyla roman Vieira 57200275 /1

Sílvio Nazareno de Moraes 57201601 /1

José Humberto daniel lisboa 5557135 /2

Walmero Jesus costa 57226865 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 1095/2022-daF/cGP, BeLÉM, 30/03/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/336006;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de vinte e cinco e meia (25 e 1/2) diárias ao 
servidor abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para o município de Vigia no período de 11/04 à 06/05/2022, a fim 
de realizar vistoria veícular na cirETraN do referido municipio.

nome matricula
Thiego da conceição Galvão 57227960 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 780594
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..

secretaria de estado
de adMiNistraÇÃo 
PeNiteNciÁria

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 0415/2022-cGP/seaP 
Belém, 24 de março de 2022.
coNSidEraNdo o disposto no art. 111, §4º, da lei Estadual n.º 
8.972/2020, segundo o qual o prazo para conclusão do procedimento, com 
decisão final da autoridade julgadora, é de 120 (cento e vinte) dias úteis, 
admitida prorrogação por igual período, uma única vez, em face de cir-
cunstâncias excepcionais, devidamente motivada;
coNSidEraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(STf, Mandados de Segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e STJ, Manda-
dos de Segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
Segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
coNSidEraNdo que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, envida-
do todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão do feito;
rESolVE:
art. 1º - Prorrogar as Portarias abaixo relacionadas:
- 1319/2021-cGP/SEaP, de 28/09/2021, publicada no doE nº 34.717, 
de 30/09/2021, referente ao Processo administrativo disciplinar nº: 
6258/2021-cGP/SEaP;
- 1320/2021-cGP/SEaP, de 28/09/2021, publicada no doE nº 34.717, 
de 30/09/2021, referente ao Processo administrativo disciplinar nº: 
6259/2021-cGP/SEaP;
- 1321/2021-cGP/SEaP, de 28/09/2021, publicada no doE nº 34.717, 
de 30/09/2021, referente ao Processo administrativo disciplinar nº: 
6260/2021-cGP/SEaP;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 780655
Portaria Nº 0437/2022-cGP/seaP 
Belém, 30 de março de 2022.
coNSidEraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(STf, Mandados de Segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e STJ, Manda-
dos de Segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
Segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
coNSidEraNdo que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, envida-
do todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão do feito;
CONSIDERANDO ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Jus-
tiça no sentido da não conclusão do processo administrativo disciplinar no 
prazo legal não constituir nulidade;
rESolVE:
art. 1º - rEdESiGNar a comissão composta por BrUNo coSTa PiNHEi-
ro dE SoUSa, funcional: 55585599 – Presidente; EliZaBETH MalcHEr 
VilHENa, funcional: 5464285 – Membro; e adriaNa fErraZ do Prado 
MaUÉS, funcional: 57201800 – Membro, para dar continuidade à apuração 
dos autos das Sindicâncias administrativas investigativas nº 6715, 6717, 
6719, 6721, 6723, 6726, 6728 e 6730/2022-cGP/SEaP, estabelecendo o 
prazo de 15 (quinze) dias úteis, prorrogável por igual período, a critério da 
autoridade superior;
art. 2º - rEdESiGNar a comissão composta por rodriGo coSTa Pi-
NHEiro dE SoUSa, funcional: 54196889 – Presidente; EliZaBETH Mal-
cHEr VilHENa, funcional: 5464285 – Membro; e adriaNa fErraZ do 
Prado MaUÉS, funcional: 57201800 – Membro, para dar continuidade 
à apuração dos autos das Sindicâncias administrativas investigativas nº 
6716, 6718, 6720, 6722, 6727, 6729 e 6731/2022-cGP/SEaP, estabele-
cendo o prazo de 15 (quinze) dias úteis, prorrogável por igual período, a 
critério da autoridade superior;
art. 3º - rEdESiGNar a comissão composta por ViTor raMoS EdUardo, 
funcional: 5902749 – Presidente; EliZaBETH MalcHEr VilHENa, funcio-
nal: 5464285 – Membro; e adriaNa fErraZ do Prado MaUÉS, funcio-
nal: 57201800 – Membro, para dar continuidade à apuração dos autos das 
Sindicâncias administrativas investigativas nº 6724 e 6725/2022-cGP/
SEaP, estabelecendo o prazo de 15 (quinze) dias úteis, prorrogável por 
igual período, a critério da autoridade superior;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 780656
Portaria Nº 0436/2022-cGP/seaP 
Belém, 30 de março de 2022.
coNSidEraNdo o disposto no art. 201, parágrafo único, da lei Estadual 
n.º 5.810/94-rJU, segundo o qual o prazo para conclusão da sindicância 
não excederá a 15 (quinze) dias úteis, poderá ser prorrogado por igual 
período, a critério da autoridade superior;

rESolVE:
art. 1º - Prorrogar a Portarias abaixo relacionadas:
- 0377/2022-cGP/SEaP, de 10/03/2022, publicada no doE nº 34.896, de 
17/03/2022, referente à redesignação das comissões das Sindicâncias ad-
ministrativas investigativas no art. 1º - 6604, 6605, 6609 e 6610/2021-
cGP/SEaP; art. 2º - 6606 e 6608/2021-cGP/SEaP; art. 3º - 6612/2021-
cGP/SEaP; arT. 4º - 6613, 6614, 6615 e 6617/2021-cGP/SEaP.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 780658
Portaria Nº 0441/2022-cGP/seaP 
Belém, 04 de abril de 2022.
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os autos do Processo administrativo disciplinar nº 
5743/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar responsabilidade administrativa 
e funcional dos servidores a.a.S (M.f.: 5931197), J.a.B. (M.f.: 5931325), 
J.M.V. (M.f.:5950083), P.c.P.B. (M.f.:5760038) e W.M.M. (M.f.:5949938), 
lotados na época dos fatos na cadeia Pública para Jovens e adultos, acer-
ca dos fatos narrados no relatório de diligência-cGP/SEaP, datado de 
04/01/2021; e denúncia encaminhada através do Memo. Nº 141/2020-
GaB/SEaP/Pa. os servidores infringiram, em tese, o art. 177, Vi c/c os 
arts. 189 e 190, iV e Vii, da lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo que a comissão Processante, após análise criteriosa e 
imparcial dos autos, diante da presença de indícios de materialidade e 
autoria pugnou pela penalidade de demissão a bem do serviço público, em 
face dos servidores J.a.B. (M.f.: 5931325) e J.M.V. (M.f.: 5950083); bem 
como, a aplicação da penalidade de suspensão pelo prazo de 40 (quaren-
ta) dias, aos servidores a.a.S (M.f.: 5931197) e W.M.M. (M.f.:5949938), 
com fulcro no art. 177, Vi c/c art. 189 e art. 190, Vii, da lei Estadual nº 
5.810/1994-rJU, sem conversão em multa; pugnou ainda, pelo arquiva-
mento por perda de objeto em face do ex-servidor P.c.P.B. (M.f.:5760038), 
e, em caso de retorno deste ao quadro funcional desta SEaP que prossiga 
a continuidade da instrução processual;
 rESolVE:
art. 1º - acaTar o relatório conclusivo e rEcoMENdar a penalidade de 
dEMiSSÃo a BEM do SErViÇo PÚBlico, em face dos servidores J.a.B. 
(M.f.: 5931325) e J.M.V. (M.f.: 5950083), em virtude da prática de inob-
servância aos princípios éticos, morais, às leis e regulamentos e falta gra-
ve, por infração ao disposto nos arts. 177, Vi c/c art.189 e art. 190, Vii, da 
lei Estadual nº 5.810/1994-rJU, por agressão aos internos WaNaTHa iNa-
cio BarroS, EricKSoN doUGlaS MiraNda dE araUJo e violência sexu-
al em desfavor do custodiado roSiVEr alENcar roSa NETo; bem como, 
a aplicação da penalidade de SUSPENSÃo, pelo prazo de 40 (quarenta) 
dias, SEM coNVErSÃo EM MUlTa, aos servidores a.a.S (M.f.: 5931197) e 
W.M.M. (M.f.:5949938), com fulcro no art. 177, Vi c/c art. 189 e art. 190, 
Vii, da lei Estadual nº 5.810/1994-rJU, por agressão aos internos WaNa-
THa iNacio BarroS, EricKSoN doUGlaS MiraNda dE araUJo e ro-
SiVEr alENcar roSa NETo; dETErMiNar o arQUiVaMENTo Por PErda 
dE oBJETo em face do ex-servidor P.c.P.B. (M.f.:5760038), e, em caso de 
retorno deste ao quadro funcional desta SEaP que prossiga a continuidade 
da instrução processual, a fim de apurar a responsabilidade administrativa 
e funcional no caso em tela;
art. 2º - ENcaMiNHar o relatório conclusivo e a decisão para anuência do 
Gabinete/SEaP, acerca da recomendação de demissão a bem do serviço pú-
blico em face dos servidores J.a.B. (M.f.: 5931325) e J.M.V. (M.f.: 5950083), 
e suspensão pelo prazo de 40 (quarenta dias), sem conversão em multa, aos 
servidores a.a.S (M.f.: 5931197) e W.M.M. (M.f.: 5949938);
art. 3º - ENcaMiNHar o relatório conclusivo e a decisão à diretoria de Ges-
tão de Pessoas para registros nos assentamentos funcionais dos servidores 
e à comissão de Estágio Probatório, após a deliberação do Gabinete/SEaP;
art. 4º- oficiar com cópia integral dos autos ao Ministério Público, dE-
crif e à Vara de Execução Penal, para conhecimento e providências.
art. 5º - coMUNicar os advogados GEorGE alENcar fUrTado, oaB Nº 
21.428, KaTiUSSYa caroliNE PErEira SilVa, oaB Nº 16.829 e WalEria 
Maria a. alBUQUErQUE caMPoS, oaB Nº 10.314, acerca do presente feito.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 780576
Portaria Nº 0440/2022-cGP/seaP 
Belém, 31 de março de 2022.
coNSidEraNdo o disposto no art. 201, parágrafo único, da lei Estadual 
n.º 5.810/94-rJU, segundo o qual o prazo para conclusão da sindicância 
não excederá a 15 (quinze) dias úteis, poderá ser prorrogado por igual 
período, a critério da autoridade superior;
rESolVE:
art. 1º - Prorrogar a Portarias abaixo relacionadas:
- 0383/2022-cGP/SEaP, de 11/03/2022, publicada no doE nº 34.896, de 
17/03/2022, referente à redesignação das comissões das Sindicâncias ad-
ministrativas investigativas no art. 1º - 6611/2021-cGP/SEaP; art. 2º - 
6616, 6618 e 6620/2021-cGP/SEaP; art. 3º - 6621/2021-cGP/SEaP.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 780668
Portaria Nº 0447/2022-cGP/seaP 
Belém, 31 de março de 2022.
coNSidEraNdo o disposto no art. 201, parágrafo único, da lei Estadual 
n.º 5.810/94-rJU, segundo o qual o prazo para conclusão da sindicância 
não excederá a 15 (quinze) dias, poderá ser prorrogado por igual período, 
a critério da autoridade superior;
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rESolVE:
art. 1º - Prorrogar a Portarias abaixo relacionadas:
- 0258/2022-cGP/SEaP, de 23/02/2022, publicada no doE nº 34.889, de 
11/03/2022, referente à Sindicância administrativa investigativa 
nº: 6783/2022-cGP/SEaP;
- 0259/2022-cGP/SEaP, de 23/02/2022, publicada no doE nº 34.889, de 
11/03/2022, referente à Sindicância administrativa investigativa 
nº: 6784/2022-cGP/SEaP;
- 0260/2022-cGP/SEaP, de 23/02/2022, publicada no doE nº 34.889, de 
11/03/2022, referente à Sindicância administrativa investigativa 
nº: 6785/2022-cGP/SEaP;
- 0261/2022-cGP/SEaP, de 23/02/2022, publicada no doE nº 34.889, de 
11/03/2022, referente à Sindicância administrativa investigativa 
nº: 6786/2022-cGP/SEaP;
- 0263/2022-cGP/SEaP, de 24/02/2022, publicada no doE nº 34.889, de 
11/03/2022, referente à Sindicância administrativa investigativa 
nº: 6788/2022-cGP/SEaP;
- 0264/2022-cGP/SEaP, de 24/02/2022, publicada no doE nº 34.889, de 
11/03/2022, referente à Sindicância administrativa investigativa 
nº: 6789/2022-cGP/SEaP;
- 0265/2022-cGP/SEaP, de 24/02/2022, publicada no doE nº 34.889, de 
11/03/2022, referente à Sindicância administrativa investigativa 
nº: 6790/2022-cGP/SEaP;
- 0266/2022-cGP/SEaP, de 24/02/2022, publicada no doE nº 34.889, de 
11/03/2022, referente à Sindicância administrativa investigativa 
nº: 6791/2022-cGP/SEaP;
- 0267/2022-cGP/SEaP, de 24/02/2022, publicada no doE nº 34.889, de 
11/03/2022, referente à Sindicância administrativa investigativa 
nº: 6792/2022-cGP/SEaP;
- 0268/2022-cGP/SEaP, de 24/02/2022, publicada no doE nº 34.889, de 
11/03/2022, referente à Sindicância administrativa investigativa 
nº: 6793/2022-cGP/SEaP;
- 0269/2022-cGP/SEaP, de 24/02/2022, publicada no doE nº 34.889, de 
11/03/2022, referente à Sindicância administrativa investigativa 
nº: 6794/2022-cGP/SEaP;
- 0270/2022-cGP/SEaP, de 24/02/2022, publicada no doE nº 34.889, de 
11/03/2022, referente à Sindicância administrativa investigativa 
nº: 6795/2022-cGP/SEaP;
- 0271/2022-cGP/SEaP, de 24/02/2022, publicada no doE nº 34.889, de 
11/03/2022, referente à Sindicância administrativa investigativa 
nº: 6796/2022-cGP/SEaP;
- 0272/2022-cGP/SEaP, de 24/02/2022, publicada no doE nº 34.889, de 
11/03/2022, referente à Sindicância administrativa investigativa 
nº: 6797/2022-cGP/SEaP;
- 0273/2022-cGP/SEaP, de 24/02/2022, publicada no doE nº 34.889, de 
11/03/2022, referente à Sindicância administrativa investigativa 
nº: 6798/2022-cGP/SEaP;
- 0274/2022-cGP/SEaP, de 24/02/2022, publicada no doE nº 34.889, de 
11/03/2022, referente à Sindicância administrativa investigativa 
nº: 6799/2022-cGP/SEaP;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 780670
Portaria Nº 0438/2022-cGP/seaP 
Belém, 30 de março de 2022.
coNSidEraNdo o disposto no art. 201, parágrafo único, da lei Estadual n.º 5.810/94-
rJU, segundo o qual o prazo para conclusão da sindicância não excederá a 15 (quinze) 
dias, poderá ser prorrogado por igual período, a critério da autoridade superior;
rESolVE:
art. 1º - Prorrogar a Portarias abaixo relacionadas:
- 0229/2022-cGP/SEaP, de 22/02/2022, publicada no doE nº 34.877, de 
10/03/2022, referente à Sindicância administrativa investigativa 
nº: 6761/2022-cGP/SEaP;
- 0230/2022-cGP/SEaP, de 22/02/2022, publicada no doE nº 34.877, de 
10/03/2022, referente à Sindicância administrativa investigativa 
nº: 6762/2022-cGP/SEaP;
- 0231/2022-cGP/SEaP, de 22/02/2022, publicada no doE nº 34.877, de 
10/03/2022, referente à Sindicância administrativa investigativa 
nº: 6763/2022-cGP/SEaP;
- 0232/2022-cGP/SEaP, de 22/02/2022, publicada no doE nº 34.877, 
de 10/03/2022, referente à Sindicância administrativa investigativa nº: 
6764/2022-cGP/SEaP;
- 0233/2022-cGP/SEaP, de 22/02/2022, publicada no doE nº 34.877, de 
10/03/2022, referente à Sindicância administrativa investigativa 
nº: 6765/2022-cGP/SEaP;
- 0241/2022-cGP/SEaP, de 22/02/2022, publicada no doE nº 34.877, de 
10/03/2022, referente à Sindicância administrativa investigativa 
nº: 6766/2022-cGP/SEaP;
- 0242/2022-cGP/SEaP, de 22/02/2022, publicada no doE nº 34.877, de 
10/03/2022, referente à Sindicância administrativa investigativa 
nº: 6767/2022-cGP/SEaP;
- 0243/2022-cGP/SEaP, de 22/02/2022, publicada no doE nº 34.877, de 
10/03/2022, referente à Sindicância administrativa investigativa 
nº: 6768/2022-cGP/SEaP;
- 0244/2022-cGP/SEaP, de 22/02/2022, publicada no doE nº 34.877, de 
10/03/2022, referente à Sindicância administrativa investigativa 
nº: 6769/2022-cGP/SEaP;
- 0245/2022-cGP/SEaP, de 22/02/2022, publicada no doE nº 34.877, de 
10/03/2022, referente à Sindicância administrativa investigativa 
nº: 6770/2022-cGP/SEaP;
- 0246/2022-cGP/SEaP, de 22/02/2022, publicada no doE nº 34.877, de 
10/03/2022, referente à Sindicância administrativa investigativa 
nº: 6771/2022-cGP/SEaP;
- 0247/2022-cGP/SEaP, de 22/02/2022, publicada no doE nº 34.877, de 
10/03/2022, referente à Sindicância administrativa investigativa 
nº: 6772/2022-cGP/SEaP;
- 0248/2022-cGP/SEaP, de 22/02/2022, publicada no doE nº 34.877, de 

10/03/2022, referente à Sindicância administrativa investigativa 
nº: 6774/2022-cGP/SEaP;
- 0249/2022-cGP/SEaP, de 22/02/2022, publicada no doE nº 34.877, de 
10/03/2022, referente à Sindicância administrativa investigativa 
nº: 6775/2022-cGP/SEaP;
- 0250/2022-cGP/SEaP, de 22/02/2022, publicada no doE nº 34.877, de 
10/03/2022, referente à Sindicância administrativa investigativa 
nº: 6776/2022-cGP/SEaP;
- 0251/2022-cGP/SEaP, de 23/02/2022, publicada no doE nº 34.877, de 
10/03/2022, referente à Sindicância administrativa investigativa 
nº: 6778/2022-cGP/SEaP;
- 0253/2022-cGP/SEaP, de 23/02/2022, publicada no doE nº 34.877, de 
10/03/2022, referente à Sindicância administrativa investigativa 
nº: 6761/2022-cGP/SEaP;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 780665
Portaria Nº 0439/2022-cGP/seaP 
Belém, 31 de março de 2022.
coNSidEraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(STf, Mandados de Segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e STJ, Manda-
dos de Segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
Segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
coNSidEraNdo que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, envida-
do todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão do feito;
CONSIDERANDO ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Jus-
tiça no sentido da não conclusão do processo administrativo disciplinar no 
prazo legal não constituir nulidade;
rESolVE:
art. 1º - rEdESiGNar a comissão composta por ViTor raMoS EdUardo, 
funcional: 5902749 – Presidente; e rodriGo coSTa PiNHEiro dE SoU-
Sa, funcional: 54196889 – Membro; para dar continuidade à apuração dos 
autos do Processo Administrativo Disciplinar Simplificado nº 6395/2021-
cGP/SEaP, estabelecendo o prazo de 15 dias úteis para a conclusão.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 780666
Portaria Nº 0448/2022-cGP/seaP 
Belém, 31 de março de 2022.
coNSidEraNdo o disposto no art. 201, parágrafo único, da lei Estadual 
n.º 5.810/94-rJU, segundo o qual o prazo para conclusão da sindicância 
não excederá a 15 (quinze) dias, poderá ser prorrogado por igual período, 
a critério da autoridade superior;
rESolVE:
art. 1º - Prorrogar a Portarias abaixo relacionadas:
- 0311/2022-cGP/SEaP, de 07/03/2022, publicada no doE nº 34.889, de 
11/03/2022, referente à Sindicância administrativa investigativa 
nº: 6808/2022-cGP/SEaP;
- 0312/2022-cGP/SEaP, de 07/03/2022, publicada no doE nº 34.889, de 
11/03/2022, referente à Sindicância administrativa investigativa 
nº: 6809/2022-cGP/SEaP;
- 0313/2022-cGP/SEaP, de 07/03/2022, publicada no doE nº 34.889, de 
11/03/2022, referente à Sindicância administrativa investigativa 
nº: 6810/2022-cGP/SEaP;
- 0314/2022-cGP/SEaP, de 07/03/2022, publicada no doE nº 34.889, de 
11/03/2022, referente à Sindicância administrativa investigativa 
nº: 6811/2022-cGP/SEaP;
- 0315/2022-cGP/SEaP, de 07/03/2022, publicada no doE nº 34.889, de 
11/03/2022, referente à Sindicância administrativa investigativa 
nº: 6812/2022-cGP/SEaP;
- 0317/2022-cGP/SEaP, de 07/03/2022, publicada no doE nº 34.889, de 
11/03/2022, referente à Sindicância administrativa investigativa 
nº: 6814/2022-cGP/SEaP;
- 0319/2022-cGP/SEaP, de 07/03/2022, publicada no doE nº 34.889, de 
11/03/2022, referente à Sindicância administrativa investigativa 
nº: 6816/2022-cGP/SEaP;
- 0320/2022-cGP/SEaP, de 07/03/2022, publicada no doE nº 34.889, de 
11/03/2022, referente à Sindicância administrativa investigativa 
nº: 6817/2022-cGP/SEaP;
- 0321/2022-cGP/SEaP, de 07/03/2022, publicada no doE nº 34.889, de 
11/03/2022, referente à Sindicância administrativa investigativa 
nº: 6818/2022-cGP/SEaP;
- 0322/2022-cGP/SEaP, de 07/03/2022, publicada no doE nº 34.889, de 
11/03/2022, referente à Sindicância administrativa investigativa 
nº: 6819/2022-cGP/SEaP;
- 0323/2022-cGP/SEaP, de 07/03/2022, publicada no doE nº 34.889, de 
11/03/2022, referente à Sindicância administrativa investigativa 
nº: 6820/2022-cGP/SEaP;
- 0324/2022-cGP/SEaP, de 07/03/2022, publicada no doE nº 34.889, de 
11/03/2022, referente à Sindicância administrativa investigativa 
nº: 6821/2022-cGP/SEaP;
- 0332/2022-cGP/SEaP, de 10/03/2022, publicada no doE nº 34.889, de 
11/03/2022, referente à Sindicância administrativa investigativa 
nº: 6826/2022-cGP/SEaP;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 780677



diário oficial Nº 34.921   69Terça-feira, 05 DE ABRIL DE 2022

..

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria N° 096/2022– ccoNV/dLcc/GaB/seaP/Pa
Belém/Pa, 29 de março de 2022.
o Secretário de Estado de administração Penitenciária, no uso de suas 
atribuições legais.
coNSidEraNdo o disposto no art. 68 da lei nº 8.666/93.
rESolVE:
art.1º- Em substituição ao servidor Marcos Paulo Gonçalves Noronha, designar a 
servidora Julia debora Silva Barbosa, matrícula 5955948, exercendo a função de 
Técnica de reinserção social lotada no CRC, para atuar como fiscal do Convênio 
nº 012/2019, celebrado entre esta Secretaria de Estado de administração Peni-
tenciária - SEAP e a Polícia Científica do Pará - PCP, tendo por objeto oportunizar 
04 (quatro) internos custodiados no Sistema Penitenciário do Estado, reinserção 
social, através de atividade laborativa remunerada de limpeza de área externa 
da Polícia Científica do Pará, bem como lavagem de viaturas no prédio de Belém.
art.2º- deliberar que a servidora supracitada atue em conformidade com 
o estabelecido no dispositivo legal mencionado em epígrafe, até a vigência 
final do referido instrumento.
art.3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária.

Protocolo: 780512
.

errata
.

errata da Portaria Nº 0426/2022-cGP/seaP, dE 29/03/2022, 
PUBlicada No doE Nº 34.917, dE 01/04/2022, rEfErENTE À dEciSÃo 
do ProcESSo N° 6222/2021-cGP/SEaP.
oNde se LÊ: “dr. NilToN carloS SErGio rEiS, oaB/Pa 31.038”;
Leia-se: “dr. aNdErSoN crUZ coSTa, oaB/Pa Nº 31.038”.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 780679
.

coNVÊNio
.

Portaria N° 095/2022– ccoNV/dLcc/GaB/seaP/Pa
Belém/Pa, 29 de março de 2022.
o Secretário de Estado de administração Penitenciária, no uso de suas 
atribuições legais.
coNSidEraNdo o disposto no art. 68 da lei nº 8.666/93.
rESolVE:
Art.1º- Em substituição ao antigo fiscal, Marcos Paulo Gonçalves Noronha, 
designar o servidor JoB ricardo aood dE MoraES, matrícula 57200674, 
Técnico de reinserção social, lotado no CRF, para atuar como fiscal do Con-
vênio nº 001/2021, tendo como suplente a servidora Julia debora Silva 
Barbosa, matrícula 5955948, exercendo a função de Técnica de reinserção 
social, lotada no crc, celebrado entre esta Secretaria de Estado de admi-
nistração Penitenciária - SEaP e a Secretaria Municipal de Meio ambiente 
- SEMMa, tendo por objeto a absorção de mão de obra carcerária 16 (de-
zesseis) internos em cumprimento de regime semiaberto custodiados no 
Sistema Penitenciário do Estado do Pará, na atividade laborativa no Jardim 
Botânico rodrigues alves e Granja Modelo.
art.2º- deliberar que os servidores supracitados atuem em conformidade 
com o estabelecido no dispositivo legal mencionado em epígrafe, até a 
vigência final do referido instrumento.
art.3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária.

Protocolo: 780504
coNVÊNio Nº 009/2022
data de assinatura: 31/03/2022.
Vigência: 01/04/2022 a 28/03/2023.
Justificativa: O presente convênio tem como proposta alocar mão de obra 
carcerária de 50 (cinquenta)
internos em regime fechado, custodiados nesta Secretaria, na atividade 
laborativa de serviços de 05 (cinco) mestres de obra, 15 (quinze) pedrei-
ros, 15 (quinze) ajudantes, 03 (três) encanadores, 03 (três) eletricistas, 
02 (dois) serralheiros e 07 (sete) pintores, de acordo com o especificado 
no Plano de Trabalho.
Valor: r$ 807.192,00 (oitocentos e sete mil cento e noventa e dois reais).
Partes:
Beneficiário ente Público: Secretaria de Estado de Administração Peniten-
ciária – SEaP.
concedente: Executiva Serviços Técnicos Especializados lTda.
Nome do ordenador: Jarbas Vasconcelos do carmo.

Protocolo: 780648
.

diÁria
.

Portaria Nº 794/2022 – 179471 – ctM ii
objetivo: coNdUZir iNTErNoS, a fiM dE ParTiciPar dE aUdiENcia do 
TriBUNal do JÚri Na coMarca dE ToMÉ - aÇU
fundamento legal: arT. 145 da lEi 5.810/94
origem: aNaNiNdEUa
destino: ToMÉ - aÇU
Servidor (es):fErNaNdo EliSSoN BEZErra oliVEira, MaT.57220901, aGEN-
TE PriSioNal- JoÃo daMaScENo loPES NETo, MaT.5949880, PolicialPE-
Nal- GilSoN PoNTES doS PaSSoS, MaT.54197086, aGENTE PriSioNal.
Período: 22 a 23/02/2022 - diária(s): 1 1/ 2 (UMa E MEia)
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 780520

.

FÉrias
.

Portaria Nº 865/22/dGP/seaP, de 04/04/22
iNTErroMPEr nos termos do art.74, §2º, da lei nº 5.810/94, a contar 
de 04/04/2022, as férias do servidor carloS rafaEl loBo da SilVa, 
matrícula nº 5958519, concedidas através da PorTaria Nº 470/22-dGP.
SEaP, de 03/03/2022, publicada no doE nº 34.887, de 10/03/2022.
o período remanescente terá início a partir de 01/09/2022 a 27/09/2022.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 780829
iNterrUPÇÃo de FÉrias
Portaria Nº 862/22-dGP.seaP, de 04/04/22
iNTErroMPEr nos termos do art.74, §2º, da lei nº 5.810/94, a contar 
de 02/04/22, as férias do servidor clEBSoN da coNcEiÇÃo SaNToS, 
concedidas 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: 780557

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 860/2022 – dGP/seaP Belém, 01 de aBriL de 2022.
Nome: odirlEi aNToNio coUTiNHo BarBoSa, Matrícula nº 5940570/1; 
cargo: agente Penitenciário.
assunto: licença Paternidade.
Período: 29/03/2022 a 17/04/2022.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 780516

.

.

secretaria de estado
de cULtUra

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 164 de 04.04.2022
Processo nº2022/276111
Servidor: allaN PiNHEiro dE carValHo
Matrícula: 57188175/4
cargo: diretor
objeto: designado como fiscal da prestação de serviços artístico-culturais 
a esta Secretaria de Estado de Cultura - SECULT realizada pela profissional 
ruth oliveira costa, para apresentação musical no evento Tempero de ori-
gem, no dia 26 de março de 2022, às 12h, no Teatro Estação Gasômetro, 
retroagindo seus efeitos a contar de 26.03.2022.

Protocolo: 780830
Portaria Nº 165 de 04.04.2022
Processo nº 2022/340342, de 22.03.2022
Servidor: aBilio aUGUSTo BaSToS fraNco filHo
Matrícula: 5891119-1
cargo: assistente cultural
objeto fiscal da prestação de serviço a esta Secretaria de Estado de cultura 
- SECULT realizada pelo profissional LUCAS ALBERTO DA CUNHA (Cia. Sorteio 
de contos), contratado para apresentação de espetáculo teatral em evento do 
dia Mundial do Teatro 2022, no dia 27 de Março de 2022, às 10h, na Usina da 
Paz de Marituba, retroagindo os seus efeitos a contar de 27.03.2022.

Protocolo: 780834
Portaria Nº 163 de 04.04.2022
Processo nº2022/338477
Servidor: ElVira aParEcida BUENo roSa dE SoUSa
Matrícula: 57192064/1
cargo: Técnico em Gestão Pública
objeto: designada como fiscal do contrato a ser celebrado entre a Secre-
taria de Estado de cultura - SEcUlT e a empresa diSProl-diSTriBUido-
ra dE ProdUToS-EirEli, inscrita no cNPJ sob o nº. 36.190.482/0001-37, 
para fornecimento de alimentos de uso comum para atender aos espaços 
da Secretaria de Estado de cultura.

Protocolo: 780839
Portaria Nº 159 de 04.04.2022
Processo nº 2022/340664
Servidor: aBilio aUGUSTo BaSToS fraNco filHo
Matrícula: 5891119-1
cargo: assistente cultural
objeto: designado como fiscal da prestação de serviço a esta Secretaria 
de Estado de Cultura-SECULT, realizada pelo profissional EVANILDO DO 
Socorro MErcES dE criSTo, contratado para apresentação de Espetá-
culo de teatro, no evento do “dia Mundial do Teatro 2022”, que acontecerá 
no dia 27 de março de 2022, as 10:00 h., na Estação cultural de icoaraci. 
os efeitos desta portaria retroagem a data do evento.

Protocolo: 780790
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.

coNtrato
.

coNtrato
coNtrato: 017/2022.secULt
Processo Nº: 2022/315633
oBJETo: o presente contrato tem como objeto o registro de Preços para 
contratação futura de empresa especializada na prestação do serviços de ad-
ministração e gerenciamento informatizado de fornecimento contínuo e inin-
terrupto de combustíveis e agente redutor líquido automotivo (arla 32), em 
rede de postos credenciados em todo o território nacional para veículos au-
tomotores e equipamentos integrantes da frota da administração Pública do 
Poder Executivo do Estado do Pará, com utilização de cartão magnético, PElo 
MENor PrEÇo, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas 
neste instrumento, para os órgãos e entidades do Governo do Estado Pará.

tiPo Especificação Quantidade esti-
mada (litros)

Valor unitário 
estimado (passível 
de alteração pela 

sePLad)

Valor total 
estimado (passível 
de alteração pela 

sePLad)
1 Gasolina comum 18.000 l r$ 7,55 r$ 135.900
2 Etanol 5.000 l r$ 6,30 r$ 31.500,00
3 diesel comum 2.000 l r$ 7,00 r$ 14.000,00
4 diesel S-10 aditivada - - -
5 diesel S-50 e - - -
6 diesel marítimo - - -
7 arla 32 - - -

8

Serviço de controle e Geren-
ciamento de abastecimento de 
Veículos que compõem a frota 

oficial do Estado

- - -

Valor ToTal ESTiMado: r$ 181.400,00 (cento e oitenta e um mil e qua-
trocentos reais)
daTa dE aSSiNaTUra: 31/03/2022
ViGÊNcia do coNTraTo: 31/03/2022 a 30/03/2023
oriGEM: Pregão Eletrônico SEPlad/dGl/SrP nº 024/2021
orÇaMENTo: Projeto atividade: 4668 fonte de recurso: 0101002169 (re-
cursos ordinários) Natureza da despesa: 339030 - MaTErial dE coNSU-
Mo PTrES: 154668 Pi: 412cTo4668c aÇÃo: 231555 fUNcioNal Pro-
GraMáTica: 13.122.1297-4668.
SErVidor rESPoNSáVEl: ariNaldo doS SaNToS BElo, matrícula nº 
5957409/ 1
coNTraTado: TicKET SolUcoES HdfGT S/a - cNPJ/Mf nº. 
03.506.307/0001-57
ENdErEÇo: rua Machado de assis, n.º 50, Edifício 02, Bairro: Santa lucia, 
cEP: 93.700-000, município: campo Bom, Estado rio Grande do Sul.
ordENador: Bruno chagas da Silva rodrigues ferreira

Protocolo: 780385
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne00445
Processo Nº 2022/340664
Valor: r$5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais)
daTa da EMiSSÃo: 24/03/2022
OBJETO Contratação de profissional qualificado nos termos do Edital de 
credenciamento 05/2021/SEcUlT, para atender à programação do dia 
Mundial do Teatro 2022.
oriGEM: Edital de credenciamento 005/2021/SEcUlT, inexigibilidade de 
licitação nº 012/2021.
orÇaMENTo Projeto atividade: Projeto atividade: 8421 fonte de recurso: 
0301000000 (recursos ordinários) Natureza da despesa: 339036 - oUTroS 
SErViÇoS dE TErcEiroS - PESSoa fÍSica PTrES: 158421 Pi: 1030008421c 
aÇÃo: 268542 fUNcioNal ProGraMáTica: 13.392.1503-8421.
SErVidor iNdicado coMo fiScal: aBilio aUGUSTo BaSToS fraNco 
filHo – Matrícula: 5891119-1.
coNTraTado: EVaNildo do Socorro MErcÊS dE criSTo – cPf Nº: 689.731.792-68
ENdErEÇo: TV. loPo dE caSTro, 1098, aPT 108, icoaraci, cEP:66810-
000, BElÉM-Pa. 
ordENador: BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne00451
Processo Nº 2022/276111
Valor: r$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
daTa da EMiSSÃo: 14/03/2022
OBJETO Contratação de profissional qualificada nos termos do Edital de 
credenciamento 05/2021/SEcUlT, para atender à programação do evento 
Tempero de origem.
oriGEM: Edital de credenciamento 05/2021/SEcUlT, inexigibilidade de 
licitação nº 012/2021.
orÇaMENTo Projeto atividade: 8421 fonte de recurso: 0301000000 (re-
cursos ordinários) Natureza da despesa: 339039 - oUTroS SErViÇoS dE 
TErcEiroS - PESSoa JUrÍdica PTrES: 158421 Pi: 1030008421c aÇÃo: 
268542 fUNcioNal ProGraMáTica: 13.392.1503-8421.
SErVidor iNdicado coMo fiScal: allaN PiNHEiro dE carValHo – 
Matrícula: 57188175-4.
coNTraTada: rUTH oliVEira coSTa 88185192200 – cNPJ Nº 
39.383.779/0001-07
ENdErEÇo: alaMEda dEZENoVE, 13, caSa a, coNJUNTo MaGUari, 
coNQUEiro, cEP: 66.863-083, BElÉM-Pa. 
ordENador: BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira

Protocolo: 780885

..

FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 353 de 04 de aBriL de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 
2022/318769.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “SHoW dE 
cUlTUra oNliNE”, referente à iN 278/2022 – fcP, fiscal Titular, o (a)ser-
vidor (a) MarcElo doS SaNToS carMo, matrícula nº: 5888124, cargo: 
Téc. Gestão cultural, Setor/local de Trabalho: dic, e como fiscal Substitu-
to, o(a) servidor(a) SaNdra Maria NaSciMENTo dE aNdradE, matrícula 
nº: 5935624, cargo: assessora, Setor/local de Trabalho: GaPrES.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 780424
Portaria Nº 354 de 04 de aBriL 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 2021/1221142
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “flor dE 
laVaNda”, referente à iN 280/2022 – fcP, fiscal Titular, o (a)servidor (a) 
SaNdra Maria NaSciMENTo dE aNdradE, matrícula nº: 5935624, car-
go: assessora, Setor/local de Trabalho: GaPrES, e como fiscal Substituto, 
o(a) servidor(a) MarcElo doS SaNToS carMo, matrícula nº: 5888124, 
cargo: Téc. Gestão cultural, Setor/local de Trabalho: dic.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 780467
Portaria Nº 355 de 04 de aBriL 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 2022/1376037.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “Mará Po-
PUlar arTÍSTica”, referente à iN 279/2022 – fcP, fiscal Titular, o (a)ser-
vidor (a) MarcElo doS SaNToS carMo, matrícula nº: 5888124, cargo: 
Téc. Gestão cultural, Setor/local de Trabalho: dic, e como fiscal Substitu-
to, o(a) servidor(a) SaNdra Maria NaSciMENTo dE aNdradE, matrícula 
nº: 5935624, cargo: assessora, Setor/local de Trabalho: GaPrES.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 780489
Portaria Nº 360 de 04 de aBriL 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 2022/171024
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “folia coM 
SEGUraNÇa”, referente à iN 282/2022 – fcP, fiscal Titular, o (a)servidor 
(a) SaNdra Maria NaSciMENTo dE aNdradE, matrícula nº: 5935624, 
cargo: assessora, Setor/local de Trabalho: GaPrES, e como fiscal Subs-
tituto, o(a) servidor(a) MarcElo doS SaNToS carMo, matrícula nº: 
5888124, cargo: Téc. Gestão cultural, Setor/local de Trabalho: dic.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 780702
Portaria Nº 361 de 04 de aBriL 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 2022/380349
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “circUÍTo 
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cUlTUral EM MoViMENTo – SÃo MiGUEl do GUaMá”, referente à iN 
283/2022 – fcP, fiscal Titular, o (a)servidor (a) SaNdra Maria NaSci-
MENTo dE aNdradE, matrícula nº: 5935624, cargo: assessora, Setor/lo-
cal de Trabalho: GaPrES, e como fiscal Substituto, o(a) servidor(a) Mar-
cElo 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: 780729
Portaria Nº 362 de 04 de aBriL 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/ 295392
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “dEdilHar 
daS cordaS SoNoraS”, referente à iN 284/2022 – fcP, fiscal Titular, o 
(a)servidor (a) SaNdra Maria NaSciMENTo dE aNdradE, matrícula nº: 
5935624, cargo: assessora, Setor/local de Trabalho: GaPrES, e como fis-
cal 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: 780751
Portaria Nº 352 de 01 de aBriL 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 2022/365410.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “caNTa Ma-
raBá”, referente à iN 277/2022 – fcP, fiscal Titular, o (a)servidor (a) 
SaNdra Maria NaSciMENTo dE aNdradE, matrícula nº: 5935624, car-
go: assessora, Setor/local de Trabalho: GaPrES, e como fiscal Substituto, 
o(a) servidor(a) MarcElo doS SaNToS carMo, matrícula nº: 5888124, 
cargo: Téc. Gestão cultural, Setor/local de Trabalho: dic
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 780525
Portaria Nº 356 de 04 de aBriL 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 2022/318696
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “MiSTUra dE 
arTE E cUlTUra”, referente à iN 281/2022 – fcP, fiscal Titular, o (a)servi-
dor (a) MarcElo doS SaNToS carMo, matrícula nº: 5888124, cargo: Téc. 
Gestão cultural, Setor/local de Trabalho: dic, e como fiscal Substituto, o(a) 
servidor(a) 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: 780582

.

.

errata
.

errata da Portaria N° 335 de 01 de abril de 2022, publicada no 
doe 34. 919 de 04/04/2022, a qual concede férias a servidores,
onde se lê:

105775/2 iSaiaS ValdEZ daNiEl
TEcNico 

EM GESTao 
cUlTUral

03/05/2021 à 
02/05/2022

02 à 
31/05/2022

Leia-se: 

105775/2 iSaiaS ValdEZ daNiEl TEcNico EM GESTao 
cUlTUral

03/05/2021 
à 02/05/2022

03/05 à 
01/06/2022

GUilHErME rElVaS d oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 780675
.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 279/2022
Pae: 2022/1376037
objeto: ProJETo “ Mará PoPUlar arTÍSTica” no qual os artistas NEW 
WaVE, PEGada do aXÉ, caMaroTE ViP, NElS, BETo fariaS E BaNda, 
cHUcKY, EVErToN Mc, WillY liMa, aNdrÉa MilEo, dHiaNa liMa, lEN-
NE BaNdEira, PaUla rUfiNo, liNda Nil, a ser realizado em formato 
digital – liVE, no município de ananindeua/Pa, no dia 04/04/2022, das 09h 

às 23h, 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 303/2022– ProJUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 21 dEf 
215244; fonte recurso: 0301; Elemento de despesa: 339039; ação: 264663.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido: TalENToS da aMaZÔNia, inscrita no cNPJ: 18.403.016/0001-00
Valor Total: r$ 150.000,00
data: 04/04/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
TErMo dE raTificaÇÃo dE iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo Nº 279/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 279/2022, com 
fundamento no art. 26 da Lei 8.666/93, com suas posteriores modificações.
Data de Ratificação: 04/04/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 780494
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 280/2022
Pae: 2021/1221142
objeto: ProJETo “flor dE laVaNda” no qual os artistas MiNiSTErio 
ProMiSE, rocK SoUl E cia, SiSTEMa VErMElHo, STEaMY froGS, Val 
foNSEca, a ser realizado em formato digital – liVE e gravações de vídeos 
em 29/03/2022, das 06h às 11h, no Município de Belém – Pa.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 237/2022– ProJUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 21 dEMP 
00505; 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 ProdUÇÕES inscrita no cNPJ 26.247.421/0001-05
Valor Total: r$ 75.000,00
data: 04/04/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 280/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 280/2022, com 
fundamento no art. 26 da Lei 8.666/93, com suas posteriores modificações.
Data de Ratificação: 04/04/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 780468
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 278/2022
Pae: 2022/318769
objeto: ProJETo “ SHoW dE cUlTUra oNliNE” no qual os artistas Ba-
TidÃo, BrEGa EPoQUE, ToP 3, TEddY MarKS, cHYco SallES, HUGo 
SaNToS, JoÃo da Hora, JorGiNHo GoMES, MarcElo aGUiar, adria-
Na oliVEr E BaNda, GEMillY, SaMY loUriNHo, MarQUiNHo dUraN, 
ToNY BraSil, a ser realizado em formato digital – liVE, no município de 
Ananindeua/PA, no dia 04/04/2022, das 09h às 23h, 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 301/2022– ProJUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 dEMG 
00080; fonte recurso: 0301; Elemento de despesa: 339039; ação: 231274.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido: ParaSHoWS, inscrita no cNPJ: 35.234.544/0001-00
Valor Total: r$ 150.000,00
data: 04/04/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
TErMo dE raTificaÇÃo dE iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo Nº 278/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 278/2022, com 
fundamento no art. 26 da Lei 8.666/93, com suas posteriores modificações.
Data de Ratificação: 04/04/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 780425
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 284/2022
Pae: 2022/295392
objeto: ProJETo “dEdilHar daS cordaS SoNoraS” no qual os artistas 
BaNda rP2, farra dE VaQUEiro, lUaNN KáSSio, MoNiQUE Moral, oS 
BroTHErS, lEoZiNHo forroZEiro, GÊMEoS do forrÓ, EliSEU ro-
driGUES E rodolfo oliVEira, a ser realizado em formato digital – liVE, 
em 05/04/2022, no Município de ourém/Pa.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 304/2022– ProJUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 EMEN 
00195; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339039; ação: 231271
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido: VM ProdUÇÕES E EVENToS, inscrita no cNPJ: 28.041.982/0001-
89, aT ENTrETENiMENTo, inscrita no cNPJ: 43.599.806/0001-50
Valor Total: r$ 82.000,00
data: 04/04/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
TErMo dE raTificaÇÃo dE iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo Nº 284/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 284/2022, com 
fundamento no art. 26 da Lei 8.666/93, com suas posteriores modificações.
Data de Ratificação: 04/04/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 780749
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eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 282/2022
Pae: 2022/171024
objeto: ProJETo “folia coM SEGUraNÇa” no qual os artistas laUVai-
TE PENoSo, STEaMY froGS, lUciaNo lira, MiSTÉrio ProMiSE, rocK 
SoUl E cia, SiSTEMa VErMElHo, a ser realizado em formato digital – 
liVE, em 19/04/2022, no horário de 11h às 17h, no Município de Belém/
Pa 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 307/2022– ProJUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 EMEN 
00067; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339039; ação: 231271.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido: TrYcE PaNToJa ProdUÇÕES E EVENToS, inscrita no cNPJ: 
26.247.4210001- 05
Valor Total: r$ 90.000,00
data: 04/04/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
TErMo dE raTificaÇÃo dE iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo Nº 282/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 282/2022, com 
fundamento no art. 26 da Lei 8.666/93, com suas posteriores modificações.
Data de Ratificação: 04/04/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 780699
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 283/2022
Pae: 2022/380349
objeto: ProJETo “circUÍTo cUlTUral EM MoViMENTo – SÃo MiGUEl do 
GUaMá” no qual os artistas ZEZiNHo dod TEcladoS, THaiS PorPiNo, Mo-
NiQUE Moral, lENNoN forroZEiro, EliSEU rodriGUES, dioGo, ciNTHYa 
MEllo, allaN diaS, a ser realizado em formato digital – liVE, em 05/04/2022, 
no Município de São Miguel do Guamá/Pa 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 302/2022– 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: VM ProdUÇÕES E EVENToS, inscrita no cNPJ: 28.041.982/0001-
89, rB ProdUÇÕES E EVENToS inscrita no cNPJ: 32.796.118/0001-64, aT 
ENTrETENiMENTo, inscrita no cNPJ: 43.599.806/0001-50, e f5 ProdU-
ÇÕES E EVENToS, inscrita no cNPJ: 36.071.815/0001-09
Valor Total: r$ 98.000,00
data: 04/04/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
TErMo dE raTificaÇÃo dE iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo Nº 283/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 283/2022, com 
fundamento no art. 26 da Lei 8.666/93, com suas posteriores modificações.
Data de Ratificação: 04/04/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 780727
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 281/2022
Pae: 2022/318696
objeto: ProJETo “MiSTUra dE arTE E cUlTUra” no qual os artistas Tro-
Pa do BrEGa, forrÓ TUdÃo, MicHEllE aMador, laYNa BElliNE, Ka-
riNa BriTo, adSoN ParaNHoS, iZiS QUarESMa, ElMa MaUÉS, aÇaÍ Pi-
MENTa, o BEiJo dEla, BEiJo MolHado, loS BrEGaS, MEGa PoP SHoW, 
PaNKadÃo do forrÓ, JarBaS liMa, BrUNo MEScoUTo, aNNY loPES, a 
ser realizado em formato digital – liVE, em 05/04/2022, no horário de 09h 
às 02h, 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 306/2022– ProJUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 dEMG 
00082; fonte recurso: 0301; Elemento de despesa: 339039; ação: 231274.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido: , Pará PriME, inscrita no cNPJ 35.432.286/0001-69.
Valor Total: r$ 150.000,00
data: 04/04/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
TErMo dE raTificaÇÃo dE iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo Nº 281/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 281/2022, com 
fundamento no art. 26 da Lei 8.666/93, com suas posteriores modificações.
Data de Ratificação: 04/04/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 780583
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 277/2022
Pae: 2022/365410
objeto: ProJETo “caNTa MaraBa” no qual os artistas aNdrEY ViaNa, forro coM-
BaTE, farra dE VaQUEiro, GÊMEoS do forro, aNToNio MarcoS, que se apre-
sentarão no município de Marabá/Pa, na Praça São félix de Valoa, em 04/04/2022.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 300/2022– ProJUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 dEMP 
00159; 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
favorecidos: VM ProdUÇÕES E EVENToS, inscrita no cNPJ: 
28.041.982/0001-89, rB ProdUÇÕES E EVENToS inscrita no cNPJ: 
32.796.118/0001-64, aT ENTrETENiMENTo, inscrita no cNPJ: 
43.599.806/0001-50 e f5 ProdUÇÕES E EVENToS, inscrita no cNPJ: 
36.071.815/0001-09

Valor Total: r$ 55.000,00
data: 01/04/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
TErMo dE raTificaÇÃo dE iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo Nº 277/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 277/2022, com 
fundamento no art. 26 da Lei 8.666/93, com suas posteriores modificações.
Data de Ratificação: 01/04/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 780522
.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria Nº 359 – cGP/FcP de 04 de aBriL 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, 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, publi-
cados no doE nº 34488 de 10 de fevereiro de 2021. coNSidEraNdo a 
lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994 e ainda o email institucional cao/
fcP, de 04/04/2022.
rESolVE:
alTErar o período de férias do servidor Joao lUiZ corrEa, matrícula 
nº57195493/ 1, MoToriSTa, concedido através da PorTaria Nº 63 - 
cGP/fcP de 24/02/2022, publicada no d.o.E 34.880 de 04/03/2022, de 
04/04/2022 a 03/05/2022, para 04/07/2022 a 02/08/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d’ oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP.

Protocolo: 780725

.

.

oUtras MatÉrias
.

GoVerNo do estado do ParÁ
FUNdaÇÃo cULtUraL do estado do ParÁ
Portaria Nº 357 de 04 de abril de 2022.
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará, no uso de 
suas atribuições legais,
coNSidEraNdo o disposto no decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, alterada pelas leis nº 
6.576, de 03 de setembro de 2003 e nº 8.096, de 1º de janeiro de 2015; 
e pelos decretos do Governador do Estado do Pará, publicados no doE nº 
32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE nº 33.111 de 19 de abril de 2016,
coNSidEraNdo o procedimento licitatório na modalidade concurso, regu-
lamentado pelo Edital nº 003/2022 dE 02 dE fEVErEiro dE 2022 o qual 
rege o “PrÊMio BraNco dE MElo – apoio à Produção artística” – que 
exige a publicação do resultado fiNal da HaBiliTaÇÃo do concurso cons-
tantes no subitem 11.1
rESolVE:
art. 1º. Tornar público o resultado final da etapa de habilitação do EdiTal 
003/2022 “PrÊMio BraNco dE MElo– aPoio À ProdUÇÃo arTÍSTica”, 
após o prazo de recursos, em consonância com o instrumento editalício 
supracitado, e fazendo constar os nomes dos candidatos habilitados por 
ordem alfabética:

NoMe do caNdidato ProJeto eXPositiVo
adriano Gomes da Silva anajás a Vida dos ribeirinhos

adrison Henrique da Silva figueira intensas, Unidas, amazonicas Tempestade...
alessandra frança de Souza relicário das Memórias que me contaram

almir de carvalho coelho chiaratti Exposição:“Viagem docoracao,corpoementepeloBrasil” de 
amelie Tavernier

amadeu Gabriel Martins cardoso afro-futuro
amanda Quaresma felix Belém dos Miritis

ana carolina Magno de Barros casa em Mim: desterro
ana carolina Sant’anna de almeida Vazios incompletos

ana flávia de Mello Mendes Kudalini, o despertar da Serpente
anderson José favacho dos Santos odivelismo

andré luis lima Parente aporofobia
andré luiz farias de Souza Exposição campina

andreev Veiga o Menor Preço
anna Karolina Brandão oliveira Todo Peito é Reflexo de um Naufrágio

ariel ferreira costa anti-postais de Minas Gerais (para o Pará)
Bárbara ribeiro Pastana Universo Entre folhas

Bruna Gidi rolim almeida Estrambote
Bruno Gularte Barreto 5 casas

camila do Nascimento fialho linhas em Movimento
camila duarte Gonçalves Magalhães landulfo a Primeira

camila ferreira araujo freire Multiplas Vozes
camila Soato imundas e abençoadas

carlos alexandre cunha Protótipo Queer
cláudio rafael almeida de Souza cultura Visual e Memórias de uma Quarentena
cláudio raimundo Veiga castro Signos em corrosão

cleiton frança de almeida a Sambalização do corpo
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daniela cavalin avelar Ecos e fantasmas
davi de Souza cavalcante o Que o Verbo Não consegue conter
david ceccon dos Santos Permanência

david Magila Situações forjadas
david Magila Situações forjadas

dayana ferreira Souza Trindade Exposição de arte Espelhos da Terra
dejair Paulo da Silva Black is Beautiful

denise Machado cardoso olhares humanos
diego Batista Gama Mulher da floresta, Uma força ancestral

Edilson Batista de lima Sapiens
Eduardo lima da cruz raízes do Sertão Nordestino

Eduardo otávio ferreira Vasconcelos desnudo
Élcio Yoshinori Miazaki Tormenta

Elieni Tenório Soares Gomes Radiografia da Alma
Elisa arruda Kunz Gravuras montáveis, espaços desmontáveis

Elizabeth leite Pantoja
iemanjá dona de todas as cabeças de áfrica ao mar, de Salva-

dor a outeiro Nós de aruanda artistas de Terreiro - Homenagem 
a Nkissi das águas, orixá do Mar

Erica camacho Modesto de almeida Utopias visuais
Evna Mara Moura Gutierrez olhares ilhados
fabia Seguin dias Sabado imersão
fabiana lorentz Santana inventário da diversidade
felipe ferreira da Silva “fragmentos de casa”: Exposição individual de felipe ferreira

felipe Samir Tavares damasceno Possíveis Paisagens de Um lugar comum
felipe Scandelari Paradoxos

francelino Moraes Mesquita Pterocarpus amazonicus - (“Mututi da Várzea”)
Gabriel alves Pretagonismo

Gabriel ivan Soeiro Bicho antes do presente era natureza
Gabriel Pereira Gusman outras Pautas, outros imagos

Gabriel rodrigues Graça Babolim R. TROMPAZ | SSGE - Segregação Social Geograficamente 
Escancarada

Gisele Motta ferreira #fotografiafeitadeafeto apresenta: mulheres das margens
Gustavo aazevedo da Silva Santos Vigia! corpo-Transporte

Heldilene Guerreiro reale Pelo olhar delas: analogias da imagem

igor Barbosa Marques as Vozes das águas: relatos de corpos da cidade de Bene-
vides/Pa

igor felipe Santos de oliveira casas flutuantes: Estéticas da arquitetura Popular
instituto Janeraka Janeka’a - ilustrando a Etnobotanica awaete

ivanilde Santos da Silva Experiência luz: 13 anos de iluminação cênica de ivanilde 
Silva Na Periferia de Belém

Jean carlos foicinha ribeiro “20 anos”
João carlos Torres da Silva compartilhamente de Um olhar Na cultura Brasileira
João Henrique Silva dias Quilombola: Encanto Gorutubano

João Paulo Baliscei Saber de cor: existências outras para além do azul e rosa
Johnatan ryder Barata de Sousa Entre linhas

José de almeida Viana Junior No limiar das formas
José domingos calixto Júnior fragmentados

José Maria Teixeira da costa Junior Ser - Máscara
Júlia charao otero feminino Selvagem: Uma Mostra Para Mulheres...
Juliana Pinto lapa Breu da Mata

Jussara de Medeiros Santos orixás adesivados – arte de adesivar
Karina da Silva Martins arqueologia dos afetos
Kauê Pinheiro de lima Exposição imersiva - Mitologia E cosmologia Marajoara

Keila dos Santos Serruya alexandrina - Um relâmpago
Keila Koda okubo cotidiano a Bordar

Kelvyn Werik Nascimento Gomes cultura Política E Periférica: História E Memória da associação 
dos Moradores da Vila da Barca

laila Terra de calazans fernandes Prates de 
Moura

registro de Uma Manutenção ciborgue ou action Painting 
revisto Pelo olhar feminista do Século 21

leandro Machado dos Santos Navios ferros carvão Gaiola
leonardo andré Silva dos Santos Exposição Traços E Histórias Na amazônia

leoni Bruno Mindelo da costa Exposição retrato do cotidiano
letícia carvalho Viana de Sousa Black dog

lindomberto ferreira alves desejar o Menor dos Mundos, Escrever corporeidades outras 
desde aí

lívia Soares Silveira o canto onde Não Há cor: os Segredos de Uma comunidade 
colorida

luana albuquerque cardoso Portugal olhar do abissal
luciana lemos azevedo Um altar cheirando À oriza, com ruídos do Mar

Manoel de Jesus Palheta aragão filho Plataforma H2
Marcelo Gonzaga lobato lugar comum

Marcio cley Saraiva da Silveira Visíveis

Marcio lima Silva Savoir-faire Éden - o criador E a criatura

Márcio Silva da cruz Gritos de agonia – 40 anos do Movimento Punk Hardcore Em 
Belém do Pará

Maria de Nazaré de Mello e Silva Uchoa Vivências E olhares da fé Mariana
Maria Emídia oliveira da Silva rebelo Marajótica

Maria Eunice farias franco Mosaíco Moderno: Uma História de resistência
Maria José de Sousa Batista Pelas Margens da cidade

María lucía cicala Pais Tropical
Maria Madalena felinto Pinho ramos Geraldo ramos - o registro além do fotógrafo
Marilia de fatima Melo de oliveira raízes

Marina Micheloni Woisky Tardígrado
Maristela Müller Uma ova

Marta Georgea Martins de Souza À flor da amazônia
Mylena Monteiro Setúbal Na Tua Pele

Nagib lucas dos Passos Silva Tucunduba Steet art
Natália Stefani Barbosa lima cruz Um conto de lendas E Encantarias da amazônia...

Nestor Varela Junior É como se a câmera Guardasse um Segredo de imagens 
Suspensas através dos anos

Neuaci da Silva Paiva Eneida: a poesia como conexão humana
Paloma Portal dos Santos “o Eu Sou em mim”

Paulo Tarcio Santos de lima Tipografia contemporânea criativa urbana
Pedro castello Mandarino artista Galeria

Pedro Victor Nunes de Queiroz a vida no norte do Marajó
Priscilla de Paula Pessoa Biagi inventário de intermédio

rafael Vilarouca Peixoto correia Tempo comum
raphael andrade Pietá em Territorium Sacrum/Profanum

raphael andrade rocha Pietá em Territoriuns Sacrum/profanum
rebeca Miguel amaral Me canso no (des)canso dela

renan Soares Não olhe para Baixo
renata aguiar rodrigues Da Fotografia a Performatividade
ricardo de abreu Neves das coisas Que Não conseguimos apreender

roberta amaral damasceno Um Brilho Sagrado
rodrigo albert dos Santos retaios de Bichinho

rodrigo Pestillo Seles aniquilamento dos reinos de Mirassol
rubens Elias da Silva conexão amazonia Nordeste
Sabrina de oliveira aion

Samuel alanis Pereira da Silva corpos Que falam
Samy Sfoggia duarte da Silva la Mere, la Mer

Sávio lopes de lima Encantarias da ilha ocupa Galeria
Simone Bellusci cavalcante lumini/atlântica/Espelho d’água/Jardim Secreto
Sofia Lima do Nascimento Jornada amazônica

Sugim Produções artísticas ltda Grupo anta Há anos atraz de Uma...
Tainá Paiva Godinho Kanypyra

Tarik coelho alves rostos Em companhia - 20 anos de companhia Moderno 
de dança

Tiago aguiar Miranda Nunes caravana
Uriel Taate Santos cavalcante anatomia do Vazio

Victor de la rocque Bevilacqua adriao Camisa Social Para Pessoas Com Dificuldade De Identificar A 
Esquerda da direita

Victor Pamplona Bezerra da costa recorte, retalhos e rabiscos sobre Papelão...
Vitoria leona Silva aragão Janoko Mairi - Belém Warao
Warlei de assis rodrigues Sangue de Bairro

Washington antonio da Silva Noticias de casa
William Mota ricardo Estudos, cartas...

Woylle Masaki da costa Vida - Surreal e Efêmera

art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Guilherme relvas d’oliveira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará.

Protocolo: 780682
GoVerNo do estado do ParÁ
FUNdaÇÃo cULtUraL do estado do ParÁ
Portaria Nº 358 de 04 de abril de 2022.
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará, no uso de 
suas atribuições legais,
coNSidEraNdo o disposto no decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, alterada pelas leis nº 
6.576, de 03 de setembro de 2003 e nº 8.096, de 1º de janeiro de 2015; 
e pelos decretos do Governador do Estado do Pará, publicados no doE nº 
32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE nº 33.111 de 19 de abril de 2016,
coNSidEraNdo o procedimento licitatório na modalidade concurso, regulamen-
tado pelo Edital nº 003/2022 dE 02 dE fEVErEiro dE 2022 o qual rege o “PrÊ-
Mio BraNco dE MElo – apoio à Produção artística” – que exige a publicação 
do resultado fiNal da HaBiliTaÇÃo do concurso constantes no subitem 11.1
rESolVE:
art. 1º. divulgar a relação dos membros do coNSElHo dE PaUTa conforme 
item 12.3 do referido Edital: aNa cláUdia PiNHEiro GoNZaGa, diretora 
de interação cultural, Presidente do conselho de Pauta, EliaNE carValHo 
MoUra, matrícula nº 57193502/2; rENaTo PiNTo TorrES, matrícula nº 
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57193475, PaBlo JoSÉ dE SoUZa MUfarrEJ , matrícula nº 57195692/3,
art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Guilherme relvas d’oliveira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará.

Protocolo: 780688
..

FUNDAÇÃO CARLOS GOMES

.

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

Órgão: Fundação carlos Gomes
ato: termo de distrato ao contrato temporário nº. 016/2017;
Motivo: distratar a pedido a contar de 04.04.2022
Servidora: rafaelle do Nascimento Brabo lobato
cargo: Professor em Teoria Nível Superior
assinatura: 04.04.2022 - autorização: Processo nº. 2022/332190
ordenador: Maria da Glória Boulhosa caputo - Superintendente da fcG

Protocolo: 780644
.

LiceNÇa PrÊMio
.

resUMo da Portaria N°. 062/2022-FcG de 01.04.2022
fundamento legal: art. 98 da lei 5.810/94 (rJU)
Servidor: icaro SaraiVa laUriNHo - if: nº. 5909098/1
cargo: auxiliar operacional
Período: 02.05.2022 a 31.05.2022 – (30 dias)
Triênio: 2013/2016
autorização: Processo nº. 2022/181510
ordenador: Maria da Glória Boulhosa caputo - Superintendente da fcG

Protocolo: 780353
.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria N°. 063/2022-FcG de 04.04.2022
Base legal: art. 6º da lei 5.939 de 15 de janeiro de 1996.
Servidora: caMila dE araÚJo GillET MacHado – coordenadora de 
apoio administrativo-matrícula-nº. 5890076/4
Exercício financeiro: 2022
Programa de Trabalho: 47201 13 122 1297
Vl: 800,00; Nd: 339030; aT: 8338; fT: 0101
Vl: 1.500,00; Nd: 339039; aT: 8338; fT: 0101
Vl: 600,00; Nd: 339033; aT: 8338; fT: 0101
Período de aplicação: 60 dias
Prazo para prestação de contas: 15 dias após o término do período de aplicação.
autorização: Processo nº. 2022/379224
ordenador: Maria da Glória Boulhosa caputo – Superintendente da fcG

Protocolo: 780366
.

FÉrias
.

resUMo da Portaria Nº. 059/2022 - FcG de 01.04.2022.
conceder férias aos servidores da fcG, referente ao período aquisitivo 
2020/2021 e 2021/2022.
Base legal: art. 6º da lei 5.939 de 15 de janeiro de 1996.
Período: 11.04.2022 a 20.04.2022
Servidor: francisco ronaldo Sarmanho de Souza filho -if: nº. 5913207/2
cargo: coordenador de Bacharelado
Período: 02.05.2022 a 31.05.2022
Servidor: lélio fernando amorim Barreto -if: nº. 7001207/1
cargo: Técnico de Nível Superior
Período: 23.05.2022 a 21.06.2022
Servidor: Gian carlos Moraes da Silva -if: nº. 5951561/1
cargo: auxiliar operacional
Período: 01.05.2022 a 30.05.2022
Servidor: raimundo Sérgio de Jesus Santa Brígida -if: nº. 3181561/2
cargo: agente administrativo
autorização: Processo nº. 2022/386962
ordenador: Maria da Glória Boulhosa caputo – Superintendente da fcG

Protocolo: 780370
..

secretaria de estado
de coMUNicaÇÃo

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 269 de 01 de abril de 2022.
oriENTaÇÃo NorMaTiVa Nº 001/2008 – aGE
a Secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. nº2022/388170/SEcoM.
rESolVE:
i- conceder a servidora relacionada; ½ (meia diária), que se
deslocará para o município de abaetetuba no dia 01 de abril de 2022,
para cobertura de pauta jornalística do Governo do Estado do Pará.
NoME: laíse cristiny coelho Pereira
MaTricUla: 57204612
registre-se, publique-se e cumpra-se.
VEra lUcia alVES dE oliVEira
Secretária de Estado de comunicação

Protocolo: 780596

Portaria nº 251 de 01 de aBriL de 2022
a Secretária de Estado de comunicação, no uso de suas atribuições que lhe 
foram designadas através do decreto Governamental publicado no doE nº 
34.375 de 16 de outubro de 2020. considerando o que dispõe os arts. 74 
a 76 da lei nº 5.810 de 24 de janeiro de 1994.
rESolVE: 
coNcEdEr férias regulamentares, aos servidores abaixo relacionados, re-
ferente ao mês de Maio de 2022. 

MatricULa NoMe carGo GoZo aQUisitiVo

5959930/1
JESSica GaTTi oliVEira 

daNiN 
aSSESSor dE 

coMUNicaÇÃo i
09/05/2022 a       
07/06/2022 2021/2022

5725550/6
Maria do Socorro 
cordEiro coSTa 

aSSESSor dE 
iMPrENSa i 

02/05/2022 a 
31/05/2022 2021/2022

6403546/1
JoÃo VicTor oliVEira 

BaSToS 
SEcrETario dE 

dirEToria 
30/05/2022 a
28/06/2022 2021/2022

5888293/6
PaUlo aNdrE liMa 

caValcaNTE 

coordENador 
dE NUclEo fiNaN-

cEiro
09/05/2022 a 
23/05/2022 2021/2022

dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
VEra lÚcia alVES dE oliVEira 
SEcrETária dE ESTado dE coMUNicaÇÃo
Portaria nº252 de 01 de abril de 2022
a Secretária de Estado de comunicação, no uso de suas atribuições que lhe 
foram designadas através do decreto Governamental publicado no doE nº 
34.783 de 02 de dezembro de 2021. considerando a lei Estadual n° 7.056, 
de 19 de novembro de 2007.
rESolVE:
art. 1º-rEVoGar a Portaria nº 225 de 21 de março de2021, publicado no 
doEnº 34.909, no dia 28demarçode 2022.
art.2º- fica dESTiTUido o servidor SErGio ricardo aGE, Matrícula fun-
cional- 28800/1, ocupante de aUXiliar TÉcNico, de exercer a atividade 
de agente Público de controle interno desta secretaria, junto a auditória 
Geral do Estado, a contar do dia 21/03/2022. 
dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
VEra lÚcia alVES dE oliVEira
SEcrETária dE ESTado dE coMUNicaÇÃo

Protocolo: 780886
..

FUNDAÇÃO PARAENSE DE RADIODIFUSÃO

.

Portaria Nº 94/2022, de 04 de aBriL de 2022.
o Presidente da fundação Paraense de radiodifusão – fUNTElPa, no uso 
das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto Governamental de 
18 de Janeiro de 2019 e de acordo com a lei nº. 7.215 de 03 de novembro 
de 2008;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 35/2022 da dTEc/fUNTEl-
Pa, de 31/03/2022 de solicitação de diárias, contidos nos autos do Proces-
so nº 2022/385501 de 31/03/2022.
r E S o l V E:
coNcEdEr ½ (meia) diárias ao servidor SÉrGio carloS fariaS dE oliVEi-
ra, ocupante do cargo em comissão de GErENTE, Matrícula nº 3181855/1, 
para custear despesas com viagem ao(s) Município(s) de castanhal, no perí-
odo de 04/04/2022, com o objetivo de realizar manutenção no transmissor.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente

Protocolo: 780518
.

oUtras MatÉrias
.

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de eMPeNHo Nº 2022Ne00403
Processo Nº 2022/183584
objeto: aquisição de Bateria automotiva, com vistas ao atendimento das 
necessidades da fundação Paraense de radiodifusão - fUNTElPa.
Modalidade: dispensa de licitação por cotação Eletrônica Nº 009/2022.
Valor do contrato: r$ 464,00 (quatrocentos e sessenta e quatro reais).
dotação orçamentária: 65.201.24.813.1499.8795
fonte: 0101
Natureza da
despesa: 33.90.30
Vigência/Prazo de Entrega: 24/03/2022 a 24/04/2022
Partes: fUNdaÇÃo ParaENSE dE radiodifUSÃo – fUNTElPa 
(cNPJ: 11.953.923/0001-84) X iMPÉrio diSTriBUidora lTda (cNPJ 
44.397.733-0001/87)
data da assinatura: 25/03/2022
Hilbert Hil carreira do Nascimento
Presidente da fUNTElPa

Protocolo: 780867
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de eMPeNHo Nº 2022Ne00402
Processo Nº 2022/110460
objeto: aquisição de escadas articuladas diversas, com vistas ao atendimento 
das necessidades da fundação Paraense de radiodifusão - fUNTElPa.
Modalidade: dispensa de licitação por cotação Eletrônica Nº 010/2022.
Valor do contrato: r$ 4.830,00 (quatro mil oitocentos e trinta reais).
dotação orçamentária: 65.201.24.122.1297.8338
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fonte: 0101
Natureza da
despesa: 44.90.52
Vigência/Prazo de Entrega: 23/03/2022 a 23/04/2022
Partes: fUNdaÇÃo ParaENSE dE radiodifUSÃo – fUNTElPa (cNPJ: 
11.953.923/0001-84) X aNTÔNio ailToN Sa crUZ UcHoa (cNPJ 
28.564.781-0001/66)
data da assinatura: 24/03/2022
Hilbert Hil carreira do Nascimento
Presidente da fUNTElPa

Protocolo: 780846
..

secretaria de estado
de edUcaÇÃo

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 03/2022– cesad/sedUc
a SEcrETária adJUNTa dE GESTÃo dE PESSoaS, no uso das suas atri-
buições que lhe foram conferidas por lei nº 8.096 de  01/01/2015 e,
considerando o que dispõe o decreto Estadual nº 249/2011 e nº 
1338/2015, em observância aos art. 32 a 34 da lei 5810/94-rJU/Pa., e no 
art. 41 §4º da constituição federal;
considerando ainda o Parecer conclusivo da comissão Especial de avalia-
ção de desempenho – cESad, instituída pela SEdUc;
rESolVE:
HoMoloGar o resultado da avaliação Especial de desempenho, que consi-
derou aprovados no estágio probatório os  servidores abaixo relacionados, 
reconhecendo-os aptos para o exercício do cargo de provimento efetivo 
para o qual foram nomeados ̣:

serVidor data de 
eXercÍcio

MatrÍ-
cULa

UNidade
adMiNis-
tratiVa

carGo coNceito

aBia araGUacY SilVa 
BraSil 15/07/2011 6310005-1 10ª UrE ProfESSor 

claSSE i EXcElENTE

alBErTo dE SoUZa 
coSTa 30/01/2009 57211442-1 USE 7 aUXiliar oPE-

racioNal EXcElENTE

aNdrE PErEira cHaVES 23/01/2009 57210656-1 USE 1 aSSiSTENTE ad-
MiNiSTraTiVo EXcElENTE

aUGUSTo cESar MacEdo 
GUEdES 20/08/2009 57220147-1 3ª UrE ProfESSor 

claSSE i BoM

aUGUSTo JorGE fraNca 
TEiXEira 15/04/2003 5539633-2 3ª UrE ProfESSor 

claSSE i BoM

caSSia doS SaNToS 
frEiTaS 14/07/2011 5890589-1 USE 13 aSSiSTENTE ad-

MiNiSTraTiVo EXcElENTE

cYNTHia Maria coSTa 
dE SiQUEira 05/02/2010 57224799-1 USE 1 aSSiSTENTE ad-

MiNiSTraTiVo EXcElENTE

dEBora fErNaNdES 
araUJo do NaSciMENTo 14/01/2008 57192955-1 USE 12 ProfESSor 

claSSE ii BoM

dEcio MiGUEl arNoUr 
da SilVa 14/08/2003 54182088-1 USE 7 ProfESSor 

claSSE ii EXcElENTE

dENiS roBSoN da 
cUNHa MaTToS 11/07/2006 5212502-2 USE 1 ProfESSor 

claSSE i EXcElENTE

EdEr cHarlES roSa 
MacEdo 28/08/2003 5842220-2 USE 12 ProfESSor 

claSSE i BoM

EdilSoN ViEira crUZ 11/05/2006 5863228-2 USE 7 ProfESSor 
claSSE i EXcElENTE

EdNilSoN MoraiS liMa 
E SilVa 21/11/2008 57208548-1 USE 13

ESPEcialiSTa 
EM EdUcacao 

claSSE ii
EXcElENTE

EdSElMa laVarEda do 
NaSciMENTo 09/02/2004 5834490-2 USE 7 ProfESSor 

claSSE ii EXcElENTE

ElENiZE PalHETa 
corrEia 19/02/2009 57213955-1 USE 14 aUXiliar oPE-

racioNal EXcElENTE

EMidio GErlaN da SilVa 
PErEira 04/02/2009 57214226-1 7ª UrE ProfESSor 

claSSE ii EXcElENTE

faTiMa da SilVa SoUSa 18/04/2008 5273595-2 USE 11 ProfESSor 
claSSE i EXcElENTE

fEliPE aUGUSTo fErrEi-
ra SoarES 14/04/2009 57216848-1 USE 12 ProfESSor 

claSSE i BoM

GlaUcia Maria PErEira 
PoNTES MESQUiTa 25/01/2007 5838215-2 USE 1 ProfESSor 

claSSE ii EXcElENTE

GUilHErME lUiS MENdES 
MarTiNS 17/08/2007 57189980-1 2ª UrE ProfESSor 

claSSE i EXcElENTE

HiToMi NoGUcHi 27/08/2009 57220468-1 USE 1 ProfESSor 
claSSE ii EXcElENTE

irlaNE dE SoUSa 
MaToS 15/04/2003 51855746-1 USE 11 ProfESSor 

claSSE ii EXcElENTE

iVoNETE Maria dE 
oliVEira iBiaPiNa 18/10/2004 54187864-1 USE 13 ProfESSor 

claSSE ii EXcElENTE

Joao aNToNio GoNcal-
VES PiNTo 14/09/2010 57196351-2 3ª UrE ProfESSor 

claSSE i BoM

Joao MarcElo caSTro 
da SilVa 18/08/2010 5822904-2 USE 1 ProfESSor 

claSSE ii EXcElENTE

JoSE alEXaNdrE MaToS 
da crUZ 13/02/2004 5778271-2 USE 1 ProfESSor 

claSSE i EXcElENTE

JoSE carloS GUiMaraES 
crUZ 06/02/2004 5809274-2 10ª UrE ProfESSor 

claSSE i EXcElENTE

JoSE THalES SoarES dE 
SoUZa JUNior 29/04/2003 5819563-2 USE 4 ProfESSor 

claSSE i BoM

JoSUE NUNES GoMES 
filHo 26/05/2003 5804078-2 15ª UrE ProfESSor 

claSSE ii EXcElENTE

MarcElo caMPoS 
PErEira 04/02/2009 57212103-1 8ª UrE aSSiSTENTE ad-

MiNiSTraTiVo EXcElENTE

Marcio alEXaNdrE 
GUEdES fErNaNdES 08/06/2009 57217966-1 USE 12 ProfESSor 

claSSE i BoM

MarcoS PaUlo MorEira 
da rocHa 28/04/2003 5821134-2 USE 1 ProfESSor 

claSSE i EXcElENTE

Maria aNToNia dE liMa 
MacHado 25/07/2011 5891419-1 USE 1 aSSiSTENTE ad-

MiNiSTraTiVo EXcElENTE

Maria EMilia doS 
SaNToS alVES 20/11/2008 5471249-1 10ª UrE

ESPEcialiSTa 
EM EdUcacao 

claSSE ii
EXcElENTE

Maria lUiSa raMoS dE 
aMoriM 26/12/2006 57176345-1 USE 11 ProfESSor 

claSSE ii EXcElENTE

Maria MarTa rEMiGio 
liMa do NaSciMENTo 17/07/2006 57174133-1 USE 1 ProfESSor 

claSSE ii EXcElENTE

NEUSiMar da SilVa 
TaPaJoS 18/10/2004 54188293-1 7ª UrE ProfESSor 

claSSE ii EXcElENTE

PaUlo dEMETrio PoMa-
rES da SilVa 17/05/2006 5058376-3 USE 11 ProfESSor 

claSSE ii EXcElENTE

PaUlo SErGio dE 
SoUSa 15/04/2003 5052874-3 USE 1 ProfESSor 

claSSE ii EXcElENTE

raiMUNdo fariaS dE 
oliVEira JUNior 04/05/2006 54197436-1 USE 1 ProfESSor 

claSSE iii EXcElENTE

raiMUNdo TadEU da 
SilVa MorEira 07/05/2003 51855952-1 USE 1 ProfESSor 

claSSE i EXcElENTE

ricardo fErrEira 
riBEiro 25/11/2010 57234218-1 USE 1 aSSiSTENTE ad-

MiNiSTraTiVo EXcElENTE

roSa PaUla dE oliVEira 
MENEGoN 04/09/2008 57203082-1 USE 11 ProfESSor 

claSSE ii EXcElENTE

roSaNGEla crUZ da 
SilVa SalGado 11/05/2006 5843065-2 USE 1 ProfESSor 

claSSE iii EXcElENTE

rUTE HElENa aVElar dE 
araUJo PoNTES 18/05/2006 55585877-1 USE 12 ProfESSor 

claSSE i BoM

SilVio MarcoS da SilVa 
carValHo 04/11/2005 5842743-2 USE 12 ProfESSor 

claSSE ii BoM

SoNia Maria rEZENdE 
SaNToS 11/07/2006 57173777-1 USE 5 ProfESSor 

claSSE i EXcElENTE

VaNia oliVEira 18/07/2007 5809487-2 7ª UrE ProfESSor 
claSSE i EXcElENTE

VaNilcE do Socorro 
PiNTo fiEl 30/07/2007 55585841-2 USE 1 ProfESSor 

claSSE i EXcElENTE

WaNdErSoN MEdEiroS 
ValadarES 12/11/2009 57222655-1 USE 11 ProfESSor 

claSSE i BoM

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
SEcrETaria adJUNTa dE GESTÃo dE PESSoaS, 01 dE aBril dE 2022.
cleide Maria amorim de oliveira Martins
Secretária adjunta de Gestão de Pessoas

Protocolo: 780630
Portaria de Prorr. Nº 395/2022-GaB/Pad. Belém, 01 de abril 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 instauração de ProcESSo adMiNiSTraTiVo 
diSciPliNar através da PorTaria Nº 308/2018-GaB/Pad de 08 de 
outubro de 2018, publicada no doE n° 33.742 de 21 de novembro de 
2018, Sobrestado pela PorTaria Nº 137/2018 de 28/12/2018, publicado 
no doE- 33.772 de 03/01/2019, dessobretado pela PorTaria Nº 36/2020 
de 02/09/2020 de 04/09/2020.
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 360/2022-cPad, de 29 de 
março de 2022, da lavra da comissão Processante em que solicita prorro-
gação de prazo para a conclusão dos trabalhos processantes;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada o Processo 
não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização de procedimentos 
indispensáveis à busca da verdade real dos fatos para formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – ProrroGar, 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.
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dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antônio da Silva Pereira
Matrícula nº 57230978-2
ouvidor/Seduc

Protocolo: 780641
.

LiceNÇa Para cUrso
.

coNcessÃo de LiceNÇa cUrso / ccVs
Portaria Nº 002414 / 2022 - saGeP - 01/04/2022
coNcEdEr licENÇa Para ParTiciPar do cUrSo dE MESTrado EM lE-
TraS, Na UNiVErSidadE fEdEral do oESTE do Pará, No PErÍodo dE 
31/03/2022 a 29/02/2024, a(o) SErVidor(a) lUaNE froiS da SilVa, 
MaTrÍcUla Nº 57189609-1, ProfESSor claSSE i, loTado(a) No(a) EE 
fraNciSco NoBrE dE alMEida, No MUNicÍPio dE MoNTE alEGrE.

Protocolo: 780479
coNcessÃo de LiceNÇa cUrso / ccVs
Portaria Nº 002370 / 2022 - saGeP - 30/03/2022
coNcEdEr licENÇa Para ParTiciPar do cUrSo dE doUTorado EM EdU-
caÇÃo EM ciÊNciaS E MaTEMáTica, Na UNiVErSidadE fEdEral do Pará, 
No PErÍodo dE 14/03/2022 a 28/02/2023, a(o) SErVidor(a) Maria dUl-
cE GoNÇalVES dE MaToS, MaTrÍcUla Nº 5774314-2, ProfESSor claSSE 
ii, loTado(a) No(a) EE MElViN JoNES SEdE, No MUNicÍPio dE UrUará

Protocolo: 780490
coNcessÃo de LiceNÇa cUrso / ccVs
Portaria Nº 002382 / 2022 - saGeP - 31/03/2022
coNcEdEr licENÇa Para ParTiciPar do cUrSo dE MESTrado ProfiSSioNal 
EM EdUcaÇÃo EScolar iNdÍGENa, Na UNiVErSidadE do ESTado do Pará, 
No PErÍodo dE 22/03/2022 a 18/08/2023, a(o) SErVidor(a) JocEliNa PicaN-
Ço rocHa, MaTrÍcUla Nº 57210513-1, ESPEcialiSTa EM EdUcaÇÃo claSSE ii, 
loTodo(a) No(a) EE Pácido dE caSTro, No MUNiciPio dE SaNTarÉM

Protocolo: 780498
coNcessÃo de LiceNÇa cUrso / ccVs
Portaria Nº 002381 / 2022 - saGeP - 31/03/2022
coNcEdEr licENÇa Para ParTiciPar do cUrSo dE MESTrado EM liN-
GUaGENS E SaBErES da aMaZÔNia, Na UNiVErSidadE fEdEral do 
Pará, No PErÍodo dE 21/03/2022 a 29/02/2024, a(o) SErVidor(a) 
JoÃo PaUlo GUiMarÃES MoNTEiro, MaTrÍcUla Nº 5902742-1, Pro-
fESSor claSSE i, loTado(a) No(a) EE rEUNida alBiNo cardoSo, No 
MUNicÍPio dE BraGaNÇa.

Protocolo: 780502

.

.

errata
.

errata ao 2º terMo aditiVo de PraZo do coNtrato Nº 040/2021
Publicado no do n° 34.915 do dia 31 de março de 2022
onde se lê: “vigência 01/02/2022 a 02/04/2022”
Leia-se: “vigência 31/01/2022 a 31/03/2022”
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-S E cUMPra-SE
Belém, 04 de abril de 2022.
Elieth de fátima da Silva Braga
Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 780818
errata ao 1º terMo aditiVo de PraZo do coNtrato Nº 040/2021
Publicado no do n° 34.755 do dia 03 de novembro de 2021
onde se lê: “vigência 03/11/2021 a 31/01/2022”
Leia-se: “vigência 02/11/2021 a 30/01/2022”
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-S E cUMPra-SE
Belém, 04 de abril de 2022.
Elieth de fátima da Silva Braga
Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 780803

.

.

diÁria
.

Portaria de diarias No. 52709/2022
oBJETiVo: Vistoria técnica para aprovação dos terrenos para construção 
de creches Padrão SEdUc nos Municípios de Tailândia, Eldorado dos ca-
rajás, canaã dos carajás, São Geraldo dos carajás, Piçarra e Barcarena.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM TailaNdia 04/04/2022 - 04/04/2022 Nº diárias: 0
TailaNdia Eldorado doS caraJaS 04/04/2022 - 06/04/2022 Nº diárias: 2
Eldorado doS caraJaS caNaa doS caraJaS 06/04/2022 - 
08/04/2022 Nº diárias: 2
caNaa doS caraJaS Sao GEraldo do araGUaia 08/04/2022 - 
09/04/2022 Nº diárias: 1
Sao GEraldo do araGUaia Picarra 09/04/2022 - 12/04/2022 Nº diárias: 3
Picarra BarcarENa 12/04/2022 - 14/04/2022 Nº diárias: 2
BarcarENa BElEM 14/04/2022 - 14/04/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: lUiZ flaVio da SilVa SaNTiaGo
cPf: 58760350253
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 780636
Portaria de diarias No. 52700/2022
oBJETiVo: rEaliZar aTENdiMENTo da dEMaNda dE EQUiPaMENToS 
dE MaTEriaUS PErMaNENTES da EEEM dr. alMir GaBriEl No MUNicÍ-
Pio dE oriXiMiNá.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTarEM / 04/04/2022 - 04/04/2022 Nº diárias: 0
SaNTarEM / oriXiMiNa / 04/04/2022 - 07/04/2022 Nº diárias: 3
oriXiMiNa / SaNTarEM / 07/04/2022 - 08/04/2022 Nº diárias: 1
SaNTarEM / BElEM / 08/04/2022 - 08/04/2022 Nº diárias: 0.5

NoME: JoSE MiGUEl da SilVa MiQUEli
MaTrÍcUla: 57211396
cPf: 64632830291
carGo/fUNÇÃo:
aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 780632
Portaria de diarias No. 52714/2022
oBJETiVo: rEaliZar TraBSlHo TÉcNico EM coNJUNTo coM a EQUi-
PE dE dE MUNiciPaliZaÇÃoPara faZEr lEVaNTaMENTo dE do cUM, 
ENTaÇÕES dE doMiNialidadE rEfErENTE aPoS iMÓVEiS ESTadUaiS 
EXiSTENTE NoMUNicÍPio QUE foraM MUNiciPaliZadoS.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTarEM / 04/04/2022 - 04/04/2022 Nº diárias: 0
SaNTarEM / alENQUEr / 04/04/2022 - 08/04/2022 Nº diárias: 4
alENQUEr / SaNTarEM / 08/04/2022 - 08/04/2022 Nº diárias: 0
SaNTarEM / BElEM / 08/04/2022 - 08/04/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: Maria do Socorro SaNTaNa MacHado dE lEao
MaTrÍcUla: 745154
cPf: 27909689268
carGo/fUNÇÃo:
EScr. daTiloG. rEf.iii / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 780634
Portaria de diarias No. 52697/2022
oBJETiVo: VErificar iN loco aS iNfoMaÇÕES da UrE dE aBaETE-
TrUBa aTraVÉS do ProcESSo 2021/1201900 NÃo cUMPriMENTo do 
acordo Por ParTE do GoVErNo MUNiciPal rEfErENTE ao TraNS-
PorTE EScolar (PETE) E aliMENTaÇÃo EScolar (PEaE) No MUNicÍPio 
dE aBaETETUBa.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / aBaETETUBa / 04/04/2022 - 08/04/2022 Nº diárias: 4
aBaETETUBa / BElEM / 08/04/2022 - 08/04/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: JoaNa fraNciSca VilHENa GoNcalVES
MaTrÍcUla: 57212620
cPf: 05657300297
carGo/fUNÇÃo:
NUTricioNiSTa / aTiV NiVEl SUPErior
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 780629
Portaria de diarias No. 52744/2022
oBJETiVo: diárias com objetivo de atuar na organização de entrega de materiais 
permanentes, limpeza e roçagem dos espaços da EETEPa de Xinguara/Pa.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / XiNGUara / 04/04/2022 - 08/04/2022 Nº diárias: 4
XiNGUara / BElEM / 08/04/2022 - 08/04/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: claUdiValdo MarQUES doS SaNToS
MaTrÍcUla: 6012620
cPf: 31939481287
carGo/fUNÇÃo:
SErVENTE / aTiV aPoio oPErac
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 780628
Portaria de diarias No. 52708/2022
oBJETiVo: Vistoria técnica para aprovação dos terrenos para construção 
de creches Padrão SEdUc nos Municípios de Tailândia, Eldorado dos ca-
rajás, canaã dos carajás, São Geraldo dos carajás, Piçarra e Barcarena.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM TailaNdia 04/04/2022 - 04/04/2022 Nº diárias: 0
TailaNdia Eldorado doS caraJaS 04/04/2022 - 06/04/2022 Nº diárias: 2
Eldorado doS caraJaS caNaa doS caraJaS 06/04/2022 - 
08/04/2022 Nº diárias: 2
caNaa doS caraJaS Sao GEraldo do araGUaia 08/04/2022 - 
09/04/2022 Nº diárias: 1
Sao GEraldo do araGUaia Picarra 09/04/2022 - 12/04/2022 Nº diárias: 3
Picarra BarcarENa 12/04/2022 - 14/04/2022 Nº diárias: 2
BarcarENa BElEM 14/04/2022 - 14/04/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: JUaN PaBlo doS SaNToS crUZ
cPf: 12319675795
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 780623
Portaria de diarias No. 52701/2022
oBJETiVo: EMiTir laUdo SoBrE ESTado dE doS BENS cadaSTradfoS 
No SiSTEMa SiSPaT/WEB coNSidEraNdo a SoliciTaÇÃo do ProcESSo 
2021/418341Para lEVaNTaMWENTo PaTriMoNial MoBiliário EMBaSara 
a aNaliSE coNVENio iMPlEMMENTaÇÃo MUNiciPaliZaÇÃo No ENSiNo 
fUNdaMENTal Na EE GETÚlio VarGaS, EE TroPical, EE iZaBEl Mara-
caiPE, BEM coMo rEaliZar ToMBaMENTo doS diVErSoS BENS PaTriMo-
NiaiS Na EE alBErTiNa BarrrEiroS No MUNiÇÍPio dE iTUPiraGa.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / iTUPiraNGa / 04/04/2022 - 08/04/2022 Nº diárias: 4
iTUPiraNGa / BElEM / 08/04/2022 - 08/04/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: MarcElo BaKEr SaNToS
MaTrÍcUla: 57213142
cPf: 25988182291
carGo/fUNÇÃo:
aUXiliar oPEracioNal / aTiV aPoio oPErac
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 780624
Portaria de diarias No. 52712/2022
oBJETiVo: Vistoria técnica para aprovação dos terrenos para construção 
de creches Padrão SEdUc nos Municípios de inhangapi, São domingos do 
capim, Santa Maria do Pará, Primavera, Quatipuru, São João de Pirabas, 
Salinópolis, Peixe Boi, igarapé açú e São francisco do Pará.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM iNHaNGaPi 04/04/2022 - 04/04/2022 Nº diárias: 0
iNHaNGaPi Sao doMiNGoS do caPiM 04/04/2022 - 05/04/2022 Nº diárias: 1
Sao doMiNGoS do caPiM SaNTa Maria do Para 05/04/2022 - 
06/04/2022 Nº diárias: 1
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SaNTa Maria do Para PriMaVEra 06/04/2022 - 08/04/2022 Nº diárias: 2
PriMaVEra QUaTiPUrU 08/04/2022 - 09/04/2022 Nº diárias: 1
QUaTiPUrU Sao Joao dE PiraBaS 09/04/2022 - 10/04/2022 Nº diárias: 1
Sao Joao dE PiraBaS SaliNoPoliS 10/04/2022 - 10/04/2022 Nº diárias: 0
SaliNoPoliS PEiXE-Boi 10/04/2022 - 11/04/2022 Nº diárias: 1
PEiXE-Boi iGaraPE-acU 11/04/2022 - 13/04/2022 Nº diárias: 2
iGaraPE-acU Sao fraNciSco do Para 13/04/2022 - 14/04/2022 Nº diárias: 1
Sao fraNciSco do Para BElEM 14/04/2022 - 14/04/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: adiMar PErEira MENEZES JUNior
cPf: 22926550200
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 780625
Portaria de diarias No. 52743/2022
oBJETiVo: Viagem com objetivo de fazer a coordenação, gerenciamento e 
levantamento situacional e estrutural; organizar a logística de entrega de 
materiais permanentes, limpeza e roçagem dos espaços para inauguração 
da EETEPa de Xinguara/Pa.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / XiNGUara / 04/04/2022 - 08/04/2022 Nº diárias: 4
XiNGUara / BElEM / 08/04/2022 - 08/04/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: roGErio Mira caVallEro dE QUEiroZ
MaTrÍcUla: 5947171
cPf: 63759314287
carGo/fUNÇÃo:
GErENTE / dirEcao
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 780626
Portaria de diarias No. 52654/2022
OBJETIVO: Conduzir o técnico da DRTI para realizar fiscalização da obra re-
ferente a ata de Transformadores no centro integrado do Baixo Tocantins, 
localizada no Município de cametá.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / caMETa / 31/03/2022 - 31/03/2022 Nº diárias: 0
caMETa / BElEM / 31/03/2022 - 01/04/2022 Nº diárias: 1.5
NoME: claUdio oliVEira NEGrEiroS
MaTrÍcUla: 942073
cPf: 25942786291
carGo/fUNÇÃo:
SErVENTE / aTiV aPoio oPErac
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 780602
Portaria de diarias No. 52656/2022
oBJETiVo: Visita na Escola da comunidade da fazenda, localizada no Mu-
nicípio de colares.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / colarES / 31/03/2022 - 31/03/2022 Nº diárias: 0
colarES / BElEM / 31/03/2022 - 31/03/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: diEGo alEXaNdrE fErrEira dE SoUZa
MaTrÍcUla: 57234200
cPf: 96960434220
carGo/fUNÇÃo:
aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 780603
Portaria de diarias No. 52599/2022
oBJETiVo: rEaliZar loGÍSTica doS ESPaÇoS PEdaGÓGicoS, BrM 
coMo coNdUZir E EXMo. Sr. GoVErNador Na rEiNaUGUraÇÃo da 
EEEfM Prof. BáSilio dE carValHo No MUNiÍPio dE aBaETETUBa.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM aBaETETUBa 28/03/2022 - 31/03/2022 Nº diárias: 3
aBaETETUBa BElEM 31/03/2022 - 31/03/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: BElMiro SoarES caMPElo NETo
cPf: 25410440200
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 780604
Portaria de diarias No. 52730/2022
oBJETiVo: realizar vistoria na EEEf Bartolomeu dias, distrito castelo dos 
sonhos (itaituba) e ETPP (Novo Progresso).
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / iTaiTUBa / 04/04/2022 - 04/04/2022 Nº diárias: 0
iTaiTUBa / NoVo ProGrESSo / 04/04/2022 - 05/04/2022 Nº diárias: 1
NoVo ProGrESSo / iTaiTUBa / 05/04/2022 - 06/04/2022 Nº diárias: 1
iTaiTUBa / BElEM / 06/04/2022 - 08/04/2022 Nº diárias: 2.5
NoME: flaVio ValBErTo BarrioNUEVo rodriGUES
MaTrÍcUla: 5960969
cPf: 02295325277
carGo/fUNÇÃo:
TEcNico EM GESTao dE iNfra-ESTrUTUra / aTiV NiVEl SUPErior
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 780605
Portaria de diarias No. 52731/2022
oBJETiVo: realizar visita na EEEf Bartolomeu dias, distrito castelo dos 
sonhos (itaituba) e ETPP (Novo Progresso).
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / iTaiTUBa / 04/04/2022 - 04/04/2022 Nº diárias: 0
iTaiTUBa / NoVo ProGrESSo / 04/04/2022 - 05/04/2022 Nº diárias: 1
NoVo ProGrESSo / iTaiTUBa / 05/04/2022 - 06/04/2022 Nº diárias: 1
iTaiTUBa / BElEM / 06/04/2022 - 08/04/2022 Nº diárias: 2.5
NoME: faEK PEdro KHoUrY NETo
MaTrÍcUla: 628654
cPf: 15254356200
carGo/fUNÇÃo:
EScr. daTiloG. rEf.iii / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 780607

Portaria de diarias No. 52733/2022
oBJETiVo: fiscalização de reforma na EEEfM dep. américo Pereira de 
lima, localizada no Muncípio de Juruti.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTarEM / 04/04/2022 - 04/04/2022 Nº diárias: 0
SaNTarEM / JUrUTi / 04/04/2022 - 06/04/2022 Nº diárias: 2
JUrUTi / SaNTarEM / 06/04/2022 - 07/04/2022 Nº diárias: 1
SaNTarEM / BElEM / 07/04/2022 - 07/04/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: EdUardo dioNiSio PaMPloNa da SilVa JUNior
MaTrÍcUla: 57211250
cPf: 38117762234
carGo/fUNÇÃo:
ENG. ciVil / aTiV NiVEl SUPErior
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 780608
Portaria de diarias No. 52711/2022
oBJETiVo: Vistoria técnica para aprovação dos terrenos para construção 
de creches Padrão SEdUc nos Municípios de inhangapi, São domingos do 
capim, Santa Maria do Pará, Primavera, Quatipuru, São João de Pirabas, 
Salinópolis, Peixe Boi, igarapé açú e São francisco do Pará.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM iNHaNGaPi 04/04/2022 - 04/04/2022 Nº diárias: 0
iNHaNGaPi Sao doMiNGoS do caPiM 04/04/2022 - 05/04/2022 Nº diárias: 1
Sao doMiNGoS do caPiM SaNTa Maria do Para 05/04/2022 - 
06/04/2022 Nº diárias: 1
SaNTa Maria do Para PriMaVEra 06/04/2022 - 08/04/2022 Nº diárias: 2
PriMaVEra QUaTiPUrU 08/04/2022 - 09/04/2022 Nº diárias: 1
QUaTiPUrU Sao Joao dE PiraBaS 09/04/2022 - 10/04/2022 Nº diárias: 1
Sao Joao dE PiraBaS SaliNoPoliS 10/04/2022 - 10/04/2022 Nº diárias: 0
SaliNoPoliS PEiXE-Boi 10/04/2022 - 11/04/2022 Nº diárias: 1
PEiXE-Boi iGaraPE-acU 11/04/2022 - 13/04/2022 Nº diárias: 2
iGaraPE-acU Sao fraNciSco do Para 13/04/2022 - 14/04/2022 Nº diárias: 1
Sao fraNciSco do Para BElEM 14/04/2022 - 14/04/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: alaN PiNTo MoraES
cPf: 98303570234
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 780620
Portaria de diarias No. 52710/2022
oBJETiVo: Vistoria técnica para aprovação dos terrenos para construção 
de creches Padrão SEdUc nos Municípios de inhangapi, São domingos do 
capim, Santa Maria do Pará, Primavera, Quatipuru, São João de Pirabas, 
Salinópolis, Peixe Boi, igarapé açú e São francisco do Pará.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM iNHaNGaPi 04/04/2022 - 04/04/2022 Nº diárias: 0
iNHaNGaPi Sao doMiNGoS do caPiM 04/04/2022 - 05/04/2022 Nº diárias: 1
Sao doMiNGoS do caPiM SaNTa Maria do Para 05/04/2022 - 
06/04/2022 Nº diárias: 1
SaNTa Maria do Para PriMaVEra 06/04/2022 - 08/04/2022 Nº diárias: 2
PriMaVEra QUaTiPUrU 08/04/2022 - 09/04/2022 Nº diárias: 1
QUaTiPUrU Sao Joao dE PiraBaS 09/04/2022 - 10/04/2022 Nº diárias: 1
Sao Joao dE PiraBaS SaliNoPoliS 10/04/2022 - 10/04/2022 Nº diárias: 0
SaliNoPoliS PEiXE-Boi 10/04/2022 - 11/04/2022 Nº diárias: 1
PEiXE-Boi iGaraPE-acU 11/04/2022 - 13/04/2022 Nº diárias: 2
iGaraPE-acU Sao fraNciSco do Para 13/04/2022 - 14/04/2022 Nº diárias: 1
Sao fraNciSco do Para BElEM 14/04/2022 - 14/04/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: JoaQUiM aNToNio MoNTEiro NETo
cPf: 18622828204
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 780621
.

oUtras MatÉrias
.

LiceNÇa esPeciaL
Portaria Nº.2391/2022 de 31/03/2022
Nome:EdiNETE MElo daS cHaGaS
Matrícula:57194056/2cargo:Tecnico em Educação
lotação:EEEfM São francisco Xavier/abaetetuba
Período:01/04/22 a 30/05/22
Triênios:01/02/00 a 31/03/03
Portaria Nº.2509/2022 de 04/04/2022
Nome:EdiNETE MElo daS cHaGaS
Matrícula:57194056/2cargo:Tecnico em Educação
lotação:EEEfM São francisco Xavier/abaetetuba
Período:31/05/22 a 29/06/22
Triênios:01/02/03 a 31/01/06
Portaria Nº.2374/2022 de 30/03/2022
Nome:aNTÔNio TaVarES da coNcEiÇÃo
Matrícula:5841364/2cargo:Professor
lotação:EEEM Profº raimundo laureano da Silva Souza/Paragominas
Período:19/02/22 a 19/04/22 – 20/04/22 a 18/06/22
Triênios:16/02/10 a 15/02/13 – 16/02/13 a 15/02/16
aProVaÇÃo EScala dE fEriaS
Portaria Nº.:2406/2022 de 01/04/2022
Nome: claUdia dE JESUS NUNES PiMENTEl MorEira
Matrícula:5845793/3 Período:04/05/22 à 17/06/22 Exercício:2022
Unidade:EE Paulino de Brito/Belém
Portaria Nº.:2407/2022 de 01/04/2022
Nome: claUdia roBErTa BaraTa PUrcEll da coSTa
Matrícula:54180679/2 Período:02/05/22 à 15/06/22 Exercício:2022
Unidade:EE Paulo Maranhão/Belém
Portaria Nº.:2501/2022 de 01/04/2022
Nome: MoNica criSTiNa coSTa MacEdo
Matrícula:57208769/1 Período:23/05/22 à 06/07/22 Exercício:2021
Unidade:EEEf Santa Terezinha/Belém
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Portaria Nº.:2500/2022 de 01/04/2022
Nome: Maria daS GraÇaS laMEira dE oliVEira
Matrícula:5229987/3 Período:01/04/22 à 15/05/22 Exercício:2021
Unidade:EEEf casa da criança Santa ines/Belém
Portaria Nº.:2403/2022 de 01/04/2022
Nome: PErSida MacHado da coNcEiÇÃo
Matrícula:5888876/1 Período:01/06/22 à 15/07/22 Exercício:2022
Unidade:EE Paulino de Brito/Belém
Portaria Nº.:2404/2022 de 01/04/2022
Nome: lilia MoNTEiro da SilVa
Matrícula:57214435/1 Período:01/06/22 à 30/06/22 Exercício:2022
Unidade:EE Paulino de Brito/Belém
Portaria Nº.:2405/2022 de 01/04/2022
Nome: lUcia EMilia MENdoNÇa ToMaS
Matrícula:317330/2 Período:06/06/22 à 20/07/22 Exercício:2022
Unidade:centro de Educ de Jov e adul Prof luiz octavio/Belém
Portaria Nº.:2425/2022 de 01/04/2022
Nome: aliaNNE oliVEira SaNToS SoUZa
Matrícula:57175181/2 Período:17/06/22 à 31/07/22 Exercício:2021
Unidade:EE Prof luci correa de araujo/ananindeua
Portaria Nº.:2426/2022 de 01/04/2022
Nome: iSa lUcia GoMES dE BriTo
Matrícula:753467/1 Período:01/06/22 à 30/06/22 Exercício:2022
Unidade:EE Jonathas Pontes athias/Belém
Portaria Nº.:554/2021 de 08/09/2021
Nome:JEaNNE do NaSciMENTo E NaSciMENTo
Matrícula:5822726/2 Período:24/11/21 à 07/01/22Exercício:2021
Unidade:EE dom Bosco/Salinópolis
torNar seM eFeito
Portaria Nº.:2390/2022 de 31/03/2022
Tornar sem efeito a PorTaria Nº 2336/2022 de 28/03/2022, que 
concedeu 60 dias de licença especial, no período de 01/04/2022 à 
30/05/2022,referente ao trienio 10/03/2008 a 09/03/2011, a servidora 
EdiNETE MElo daS cHaGaS,matricula 57194056/2,Tecnico em 
Educação,lotada na EEEfM São francisco Xavier/abaetetuba.
Portaria Nº.:2508/2022 de 04/04/2022
Tornar sem efeito a PorTaria Nº 2337/2022 de 28/03/2022, que 
concedeu 30 dias de licença especial, no período de 31/05/2022 à 
29/06/2022,referente ao trienio 19/04/2013 a 18/04/2016, a servidora 
EdiNETE MElo daS cHaGaS,matricula 57194056/2,Tecnico em 
Educação,lotada na EEEfM São francisco Xavier/abaetetuba.
Portaria Nº.:2368/2022 de 30/03/2022
Tornar sem efeito a PorTaria Nº 0037/2022 de 11/01/2022, que concedeu 
férias, no período de 01/07/2022 à 30/07/2022, o servidor diEGo dE 
aZEVEdo PiNTo,matricula 57218189/1,assistente administrativo,lotado 
na 55 URE/Santarem, referente ao exercício de 2022, para fins de 
regularização funcional.
Portaria Nº.: 2163/2022 de 24/03/2022
Tornar sem efeito a PorTaria Nº 00073/2022 de 12/01/2022, que 
concedeu 45 dias de férias, no período de 01/07/2022 a 14/08/2022, a 
servidora VaNUZa caMPoS riBEiro , matricula nº 57210511/1, Espec. 
em Educação, lotada na EE. antonio Batista Belo de carvalho/Santarém, 
referente ao exercício de 2022, para fins de regularização funcional.
errata
errata da Portaria Nº.:2349/2022 de 29/03/2022
Nome:JoSE ricardo doS SaNToS
onde se lê:Período:20/03/22 a 03/05/22
Leia-se:Período:22/03/22 a 05/05/22
Publicada no Diário Oficial nº 34.917/2022 de 01/04/2022
errata na Publicação da Portaria Nº.:1022/2022 de 29/03/2022
Nome: fErNaNda NaTHalia fErrEira GoMES
onde se lê:ii- coNcEdEr, (146) dias restantes de licença Maternidade 
por Adoção, no periodo de 10/05/2018 a 05/11/2018, para fins de regu-
larização funcional.
Leia-se:coNcEdEr, (146) dias restantes de licença Maternidade por ado-
ção, no periodo de 10/12/2018 a 04/05/2019, para fins de regularização 
funcional. Publicada no Diário Oficial nº.34915 de 31/03/2022
errata da Portaria Nº.:001/2022 de 04/01/2022
Nome:roSaNGEla Maria fErrEira MoUSiNHo
onde se lê:Exercício:2021
Leia-se:Exercício:2022
Publicada no Diário Oficial nº.34.833/2022 de 17/01/2022
errata da Portaria Nº.:2207/2022 de 25/03/2022
Nome:TElMa SUElY liMa dE SoUSa
onde se lê:Período:01/07/2021 a 30/07/2021
Leia-se:Período:01/07/2022 a 30/07/2022
Publicada no Diário Oficial nº.34917/22 de 01/04/2022

Protocolo: 780805
..

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

.

.

errata
.

errata da PUBLicaÇÃo da errata de cLÁUsULa ao coNtra-
to Nº 02/2022-UePa Pae Nº 2022/99946-UePa
coNtratado: sr. arMaNdo Ferreira rodriGUes FiLHo
contrato nº 02/2022
onde se lê:
cláUSUla SEGUNda – da ViGÊNcia
2.1 – o prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) me-
ses, tendo início na data de 04 de março de 2022 e encerramen-
to 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.
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 abril de 2022 e encerramento em 03 de abril 
de 2023, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, atra-
vés de Termo aditivo, até o limite permitido na lei 8.666/93, desde que 
haja interesse de ambas as partes.
Diário Oficial Nº. 34.911, de 29 de março de 2022. Protocolo: 777575

Protocolo: 780482
errata da PUBLicaÇÃo ao coNtrato Nº 02/2022-UePa
Pae Nº 2022/99946-UePa
coNTraTado: Sr. arMaNdo fErrEira rodriGUES filHo
contrato nº 02/2022
oNde se LÊ:
iNÍcio da ViGÊNcia: 04/03/2022
TÉrMiNo da ViGÊNcia: 03/03/2023
Leia-se:
iNÍcio da ViGÊNcia: 04/04/2022
TÉrMiNo da ViGÊNcia: 03/04/2023
Diário Oficial Nº. 34.911, de 29 de março de 2022.
Protocolo: 777574

Protocolo: 780484
.

aPostiLaMeNto
.

aPostiLaMeNto
Nº do coNtrato/eXercÍcio: 033/2019
Pae oriGiNÁrio Nº 2019/133395-UePa
Nº do aPoSTilaMENTo: 13/2022
daTa dE aSSiNaTUra: 04/04/2022
oBJETo do aPoSTilaMENTo: o presente termo de apostilamento tem 
como objetivo a alteração do disposto na cláUSUla TErcEira – doTa-
ÇÃo orÇaMENTaria, do 2º Termo aditivo ao contrato nº 033/2019, para 
SUBSTiTUiÇÃo da funcional Programática 74201.12.364.1506.8868 pas-
sando para a funcional: 74201.12.364.1506.8870, que viabiliza a realiza-
ção da despesa contratual, conforme abaixo
funcional Programática: 48101.19.364.1506.8866
Natureza de despesa: 339039 fonte: 0102
ParTES: UNiVErSidadE do ESTado do Pará e aMBiENTal SErViÇoS 
E TraNSPorTE dE rESÍdUoS EirEli
 fUNdaMENTo lEGal: §8º do art. 65, da lei federal nº 8.666/93
Belém (Pa),04 de abril de 2022
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
ordENador rESPoNSáVEl

Protocolo: 780537
.

sUPriMeNto de FUNdo
.

sUPriMeNto de FUNdo
Portaria N° 1041/2022, de 04 de aBriL de 2022.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data do pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: coordENador dE caMPUS dE iNTErioriZaÇÃo
Nome: KaTia Maria doS SaNToS MElo
Matrícula funcional: 57193314/ 1
Valor: r$ 2.500,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8870
fonte: 0102
339030_ r$ 2.500,00
ordenador responsável
carloS JoSE caPEla BiSPo
Pró-reitor de Gestão e Planejamento.

Protocolo: 780585
..

diÁria
.

coNcessÃo de diÁrias
(art. 145, § 1º e art. nº 146 da Lei n.º 5.810, de 24.01.1994)
Portaria N° 1050/2022, de 04 de abril 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: BarcarENa-Pa
NoME do SErVidor: PaBlo lUiS Baia fiGUEirEdo
id. fUNcioNal: 5942295/2
carGo: ProfESSor aUXiliar
daTa iNicio: 18.04.2022
daTa TÉrMiNo: 06.05.2022
QUaNTidadE: 18,5 (dezoito e meia)
Portaria N° 1051/2022, de 04 de abril 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: coNc. do araGUaia-Pa
NoME do SErVidor: PaTricia dE oliVEira NUNES
id. fUNcioNal: 80015603/1
carGo: ProfESSor SUBSTiTUTo
daTa iNicio: 18.04.2022
daTa TÉrMiNo: 06.05.2022
QUaNTidadE: 18,5 (dezoito e meia)
Portaria N° 1052/2022, de 04 de abril de 2022.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: ministrar disciplina.
oriGEM: BElÉM-Pa
dESTiNo: caSTaNHal-Pa
NoME do SErVidor: alBErTo carloS dE MElo liMa
id. fUNcioNal: 57193277/1
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carGo: ProfESSor adJUNTo
daTa iNicio: 25.04.2022
daTa TÉrMiNo: 07.05.2022
QUaNTidadE: 6,0 (seis)
Portaria N° 1053/2022, de 04 de abril de 2022.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: ministrar disciplina.
oriGEM: BElÉM-Pa
dESTiNo: alTaMira-Pa
NoME do SErVidor: aNa JUlia SoarES da SilVa BarBoSa
id. fUNcioNal: 57193188/1
carGo: ProfESSor aSSiSTENTE
daTa iNicio: 24.04.2022
daTa TÉrMiNo: 03.05.2022
QUaNTidadE: 9,5 (nove e meia)
Portaria N° 1054/2022, de 04 de abril 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: SÃo MiGUEl do GUaMá-Pa
NoME do SErVidor: JErUSa BarroS MiraNda
id. fUNcioNal: 5933169/2
carGo: ProfESSor SUBSTiTUTo
daTa iNicio: 21.02.2022
daTa TÉrMiNo: 12.03.2022
QUaNTidadE: 19,5 (dezenove e meia)
Portaria N° 1055/2022, de 04 de abril de 2022.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: ministrar disciplina pelo forma Pará.
oriGEM: BElÉM-Pa
dESTiNo: diSTriTo dE icoaraci-Pa
NoME do SErVidor: Marco aNToNio da coSTa caMElo
id. fUNcioNal: 5091349/2
carGo: ProfESSor adJUNTo
daTa iNicio: 04.01.2022
daTa TÉrMiNo: 08.01.2022
QUaNTidadE: 4,5 (quatro e meia)
Portaria N° 1056/2022, de 04 de abril de 2022.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: ministrar disciplina pelo forma Pará.
oriGEM: BElÉM-Pa
dESTiNo: cUrUÇa-Pa
NoME do SErVidor: aNa caroliNE GUEdES SoUZa MarTiNS
id. fUNcioNal: 5888460/3
carGo: ProfESSor SUBSTiTUTo
daTa iNicio: 12.12.2021
daTa TÉrMiNo: 19.12.2021
QUaNTidadE: 7,5 (sete e meia)
Portaria N° 1057/2022, de 04 de abril de 2022.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: ministrar disciplina pelo forma Pará.
oriGEM: BElÉM-Pa
dESTiNo: MaraBá-Pa
NoME do SErVidor: BrUNa alMEida da SilVa
id. fUNcioNal: 5903553/2
carGo: ProfESSor aSSiSTENTE
daTa iNicio: 24.03.2022
daTa TÉrMiNo: 24.03.2022
QUaNTidadE: 0,5 (meia)
Portaria N° 1058/2022, de 04 de abril de 2022.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: ministrar disciplina pelo forma Pará.
oriGEM: BElÉM-Pa
dESTiNo: cUrUÇa-Pa
NoME do SErVidor: Maria liracY BaTiSTa dE SoUZa
id. fUNcioNal: 103527/2
carGo: ProfESSor adJUNTo
daTa iNicio: 06.03.2022
daTa TÉrMiNo: 13.03.2022
QUaNTidadE: 7,5 (sete e meia)
Portaria N° 1059/2022, de 04 de abril de 2022.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: ministrar disciplina pelo forma Pará.
oriGEM: BElÉM-Pa
dESTiNo: diSTriTo dE MoSQUEiro-Pa
NoME do SErVidor: rafaEl ViTTi MoTa
id. fUNcioNal: 5908582/2
carGo: ProfESSor aSiSTENTE
daTa iNicio: 21.03.2022
daTa TÉrMiNo: 26.03.2022
QUaNTidadE: 5,5 (cinco e meia)
Portaria N° 1062/2022, de 04 de abril de 2022.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: ministrar disciplina pelo forma Pará.
oriGEM: BElÉM-Pa
dESTiNo: diSTriTo dE MoSQUEiro-Pa
NoME do SErVidor: VaNdErSoN VaScoNcEloS daNTaS

id. fUNcioNal: 5922668/1
carGo: ProfESSor aUXiliar
daTa iNicio: 28.03.2022
daTa TÉrMiNo: 02.04.2022
QUaNTidadE: 5,5 (cinco e meia)
Portaria N° 1063/2022, de 04 de abril de 2022.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: ministrar disciplina pelo forma Pará.
oriGEM: BElÉM-Pa
dESTiNo: diSTriTo dE icoaraci-Pa
NoME do SErVidor: VaNdErSoN VaScoNcEloS daNTaS
id. fUNcioNal: 5922668/1
carGo: ProfESSor aUXiliar
daTa iNicio: 24.03.2022
daTa TÉrMiNo: 24.03.2022
QUaNTidadE: 0,5 (meia)
Portaria N° 1064/2022, de 04 de abril de 2022.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: ministrar disciplina pelo forma Pará.
oriGEM: BElÉM-Pa
dESTiNo: cUrUÇa-Pa
NoME do SErVidor: raiMUNdo SErGio dE fariaS JUNior
id. fUNcioNal: 57208590/2
carGo: ProfESSor adJUNTo
daTa iNicio: 20.12.2021
daTa TÉrMiNo: 25.12.2021
QUaNTidadE: 5,5 (cinco e meia)
Portaria N° 1065/2022, de 04 de abril de 2022.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: ministrar disciplina pelo forma Pará.
oriGEM: BElÉM-Pa
dESTiNo: SaliNÓPoliS-Pa
NoME do SErVidor: BrUNa alMEida da SilVa
id. fUNcioNal: 5903553/2
carGo: ProfESSor aSSiSTENTE
daTa iNicio: 21.03.2022
daTa TÉrMiNo: 23.03.2022
QUaNTidadE: 2,5 (duas e meia)
Portaria N° 1066/2022, de 04 de abril de 2022.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: ministrar disciplina pelo forma Pará.
oriGEM: BElÉM-Pa
dESTiNo: SaliNÓPoliS-Pa
NoME do SErVidor: VaNdErSoN VaScoNcEloS daNTaS
id. fUNcioNal: 5922668/1
carGo: ProfESSor aUXiliar
daTa iNicio: 21.03.2022
daTa TÉrMiNo: 23.03.2022
QUaNTidadE: 2,5 (duas e meia)
NEiValdo fialHo do NaSciMENTo
ordENador

Protocolo: 780551
.

oUtras MatÉrias
.

terMo reVoGaÇÃo editaL Nº 37/2022 – UePa
Processo seLetiVo siMPLiFicado de caNdidatos Para Pres-
taÇÃo de serViÇo ParFor, coNVÊNio N° 879533/2018
OBJETO: Revogação do Edital do processo seletivo simplificado edital nº 
37/2022, Parfor.
JUSTificaTiVa: a universidade do Estado do Pará, coNSidEraNdo que o edi-
tal nº 37/2022, divulgado em 01/04/2022 não previu, detalhadamente, os re-
quisitos e atribuições dos cargos envolvidos; coNSidEraNdo a necessidade de 
nova análise de perfil dos cargos envolvidos, CONSIDERANDO que o Edital não 
pode ser mantido sob pena de se proceder a escolha inócua que não atenderá 
às necessidades do Projeto Parfor; rESolVE, revogar o Edital para que um 
novo processo seletivo adequado às necessidades do Projeto possa ser realizado. 
Todas as inscrições já realizadas até a data deste Termo de revogação serão anu-
ladas e ficarão sem qualquer efeito, de forma que os candidatos que já enviaram 
a documentação para a primeira fase do processo seletivo (análise de currícu-
lo) terão os documentos devolvidos. assim, nenhum ato praticado no âmbito 
do Edital 37/2022 (ora revogado) será aproveitado, de forma que os documentos 
enviados não serão considerados para efeito do novo processo seletivo
daTa da rEVoGaÇÃo:01/04/2022
foro: Belém-Pará
ENTE PÚBlico:
cNPJ/Mf: 34.860.833/0001-44
razão Social: UNiVErSidadE do ESTado do Pará – UEPa
cEP: 66050-340
logradouro: rua do Una, nº 156
Bairro: Telégrafo
 cidade: Belém
Uf: Pará
Telefone: (91) 3299-2200
dados do responsável pela Parte: clay anderson Nunes chagas
Belém/Pa, 04 de abril de 2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado o Pará

Protocolo: 780567
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..

secretaria de estado de 
assistÊNcia sociaL,
traBaLHo, eMPreGo e reNda

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 294/2022 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTENcia Social,TraBalHo,EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019,Publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019
considerando o Processo nº 2022/333342
rESolVE:
autorizar o pagamento de 04 e ½ (QUaTro e meia) diárias Para cada 
SErVidor ciTado aBaiXo:
Maria de Nazaré cardoso costa da rocha, diretora, Matrícula: 80845759/3, 
cPf: 207.416.932-91, irlan Santos raiol, Nutricionista, Matrícula: 
3542693/1,  cPf: 006.030.572-09 E alBErTo alMEida coNSolaÇÃo, 
MaT. 5906463/1 ,MoToriSTa os quais se deslocarão ao município de Ulia-
nópolis/Pa E XiNGUara/Pa no período de 05/04 a 09/04/2022, coM oB-
JETiVo dE ProMoVEr a iNclUSÃo Socio ProdUTiVa daS faMiliaS EM 
VUlNEraBilidadE Social EM UliaNoPoliS/Pa E ENTrEGa da coZiNHa 
coMUNiTaria No MUNiciPio dE XiNGUara/Pa.
autorizar o pagamento de 03 e ½ (TrES e meia) diárias Para cada SEr-
Vidor ciTado aBaiXo:
roSaNa dE MoraES BElo ,coordENadora, MaT.5946689/1, QUE SE
dESlocará ao MUNiciPio dE UliaNoPoliS/Pa No PEriodo dE 05/04/ 
a 08/04/2022, coM oBJETiVo dE ProMoVEr a iNclUSÃo Socio Pro-
dUTiVa daS faMiliaS EM SiTUaÇÃo dE VUlNEraBilidadE Social No 
MUNiciPio dE UliaNoPoliS/Pa.
dotação orçamentária:
43101- 08.244.1505.8397 0101006357 247.170 3390314
43101- 08.244.1505.7678 0101006357 261.877 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
01 de aBril 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 295/2022 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTENcia Social,TraBalHo,EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019,Publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019
considerando o Processo nº 2022/386267
rESolVE:
autorizar o pagamento de 06 e ½ (SEiS e meia) diárias Para cada SEr-
Vidor ciTado aBaiXo:
conselheiro Jose ocean Nunus rodrigues - cPf: 482.084.422-91 e o Servi-
dor Benedito Pimentel Junior - cPf: 683.369.262-91 no trecho Belém/aca-
rá/concordia do Pará/Pa no Período 03/4/2022 até 09/04/2022.coM oB-
JETiVo dE aSSESoraMENTo ao coNSElHo MUNiciPal dE aSiSTENcia.
Classificação Orçamentária:
87101- 08.422.1505.8402 0107006357/0101 253.896 339014/36
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
01 de aBril 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 297/2022 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTENcia Social,TraBalHo,EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019,Publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019
considerando o Processo nº 2022/359746
rESolVE:
autorizar o pagamento de ½ ( meia) diárias Para cada SErVidor ciTa-
do aBaiXo:
Maria EliZaBETE coElHo daS NEVES,MaT: 5151430 QUE ira rEaliZar
ViaGEM Para BarcarENa No PEriodo dE 31/03/22022, coM oBJETiVo 
dE dESliGar USUaria, oNdE o MoToriSTa claUdEMir SiNVal Padi-
lHa TEiXEira , MaT 5907277/1 rEaliZara o dESlocaMENTo.
dotação orçamentária:
87101- 08.244.1505-8860 0107006357 216.582 3390 14
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
01 de aBril 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1

Protocolo: 780579

.

oUtras MatÉrias
.

terMo de rescisÃo UNiLateraL do coNtrato Nº 08/2021
Processo: 2021/912469
oBJETo: a contratante resolve, em conformidade com o artigo 79, inciso 
i, da lei 8.666/93, rESciNdir o contrato administrativo nº 08/2021, re-
ferente ao Processo Nº 2021/912469, cujo objeto é a aquisição de Equi-
pamentos de refrigeração industrial (freezer vertical, freezer horizontal, 
purificador de água, caixa térmica e mesa-pia) a fim de atender a demanda 
do contrato de repasse nº. 813520/2014, para atender a Modernização 
de centrais de recebimento de Produtos da agricultura familiar, conforme 
demanda do convênio/SicoNV nº. 813520/2014, anexo i do Edital do 
Pregão Eletrônico nº 18/2020 - SEaSTEr.
data de assinatura: 24 de março de 2021
contratado: oNE coMErcial- EirEli
cNPJ: 19.658.645/0001-44
End: Ed. TrEHd officE HoME, Jardim Goiás, rua 72, nº 325, Qd.c-14, 
lT.10/13,Sl.1803 – GoiaNia-Go, cEP: 47.805-480
ordenador: inocencio renato Gasparim
Mat. 5945555/1

Protocolo: 780410
..

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO 
SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 309/2022-GaB/Pres.BeLÉM, 29 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 e pelos dispositivos da 
lei nº 5.810/94.considerando o Memorando nº 11/2022-cSPad-1 de 25/03/2022 
e os despachos da coordenadora da aSPad e do Presidente da faSEPa de 
25/03/2022;r E S o l V E:art. 1º. ProrroGar, com base no parágrafo único 
do art. 201, o prazo apuratório da Sindicância Punitiva nº 09/2022 (Processo 
nº 2019/436350), legitimada pela PorTaria Nº 201/2022-GaB-PrES de 
23/02/2022 (doE nº 34.879 de 03/03/2022), por mais 30 (trinta) dias a contar 
de 05/04/2022.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: 778611
.

errata
.

errata da Portaria Nº 247/2022, publicada no doe nº 34.894 de
 17/03/2021,
onde se lê: PorTaria  nº 247 de 14  de março de 2022
Leia-se: PorTaria  nº 323  de 14 de março de 2022
luiz celso da Silva-Presidente-faSEPa

Protocolo: 780295
.

FÉrias
.

Portaria N°322/2022-daF/GrH de 01 de abril de 2022
coNcEdEr,de acordo com o art.74 da lei5.810,de 24.01.94,30(trinta)dias 
de férias consecutivos,aos servidores abaixo relacionados:

aida Maria Santos de Souza 21/22 01/05/2022 30/05/2022
aleixo ferreira 21/22 01/05/2022 30/05/2022

alessandra do Socorro roma cardoso 21/22 16/05/2022 14/06/2022
alex couto Gonçalves 21/22 16/05/2022 14/06/2022

alteme Brito de aquino 20/21 01/05/2022 30/05/2022
ana lucia da Silva azevedo 20/21 16/05/2022 14/06/2022
ana Priscila Barroso da Silva 21/22 06/05/2022 04/06/2022

andrei Miranda da Silva 21/22 16/05/2022 14/06/2022
antonio Hugo da costa lima 21/22 15/05/2022 13/06/2022
Benedito fonseca Bittencourt 21/22 10/05/2022 08/06/2022

carlos alberto Vilhena do Nascimento 21/22 05/05/2022 03/06/2022
celinaldo Waughan Sardinha 20/21 01/05/2022 30/05/2022
claudenisse Silva de freitas 21/22 01/05/2022 30/05/2022

claudia lopes Pinto 20/21 02/05/2022 31/05/2022
conceicao alves da Silva 21/22 16/05/2022 14/06/2022

dellivio castro Sacramento 20/21 16/05/2022 14/06/2022
Edimara caroline rodrigues do Nascimento 20/21 01/05/2022 30/05/2022

Edivana do Socorro Bastos da Silva 21/22 02/05/2022 31/05/2022
Eduardo Nazareno do Nascimento Junior 20/21 01/05/2022 30/05/2022

Elisangela Santos Martins 21/22 05/05/2022 03/06/2022
Elizabeth alves avelar 21/22 15/05/2022 13/06/2022

Emerson das Gracas Valadares 21/22 02/05/2022 31/05/2022
fernanda Serra Beserra 20/21 19/05/2022 17/06/2022
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flavia Nagla Sousa Nascimento 21/22 15/05/2022 13/06/2022
Gilberto ribeiro de oliveira 20/21 01/05/2022 30/05/2022

Grace Pontes Gadelha rocha 21/22 16/05/2022 30/05/2022
Grace Vania Mota dos Santos 21/22 02/05/2022 31/05/2022

Helena lucia rosario de Macedo 21/22 16/05/2022 14/06/2022
Jacileia Borges cardoso 21/22 01/05/2022 30/05/2022

Jhaddy adlai Soares de Souza 21/22 02/05/2022 31/05/2022
Jean Paulo Souza da Silva 21/22 25/05/2022 23/06/2022

Joel Pereira da Silva 21/22 02/05/2022 31/05/2022
Jorge luiz Barbosa Pires 21/22 01/05/2022 30/05/2022
Jorgete abreu figueiredo 21/22 01/05/2022 30/05/2022

Josafa Jorge Siqueira lima 20/21 16/05/2022 14/06/2022
Jose carlos ferreira lira 20/21 01/05/2022 30/05/2022

Jose divino Silva 21/22 02/05/2022 31/05/2022
Josue francerry Melo Guedes 20/21 02/05/2022 31/05/2022
Julio cesar c do Nascimento 20/20 16/05/2022 14/06/2022

leidyane  Kellen Souza Henriques 21/22 16/05/2022 14/06/2022
lilian Mello Monteiro 21/22 01/05/2022 30/05/2022

lorena  Mendonça Gentil 19/20 02/05/2022 31/05/2022
lucivaldo conceição do carmo 21/22 16/05/2022 14/06/2022

luis Sergio ferreira Mota 21/22 02/05/2022 31/05/2022
Manoel dos Santos Pereira 20/21 01/05/2022 30/05/2022

Marcelo carlos da conceição Santos 20/21 01/05/2022 30/05/2022
Marco antonio ramos de Moraes 20/21 02/05/2022 31/05/2022

Maria carmelita carneiro dos Santos 21/22 01/05/2022 30/05/2022
Marluce Souza de oliveira 21/22 16/05/2022 14/06/2022

Maria da conceição Santa Brígida fragoso 20/21 01/05/2022 30/05/2022
Maria de Nazare lopes de aguiar 21/22 05/05/2022 03/06/2022

Maria lucilange araújo oliveira de Souza 21/22 25/05/2022 23/06/2022
Mario augusto do carmo Barros 21/22 02/05/2022 31/05/2022

Meire Elen Gomes caetano 21/22 16/05/2022 14/06/2022
Monica Vanja Batista de Souza 20/21 15/05/2022 13/06/2022

osorias cordeiro de lima 21/22 05/05/2022 03/06/2022
Paula daniele Bastos lins 21/22 31/05/2022 19/06/2022

Paulo anderson campelo lobo 20/21 01/05/2022 30/05/2022
Paulo Vitor Sousa e Silva 20/21 01/05/2022 30/05/2022

rai Vieira de aquino 20/21 01/05/8022 30/05/2022
regina fernandes Monteiro 21/22 16/05/2022 14/06/2022

reginaldo Sergio de Souza da Silva 21/22 02/05/2022 31/05/2022
rosicler Borges de albuquerque 21/22 01/05/2022 30/05/2022

rosinete Tavares Pureza 21/22 02/05/2022 31/05/2022
ruth do Espírito Santo Tobias 21/22 05/05/2022 03/06/2022

Sabrina Emanuele Sa de Souza 20/21 02/05/2022 31/05/2022
Silvania fabiano lima 21/22 17/05/2022 15/06/2022
Tais Tavares chagas 21/22 03/05/2022 01/06/2022

Virginia célia de Jesus Silva 21/22 16/05/2022 14/06/2022

ordenador de despesas luiz celso da Silva
Protocolo: 780613

.

.

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto ecoNÔMico, 
MiNeraÇÃo e eNerGia

.

.

.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO DO PARÁ

.

.

.

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato Nº 004/2022
EXErcÍcio: 2022 | ProcESSo adMiNiSTraTiVo: 2022/179243 - cotação 
Eletrônica 002/2022;
coNTraTada: aUdiMEc aUdiTorES iNdEPENdENTES S/S EPP., inscrita 
no cNPJ/Mf sob o nº 11.254.307/0001-35; situada à av. Governador aga-
menon Magalhães, nº 2615 - Edifício Empresarial Burle Marx, Sala 1503, 

Boa Vista, cEP: 50050- 290, recife/PE.
oBJETo: prestação de serviços de auditoria Externa independente, para 
exame das demonstrações financeiras e contábeis da Companhia de De-
senvolvimento Econômico do Pará - codEc, com emissão de relatórios 
circunstanciados e Parecer de auditoria sobre as análises procedidas, na 
forma exigida pela legislação vigente, conforme especificações constantes 
no Termo de referência - anexo i do Edital Nº 002/2022.
fUNcioNal ProGraMáTica: 700201.22.122.1297.8338 | ElEMENTo da 
dESPESa: 339035 | foNTE: 0261
Valor GloBal: r$ 11.670,00 (onze mil e seiscentos e setenta reais).
daTa dE aSSiNaTUra: 28/03/2022 | ViGÊNcia: 12 (doze) meses.
ordENador: lUTfala dE caSTro BiTar – PrESidENTE | codEc

Protocolo: 780593
.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de ratiFicaÇÃo À disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 003/2022
À vista dos elementos contidos no Processo nº 2022/179243 devidamen-
te justificado, CONSIDERANDO que o PARECER JURÍDICO Nº 021/2022, 
prevê a diSPENSa em conformidade ao disposto no art. 29, ii da lei nº 
13.303/16 e regulamento interno de licitações e contratos - codEc/Pa, 
raTifico a dispensa de licitação nº 001/2022, na forma abaixo:
NÚMEro da diSPENSa: 003/2022.
daTa da diSPENSa: 24/03/2022.
daTa da raTificaÇÃo: 28/03/2022.
Nº do coNSTraTo: 004/2022 
oBJETo: contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
de Auditoria Externa Independente, para exame das demonstrações fi-
nanceiras e contábeis da companhia de desenvolvimento Econômico do 
Pará - codEc, com emissão de relatórios circunstanciados e Parecer de 
auditoria sobre as análises procedidas, na forma exigida pela legislação vi-
gente, conforme especificações constantes no Termo de Referência (Anexo 
i do Edital cotação Eletrônica Nº 002/2022, do Processo administrativo N° 
2022/179243;coNTraTada: aUdiMEc aUdiTorES iNdEPENdENTES S/S 
EPP, cNPJ/Mf nº 11.254.307/0001-35 Valor GloBal: r$ 11.670,00 (onze 
mil e seiscentos e setenta reais); fUNdaMENTo lEGal: art. 29 - ii, da lei 
N° 13.303/16, e regulamento interno de licitações e contratos da codEc/
Pa;  JUSTificaTiVa: anexa nos autos do Processo Nº 2022/179243.
ordENador: lUTfala dE caSTro BiTar - PrESidENTE | codEc.

Protocolo: 780638
.

editaL de NotiFicaÇÃo
.

editaL de coNVocaÇÃo de asseMBLeia GeraL ordiNÁria
companhia de desenvolvimento econômico do Pará - codec
cNPJ: 05.416.839/0001-29 

2ª coNVocaÇÃo

ficam convocados os Senhores acionistas a se reunirem em assembleia Geral 
ordinária, no dia 19.04.2022, às 09:30h, no novo endereço da sede desta 
companhia, situada à av. Nazaré Nº 1297, Bairro de Nazaré, cEP 66035-140, 
nesta capital, a fim de deliberar sobre a seguinte pauta: 1 Assembleia Geral 
ordinária: 1.1 - Tomar as contas dos administradores, examinar, deliberar e 
votar as demonstrações financeiras; 1.2 - Deliberar sobre a destinação do 
lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; 2 - o que ocorrer;
Belém/Pa, 05 de abril de 2022.
lUTfala dE caSTro BiTar - PrESidENTE
companhia de desenvolvimento Econômico do Pará - codEc/Pa

Protocolo: 779978
.

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 050/2022 – rH/daF
o Presidente da companhia de desenvolvimento Econômico do Pará – co-
dEc, no uso das atribuições legais que lhe confere o Estatuto e,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/201261,r E S o l V E:
i - TorNar SEM EfEiTo a Portaria 027/2022 - rH/daf de 18/02/2022, 
publicada no doE 34.872 de 22/02/2022.
ii - TorNar SEM EfEiTo a Errata da Portaria 027/2022 - rH/daf de 
03/03/2022, publicada no doE 34.882 de 07/03/2022.
iii – coNcEdEr diárias ao colaborador EVaNdro diNiZ SoarES JUNior, ma-
trícula: 5823587/5, ocupante do cargo de Gerente de relações institucionais.
oBJETiVo: Participar do Seminário de desenvolvimento Econômico no mu-
nicípio de Breves.
dESTiNo:  Breves
PErÍodo: 04 a 07/03/2022
QTdE: 3 e ½ diárias.
registre-se, publique-se e cumpra-se. Belém, 31 de março de 2022.
lUTfala dE caSTro BiTar-Presidente

Protocolo: 780453
.

oUtras MatÉrias
.

ata de reUNiÃo ordiNÁria do coNseLHo de adMiNistraÇÃo 
da coMPaNHia de deseNVoLViMeNto ecoNÔMico do ParÁ - 
codec, cNPJ Nº 05.416.839/0001-29, Nire Nº 1530000682 1, 
reaLiZada eM 04.04.2022.
aos quatro dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois, às 09h30min, os 
membros do conselho de administração da coMPaNHia dE dESENVolVi-
MENTo EcoNÔMico do Pará - codEc, inscrita no cadastro Nacional de 
Pessoa Jurídica – cNPJ (Mf) sob o nº 05.416.839/0001-29, com sede nesta 
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capital, sito à avenida Nossa Senhora de Nazaré, nº 1297, Bairro: Nazaré, 
cEP: 66.035-145, reuniram-se de modo misto, parte presencialmente na sala 
de reuniões da sede da companhia, e parte virtualmente, por videoconferên-
cia pela internet, para deliberar sobre os itens da convocação realizada previa-
mente. PrESENÇa/QUorUM: Participando presencialmente na companhia, 
os seguintes membros do conselho de administração: Presidente - lUTfa-
la dE caSTro BiTar; Membros - aNToNio dE PádUa rodriGUES filHo, 
EdiMar GoNÇalVES. Participando virtualmente, em videoconferência pela 
internet, os seguintes membros do conselho de administração: JaiME Soa-
rES, JoÃo PaUlo do ValE MENdES NETo, HiTo BraGa dE MoraES, Polia-
Na BENTES dE alMEida e ViTor dE liMa foNSEca, constituindo o quórum 
exigido. Ausências justificadas dos Conselheiros ALEX PINHEIRO CENTENO, 
PaUlo fadUl e rUBENS da coSTa MaGNo JUNior. Presente, ainda, da-
NiEla KrESS - assessora da Presidência. MESa: o Presidente do conselho, 
Sr. lUTfala BiTar, assumiu a presidência dos trabalhos e solicitou a mim, 
daNiEla KrESS, para atuar como secretária. PaUTa: item 1 – formalização 
do cumprimento do reajustamento salarial dos empregados da codEc, frente 
a lei 9.500 de 28/03/2022; item 2 – o que ocorrer. dEliBEraÇÕES: item 1 
- formalização do cumprimento do reajustamento salarial dos empregados da 
codEc, frente a lei 9.500 de 28/03/2022 - o Presidente da companhia expôs 
que foi sancionada pelo Governo do Estado, a lei n° 9500, de 28/03/2022, 
publicada no doE de 30/03/2022, concedendo aos servidores civis e milita-
res, ativos, inativos e pensionistas, integrantes da administração direta, das 
autarquias e das fundações Públicas do Poder Executivo Estadual, o percentu-
al de 10,5% (dez inteiros e cinco décimos por cento), a título de revisão geral, 
a incidir sobre vencimento-base, provento e pensão (art. 1°). Por esta mesma 
lei (art. 1°, parágrafo único), as sociedades de economia mista e empresas 
públicas, dependentes do orçamento do Tesouro Estadual para pagamento de 
pessoal, ficaram autorizadas, observados os seus estatutos e/ou negociações 
coletivas, a conceder revisão geral da remuneração ao seu quadro funcional, 
no mesmo percentual referido no caput do art. 1°. assim sendo, na forma do 
art. 20, Xiii do Estatuto Social da companhia, o Presidente apresenta pro-
posta de aplicação do reajuste salarial de 10,5% (dez inteiros e cinco décimos 
por cento), para todos os cargos da Companhia, com efeitos financeiros a 
partir de 01/04/2022. Posta a proposta em votação, a mesma foi aprovada 
por unanimidade dos membros presentes, nos exatos termos da proposta 
supra, apresentada pelo Presidente. iTEM 2 - o que ocorrer – Nada a relatar. 
ENcErraMENTo – o Presidente suspendeu a sessão pelo tempo necessário 
à lavratura da aTa, sendo depois lida, aprovada e assinada pelos membros 
do Conselho de Administração presentes, por fim, por mim, Daniela Kress, 
que atuei como secretária desta reunião, encerrando-se nessa oportunida-
de a sessão, às 9h50min, sendo posteriormente extraída a ata para fins de 
registro na Junta comercial do Estado do Pará. lUTfala dE caSTro BiTar 
- conselheiro Presidente; daNiEla KrESS - Secretária; aNToNio dE PádUa 
rodriGUES filHo - conselheiro Membro; EdiMar dE SoUZa GoNÇalVES - 
conselheiro Membro; HiTo BraGa dE MoraES - conselheiro Membro; JaiME 
SoarES - conselheiro Membro; JoÃo PaUlo do ValE MENdES NETo - con-
selheiro Membro; ViTor dE liMa foNSEca - conselheira Membro; PoliaNa 
BENTES dE alMEida - conselheira Membro. Belém (Pa), 04 de abril de 2022.

Protocolo: 780526

.

.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

desiGNar FiscaL de coNtrato
a PrESidENTE da JUNTa coMErcial do ESTado do Pará- JUcEPa, 
usando das suas atribuições legais, rESolVE:
art. 1º dESiGNar os servidores abaixo para a função de fiscal e Suplente de contrato:

contrato / 
Portaria

Modalidade 
Licitação Fornecedor/objeto Fiscal e suplente do 

contrato

N°08/2020
N°66/2022

termo de dispen-
sa de licitação n° 

008/2020.

- Jc TElEcoM SErViÇoS dE TElEcoMUNi-
caÇÕES lTda - EPP a Presente contratação 
tem como objeto a prestação de serviços de 
Internet de fibra óptica – Fiber 25MB, servi-
ço que será prestado na Ud de redenção/Pa 
a fim de atender as necessidades da referida 

Unidade desconcentrada da JUcEPa.

f: cinthia lourrayne 
Pinto ferreira, matrícula: 

5948232/1
S: fabio costa Santos, 
matrícula 5946534/ 1

art. 2º rEVoGar a PorTaria Nº 135/2020, .publicada em 27 de maio de 

2020 no d.o.E nº 34.237, protocolo 549311.
assinatura: 30/03/2022
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ordenadora: cilENE MorEira SaBiNo dE oliVEira Presidente da JUcEPa.

Protocolo: 780312
.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato
4° termo aditivo ao contrato n° 007/2018 – JUcePa.
Pae nº 2021/993973.
Exercício: 2022.
Vigência: 15/04/2022 a 14/04/2023
data da assinatura: 01/04/2022
1. objeto: Prorrogação do contrato. constitui objeto deste contrato a lo-
cação de Veículo executivo 1, tipo Sedan, viatura descaracterizada com 
câmbio automático,
1.1. dotação orçamentária.
1.72201.23.122.1297.8338 operacionalização das ações administrativas
2.Natureza da despesa: 339033.00 Passagens e despesas com locomoção
3.fonte: 0261 recursos da adm indireta (próprios)
4.Pi: 4120008338c
contratado:BraSil rENT a car lTda EPP
cNPJ 03.434.532/0001-25
Endereço:rua oliveira Belo, nº. 122, cEP. 66.050.380, Belém, Estado do Pará.
dê ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ordenador: cilene Moreira Sabino de oliveira – Presidente da JUcEPa.

Protocolo: 780548
eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato
7° termo aditivo ao contrato: 017/2018 – JUcePa.
Pae n° 2022/181460.
data da assinatura: 01/04/2022.
1. objeto: Prorrogação do contrato.
1.1. de acordo com o art. 57, inciso ii, da lei n°. 8.666/93 e alterações, 
combinado com o previsto no instrumento originário, fica prorrogado o 
contrato nº 017/2018, por 12 (doze) meses no período de 25/05/2022 a 
24/05/2023.
1.2. dotação orçamentária.
1.72201.23.691.1498.8783 Modernização do acesso ao registro Mercantil
2.Natureza da despesa: 339037.00 locação de Mão- de- obra
3.fonte: 0261 rec da adm indireta ( próprios)
4.Pi: 2070008783c
contratado: E B cardoSo – EirEli.
cNPJ: 34.849.836/0001-87.
Endereço: rua WE 4, nº 386/B GlEBa-1, Bairro: Nova Marambaia, Belém-
Pa, cEP: 66.623.284.
dê ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ordenadora: cilene Moreira Sabino de oliveira – Presidente da JUcEPa.

Protocolo: 780549
..

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto UrBaNo
e oBras PÚBLicas

.

..

adMissÃo de serVidor
.

aViso de aBertUra de PreGÃo eLetrÔNico 06/2022– cPL/sedoP
objeto: aquisição de equipamentos de informática (dESKToP) para aten-
der às necessidades da Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano 
e obras Públicas – SEdoP –, conforme termos e condições constantes no 
presente Termo de referência.
data de abertura: 18 de abril de 2022
Horário: 10h00min (dez horas) no site www.comprasgovernamentais.gov.br
Belém-Pa, 04 de abril de 2022.
Wilson Prudêncio de Moura filho
Pregoeiro/SEdoP.

Protocolo: 779964
.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº. 0315/2022, de 04 de aBriL de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE oBraS PÚBlicaS, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 08/02/2019, publicado no doE nº. 
33.800, de 08/02/2019, e as que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº. 072/2019, 
de 14/02/2019, publicada no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o art. 74, § 2º da lei nº. 5.810 de 24 de janeiro de 1994,
coNSidEraNdo os termos do Processo 2022/373249, de 29/03/2022 - 
difiS/SEdoP.
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r E S o l V E:
i - TorNar SEM EfEiTo a PorTaria Nº 0302/2022, de 30/03/2022, 
publicada no doE nº 34.915, de 31/03/2022, referente à designação de 
fiscal do convênio nº 72/2022.
ii – dESiGNar a servidora dUlcÍlia alVES doS SaNToS SilVa NETa, Matrí-
cula nº 5965146/1, cargo/função: Técnico em Gestão de obras Públicas- En-
genheiro Civil, como fiscal do Convênio celebrado entre a Secretaria de Estado 
de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – SEdoP e o Órgão abaixo:

coNVÊNio ÓrGÃo oBJeto

72/2022 Prefeitura Municipal de Medi-
cilândia

Execução da reforma e ampliação da Quadra Esporti-
va, no Município de Medicilândia/Pa.

iii - dESiGNar a servidora MariElZa rodriGUES BaTiSTa caPEloNi, Ma-
trícula nº 51855667/2, cargo/função: Técnico em Gestão de obras Públi-
cas-Arquiteto, para acompanhar e fiscalizar, como suplente, a execução do 
convênio, acima descrito, nos impedimentos legais e eventuais do titular.
iV - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNToNio JoSE
Secretário adjunto de Gestão de obras Públicas

Protocolo: 780726
Portaria Nº. 0314/2022, de 04 de aBriL de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE oBraS PÚBlicaS, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 08/02/2019, publicado no doE nº. 
33.800, de 08/02/2019, e as que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº. 072/2019, 
de 14/02/2019, publicada no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o art. 74, § 2º da lei nº. 5.810 de 24 de janeiro de 1994,
coNSidEraNdo os termos do Processo 2022/363926, de 28/03/2022 - 
difiS/SEdoP.
r E S o l V E:
i - TorNar SEM EfEiTo a PorTaria Nº 0293/2022, de 29/03/2022, 
publicada no doE nº 34.913, de 30/03/2022, referente à designação de 
fiscal do convênio nº 44/2022.
ii – dESiGNar o servidor JoSÉ SoMBrEiro da SilVa NETo, Matrícula nº 
5897265/3, cargo/função: Técnico em Gestão de obras Públicas- Engenheiro 
Civil, como fiscal do Convênio celebrado entre a Secretaria de Estado de De-
senvolvimento Urbano e obras Públicas – SEdoP e o Órgão abaixo:

coNVÊNio ÓrGÃo oBJeto

44/2022 Prefeitura Municipal de Brasil 
Novo

construção de cobertura da Quadra Poliesportiva San-
tos dumond na Vicinal, no Município de Brasil Novo/Pa.

iii - dESiGNar a servidora MariElZa rodriGUES BaTiSTa caPEloNi, Ma-
trícula nº 51855667/2, cargo/função: Técnico em Gestão de obras Públi-
cas-Arquiteto, para acompanhar e fiscalizar, como suplente, a execução do 
convênio, acima descrito, nos impedimentos legais e eventuais do titular.
iV - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNToNio JoSE
Secretário adjunto de Gestão de obras Públicas

Protocolo: 780724
.

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato Nº 35/2022 – coNcorrÊNcia PÚBLica Nº 04/2022
ParTES:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
General Participações e Serviços de construção civil lTda - cNPJ 
86.920.915/0001-30
oBJETo: Elaboração e desenvolvimento do Projeto Executivo de comple-
mentação dos Serviços destinados a arquibancada, Execução de Serviços 
e fornecimento de Materiais e Equipamentos destinados ao Estádio olím-
pico do Pará, no Município de Belém/Pa.
ViGÊNcia: 05/04/2022 a 05/01/2023
Valor: r$ 43.772.948,13
NoTa dE EMPENHo: Nº 2022NE00511
doTaÇÃo orÇaMENTária:
07101 04.811.1499.7659 449035 0101
07101 04.811.1499.7659 449051 0301
07101 15.811.1499.7659 449051 0101
foro: Belém
daTa da aSSiNaTUra: 04/04/2022
ordENador rESPoNSáVEl:
Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas
ENdErEÇo da coNTraTada:
rua comendador araújo condomínio adam Smith cT Emp., sala 1701, 
andar 15., centro, curitiba/Pa, cEP 80.420-0000.
Telefone: (41) 3014-4432

Protocolo: 780764

eXtrato do coNtrato Nº 48/2022 – coNcorrÊNcia PÚBLica Nº 30/2021
ParTES:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
J.a coNSTrUÇÃo ciVil EirEli - cNPJ 22.328.699/0001-56
oBJETo: EXEcUÇÃo doS SErViÇoS dE drENaGEM E PaViMENTaÇÃo aS-
fálTica dE ViaS UrBaNaS EM MUNicÍPioS do ESTado do Pará QUE 
iNTEGraM a rEGiÃo do GUaMá – loTE 04.
ViGÊNcia: 05/04/2022 a 05/10/2023
Valor: r$ 116.586.122,36
NoTa dE EMPENHo: Nº 2022NE00596
doTaÇÃo orÇaMENTária:
07101 15.451.1489.7645 449051 0101/0301
foro: Belém
daTa da aSSiNaTUra: 04/04/2022
ordENador rESPoNSáVEl:
Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas
ENdErEÇo da coNTraTada:
rodovia Pa 150 S/N, alça Viária, Bairro: São João, Marituba/Pa, cEP 
67.200-000.
Telefone: (91) 3223-6313

Protocolo: 780812

.

.

coNVÊNio
.

eXtrato do coNVÊNio Nº 15/2022
Partes:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
Prefeitura Municipal de igarapé-Miri – cNPJ 05.191.333/0001-69
objeto: construção de Terminal de integração rodoviária, no Município de 
igarapé-Miri, neste Estado.
Vigência: 05/04/2022 a 05/04/2023
Valor Global: r$ 2.632,650,06
dotações orçamentária:
SEdoP: 07.101.15.121.1508.8890 444042 0101/0301/0106/0306, con-
forme 2022NE00496
PrEfEiTUra dE iGaraPÉ-Miri : 15.451.0016.1017 449051 1520
foro: Belém
data da assinatura: 04/04/2022
responsável pela Entidade recebedora dos recursos: roberto Pina oliveira
ordenador responsável: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 780869
eXtrato do coNVÊNio Nº 18/2022
Partes:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
Prefeitura Municipal de Breu Branco – cNPJ 34.626.440/0001-70
objeto: revitalização da orla do Município de Breu Branco, neste estado.
Vigência: 05/04/2022 a 05/04/2023
Valor Global: r$ 2.638.995,66
dotaçõess orçamentária:
SEdoP:
07101 15.695.1498.7658 444042 0101/0301, conforme 2022NE00594
PrEfEiTUra dE BrEU BraNco :
2007 23.695.0014.1002  449051
2007 13.392.0013.2019 449051
foro: Belém
data da assinatura: 04/04/2022
responsável pela Entidade recebedora dos recursos:
flavio Marcos Mezzomo
ordenador responsável:
Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 780635
.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 0316/2022, de 04 de aBriL de 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE dESENVolViMENTo UrBaNo E oBraS PÚ-
BlicaS, no uso de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/
ccG de 01/01/2019, publicado no doE nº. 33.771, de 02/01/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe lei Estadual nº. 7.087, de 16/01/2008/coNci-
dadES/Pa e o regimento interno do coNcidadES/Pa e PPa/aÇÃo 8463; e
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coNSidEraNdo os autos do Processo nº 2022/395099 de 01/04/2022 – 
coNci/SEdoP;
rESolVE:
i - coNcEdEr à servidora JaNETE do Socorro BaTiSTa dE liMa, Ma-
trícula nº 54180774/4, cargo/função: diretor, Suprimento de fundos no 
valor de r$ 1.920 (mil novecentos e vinte reais) o qual deverá observar a 
classificação orçamentária abaixo:

Programa de trabalho Fonte de recurso Natureza de despesa Valor
07.8463 0101 339030 1.920,00

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;
Eng.º civil BENEdiTo rUY SaNToS caBral/crEa 8430d Pa
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas.

Protocolo: 780825
.

diÁria
.

Portaria Nº. 0307/2022, de 31 de MarÇo de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela PorTaria Nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de Janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/380774, de 30/03/2022 
– difiS/SEdoP.
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias a servidora 
abaixo relacionada:
NoME: Marielza rodrigues Batista capeloni, Matrícula nº 51855667/2, car-
go/função: Técnico em Gestão de obras Públicas – arquiteto.
oBJETiVo: fiscalização dos serviços de construção de uma Praça na Vila da 
forquilha, no Município de Tomé-açu/Pa.
dESTiNo: Tomé-açu/Pa.
diáriaS: 1,5 (uma e meia).
PErÍodo: 13 a 14/04/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 780717
Portaria Nº. 0311/2022, de 01 de aBriL de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela PorTaria Nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de Janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/327448, de 18/03/2022 – difiS/SEdoP.
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias a servidora 
abaixo relacionada:
NoME: Marielza rodrigues Batista capeloni, Matrícula nº 51855667/2, car-
go/função: Técnico em Gestão de obras Públicas – arquiteto.
oBJETiVo: fiscalização dos serviços de construção de Quadra de areia e 
Praça da 7ª rua, no Município de Soure/Pa.
dESTiNo: Soure/Pa.
diáriaS: 1,5 (uma e meia).
PErÍodo: 22 a 23/03/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 780710
.

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito
o Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas, no 
uso de suas atribuições legais e conforme o artigo 49 da lei nº 8.666/93, 
resolve tornar sem efeito a matéria de nº 705219, publicada no diário 
Oficial nº 34.703, de 17 de setembro de 2021, referente ao 3º TAC nº 

25/2020 cP nº 12/2019.
Belém/Pa, 04 de abril de 2022.
Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 780766
aViso de aBertUra das ProPostas de PreÇos – coNcorreN-
cia PUBLica cP 030/2021– cPL/sedoP.
objeto: objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para EXE-
cUÇÃo doS SErViÇoS dE drENaGEM E PaViMENTaÇÃo aSfálTica dE 
ViaS UrBaNaS EM MUNicÍPioS NaS rEGioNaiS QUE iNTEGraM o ESTa-
do do Pará / loTE 09 – BaiXo aMaZoNaS.
a comissão Permanente de licitação coNVoca as empresas Habilitadas 
na concorrência Pública cP 030/2021 loTE 09 – BaiXo aMaZoNaS, para 
abertura das Propostas designada para o dia 07/04/2022 às 14:00 Hs.
EMPrESa HaBiliTada:
1 - lUcENa iNfraESTrUTUra EirEli cNPJ: 03.992.929/0001-32
2 - ENGEforT coNSTrUTora E EMPrEENdiMENTo lTda cNPJ: 
10.563.802/0001-63
3 - coNSÓrcio aB – EMPrESaS: aMETa ENGENHaria lTda cNPJ: 
04.101.986/0001-47, BEST TraNSPorTES E coNSTrUÇÕES lTda cNPJ: 
83.332.908/0001-20
Belém-Pa, 04 de abril de 2022.
leandro de aguiar alves.
Presidente da comissão Permanente de licitação.
aViso de aBertUra das ProPostas de PreÇos – coNcorreN-
cia PUBLica cP 018/2021– cPL/sedoP.
objeto: objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para EXE-
cUÇÃo doS SErViÇoS dE drENaGEM E PaViMENTaÇÃo aSfálTica dE 
ViaS UrBaNaS EM MUNicÍPioS NaS rEGioNaiS QUE iNTEGraM o ESTa-
do do Pará / loTE 10 - XiNGU.
a comissão Permanente de licitação coNVoca as empresas Habilitadas 
na concorrência Pública cP 018/2021 loTE 10 - XiNGU, para abertura das 
Propostas designada para o dia 07/04/2022 às 10:00 Hs.
EMPrESa HaBiliTada:
1 - J. a coNSTrUÇÕES ciVil EirEli cNPJ: 22.328.699/0001-56
2 - lUcENa iNfraESTrUTUra EirEli cNPJ: 03.992.929/0001-32
3 - ENGEforT coNSTrUTora E EMPrEENdiMENTo lTda cNPJ: 
10.563.802/0001-63
4 - arMaNdo cUNHa ENGENHaria lTda cNPJ: 27.774.887/0001-21
5 - carMoNa caBrEra coNSTrUTora dE oBraS S.a cNPJ: 
25.316.468/0001-10
Belém-Pa, 04 de abril de 2022.
leandro de aguiar alves.
Presidente da comissão Permanente de licitação.

Protocolo: 780887
..

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ

.

.

oUtras MatÉrias
.

renovação de Licença de operação

a companhia de Saneamento do Pará - coSaNPa torna público que protoco-

lou junto à Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade (SE-

MaS) solicitação de renovação da licença de operação (lo) nº 12326/2020, 

por meio do Processo nº 9668/2020, referente ao Sistema de abastecimento 

de água São félix do Xingu, localizado no município de São félix do Xingu.
José antônio de angelis
Presidente da companhia de Saneamento do Pará - cosanpa

Protocolo: 780314
renovação de Licença de operação
a companhia de Saneamento do Pará - coSaNPa torna público que pro-
tocolou junto à Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabili-
dade (SEMaS) solicitação de renovação da licença de operação (lo) nº 
12356/2020, por meio do Processo nº 10584/2022, referente ao Sistema 
de abastecimento de água Santa Maria das Barreiras, localizado no muni-
cípio de Santa  Maria das Barreiras.
José antônio de angelis
Presidente da companhia de Saneamento do Pará - cosanpa

Protocolo: 780316
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..

secretaria de estado de 
ciÊNcia, tecNoLoGia e edUcaÇÃo 
sUPerior, ProFissioNaL e 
tecNoLÓGica

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 209 de 04 de aBriL 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 2022/388710.
r E S o l V E:
i – autorizar JoSÉ JÚlio MarQUES BEZErra NETo, c.P.f. nº 636.518.742-
49, Bolsista do ProNaTEc, lotado na diretoria de Educação Superior, Pro-
fissional e Tecnológica – DETEC, a viajar ao município de Capanema-PA, 
no dia 30/03/2022, a fim de participar de reuniões para cooperação e 
implantação de cursos Técnicos no referido município.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 1/2 (meia) diária ao 
bolsista 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 04 de abril de 2022.
adEJard Gaia crUZ
diretor de administração e finanças

Protocolo: 780724

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 208 de 04 de aBriL 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.
r E S o l V E:
coNcEdEr férias regulamentares no mês de Maio de 2022 aos servidores 
abaixo relacionados:

MatrÍ-
cULa NoMe eXercÍcio PerÍodo de GoZo

5083656/1 HaMilToN dE oliVEira E SilVa 2021/2022 09/05 a 07/06/2022

5048834/3 iVaNildo GoNÇalVES SaNTiaGo 2021/2022 09/05 a 07/06/2022

5243254/3 NicElMa lÚcia liMa dE oliVEira 2021/2022 02/05 a 31/05/2022

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 04 de abril de 2022.
adEJard Gaia crUZ
diretor de administração e finanças

Protocolo: 780325

.

.

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO
A ESTUDOS E PESQUISAS

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

aViso de resULtado e adJUdicaÇÃo
Pregão eletrônico n° 001/2022/cPL/dirad/FaPesPa
Processo administrativo: 2021/1400222
oBJETo: contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de as-
sistência técnica, manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peças e acessórios 
quando necessário de 01 (um) elevador marca oTiS, instalado no edifício sede da fapespa, 
com data de abertura do certame no dia 01 (um) do mês de abril ás 10h00min 
através da ata de realização do Pregão Eletrônico n° 001/2022, sendo de-
clarada classificada a proposta da empresa CONSERP MANUTENCAO DE 

ElEVadorES lTda, inscrita no cNPJ nº 00.489.015/0001-65, pelo atendimento 
as exigências de classificação de proposta.
diante disto, após análise dos documentos de habilitação, término do prazo 
iNTENÇÃo dE rEcUrSo (art. 44 decreto Estadual n°534/2020) e ausência 
de interposição de recurso, a Pregoeira dEclara a EMPrESa acima identi-
ficada VENCEDORA do certame licitatório, ADJUDICANDO-LHE o objeto do 
certame conforme dispõem iX, art. 17 do decreto em epígrafe.
Valor adJUdicado:
item01: r$ 11.760,0000 (onze mil, setecentos e sessenta reais.)
Belém, 04 dE aBril dE 2022
rafaella de lima abreu
Pregoeira

Protocolo: 780448
.

diÁria
.

Portaria N° 051/2022 – dirad/FaPesPa, de 04 de abril 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 054/2022 - GaBiNETE/faPESPa, de 04 
de abril de 2022,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/403521;
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: rEGiNaldo do Socorro PaiVa aBrEU
MaTrÍcUla: 5950724/ 2
carGo: aSSESSor
TraJETo: Belém-Pa/Marabá-Pa/Belém-Pa.
PErÍodo: 06/04/2022 a 08/04/2022
QUaNTidadE: 02 e 1/2 (duas e Meia) diárias
OBJETIVO: Definir politicas publicas no âmbito da Ciência e Tecnologia para a Fapespa.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
fundação amazônia de amparo a Estudos e Pesquisas – faPESPa.
Belém (Pa), 04 de abril de 2022.
JUraNdir SEBaSTiÃo TaVarES SidriM
diretor administrativo

Protocolo: 780841
Portaria N° 052/2022 – dirad/FaPesPa, de 04 de abril 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 055/2022 - GaBiNETE/faPESPa, de 04 
de abril de 2022,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/403595;
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: SErGio PEdro aUrEliaNo diaS
MaTrÍcUla: 541188977/ 3
carGo: aSSESSor
TraJETo: Belém-Pa/Marabá-Pa/Belém-Pa.
PErÍodo: 06/04/2022 a 08/04/2022
QUaNTidadE: 02 e 1/2 (duas e Meia) diárias
OBJETIVO: Definir politicas publicas no âmbito da Ciência e Tecnologia para a Fapespa.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
fundação amazônia de amparo a Estudos e Pesquisas – faPESPa.
Belém (Pa), 04 de abril de 2022.
JUraNdir SEBaSTiÃo TaVarES SidriM
diretor administrativo

Protocolo: 780856
Portaria N° 050/2022 – dirad/FaPesPa, de 04 de abril 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 053/2022 - GaBiNETE/faPESPa, de 04 
de abril de 2022,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/403493;
r E S o l V E:
coNcEdEr de acordo com as bases legais vigentes, 2 e ½ (duas e meia) 
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diárias ao servidor abaixo relacionado, que se deslocará conforme a seguir 
discriminado:
NoME: ViTor doS SaNToS SiQUEira JÚNior
MaTrÍcUla: 5950724/ 2
carGo: aSSESSor
TraJETo: Belém-Pa/Marabá-Pa/Belém-Pa.
PErÍodo: 06/04/2022 a 08/04/2022
QUaNTidadE: 02 e 1/2 (duas e Meia) diárias
OBJETIVO: Definir politicas públicas no âmbito da Ciência e Tecnologia para a Fapespa.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
fundação amazônia de amparo a Estudos e Pesquisas – faPESPa.
Belém (Pa), 04 de abril de 2022.
JUraNdir SEBaSTiÃo TaVarES SidriM
diretor administrativo

Protocolo: 780845

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

cNPJ – 05.059.613/0001-18 – Nire – 1530001643-6
ata de reUNiÃo de asseMBLeia GeraL eXtraordiNÁria e 
ordiNÁria, reaLiZada eM 21 de MarÇo de 2022.
1. LocaL e Hora: Sede da Empresa de Tecnologia da informação e 
comunicação do Estado do Pará - ProdEPa, localizada à rod. augusto 
Montenegro - Km 10 - s/n, nesta capital, às 10:00hs.
2. PreseNÇa: considerando tratar-se de EMPrESa PÚBlica, 
compareceu, representando o Governo do Estado do Pará, acionista 
único, com 100% (cem por cento) do capital Social, o Senhor Marcos 
aNtÔNio BraNdÃo da costa, Presidente da ProdePa e membro 
do conselho de administração, brasileiro, solteiro, engenheiro elétrico, 
matrícula funcional nº 5187141  portador da carteira de identidade nº 
2863019 SSP/Pa, e inscrito no cPf sob o nº 048.051.862-91, residente 
e domiciliado na av. francisco caldeira castelo Branco nº 1740 – aptº 
1203 – São Brás – cEP: 66063-000, Belém-Pa; Estiveram ainda presente 
os senhores tHiaGo Freitas Matos, Presidente do conselho de 
administração, brasileiro, casado em regime total de bens, administrador, 
matrícula funcional nº 54195948/1, portador da carteira de identidade nº 
3747241 SSP/Pa e inscrito no cPf sob o nº 886.813.432-20, residente 
e domiciliado na Passagem São José nº 09 - curió Utinga - cEP: 66610-
420, Belém-Pa; carLos aLBerto MoNteiro, membro do conselho 
de administração, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, 
Economista, matrícula funcional n° 55585924/2, portador da carteira de 
identidade n° 4407775 SSP/Pa, e inscrito no cPf N° 047.197.862-00, 
residente e domiciliado na Travessa Mauriti, n° 2429, aptº 702- Marco 
- cEP: 66.093-180, Belém-Pa; FÁBio BraGa caVaLcaNte, membro 
do conselho de administração, brasileiro, casado em regime parcial de 
bens, analista de sistemas, matrícula funcional nº 57176191, portador 
da carteira de identidade nº 2832128 SSP/Pa e inscrito no cPf sob o nº 
637.299.032-68, residente e domiciliado na cidade de Belém, Estado 
do Pará, na Trav. Mauriti, 2565 – alameda Miranda Sobrinho, casa 02 – 
Marco – cEP: 66093-180; Maria HeLeNa da siLVa costa, membro 
do conselho de administração, brasileira, união estável, Bacharel em 
ciências Sociais, Matrícula funcional nº 3250245, residente e domiciliada 
na cidade de Belém, Estado do Pará, na Trav. 1, conjunto Xavante iii, 
Bloco f 4, apto 007-Mangueirão, cEP: 66.640-009, roBerto PaULo 
aMoras, membro do conselho Fiscal, brasileiro, casado, Engenheiro 
civil, portador da carteira de identidade nº 148051 SSP/Pa  e  inscrito  no  
cPf  sob  o  nº 166.927.132-34, residente  e  domiciliado na  Trav. Mauriti  
nº  3275 – aptº  1604 – Marco,  cEP 66095-360, Belém-Pa;  raiMUNdo 
arGeMiro ataÍde Neto,  brasileiro, união estável, Matrícula funcional 
nº  5177464/2, portador da carteira de identidade nº 5372516 SSP/Pa 
e inscrito no cPf nº 153.411.432-72, residente e domiciliado na av. dos 
Planetas, 450, cond. Júpiter, Bl- 6, apt-304 – Mangueirão - cEP: 66.640-
002; PaULo serGio FadUL NeVes,  brasileiro, casado com regime 
universal de bens, contador, portador da carteira de identidade 008812 
/o-0 crcPa, inscrito no cPf nº 158.248.882-72, residente e domiciliado 
na av. Nazaré 969 apto 701 – Nazaré - cEP 66035-145, Belém – Pa; iris 
aLVes MiraNda NeGrÃo, Brasileira, casada, união parcial de bens, 
Matrícula funcional: 54191225/4, portador da carteira de identidade nº  
5243707SSP/Pa, e inscrito no cPf sob o nº 85125911291, residente e 
domiciliada na avenida ananin, condomínio rios do Pará, 227, centro, cEP: 
ananindeua, Pará; FerNaNdo NiLsoN VeLasco JÚNior, brasileiro, 
casado com comunhão parcial de bens, Matrícula funcional:55588809-4 
portador da carteira de identidade nº  2426395-SSP/Pa, 11.736 oaB-
Pa.SSP/Pa, e inscrito no cPf sob o nº 159.078.802-87, residente e 
domiciliado na rua domingos Marreiros, 350 entre almirante wandenkolk 
e d. romualdo de Seixas apto. 602, Edifício: Torre de Windson. cEP. 
66.055-210. Umarizal, Belém  - Pa; PaULo roBerto dos saNtos 
LiMa, Brasileiro, casado - comunhão parcial de bens, matricula funcional 
nº 5103371/4, portador da carteira de identidade nº  1562036-SSP/Pa 
e inscrito no cPf sob o nº 304.401.902-82, residente e domiciliado na 
rua dos Tamoios n* 1100 - torre ágata - apt 402-B, cEP 66.025-125, 

Belém – Pa;  e JoeLMa de NaZarÉ MartiNs da siLVa, secretaria 
do conselho de administração, brasileira, solteira, psicóloga, matrícula 
funcional nº 8084442/1, portadora da carteira de identidade nº 1802296 
SSP/Pa e inscrito no cPf sob o nº 330.922.902.59, residente e domiciliada 
na Trav. WE 25 nº 72 - cidade Nova iV – cidade Nova - cEP: 67133-460, 
ananindeua-Pa.
3. coNVocaÇÃo: dispensada, com base no disposto no art.124, 
parágrafo 4º da lei 6.404/76.
4. coMPosiÇÃo da Mesa: Marcos antônio Brandão da costa 
(Presidente da ProdEPa); thiago Freitas Matos (Presidente do conselho 
de administração e Presidente da assembleia Geral Extraordinária e 
ordinária); Fábio Braga cavalcante (conselheiro de administração); 
Maria Helena costa (conselheira de administração); carlos alberto 
Monteiro ( conselheiro de administração); raimundo argemiro 
ataíde Neto (conselheiro de administração); Paulo sérgio Fadul 
Neves (conselheiro fiscal); iris alves Miranda Negrão (conselheira 
de administração), Fernando Nilson Velasco Júnior (Presidente do 
conselheiro fiscal), Paulo roberto dos santos Lima (conselheiro 
fiscal); roberto Paulo amoras; Joelma de Nazaré Martins da silva 
(Secretária do conselho de administração e Secretária da assembleia 
Geral Extraordinária e ordinária).
5. ordeM do dia e deLiBeraÇÕes toMadas:
5.1 – Posse dos novos membros do conselho de administração e conselho fiscal 
conforme nomeação feito pelo Governo do Estado do Pará através dos decreto de 
25/12/2021 e decreto de 16/03/2022. o Conselho de Administração passa 
a ter a seguinte composição: Marcos aNtÔNio BraNdÃo da costa, 
tHiaGo Freitas Matos, raiMUNdo arGeMiro ataÍde Neto, iris 
aLVes MiraNda NeGrÃo e Maria HeLeNa da siLVa costa, odirLeY 
rodriGUes da siLVa-1º Suplente, soLaNGe de FÁtiMa Freitas da 
costa – 2º Suplente, VaNJa LoPes Pereira – 3º Suplente. o Conselho 
Fiscal, passa a ter a seguinte composição: FerNaNdo NiLsoN VeLasco 
JÚNior - Presidente; PaULo sÉrGio FadUL NeVes – titular e PaULo 
roBerto dos saNtos LiMa – titular. FraNcisco Vitor de soUsa 
PaNtoJa  - 1º Suplente; EdiMar dE SoUZa GoNÇaLVes – 2º suplente; 
NatHaLia MartiNs da siLVa Moreira - 3º suplente. o Senhor Thiago 
Matos, Presidente do conselho de administração e da aGE/aGo e o Senhor Marcos 
antônio Brandão da costa, Presidente da ProdEPa agradeceram a participação 
e contribuição dos senhores carLos aLBerto MoNteiro e fáBio BraGa 
caValcaNTE no período que estiveram no conselho de administração e ao 
senhor PaULo roBerto aMoras pela sua atuação no conselho fiscal. os ex-
conselheiros agradeceram a confiança e apoio recebido durante as permanências 
nos referidos conselhos.
5.2 – foram aprovadas por unanimidade, as demonstrações financeiras do 
Exercício Social 2021, seguindo a aprovação do conselho fiscal e parecer da 
auditoria externa observando os pontos ressalvados em relatório. o Senhor 
Marcos antônio Brandão da costa explicou a importância de parcerias com 
órgãos estaduais e o Exército Brasileiro para o crescimento da receita da 
empresa. o contador da empresa, senhor odirley rodrigues da Silva fez 
uma explanação geral das demonstrações financeiras e detalhou sobre as 
indicações da auditoria Externa, dirimindo as dúvidas levantadas pelos 
membros do conselho fiscal.
5.3 – aprovação do reajuste Salarial aos empregados efetivos e 
comissionados. o Senhor Marcos antônio costa Brandão explicou que 
apesar da autorização do Governo Estadual concedendo a aplicação do 
percentual de 10,5% sobre os salários dos servidores públicos, existe a 
necessidade de apreciação e aprovação do conselho de administração 
para que o mesmo percentual contemple os empregados efetivos e 
comissionados. o Senhor carlos raposo, diretor da daf explanou sobre 
as medidas tomadas pelo Governo com objetivo de valorizar o servidor/
empregado público. os conselheiros aprovaram o reajuste salarial, no 
percentual de 10,5% aos empregados efetivos e comissionados, desde que 
seja pactuado em acT a quitação das perdas salariais.
5.4 – aprovação do aumento de r$400,00 (quatrocentos reais) no Vale 
alimentação, como forma compensar as perdas salarias dos últimos anos. 
os empregados da ProdEPa possuem registrado em acordo coletivo, 
perda salarial no percentual de cerca de 37,5%, no entanto, pré aceitaram 
dar total quitação das perdas salariais, dos últimos anos, caso seja 
confirmado o aumento de 10,5% sobre salário e mais R$400,00 reais sobre 
o Vale alimentação, o que representaria grande economia à ProdEPa, 
sendo pactuada a referida quitação das perdas salariais no próximo acT. 
os conselheiros elogiaram a forma com que se conseguiu sanar, junto ao 
Sindicato e aos representantes dos empregados, uma dívida que vinha 
se acumulando, evitando grande probabilidade de ocorrência de greve, 
uma vez que esta pauta de reivindicação é basilar aos empregados, que 
já vinham insatisfeitos. os conselheiros aprovaram por unanimidade 
o aumento de r$400,00 (quatrocentos reais) no Vale alimentação dos 
empregados efetivos e comissionados, desde que seja pactuado no 
próximo acT a quitação das perdas salariais.
5.5 – aprovação da avaliação do imóvel da ProdEPa. o Senhor Marcos 
antônio costa Brandão explicou que diante da doação de uma parte do 
terreno da empresa para construção do centro de Monitoramento do Estado 
e a realização de novas construções, foi elaborado um laudo (anexo) pela 
equipe da SEdoP avaliando o imóvel a valor de mercado. os conselheiros 
aprovaram por unanimidade a avaliação do imóvel.
5.6 – aprovação da reformulação do Plano de cargos competência e 
Salários da ProdEPa. o senhor Marcos antônio Brandão da costa explanou 
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que o processo de ascenção funcional ocorre através de avaliações de 
aprimoramento e desempenho realizadas anualmente. Salientou que do 
período de 2014 a 2018 foram concluídas avaliações de 188 (cento e 
oitenta) empregados, porém não efetivadas financeiramente. A Assessoria 
Jurídica informou que atualmente, mais de 85% das ações Trabalhistas 
ingressadas contra a ProdEPa decorrem de casos que envolvem o não 
pagamento das avaliações relacionadas ao PccS, e que somente o passivo 
do período de 2014 à 2018 pode ultrapassar o montante estimado de 8 
milhões de reais. o senhor Marcos antônio Brandão da costa explicou a 
necessidade da empresa finalizar o processo das avaliações concluídas e 
realizar, de forma emergencial, a reformulação do PccS, incluindo novos 
critérios de avaliações e implantação, tabelas dos níveis salariais e novos 
cargos, para evitar novas demandas judiciais. Para tanto, o Presidente 
explicou que a ProdEPa constituiu uma comissão de Empregados 
que concluiu as avaliações pendentes e conseguiu pré acordar com os 
Empregados a quitação das avaliações e seus pagamentos retroativos 
sem juros e correção monetária, do período 2014/2018, bem como, 
que não serão realizadas avaliações nem pagamentos dos períodos de 
2019/2021, e que um novo PccS, o de 2022, seria construído em moldes 
mais equilibrados às partes. Todavia, foi informado pelo Presidente, tanto à 
comissão de Empregados, aos Empregados em geral, e ao próprio Sindicato 
da categoria, que se trata de um pré acordo, que somente será definitivo 
após análise e aprovação da casa civil, PGE e SEPlad. os conselheiros 
aprovaram o pré Acordo, apontando a necessidade de aprovação final e 
definitiva, após resposta da Casa Civil, PGE e SEPLAD.
5.7 – Baixa dos bens inservíveis. o senhor Marcos antônio Brandão da costa 
falou que da existência de 1.805 bens inservíveis, como plaquetas, veículos 
e bens cedidos por outros órgãos destinados a baixa por inservibilidade. 
os conselheiros orientam que seja realizado Parecer da assessoria Jurídica 
sobre o tema e que esse item seja incluído na pauta da próxima reunião.
5.8 – Aprovação da alteração do percentual de concessão de gratificação 
de representação, hoje de 10% sobre o quantitativo de empregados 
efetivos, para o percentual de 15% (quinze por cento). o senhor Marcos 
antônio Brandão da costa explicou que para o atendimento de serviços 
especiais, como: 1- serviços operacionais em Núcleos; 2- atuação em 
projetos específicos; 3- participação em Grupos de Trabalho ou Comissões; 
4- outros previstos; e que, segundo o regimento Geral da ProdEPa, 
a empresa somente poderá conceder gratificação de representação 
equivalente a 10% do total do número de empregados efetivos do quadro, 
quantidade hoje insuficiente para atender todos os Projetos demandados 
pelo Governo do Estado, estando ainda previsto lançamento de novos 
projetos governamentais e a expansão de outros projetos já em andamento, 
fato que tornará impossível o atendimento das demandas especiais, diante 
do atual percentual permitido. os conselheiros aprovaram a alteração 
do percentual de concessão de gratificação de representação para 15% 
(quinze) sobre o quadro funcional efetivo, bem como as demais alterações 
da resolução nº 002/2012:
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 
Trabalhos, comissões responsável por controle de atividades 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 
Presidência, que estiver no exercício ativo da representação. 
Parágrafo segundo: A referida gratificação é incalculável com qualquer 
Emprego 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 estabelecido, 
havendo a obrigatoriedade de emissão de relatório de atividades mensais, 
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 
mensalmente 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 % do quantitativo de empregados do quadro efetivo. 
art. 6º Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 
art. 7º dê-se ciência, registre-se e cumpra-se. 
5.9 - No que ocorrer, o Senhor Marcos antônio costa Brandão 
apresentou estudo de viabilidade de pagamento de reembolso por 
custos de transportes à diretoria. após ampla exposição e debates 

sobre as dificuldades de contratação de veículos e transporte individual 
de passageiros, possibilidades de adesão a ata já existentes e possíveis 
encargos financeiros, os Conselheiros indeferiram a priori, a concessão 
de vale combustível aos diretores, e sugeriram a elaboração de Parecer 
Jurídico sobre o assunto, ficando esse item para a próxima reunião.
5.9.1 - o senhor Marcos antônio Brandão da costa sugeriu a permanência do 
senhor Thiago freitas Matos na Presidência do conselho de administração, 
sendo sua indicação aprovada por unanimidade dos conselheiros.
5.9.2 – Por fim, o senhor Thiago Matos, Presidente do Conselho de 
administração e da aGE/aGo e o senhor Marcos antônio Brandão da 
costa, Presidente da ProdEPa, agradeceram a participação e contribuição 
prestada pela Sra. JoeLMa de NaZarÉ MartiNs da siLVa, ex-
Secretária do conselho de administração e Secretária da assembleia Geral 
Extraordinária e ordinária, no período em que esteve no cargo. Por sua 
vez, a ex-Secretária agradeceu a confiança e apoio recebido durante sua 
permanência. Na mesma oportunidade, foi aprovada por unanimidade 
de votos dos conselheiros, a nomeação da Sra. LariZe saNtos 
GUiMarÃes, brasileira, casada com regime parcial de bens, servidora 
pública, registrada sob a Matrícula SEPlad nº 5890506/2, portadora da 
rG nº 3277066 e cPf nº 648.140.842-34, residente e domiciliada nesta 
cidade de Belém-Pa, à av. dos Planetas, condomínio Terra, bloco 4, apto. 
402, Bairro do Mangueirão, cEP:66640-002, ao cargo de Secretária do 
conselho de administração e Secretária da assembleia Geral Extraordinária 
e ordinária, para o biênio 2022-2023, a contar de 01 de abril de 2022.
6. ENcErraMENTo: Nada mais havendo a deliberar, o representante 
do acionista controlador agradeceu a presença de todos e declarou o 
encerramento desta assembleia Geral Extraordinária, sendo suspensa a 
reunião para a lavratura desta ata, que, devidamente lida, vai assinada. 
Esta ata é cópia fiel da que se acha transcrita em livro próprio.
Belém (Pa), 21 de Março de 2022 
tHiaGo Freitas Matos                                                                                         
Presidente do conselho de administração e Presidente da assembleia Geral 
Extraordinária e ordinária - ProdEPa
Marcos aNtÔNio BraNdÃo da costa                                                               
 Presidente da ProdEPa                                                                                                      
Membro do conselho de administração
Maria HeLeNa da siLVa costa
Membro do conselho de administração - ProdEPa
FÁBio BraGa caVaLcaNte
Ex- conselheiro - conselho de administração- ProdEPa
carLos aLBerto MoNteiro
Ex - conselheiro - conselho de administração - ProdEPa
raiMUNdo arGeMiro ataÍde Neto
Membro do conselho de administração-ProdEPa
iris aLVes MiraNda NeGrÃo
Membro do conselho de administração-ProdEPa
roBerto PaULo aMoras
Ex conselheiro - conselho fiscal - ProdEPa
FerNaNdo NiLsoN VeLasco JÚNior
Presidente do conselho fiscal -ProdEPa
PaULo roBerto dos saNtos LiMa
Membro do conselho fiscal  - ProdEPa
PaULo serGio FadUL NeVes
Membro do conselho fiscal  - ProdEPa
JoeLMa de NaZarÉ MartiNs da siLVa
(Secretária do conselho de administração e Secretária da assembleia 
Geral Extraordinária e ordinária) – ProdEPa

Protocolo: 780882

..

secretaria de estado
de esPorte e LaZer

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 02/2022 seeL
com base na documentação acostada nos autos do processo 2022/115754 
do Pregão Eletrônico nº02/2022, cujo objeto é a aquisição de material 
de consumo esportivo para realização do evento caravana SEEl – Es-
porte e cidadania no Pará, através da Secretaria de Estado de Esporte 
e lazer, vinculado ao convênio nº910757/2021/SNEliS/Mc, HoMoloGo 
o presente procedimento licitatório, nos termos do art. 43 da lei federal 
8.666/93 e art. 13 do decreto nº 10.024/2019, para que se produza efei-
tos jurídicos e legais. Empresa vencedora: TriNca ESPorTES lTda, cNPJ: 
02.902.969/0001-83, r$68.318,88 (sessenta e oito mil, trezentos e dezoi-
to reais e oitenta e oito centavos).
Belém (Pa), 1º de abril de 2022.
Nivan Setubal Noronha
Secretário de Estado de Esporte e lazer

Protocolo: 780586
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.

diÁria
.

Portaria Nº. 111/2022-seeL, de 04 de aBriL de 2022.
coNcEdEr, 04 e ½ (Quatro e meia) diárias aos servidores Marcia dE 
MiraNda corrEa, matricula n° 5523150/2, KáTia cilENE dE fariaS 
rocHa, matrícula n° 5499119/2, Maria criSTiNa NUNES Baia, matrícu-
la n° 57174286/2, ElENir da SilVa E cUNHa, matrícula n° 5896777/1, 
MaUrÍcio BarrETo da SilVa, matrícula nº 5901256/1, odailSoN fEr-
NaNdES da coNcEiÇÃo, matricula nº 5774276/2, Márcia criSTiNa da 
SilVa rEiS, matrícula n° 54190570/2, aNdrÉ lUiZ corPES da SilVa, 
matricula nº 57202046/1, para coordenar a fase regional do rio capim da 
11ª edição dos “Jogos abertos do Pará”, no município de Paragominas - Pa, 
de 06/04/2022 a 10/04/2022. ordenador: Nivan Setubal Noronha.

Protocolo: 780713

.

.

secretaria de estado
de tUrisMo

.

.

errata
.

Portaria Nº 234/2022/GePs/setUr de 04 aBriL de 2022
errata da Portaria Nº 220/2022 de diÁria, publicada do doe 
34.917 de 01/04/2022. onde lê-se: PErÍodo: 09.03.2022,Leia-se: 
PErÍodo: 19.03.2022.ordENador:aNdErSoN oliVEira caValcaNTE

Protocolo: 780407

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 230/GePs/setUr de 01 de aBriL de 2022
coNSidEraNdo os termos do processo 2022/380710; rESolVE: conce-
der 3 e 1/2 (três e meia) diárias ao colaborador eventual daVi BiTEN-
coUrT dE oliVEira, id: 3450919 SSP/Pa, cPf: 887.276.373-87. oBJ: 
Participar instrutória do curso “condutor ambiental de Trilhas e cami-
nhadas”, no módulo de aPH – atendimento Pré-Hospitalar, realizado pelos 
cBM/Pa no município de curuçá/Pa. dESTiNo: curuçá/Pa. PErÍodo:11 a 
14/04/2022. ordENador: aNdErSoN oliVEira caValcaNTE.

Protocolo: 780870
..

deFeNsoria PÚBLica
.

.

Portaria
.

Portaria Nº 25/2022/GaB/dPG, de 04 de aBriL de 2022.
o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado do Pará, no uso de suas atri-
buições que lhe confere o art. 8º, incisos i e Viii, da lei complementar nº 
054, de 07 de fevereiro de 2006; considerando que os dias 05 de abril e 
20 de novembro são feriados municipais em Marabá/Pa, em alusão ao ani-
versário do município e ao padroeiro municipal São félix de Valois, respec-
tivamente, nos termos da lei Municipal nº 2.372/82; considerando o que 
consta no Processo administrativo Eletrônico nº 2022/379949; rESolVE:
facUlTar o expediente da defensoria Pública de Marabá nos dias 05 de 
abril e 20 de novembro de 2022.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 780633
..

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Modalidade: PreGÃo eLetrÔNico srP, JULGaMeNto: MeNor 
PreÇo Por iteM.
Número: 007/2022-dPE/Pa
Processo nº: 2022/118761-dPE/Pa.
objeto: registro de Preços para a aquisição, entrega, montagem e assis-

tência técnica de diViSÓriaS PiSo TETo, PorTaS, PaiNÉiS E acESSÓ-
rioS Para EQUiPar oS aUdiTÓrioS da defensoria Pública do Estado do 
Pará, conforme condições e exigências constantes no Edital e seus anexos.
Entrega do Edital: www.gov.br/compras ou www.compraspara.pa.gov.br ou 
ainda na defensoria Pública do Estado do Pará sito a rua Padre Prudêncio 
nº. 154, 2º andar - clcc, campina, Belém – Pará, isento de qualquer taxa, 
mediante a gravação em mídia digital, fornecida pela empresa interessada ou 
por meio de solicitação via e-mail: licitação@defensoria.pa.def.br.
Edital a partir de:05/04/2022. local de abertura: www.gov.br/compras. 
data da abertura: 18/04/2022 Hora da abertura: 10h00min (Horário de 
Brasília). responsável pelo certame: rogério da Silva Pereira. ordenador: 
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo. defensor Público-Geral do Es-
tado do Pará.

Protocolo: 780769
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo
No dia 04 de abril de 2022, depois de constatada a regularidade dos atos 
procedimentais, o defensor Público Geral do Estado do Pará, HoMoloGa a 
adjudicação referente ao ProcESSo Nº: 2022/253380, Pregão Eletrônico 
Nº 003/2022-dPE/Pa, para contratação de empresa especializada na loca-
ção de EMBarcaÇÃo TiPo BalSa, coM forNEciMENTo dE TriPUlaÇÃo, 
SErViÇoS dE liMPEZa, coNSErVaÇÃo, coPEiraGEM E aliMENTaÇÃo 
coM forNEciMENTo dE rEfEiÇÕES diáriaS (café da manhã, almoço, 
lanche e jantar, com suco), para atender às demandas da defensoria Públi-
ca do Estado do Pará, em ação de cidadania por meio do Programa Balcão 
de direitos, para execução do Projeto oeste ii, conforme condições e exi-
gências constantes no Edital e seus anexo, tendo como vencedora do cer-
tame a empresa a. SErrÃo BraBo – EPP (cNPJ: 30.787.582/0001-69), 
venceu o GrUPo 01, pelo valor global de r$ 600.324,64 (seiscentos mil, 
trezentos e vinte e quatro reais e sessenta e quatro centavos).
Belém/Pa, 04 de abril de 2022.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público Geral do Estado do Pará

Protocolo: 780660
HoMoLoGaÇÃo
No dia 04 de abril de 2022, depois de constatada a regularidade dos atos procedi-
mentais, o defensor Público Geral do Estado do Pará, HoMoloGa a adjudicação 
referente ao ProcESSo Nº: 2022/126258, Pregão Eletrônico SrP nº 004/2022, 
cujo objeto é o registro de preços para aquisição de envelopes, caixas de pa-
pelão e capas de processo, em quantidades e especificações técnicas definidas 
neste Termo de Referência, a fim de serem utilizados para atender as demandas 
das unidades administrativas da região metropolitana e interior desta defensoria 
Publica estadual, conforme condições e exigências constantes no Edital e seus 
anexos, tendo como vencedoras do certame as empresas:
- rB coMUNicacao ViSUal EirEli (cNPJ: 27.232.288/0001-86), venceu 
os iTENS 01 e 04, pelo valor global de r$ 54.200,0000 (cinquenta e quatro 
mil e duzentos reais).
- raS coMErcial arTiGoS E PaPElaria EirEl (cNPJ:
43.299.151/0001-03) venceu os iTENS 02 e 03, pelo valor global de r$ 
12.700,00 (doze mil e setecentos reais).
- Sao MaTEUS iNdUSTria E coMErcio dE EMBalaGENS EirEli (cNPJ: 
35.609.698/0001-21) venceu os iTENS 05 e 06, pelo valor global de r$ 
41.700,00 (quarenta e um mil e setecentos reais).
Belém/Pa, 04 de abril de 2022.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público Geral do Estado do Pará.

Protocolo: 780597
..

editaL de NotiFicaÇÃo
.

editaL Nº 02, de 04 de aBriL de 2022.
o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado do Pará, no uso das atribui-
ções conferidas pelo art. 8º, Xi e XViii, da lei complementar n° 54, de 7 
de fevereiro de 2006, considerando o que consta no PaE nº 2022/386650, 
TORNA PÚBLICO o presente EDITAL tendo por finalidade alterar dispositi-
vos do Edital Nº 01, de 31 de março de 2022, e dar outras disposições. o 
Edital com todas as informações encontra-se disponível, na íntegra, no site 
http://www.defensoria.pa.def.br/portal/legislacao.aspx , na aba “Editais”.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 780637
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..

JUdiciÁrio
.

..

triBUNaL de JUstiÇa
do estado do ParÁ

.

..

sUPriMeNto de FUNdo
.

Porta-
ria Processo coMarca/dePar-

taMeNto sUPrido FiNaLi-
dade

eLeMeNto de desPesa

totaL

Periodo de aPLi-
caÇÃo

Prestar 
coNtas 

atÉ
combus-

tivel consumo
transp./ 
Locom.

Pessoa
Fisica

Pessoa
Juridica data 

iNiciaL
data 

FiNaL
339030 339030 339033 339036 339039

138 Pro202200005
SEcrETaria dE 

ENGENHaria E arQUi-
TETUra

GaBriEl HEN-
riQUE da SilVa 

VENTUra

ViSToria 
TÉcNica 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 400,00 07/01/22 05/02/22 20/02/22

139 Pro202200004 SEcrETaria dE 
iNforMáTica

JoNaTHaS SErra 
dE MiraNda

ViSiTa 
TÉcNica 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 07/01/22 05/02/22 20/02/22

140 Pro202200006 SEcrETaria dE 
iNforMáTica

MarcElo fariaS 
daS cHaGaS

ViSiTa 
TÉcNica 0,00 0,00 0,00 0,00 240,00 240,00 07/01/22 05/02/22 20/02/22

141 Pro202200008 BrEVES
PaUla criSTiNa 

fUrTado aGUiar 
da coSTa

cErTifica-
ÇÃo diGiTal 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 400,00 07/01/22 05/02/22 20/02/22

142 Pro202200009 TUcUrUÍ MarcElUS cUNHa 
MoUra

MaNU-
TENÇÃo dE 
MáQUiNaS E 
EQUiPaMEN-

ToS

0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 1.200,00 11/01/22 09/02/21 23/02/22

143 Pro202200010 MaraBá JoSiaS alVES da 
SilVa

MaNUTEN-
ÇÃo PrEdial 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00 11/01/22 09/02/21 24/02/22

144 Pro202200028 JUrUTi odENilZa carVa-
lHo SErra

diliGÊN-
ciaS 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 11/01/22 09/02/21 23/02/22

145 Pro202200029 iGaraPÉ-Miri GilBErTo SoUSa 
corrEa

diliGÊN-
ciaS 0,00 0,00 650,00 0,00 0,00 650,00 11/01/22 09/02/21 24/02/22

146 Pro202200031 aBaETETUBa SilVaNa aZEVEdo 
SaNToS

ESTUdo 
Social 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,00 11/01/22 09/02/21 24/02/22

147 Pro202200032
SEcrETaria dE 

ENGENHaria E arQUi-
TETUra

fraNciNaldo 
PErEira da SilVa 

BarBoSa

MaNUTEN-
ÇÃo PrEdial 0,00 4.500,00 0,00 0,00 2.500,00 7.000,00 11/01/22 09/02/21 24/03/22

148 Pro202200043 SoUrE
HEroNildES 

MarQUES Bar-
BoSa

ESTUdo 
Social 305,00 0,00 160,00 0,00 0,00 465,00 12/01/22 10/02/22 25/02/22

149 Pro202200040 aBaETETUBa
raiMUNda do 

Socorro fErrEi-
ra da SilVa

ESTUdo 
Social 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,00 12/01/22 10/02/22 25/02/22

150 Pro202200045 aNaNiNdEUa Vara 
do JÚri

lUciaNY Maria 
caSSiaNo SilVa

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00 12/01/22 10/02/22 25/02/22

151 Pro202200046 BraGaNÇa Vara 
criMNal

PaUlo roBErTo 
raMoS MorEira

SESSÃo dE 
JÚri 69,00 1.051,00 0,00 0,00 0,00 1.120,00 12/01/22 10/02/22 25/02/22

152 Pro202200047 aNaNiNdEUa Vara 
do JÚri

lUciaNY Maria 
caSSiaNo SilVa

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 1.130,00 0,00 0,00 0,00 1.130,00 12/01/22 10/02/22 25/02/22

153 Pro202200048 SÃo doMiNGoS do 
caPiM

daNiEllY araUJo 
MEriciaS

diliGÊN-
ciaS 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 800,00 12/01/22 10/02/22 25/02/22

154 Pro202200050 GUrUPá roGErio dE Sa 
rEZEGUE

diliGÊN-
ciaS 5.729,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 7.729,00 12/01/22 10/02/22 25/02/22

155 Pro202200054 aBaETETUBa EllaNa BarroS 
PiNHEiro

ESTUdo 
Social 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00 12/01/22 10/02/22 25/02/22

156 Pro202200057 aBaETETUBa
MaUro oSValdo 

dE oliVEira 
PErEira

diliGÊN-
ciaS 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 13/01/22 11/02/22 26/02/22

157 Pro202200063 oEiraS do Pará SErGio PaUlo dE 
aSSiS cardoSo

diliGÊN-
ciaS 0,00 0,00 650,00 0,00 0,00 650,00 14/01/22 12/02/22 27/02/22

158 Pro202200064 caSTaNHal Vara 
aGrária

JoEl doS SaNToS 
GoMES JUNior

aUdiÊN-
ciaS 0,00 0,00 1.250,00 0,00 0,00 1.250,00 14/01/22 12/02/22 27/02/22

159 Pro202200065 aNaNiNdEUa Vara 
do JÚri

lUciaNY Maria 
caSSiaNo SilVa

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 1.155,00 0,00 0,00 0,00 1.155,00 14/01/22 12/02/22 27/02/22

160 Pro202200066 MoNTE alEGrE BENEdiTo raGNo 
PirES da SilVa

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 220,00 0,00 540,00 100,00 860,00 14/01/22 12/02/22 27/02/22

161 Pro202200067 TErMo dE BaGrE
WilKEr raMoN 
SaloMao fEr-

NaNdES

diliGÊN-
ciaS 4.500,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 7.500,00 14/01/22 12/02/22 27/02/22

162 Pro202200068 alTaMira 2ª Vara
EliZaNE EllEN 
cHiariNi dE 

MoUra

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 74,00 0,00 0,00 986,00 1.060,00 14/01/22 12/02/22 27/02/22
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163 Pro202200069 BENEVidES MarTa MaciEl 
PiMENTEl

SESSÃo dE 
JÚri 60,00 760,00 0,00 0,00 0,00 820,00 14/01/22 12/02/22 27/02/22

164 Pro202200070 aNaNiNdEUa Vara 
do JÚri

lUciaNY Maria 
caSSiaNo SilVa

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 1.160,00 0,00 0,00 0,00 1.160,00 14/01/22 12/02/22 27/02/22

165 Pro202200072 PraiNHa ElZaNY Mafra 
fEiToSa

MaNU-
TENÇÃo dE 
VEÍcUlo

0,00 0,00 720,00 0,00 0,00 720,00 14/01/22 12/02/22 27/02/22

166 Pro202200073 alTaMira JoSE rodriGo 
KEMPNEr

ESTUdo 
Social 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270,00 14/01/22 12/02/22 27/02/22

167 Pro202200076 SoUrE daNiElSoN 
corrEa lEiTE

ESTUdo 
Social 305,00 0,00 0,00 0,00 0,00 305,00 14/01/22 12/02/22 27/02/22

168 Pro202200077 corrEGEdoria GEral 
dE JUSTiÇa

TaTiaNE SaraiVa 
da PaiXÃo NUNES

corrEiÇÃo 
ordiNária 0,00 0,00 1.440,00 0,00 0,00 1.440,00 14/01/22 12/02/22 27/02/22

169 Pro202200078 JUrUTi odENilZa carVa-
lHo SErra

diliGÊN-
ciaS 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 14/01/22 12/02/22 27/02/22

170 Pro202200079 alTaMira 2ª Vara
EliZaNE EllEN 
cHiariNi dE 

MoUra

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 74,00 0,00 0,00 986,00 1.060,00 17/01/22 15/02/22 03/03/22

171 Pro202200080 ParaUaPEBaS 1ª 
Vara

aNa clEia da 
SilVa MoUra 

fErrEira

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 860,00 0,00 0,00 0,00 860,00 14/01/22 12/02/22 27/02/22

172 Pro202200081 SaNTa lUZia do Pará alacY PENa dE 
SoUSa

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 65,00 0,00 850,00 0,00 915,00 14/01/22 12/02/22 27/02/22

173 Pro202200114 aNaNiNdEUa Vara 
do JÚri

lUciaNY Maria 
caSSiaNo SilVa

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 1.075,00 0,00 0,00 0,00 1.075,00 14/01/22 12/02/22 27/02/22

174 Pro202200223 aNaNiNdEUa Vara 
do JÚri

lUciaNY Maria 
caSSiaNo SilVa

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 1.180,00 0,00 0,00 0,00 1.180,00 17/01/22 15/02/22 02/03/22

175 Pro202200224 alTaMira 2ª Vara
EliZaNE EllEN 
cHiariNi dE 

MoUra

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 78,00 0,00 0,00 952,00 1.030,00 17/01/22 15/02/22 02/03/22

176 Pro202200226 coNcÓrdia do Pará alEXaNdrE GoN-
ÇalVES da SilVa

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 57,00 0,00 1.258,00 0,00 1.315,00 17/01/22 15/02/22 02/03/22

177 Pro202200227 BENEVidES MarTa MaciEl 
PiMENTEl

SESSÃo dE 
JÚri 60,00 785,00 0,00 0,00 0,00 845,00 17/01/22 15/02/22 02/03/22

178 Pro202200235 SaNTarÉM 3ª Vara KaTia PaTricia 
dE SoUSa aGUiar

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 1.370,00 0,00 0,00 0,00 1.370,00 18/01/22 16/02/22 03/03/22

179 Pro202200236 SaNTarÉM 3ª Vara KaTia PaTricia 
dE SoUSa aGUiar

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 1.335,00 0,00 0,00 0,00 1.335,00 18/01/22 16/02/22 03/03/22

180 Pro202200240 caSTaNHal raiMUNda fariaS 
aBdoN

ESTUdo 
Social 225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225,00 19/01/22 17/02/22 04/03/22

181 Pro202200254 afUá fraNciSco faBio 
PirES BraGa

aUdiÊN-
ciaS 0,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 19/01/22 17/02/22 04/03/22

182 Pro202200255 NoVo rEParTiMENTo aNdrE lUiZ BoZi 
coSTa

SESSÃo dE 
JÚri 55,00 875,00 0,00 0,00 0,00 930,00 19/01/22 17/02/22 04/03/22

183 Pro202200256 BarcarENa ailToN NaZarE 
PiNHEiro JUNior

SESSÃo dE 
JÚri 50,00 69,00 0,00 0,00 986,00 1.105,00 19/01/22 17/02/22 04/03/22

184 Pro202200257 BUJarU NaZarE coSTa 
BESSa

SESSÃo dE 
JÚri 70,00 135,00 0,00 0,00 960,00 1.165,00 19/01/22 17/02/22 04/03/22

185 Pro202200259 aBaETETUBa MiGUEl NaZarE-
No Baia fErrEira

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 28,00 0,00 620,00 217,00 865,00 19/01/22 17/02/22 04/03/22

186 Pro202200260 BraGaNÇa Vara 
criMNal

PaUlo roBErTo 
raMoS MorEira

SESSÃo dE 
JÚri 69,00 1.041,00 0,00 0,00 0,00 1.110,00 19/01/22 17/02/22 04/03/22

187 Pro202200261 iTUPiraNGa Jair fraNciSco 
ViEira aGUirra

SESSÃo dE 
JÚri 68,00 124,00 0,00 1.423,00 0,00 1.615,00 20/01/22 18/02/22 05/03/22

188 Pro202200262 TailÂNdia 
KEllY lESlYaNNE 
dE SoUZa fEr-

rEira

SESSÃo dE 
JÚri 62,00 56,00 0,00 0,00 1.087,00 1.205,00 19/01/22 17/02/22 04/03/22

189 Pro202200263 diViSÃo dE TraNS-
PorTES

JoElSoN da 
SilVa alMEida

TraNS-
PorTE dE 

ProcESSoS
0,00 0,00 555,00 0,00 0,00 555,00 19/01/22 17/02/22 04/03/22

190 Pro202200264 BENEVidES MarTa MaciEl 
PiMENTEl

SESSÃo dE 
JÚri 60,00 720,00 0,00 0,00 0,00 780,00 19/01/22 17/02/22 04/03/22

191 Pro202200265 MElGaÇo YaSSEr fEliX 
GaZEl

diliGÊN-
ciaS 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 19/01/22 17/02/22 04/03/22

192 Pro202200266 MElGaÇo iGor PacHElli 
coElHo PErEira

diliGÊN-
ciaS 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 21/01/22 19/02/21 06/03/22

193 Pro202200269 SalVaTErra
roNaldo 

doUGlaS PENa 
GoNÇalVES

diliGÊN-
ciaS 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00 20/01/22 18/02/22 05/03/22

194 Pro202200270 SÃo SEBaSTiÃo da 
Boa ViSTa

caMila NoBrE 
liMa MENdES

diliGÊN-
ciaS 0,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00 20/01/22 18/02/22 05/03/22

195 Pro202200278 SaNTarÉM iraN JoSE rodri-
GUES JUNior

diliGÊN-
ciaS 0,00 0,00 4.990,00 0,00 0,00 4.990,00 21/01/22 19/02/22 06/03/22

196 Pro202200292 MaraBá 3ª Vara
GErSoN dE 

aZEVEdo MoraES 
JUNior

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 1.475,00 0,00 0,00 0,00 1.475,00 21/01/22 19/02/22 06/03/22

197 Pro202200293 aNaNiNdEUa Vara 
do JÚri

lUciaNY Maria 
caSSiaNo SilVa

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 1.165,00 0,00 0,00 0,00 1.165,00 21/01/22 19/02/22 06/03/22

198 Pro202200294 aNaNiNdEUa Vara 
do JÚri

lUciaNY Maria 
caSSiaNo SilVa

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 1.155,00 0,00 0,00 0,00 1.155,00 21/01/22 19/02/22 06/03/22
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199 Pro202200295 SaNTarÉM 3ª Vara KaTia PaTricia 
dE SoUSa aGUiar

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 1.450,00 0,00 0,00 0,00 1.450,00 21/01/22 19/02/22 06/03/22

200 Pro202200296 SaNTarÉM 3ª Vara KaTia PaTricia 
dE SoUSa aGUiar

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 1.345,00 0,00 0,00 0,00 1.345,00 21/01/22 19/02/22 06/03/22

201 Pro202200297 TailÂNdia 
KEllY lESlYaNNE 
dE SoUZa fEr-

rEira

SESSÃo dE 
JÚri 62,00 68,00 0,00 0,00 1.020,00 1.150,00 21/01/22 19/02/22 06/03/22

202 Pro202200298 TailÂNdia 
KEllY lESlYaNNE 
dE SoUZa fEr-

rEira

SESSÃo dE 
JÚri 62,00 55,00 0,00 0,00 1.088,00 1.205,00 21/01/22 19/02/22 06/03/22

203 Pro202200299 BarcarENa GaBriEla aQUiNo 
doMiNGUES

SESSÃo dE 
JÚri 50,00 70,00 0,00 0,00 1.020,00 1.140,00 21/01/22 19/02/22 06/03/22

204 Pro202200300 SaNTa iZaBEl do 
Pará

cEliaNa dE 
NaZarE PiNHEiro 

dE MElo

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 39,00 0,00 1.786,00 0,00 1.825,00 25/01/22 23/02/22 10/03/22

205 Pro202200301 NoVo rEParTiMENTo aNdrE lUiZ BoZi 
coSTa

SESSÃo dE 
JÚri 55,00 990,00 0,00 0,00 0,00 1.045,00 21/01/22 19/02/22 06/03/22

206 Pro202200302 aBaETETUBa MiGUEl NaZarE-
No Baia fErrEira

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 31,00 0,00 540,00 189,00 760,00 21/01/22 19/02/22 06/03/22

207 Pro202200304 aNaJáS daNiEl ViEira 
corrEa

cErTifica-
ÇÃo diGiTal 0,00 0,00 520,00 0,00 0,00 520,00 21/01/22 19/02/22 06/03/22

208 Pro202200306 caPaNEMa
SHaKira criS-

TiNa riBEiro da 
SilVa

ESTUdo 
Social 0,00 0,00 180,00 0,00 0,00 180,00 21/01/22 19/02/22 06/03/22

209 Pro202200308 oriXiMiNá
aNa criSTiNa 
PiNHo Moda 

NoBrE

diliGÊN-
ciaS 0,00 0,00 7.350,00 0,00 0,00 7.350,00 25/01/22 23/02/22 10/03/22

210 Pro202200309 oriXiMiNá
aNa criSTiNa 
PiNHo Moda 

NoBrE

diliGÊN-
ciaS 0,00 0,00 5.650,00 0,00 0,00 5.650,00 25/01/22 23/02/22 10/03/22

211 Pro202200310 oriXiMiNá
aNa criSTiNa 
PiNHo Moda 

NoBrE

diliGÊN-
ciaS 0,00 0,00 4.800,00 0,00 0,00 4.800,00 25/01/22 23/02/22 10/03/22

212 Pro202200312 PraiNHa EllEN Maria 
caMPoS da SilVa

diliGÊN-
ciaS 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 25/01/22 23/02/22 10/03/22

213 Pro202200322 JacUNdá lEaNdro SiQUEi-
ra liMa

diliGÊN-
ciaS 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 25/01/22 23/02/22 10/03/22

214 Pro202200324 aNaNiNdEUa Vara 
do JÚri

lUciaNY Maria 
caSSiaNo SilVa

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 25/01/22 23/02/22 10/03/22

215 Pro202200325 aNaNiNdEUa Vara 
do JÚri

lUciaNY Maria 
caSSiaNo SilVa

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 1.170,00 0,00 0,00 0,00 1.170,00 25/01/22 23/02/22 10/03/22

216 Pro202200326 BENEVidES MarTa MaciEl 
PiMENTEl

SESSÃo dE 
JÚri 60,00 760,00 0,00 0,00 0,00 820,00 25/01/22 23/02/22 10/03/22

217 Pro202200327 ParaGoMiNaS Vara 
criMiNal

SHirlEY aNdrEY 
liMa da SilVa

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 1.050,00 0,00 0,00 0,00 1.050,00 25/01/22 23/02/22 10/03/22

218 Pro202200328 ParaGoMiNaS Vara 
criMiNal

SHirlEY aNdrEY 
liMa da SilVa

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 1.050,00 0,00 0,00 0,00 1.050,00 25/01/22 23/02/22 10/03/22

219 Pro202200330 UrUará lUiZ afoNSo doS 
SaNToS

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 1.295,00 0,00 0,00 0,00 1.295,00 25/01/22 23/02/22 10/03/22

220 Pro202200334 BraGaNÇa SaUlo SaraTY dE 
oliVEira

diliGÊN-
ciaS 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 25/01/22 23/02/22 10/03/22

221 Pro202200335 alENQUEr
aNToNio MaGa-
lHÃES da SilVa 

filHo

diliGÊN-
ciaS 0,00 0,00 1.600,00 0,00 0,00 1.600,00 26/01/22 24/02/22 11/03/22

222 Pro202200341 BraGaNÇa SaUlo SaraTY dE 
oliVEira

diliGÊN-
ciaS 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 29/01/22 27/02/22 14/03/21

223 Pro202200343 oEiraS do Pará SErGio PaUlo dE 
aSSiS cardoSo

diliGÊN-
ciaS 0,00 0,00 750,00 0,00 0,00 750,00 29/01/22 27/02/22 14/03/21

224 Pro202200344 alTaMira 2ª Vara
EliZaNE EllEN 
cHiariNi dE 

MoUra

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 57,00 0,00 0,00 918,00 975,00 29/01/22 27/02/22 14/03/21

225 Pro202200349 alENQUEr rafaEl BENTES 
PiNTo

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 49,00 0,00 986,00 0,00 1.035,00 29/01/22 27/02/22 14/03/22

226 Pro202200350 SaNTa lUZia do Pará alacY PENa dE 
SoUSa

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 65,00 0,00 850,00 0,00 915,00 29/01/22 27/02/22 14/03/21

227 Pro202200351 SaNTarÉM 3ª Vara KaTia PaTricia 
dE SoUSa aGUiar

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 1.385,00 0,00 0,00 0,00 1.385,00 29/01/22 27/02/22 14/03/21

228 Pro202200352 aNaNiNdEUa Vara 
do JÚri

lUciaNY Maria 
caSSiaNo SilVa

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 1.105,00 0,00 0,00 0,00 1.105,00 29/01/22 27/02/22 14/03/21

229 Pro202200353 MaracaNÃ
HUGo PorTEla 
coSTa SaNToS 

filHo

diliGÊN-
ciaS 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 600,00 29/01/22 27/02/22 14/03/21

230 Pro202200358 coNcEiÇÃo do 
araGUaia

roNNEY carVa-
lHo doS SaNToS

diliGÊN-
ciaS 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 880,00 29/01/22 27/02/22 14/03/21

231 Pro202200359 aBaETETUBa MiGUEl NaZarE-
No Baia fErrEira

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 28,00 0,00 520,00 182,00 730,00 29/01/22 27/02/22 14/03/21

232 Pro202200360 SaNTa iZaBEl do 
Pará

cEliaNa dE 
NaZarE PiNHEiro 

dE MElo

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 39,00 0,00 1.316,00 0,00 1.355,00 29/01/22 27/02/22 14/03/21
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233 Pro202200361 BarcarENa GaBriEla aQUiNo 
doMiNGUES

SESSÃo dE 
JÚri 50,00 69,00 0,00 0,00 986,00 1.105,00 29/01/22 27/02/22 14/03/21

234 Pro202200362 PoNTa dE PEdraS HElToN TaVarES 
MalaTo

SESSÃo dE 
JÚri 72,00 31,00 0,00 972,00 0,00 1.075,00 29/01/22 27/02/22 14/03/21

235 Pro202200363 SaNTarÉM 3ª Vara KaTia PaTricia 
dE SoUSa aGUiar

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 1.290,00 0,00 0,00 0,00 1.290,00 29/01/22 27/02/22 14/03/21

236 Pro202200364 MaraBá 3ª Vara
GErSoN dE 

aZEVEdo MoraES 
JUNior

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 1.035,00 0,00 0,00 0,00 1.035,00 29/01/22 27/02/22 14/03/21

237 Pro202200365 ParaUaPEBaS 2ª 
Vara

HallMaN cirilo 
dE araUJo

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 830,00 0,00 0,00 0,00 830,00 29/01/22 27/02/22 14/03/21

238 Pro202200366 rUrÓPoliS
carla criSTiNa 
MarialVa ca-

MarGo

SESSÃo dE 
JÚri 75,00 42,00 0,00 1.454,00 64,00 1.635,00 29/01/22 27/02/22 14/03/21

239 Pro202200367 aNaNiNdEUa Vara 
do JÚri

lUciaNY Maria 
caSSiaNo SilVa

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 1.145,00 0,00 0,00 0,00 1.145,00 29/01/22 27/02/22 14/03/21

240 Pro202200368 aNaNiNdEUa Vara 
do JÚri

lUciaNY Maria 
caSSiaNo SilVa

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 1.105,00 0,00 0,00 0,00 1.105,00 29/01/22 27/02/22 14/03/21

241 Pro202200369 MoNTE doUrado 
Vara diSTriTal

JoSiMar TaVarES 
BriTo

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 55,00 0,00 850,00 0,00 905,00 29/01/22 27/02/22 14/03/21

242 Pro202200370 MoNTE doUrado 
Vara diSTriTal

JoSiMar TaVarES 
BriTo

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 55,00 0,00 850,00 0,00 905,00 29/01/22 27/02/22 14/03/21

243 Pro202200371 MoNTE doUrado 
Vara diSTriTal

JoSiMar TaVarES 
BriTo

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 55,00 0,00 850,00 0,00 905,00 29/01/22 27/02/22 14/03/21

244 Pro202200379 aBaETETUBa EllaNa BarroS 
PiNHEiro

ESTUdo 
Social 0,00 0,00 450,00 0,00 0,00 450,00 02/02/22 03/03/22 18/03/22

245 Pro202200382 MaraBá 3ª Vara
GErSoN dE 

aZEVEdo MoraES 
JUNior

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 1.220,00 0,00 0,00 0,00 1.220,00 02/02/22 03/03/22 18/03/22

246 Pro202200383 doM EliSEU
UliaNa SalaZar 

coSTa SilVa 
BarroS

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 173,00 0,00 837,00 0,00 1.010,00 02/02/22 03/03/22 18/03/22

247 Pro202200386 aBaETETUBa EllaNa BarroS 
PiNHEiro

ESTUdo 
Social 0,00 0,00 450,00 0,00 0,00 450,00 02/02/22 03/03/22 18/03/22

248 Pro202200387 aBaETETUBa SilVaNa aZEVEdo 
SaNToS

ESTUdo 
Social 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00 02/02/22 03/03/22 18/03/22

249 Pro202200388 BaiÃo roSiNaldo ar-
NaUd BorGES

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 68,00 0,00 1.442,00 0,00 1.510,00 02/02/22 03/03/22 18/03/22

250 Pro202200389 BrEVES Naiara criSTiNa 
SErrao MiraNda

ESTUdo 
Social 0,00 0,00 815,00 0,00 0,00 815,00 02/02/22 03/03/22 18/03/22

251 Pro202200391 cUrraliNHo carlYlE VicTor 
SaNTaNa PEiXoTo

diliGÊN-
ciaS 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 02/02/22 03/03/22 18/03/22

252 Pro202200393 iGaraPÉ-Miri
iSaiaS dE 

alMEida PiNHEiro 
filHo

diliGÊN-
ciaS 0,00 0,00 1.400,00 0,00 0,00 1.400,00 17/02/22 18/03/22 02/04/22

253 Pro202200394 SaNTarÉM 3ª Vara KaTia PaTricia 
dE SoUSa aGUiar

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 1.450,00 0,00 0,00 0,00 1.450,00 02/02/22 03/03/22 18/03/22

254 Pro202200395 iTaiTUBa flaVio PEdro 
loEff BraNdT

diliGÊN-
ciaS 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 150,00 02/02/22 03/03/22 18/03/22

255 Pro202200396 caSTaNHal JoYcE da SilVa 
araUJo

ESTUdo 
Social 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00 02/02/22 03/03/22 18/03/22

256 Pro202200397 MaraBá 3ª Vara
GErSoN dE 

aZEVEdo MoraES 
JUNior

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 1.255,00 0,00 0,00 0,00 1.255,00 17/02/22 18/03/22 02/04/22

257 Pro202200398 aBaETETUBa
raiMUNda do 

Socorro fErrEi-
ra da SilVa

ESTUdo 
Social 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 02/02/22 03/03/22 18/03/22

258 Pro202200399 BrEVES Naiara criSTiNa 
SErrao MiraNda

ESTUdo 
Social 0,00 0,00 2.204,00 0,00 0,00 2.204,00 02/02/22 03/03/22 18/03/22

259 Pro202200400 SaNTarÉM Vara 
aGrária

adElcidES 
VaScoNcEloS 

MariNHo

aUdiÊN-
ciaS 0,00 0,00 360,00 0,00 0,00 360,00 02/02/22 03/03/22 18/03/22

260 Pro202200401 BraGaNÇa SaUlo SaraTY dE 
oliVEira

diliGÊN-
ciaS 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 07/02/22 08/03/22 23/03/22

 ToTal 15.453,00 48.051,00 78.544,00 21.444,00 15.831,00 179.323,00  

Protocolo: 780481 

Porta-
ria Processo coMarca/deParta-

MeNto sUPrido FiNaLidade

eLeMeNto de desPesa

totaL

Periodo de aPLi-
caÇÃo

Prestar 
coNtas 

atÉ
combus-

tivel
consu-
mo

transp./ 
Locom.

Pessoa
Fisica

Pessoa
Juridica data 

iNiciaL
data 

FiNaL
339030 339030 339033 339036 339039

261 Pro202200406 alMEiriM
roBSoN dENilSoN 

alVarENGa da 
rocHa

diliGÊNciaS 0,00 0,00 1.900,00 0,00 0,00 1.900,00 02/02/22 03/03/22 18/03/22

262 Pro202200408 ViGia roNaldo da SilVa 
araUJo aUdiÊNciaS 0,00 0,00 236,00 0,00 0,00 236,00 02/02/22 03/03/22 18/03/22

263 Pro202200410 ViGia iZaBETH fErrEira 
diNiZ ESTUdo Social 0,00 0,00 708,00 0,00 0,00 708,00 01/02/22 02/03/22 17/03/22
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264 Pro202200415 caSTaNHal aldENir SilVa da 
rocHa ESTUdo Social 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 17/02/22 18/03/22 02/04/22

265 Pro202200419 SaNTarÉM iraN JoSE rodri-
GUES JUNior diliGÊNciaS 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 16/02/22 17/03/22 01/04/22

266 Pro202200420 rio Maria lUcirENE dE aN-
dradE SaNTiaGo ESTUdo Social 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 16/02/22 17/03/22 01/04/22

267 Pro202200422 SaNTa lUZia do Pará alacY PENa dE 
SoUSa SESSÃo dE JÚri 0,00 65,00 0,00 850,00 0,00 915,00 21/02/22 23/03/22 07/04/22

268 Pro202200423 aNaNiNdEUa Vara 
do JÚri

lUciaNY Maria 
caSSiaNo SilVa SESSÃo dE JÚri 0,00 1.105,00 0,00 0,00 0,00 1.105,00 17/02/22 18/03/22 02/04/22

269 Pro202200424 ParaGoMiNaS Vara 
criMiNal

SHirlEY aNdrEY 
liMa da SilVa SESSÃo dE JÚri 0,00 1.145,00 0,00 0,00 0,00 1.145,00 16/02/22 17/03/22 01/04/22

270 Pro202200425 SaNTarÉM 3ª Vara KaTia PaTricia dE 
SoUSa aGUiar SESSÃo dE JÚri 0,00 1.360,00 0,00 0,00 0,00 1.360,00 17/02/22 18/03/22 02/04/22

271 Pro202200426 PoNTa dE PEdraS HElToN TaVarES 
MalaTo SESSÃo dE JÚri 74,00 29,00 0,00 972,00 0,00 1.075,00 16/02/22 17/03/22 01/04/22

272 Pro202200427 SEcrETaria dE ENGENHa-
ria E arQUiTETUra

GaBriEl HENriQUE 
da SilVa VENTUra

ViSToria 
TÉcNica 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 400,00 10/02/22 11/03/22 26/03/22

273 Pro202200431 BraGaNÇa SaUlo SaraTY dE 
oliVEira diliGÊNciaS 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,00 03/02/22 04/03/22 19/03/22

274 Pro202200436 alMEiriM ENEida Maria 
MoNTEiro da SilVa

cErTificaÇÃo 
diGiTal 0,00 0,00 220,00 0,00 0,00 220,00 03/02/22 04/03/22 19/03/22

275 Pro202200437 caSTaNHal
MaYla NENo 

MarQUES do NaSci-
MENTo

ESTUdo Social 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00 03/02/22 04/03/22 19/03/22

276 Pro202200438 caSTaNHal
MaYla NENo 

MarQUES do NaSci-
MENTo

ESTUdo Social 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00 03/02/22 04/03/22 19/03/22

277 Pro202200439 TUcUMÃ
caroliNa criS-
TiNa MaToS dE 

carValHo
ESTUdo Social 0,00 0,00 375,00 0,00 0,00 375,00 03/02/22 04/03/22 19/03/22

278 Pro202200442 SoUrE HEroNildES Mar-
QUES BarBoSa ESTUdo Social 355,00 0,00 160,00 0,00 0,00 515,00 17/02/22 18/03/22 02/04/22

279 Pro202200443 NoVo rEParTiMENTo aNdrE lUiZ BoZi 
coSTa SESSÃo dE JÚri 68,00 872,00 0,00 0,00 0,00 940,00 04/02/22 05/03/22 20/03/22

280 Pro202200446 MaraBá 3ª Vara
GErSoN dE 

aZEVEdo MoraES 
JUNior

SESSÃo dE JÚri 0,00 1.220,00 0,00 0,00 0,00 1.220,00 17/02/22 18/03/22 02/04/22

281 Pro202200447 BarcarENa GaBriEla aQUiNo 
doMiNGUES SESSÃo dE JÚri 50,00 66,00 0,00 0,00 1.054,00 1.170,00 16/02/22 17/03/22 01/04/22

282 Pro202200449 BraGaNÇa Vara criMNal PaUlo roBErTo 
raMoS MorEira SESSÃo dE JÚri 69,00 1.076,00 0,00 0,00 0,00 1.145,00 15/02/22 16/03/22 31/03/22

283 Pro202200452 SENador JoSÉ PorfÍrio NaTalia fraNKliN 
SilVa E carValHo SESSÃo dE JÚri 0,00 70,00 0,00 900,00 0,00 970,00 16/02/22 17/03/22 01/04/22

284 Pro202200453 aBaETETUBa MiGUEl NaZarENo 
Baia fErrEira SESSÃo dE JÚri 0,00 30,00 0,00 500,00 175,00 705,00 15/02/22 16/03/22 31/03/22

285 Pro202200455 ParaGoMiNaS Vara 
criMiNal

SHirlEY aNdrEY 
liMa da SilVa SESSÃo dE JÚri 0,00 1.020,00 0,00 0,00 0,00 1.020,00 11/02/22 12/03/22 27/03/22

286 Pro202200456 ÓBidoS SalETE cardoSo 
TENorio PEdroSo SESSÃo dE JÚri 0,00 870,00 0,00 0,00 0,00 870,00 17/02/22 18/03/22 02/04/22

287 Pro202200457 SaNTarÉM 3ª Vara KaTia PaTricia dE 
SoUSa aGUiar SESSÃo dE JÚri 0,00 1.265,00 0,00 0,00 0,00 1.265,00 16/02/22 17/03/22 01/04/22

288 Pro202200458 aNaNiNdEUa Vara 
do JÚri

lUciaNY Maria 
caSSiaNo SilVa SESSÃo dE JÚri 0,00 1.170,00 0,00 0,00 0,00 1.170,00 17/02/22 18/03/22 02/02/22

289 Pro202200459 aNaNiNdEUa Vara 
do JÚri

lUciaNY Maria 
caSSiaNo SilVa SESSÃo dE JÚri 0,00 1.095,00 0,00 0,00 0,00 1.095,00 17/02/22 18/03/22 02/02/22

290 Pro202200445 caSTaNHal
MaYla NENo 

MarQUES do NaSci-
MENTo

ESTUdo Social 
(coMPlEMENTo) 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00 22/02/22 23/03/22 07/04/22

291 Pro202200460 alTaMira SaNdra da SilVa 
ViEira ESTUdo Social 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170,00 04/02/22 05/03/22 20/03/22

292 Pro202200461 SoUrE HEroNildES Mar-
QUES BarBoSa

ESTUdo Social 
(coMPlEMENTo) 355,00 0,00 0,00 0,00 0,00 355,00 04/02/22 05/03/22 20/03/22

293 Pro202200462 caSTaNHal Vara 
aGrária

GlaUcYllENE dE 
oliVEira MarQUES 

PariZoTTo
diliGÊNciaS 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 600,00 04/02/22 05/03/22 20/03/22

294 Pro202200467 liMoEiro do aJUrU riTa dE caSSia 
caSTro SaNToS diliGÊNciaS 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 16/02/22 17/03/22 01/04/22

295 Pro202200468 NoVo ProGrESSo raiMUNdo BorGES 
da coSTa

cErTificaÇÃo 
diGiTal 0,00 0,00 460,00 0,00 0,00 460,00 04/02/22 05/03/22 20/03/22

296 Pro202200469 caPaNEMa SHaKira criSTiNa 
riBEiro da SilVa ESTUdo Social 0,00 0,00 360,00 0,00 0,00 360,00 07/02/22 08/03/22 23/03/22

297 Pro202200473 XiNGUara floriaNo diaS 
dE liMa SESSÃo dE JÚri 60,00 60,00 0,00 810,00 0,00 930,00 16/02/22 17/03/22 01/04/22

298 Pro202200474 iTaiTUBa EliSSoN ProNEr 
STorTi aUdiÊNciaS 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 16/02/22 17/03/22 01/04/22

299 Pro202200481 TErMo dE BaGrE WilKEr raMoN Sa-
loMao fErNaNdES diliGÊNciaS 4.500,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 7.500,00 16/02/22 17/03/22 01/04/22

300 Pro202200484 coNcEiÇÃo do araGUaia Maria aNa doS 
SaNToS liMa diliGÊNciaS 366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 366,00 16/02/22 17/03/22 01/04/22
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301 Pro202200487 afUá fraNciSco faBio 
PirES BraGa diliGÊNciaS 0,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 15/02/22 16/03/22 31/03/22

302 Pro202200488 SEcrETaria dE ENGENHa-
ria E arQUiTETUra

fraNciNaldo 
PErEira da SilVa 

BarBoSa

MaNUTENÇÃo 
PrEdial 6.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 8.000,00 11/02/22 13/03/22 28/03/22

303 Pro202200489 iPiXUNa do Pará
cYNTHYa cHriS-

THiNa araUJo da 
SilVa SoUSa

SESSÃo dE JÚri 0,00 0,00 0,00 1.565,00 0,00 1.565,00 16/02/22 17/03/22 01/04/22

304 Pro202200491 caMETá rodriGo riBEiro 
carNEiro SESSÃo dE JÚri 0,00 65,00 0,00 405,00 0,00 470,00 16/02/22 17/03/22 01/04/22

305 Pro202200495 JacUNdá EliZiaNE liMa 
GoNÇalVES SESSÃo dE JÚri 0,00 120,00 0,00 0,00 555,00 675,00 11/02/22 12/03/22 27/03/22

306 Pro202200504 BraGaNÇa SaUlo SaraTY dE 
oliVEira diliGÊNciaS 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 22/02/22 23/03/22 07/04/22

307 Pro202200505 BraGaNÇa SaUlo SaraTY dE 
oliVEira diliGÊNciaS 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 22/02/22 23/03/22 07/04/22

308 Pro202200506 SEcrETaria dE ENGENHa-
ria E arQUiTETUra

JoSE riBEiro da 
coSTa filHo

ViSToria 
TÉcNica 0,00 0,00 1.160,00 0,00 0,00 1.160,00 09/02/22 10/03/22 25/03/22

309 Pro202200507 SEcrETaria dE ENGENHa-
ria E arQUiTETUra

JoSE riBEiro da 
coSTa filHo

ViSToria 
TÉcNica 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 300,00 17/02/22 18/03/22 02/04/22

310 Pro202200511 ParaUaPEBaS 1ª Vara
aNa clEia da 
SilVa MoUra 

fErrEira
SESSÃo dE JÚri 0,00 915,00 0,00 0,00 0,00 915,00 16/02/22 17/03/22 01/04/22

311 Pro202200517 SEcrETaria dE iNfor-
MáTica

aNdErSoN do Val-
lE fiGUEirEdo ViSiTa TÉcNica 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 09/02/22 10/03/22 25/03/22

312 Pro202200518 iGaraPÉ Miri GilBErTo SoUSa 
corrEa diliGÊNciaS 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 17/02/22 18/03/22 02/04/22

313 Pro202200520 iTaiTUBa iVaN dE SoUSa 
MoUra

diGiTaliZaÇÃo 
ProcESSUal 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 600,00 16/02/22 17/03/22 01/04/22

314 Pro202200522 iTaiTUBa ElaNE PaTricio dE 
frEiTaS SoUZa

diGiTaliZaÇÃo 
ProcESSUal 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 700,00 16/02/22 17/03/22 01/04/22

315 Pro202200523 aBaETETUBa EllaNa BarroS 
PiNHEiro ESTUdo Social 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 17/02/22 18/03/22 02/04/22

316 Pro202200525 BENEVidES MarTa MaciEl 
PiMENTEl SESSÃo dE JÚri 60,00 785,00 0,00 0,00 0,00 845,00 16/02/22 17/03/22 01/04/22

317 Pro202200526 JUrUTi TiaGo HENriQUE 
lEMoS dE araUJo SESSÃo dE JÚri 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 1.090,00 16/02/22 17/03/22 01/04/22

318 Pro202200527 JUrUTi odENilZa carVa-
lHo SErra diliGÊNciaS 0,00 0,00 1.350,00 0,00 0,00 1.350,00 17/02/22 18/03/22 02/04/22

319 Pro202200529 liMoEiro do aJUrU riTa dE caSSia 
caSTro SaNToS diliGÊNciaS 0,00 0,00 1.700,00 0,00 0,00 1.700,00 16/02/22 17/03/22 01/04/22

320 Pro202200530 liMoEiro do aJUrU riTa dE caSSia 
caSTro SaNToS diliGÊNciaS 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 17/02/22 18/03/22 02/04/22

321 Pro202200547 alTaMira JoSE rodriGo 
KEMPNEr ESTUdo Social 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 16/02/22 17/03/22 01/04/22

322 Pro202200556 SÃo SEBaSTiÃo da Boa 
ViSTa

caMila NoBrE 
liMa MENdES diliGÊNciaS 0,00 0,00 3.800,00 0,00 0,00 3.800,00 18/02/22 19/03/22 03/04/22

323 Pro202200557 SEcrETaria dE ENGENHa-
ria E arQUiTETUra

aNToNio SilVaNEY 
TEiXEira dUarTE 

JUNior

ViSToria 
TÉcNica 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 400,00 16/02/22 17/03/22 01/04/22

324 Pro202200561 SEcrETaria dE ENGENHa-
ria E arQUiTETUra

JoSE riBEiro da 
coSTa filHo

ViSToria 
TÉcNica 0,00 0,00 1.480,00 0,00 0,00 1.480,00 16/02/22 17/03/22 01/04/22

325 Pro202200564 aBaETETUBa Sara HElENa 
coSTa BaTiSTa ESTUdo Social 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 16/02/22 17/03/22 01/04/22

326 Pro202200572 TUcUrUÍ
EliZaBETH criS-

TiNa NaSciMENTo 
BraNcH

ESTUdo Social 0,00 0,00 120,00 0,00 0,00 120,00 16/02/22 17/03/22 01/04/22

327 Pro202200573 JacUNdá EliZiaNE liMa 
GoNÇalVES SESSÃo dE JÚri 0,00 150,00 0,00 0,00 510,00 660,00 16/02/22 17/03/22 01/04/22

328 Pro202200574 iTaiTUBa EliSSoN ProNEr 
STorTi aUdiÊNciaS 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00 16/02/22 17/03/22 01/04/22

329 Pro202200579 aNaNiNdEUa Vara 
do JÚri

lUciaNY Maria 
caSSiaNo SilVa SESSÃo dE JÚri 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.090,00 16/02/22 17/03/22 01/04/22

330 Pro202200589 coordENadoria MiliTar aNdErSoN lUiS 
MarTiNS florES

SErViÇo dE 
EScolTa 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 16/02/22 17/03/22 01/04/22

331 Pro202200581 iTaiTUBa EliSSoN ProNEr 
STorTi aUdiÊNciaS 765,00 0,00 0,00 0,00 0,00 765,00 16/02/22 17/03/22 01/04/22

332 Pro202200582 iTaiTUBa iVaN dE SoUSa 
MoUra

diGiTaliZaÇÃo 
ProcESSUal 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00 16/02/22 17/03/22 01/04/22

333 Pro202200583 rio Maria Joao dE dEUS 
cardoSo SESSÃo dE JÚri 59,00 106,00 0,00 0,00 425,00 590,00 15/02/22 16/03/22 31/03/22

334 Pro202200585 aBaETETUBa EllaNa BarroS 
PiNHEiro ESTUdo Social 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 16/02/22 17/03/22 01/04/22

335 Pro202200586 BrEVES daNiEl BENEdiTo 
daS NEVES PaZ ESTUdo Social 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 300,00 16/02/22 17/03/22 01/04/22

336 Pro202200588 caSTaNHal iNEZ TriNdadE 
NUNES ESTUdo Social 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 16/02/22 17/03/22 01/04/22

337 Pro202200594 SaNTarÉM JoSEfa aNToNia 
dE SoUSa dUTra ESTUdo Social 0,00 0,00 286,00 0,00 0,00 286,00 16/02/22 17/03/22 01/04/22
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338 Pro202200595 aNaJáS daNiEl ViEira 
corrEa diliGÊNciaS 3.640,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 4.640,00 16/02/22 17/03/22 01/04/22

339 Pro202200596 NoVo ProGrESSo raiMUNdo BorGES 
da coSTa

cErTificaÇÃo 
diGiTal 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 940,00 16/02/22 17/03/22 01/04/22

340 Pro202200598 rEdENÇÃo MariSaNGEla Bar-
BoSa carValHo SESSÃo dE JÚri 73,00 967,00 0,00 0,00 0,00 1.040,00 16/02/22 17/03/22 01/04/22

341 Pro202200599 ViSEU JoÃo PaUlo Pi-
MENTa dE aGUiar SESSÃo dE JÚri 0,00 31,00 0,00 0,00 664,00 695,00 16/02/22 17/03/22 01/04/22

342 Pro202200602 SEcrETaria dE iNfor-
MáTica

daViSoN GUiMa-
rÃES araUJo da 

SilVa
ViSiTa TÉcNica 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 17/02/22 18/03/22 02/04/22

343 Pro202200605 aBaETETUBa SilVaNa aZEVEdo 
SaNToS ESTUdo Social 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 17/02/22 18/03/22 02/04/22

344 Pro202200603 alTaMira 2ª Vara EliZaNE EllEN 
cHiariNi dE MoUra SESSÃo dE JÚri 0,00 57,00 0,00 0,00 918,00 975,00 16/02/22 17/03/22 01/04/22

345 Pro202200612 alTaMira 2ª Vara EliZaNE EllEN 
cHiariNi dE MoUra SESSÃo dE JÚri 0,00 53,00 0,00 0,00 1.002,00 1.055,00 17/02/22 18/03/22 02/04/22

346 Pro202200613 SEcrETaria dE ENGENHa-
ria E arQUiTETUra

PaUlo MarcElo 
dE araUJo HildE-

BraNdo

ViSToria 
TÉcNica 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 300,00 17/02/22 18/03/22 02/04/22

347 Pro202200616 ToMÉ-aÇU adriaNE dE SoUZa 
alMEida SESSÃo dE JÚri 0,00 30,00 0,00 775,00 0,00 805,00 17/02/22 18/03/22 02/04/22

348 Pro202200618 ToMÉ-aÇU adriaNE dE SoUZa 
alMEida SESSÃo dE JÚri 0,00 30,00 0,00 725,00 0,00 755,00 17/02/22 18/03/22 02/04/22

349 Pro202200619 SoUrE HEroNildES Mar-
QUES BarBoSa ESTUdo Social 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,00 17/02/22 18/03/22 02/04/22

350 Pro202200620 aBaETETUBa
MaUro oSValdo 

dE oliVEira 
PErEira

diliGÊNciaS 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 17/02/22 18/03/22 02/04/22

351 Pro202200615 alENQUEr VilMar dUrVal 
MacEdo JUNior aUdiÊNciaS 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 17/02/22 18/03/22 02/04/22

352 Pro202200621 PraiNHa EllEN Maria caM-
PoS da SilVa diliGÊNciaS 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 18/02/22 19/03/22 03/04/22

353 Pro202200623 rio Maria lUcirENE dE aN-
dradE SaNTiaGo ESTUdo Social 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 17/02/22 18/03/22 02/04/22

354 Pro202200625 BraGaNÇa SaUlo SaraTY dE 
oliVEira diliGÊNciaS 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 18/02/22 19/03/22 03/04/22

355 Pro202200630 aBaETETUBa EllaNa BarroS 
PiNHEiro ESTUdo Social 0,00 0,00 220,00 0,00 0,00 220,00 21/02/22 22/03/22 06/04/22

356 Pro202200634 BrEVES flaVio MoUTiNHo 
SilVa diliGÊNciaS 5.103,00 0,00 2.750,00 0,00 0,00 7.853,00 21/02/22 22/03/22 06/04/22

357 Pro202200638 coNcEiÇÃo do araGUaia aliNE coSTa dE 
SoUSa SESSÃo dE JÚri 0,00 675,00 0,00 0,00 0,00 675,00 18/02/22 19/03/22 03/04/22

358 Pro202200640 caSTaNHal
MaYla NENo 

MarQUES do NaSci-
MENTo

ESTUdo Social 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 22/02/22 23/03/22 07/04/22

359 Pro202200651 SÃo GEraldo do 
araGUaia

Maria aParEcida 
PErEira dE BriTo SESSÃo dE JÚri 0,00 132,00 0,00 0,00 578,00 710,00 22/02/22 23/03/22 07/04/22

360 Pro202200652 aNaNiNdEUa Vara 
do JÚri

lUciaNY Maria 
caSSiaNo SilVa SESSÃo dE JÚri 0,00 1.155,00 0,00 0,00 0,00 1.155,00 22/02/22 23/03/22 07/04/22

361 Pro202200653 alENQUEr rafaEl BENTES 
PiNTo SESSÃo dE JÚri 0,00 49,00 0,00 1.156,00 0,00 1.205,00 22/02/22 23/03/22 07/04/22

362 Pro202200658 coNcEiÇÃo do araGUaia aliNE coSTa dE 
SoUSa SESSÃo dE JÚri 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 700,00 22/02/22 23/03/22 07/04/22

363 Pro202200659 coNcEiÇÃo do araGUaia aliNE coSTa dE 
SoUSa SESSÃo dE JÚri 0,00 860,00 0,00 0,00 0,00 860,00 22/02/22 23/03/22 07/04/22

364 Pro202200660 aNaNiNdEUa Vara 
do JÚri

lUciaNY Maria 
caSSiaNo SilVa SESSÃo dE JÚri 0,00 1.225,00 0,00 0,00 0,00 1.225,00 22/02/22 23/03/22 07/04/22

365 Pro202200661 aBaETETUBa MiGUEl NaZarENo 
Baia fErrEira SESSÃo dE JÚri 0,00 35,00 0,00 600,00 210,00 845,00 22/02/22 23/03/22 07/04/22

366 Pro202200663 GarrafÃo do NorTE
MEliNa PiNTo dE 
SoUZa caldEira 

GoMES
SESSÃo dE JÚri 69,00 41,00 0,00 0,00 595,00 705,00 22/02/22 23/03/22 07/04/22

367 Pro202200664 PorTo dE MoZ cliBEr PaMPloNa 
BarroSo SESSÃo dE JÚri 70,00 41,00 0,00 0,00 864,00 975,00 22/02/22 23/03/22 07/04/22

368 Pro202200669 XiNGUara floriaNo diaS 
dE liMa SESSÃo dE JÚri 60,00 63,00 0,00 837,00 0,00 960,00 24/02/22 25/03/22 09/04/22

369 Pro202200670 SaNTarÉM KaTia PaTricia dE 
SoUSa aGUiar SESSÃo dE JÚri 0,00 1.400,00 0,00 0,00 0,00 1.400,00 22/02/22 23/03/22 07/04/22

370 Pro202200671 SaNTarÉM KaTia PaTricia dE 
SoUSa aGUiar SESSÃo dE JÚri 0,00 1.570,00 0,00 0,00 0,00 1.570,00 22/02/22 23/03/22 07/04/22

371 Pro202200672 SaNTarÉM iraN JoSE rodri-
GUES JUNior diliGÊNciaS 0,00 0,00 3.350,00 0,00 0,00 3.350,00 22/02/22 23/03/22 07/04/22

372 Pro202200677 SEcrETaria dE ENGENHa-
ria E arQUiTETUra

JoSE riBEiro da 
coSTa filHo

ViSToria 
TÉcNica 0,00 0,00 180,00 0,00 0,00 180,00 24/02/22 25/03/22 09/04/22

373 Pro202200678 PriMaVEra claUdio dE Bar-
roS PEiXoTo SESSÃo dE JÚri 71,00 51,00 0,00 0,00 783,00 905,00 25/02/22 26/03/22 10/04/22

374 Pro202200680 rio Maria Joao dE dEUS 
cardoSo SESSÃo dE JÚri 60,00 105,00 0,00 0,00 425,00 590,00 23/02/22 24/03/22 08/04/22
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375 Pro202200682 alTaMira JoSE rodriGo 
KEMPNEr ESTUdo Social 175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175,00 22/02/22 23/03/22 07/04/22

376 Pro202200685 ParaUaPEBaS 1ª Vara
aNa clEia da 
SilVa MoUra 

fErrEira
SESSÃo dE JÚri 0,00 855,00 0,00 0,00 0,00 855,00 23/02/22 24/03/22 08/04/22

377 Pro202200686 iNHaNGaPi JailToN PadilHa 
do ValE JUNior SESSÃo dE JÚri 70,00 571,00 0,00 189,00 0,00 830,00 24/02/22 25/03/22 09/04/22

378 Pro202200690 aNaNiNdEUa Vara 
do JÚri

lUciaNY Maria 
caSSiaNo SilVa SESSÃo dE JÚri 0,00 1.130,00 0,00 0,00 0,00 1.130,00 24/02/22 25/03/22 09/04/22

379 Pro202200691 SaNTarÉM KaTia PaTricia dE 
SoUSa aGUiar SESSÃo dE JÚri 0,00 1.440,00 0,00 0,00 0,00 1.440,00 24/02/22 25/03/22 09/04/22

380 Pro202200692 SÃo JoÃo do araGUaia JoBSoN SaNToS 
coSTa SESSÃo dE JÚri 68,00 80,00 0,00 1.692,00 0,00 1.840,00 24/02/22 25/03/22 09/04/22

381 Pro202200693 coNcEiÇÃo do araGUaia aliNE coSTa dE 
SoUSa SESSÃo dE JÚri 0,00 805,00 0,00 0,00 0,00 805,00 24/02/22 25/03/22 09/04/22

382 Pro202200697 liMoEiro do aJUrU dioGo alfrEdo 
BarroS PiNHEiro SESSÃo dE JÚri 0,00 240,00 0,00 0,00 540,00 780,00 25/02/22 26/03/22 10/03/22

383 Pro202200698 liMoEiro do aJUrU dioGo alfrEdo 
BarroS PiNHEiro SESSÃo dE JÚri 0,00 240,00 0,00 0,00 540,00 780,00 25/02/22 26/03/22 10/03/22

384 Pro202200700 SaNTarÉM JoSEfa aNToNia 
dE SoUSa dUTra ESTUdo Social 0,00 0,00 180,00 0,00 0,00 180,00 23/02/22 24/03/22 08/04/22

385 Pro202200701 alENQUEr aNToNio doS 
SaNToS BaTiSTa diliGÊNciaS 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 23/02/22 24/03/22 08/04/22

386 Pro202200702 MUaNá NErEU coElHo 
MarTiNS diliGÊNciaS 0,00 0,00 2.732,00 0,00 0,00 2.732,00 23/02/22 24/03/22 08/04/22

387 Pro202200706 XiNGUara floriaNo diaS 
dE liMa SESSÃo dE JÚri 60,00 64,00 0,00 0,00 891,00 1.015,00 25/02/22 26/03/22 10/04/22

388 Pro202200707 iPiXUNa do Pará
cYNTHYa cHriS-

THiNa araUJo da 
SilVa SoUSa

SESSÃo dE JÚri 0,00 0,00 0,00 520,00 0,00 520,00 25/02/22 26/03/22 10/04/22

389 Pro202200708 coNcEiÇÃo do araGUaia aliNE coSTa dE 
SoUSa SESSÃo dE JÚri 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 600,00 25/02/22 26/03/22 10/04/22

390 Pro202200709 PoNTa dE PEdraS HEToN TaVarES 
MalaTo SESSÃo dE JÚri 74,00 33,00 0,00 1.038,00 0,00 1.145,00 25/02/22 26/03/22 10/04/22

391 Pro202200710 aBaETETUBa MiGUEl NaZarENo 
Baia fErrEira SESSÃo dE JÚri 0,00 34,00 0,00 560,00 196,00 790,00 25/02/22 26/03/22 10/04/22

392 Pro202200711 aNaNiNdEUa Vara 
do JÚri

lUciaNY Maria 
caSSiaNo SilVa SESSÃo dE JÚri 0,00 1.250,00 0,00 0,00 0,00 1.250,00 25/02/22 26/03/22 10/04/22

393 Pro202200712 SaNTarÉM KaTia PaTricia dE 
SoUSa aGUiar SESSÃo dE JÚri 0,00 1.450,00 0,00 0,00 0,00 1.450,00 25/02/22 26/03/22 10/04/22

394 Pro202200713 liMoEiro do aJUrU dioGo alfrEdo 
BarroS PiNHEiro SESSÃo dE JÚri 0,00 255,00 0,00 0,00 580,00 835,00 25/02/22 26/03/22 10/03/22

395 Pro202200714 liMoEiro do aJUrU dioGo alfrEdo 
BarroS PiNHEiro SESSÃo dE JÚri 0,00 240,00 0,00 0,00 540,00 780,00 25/02/22 26/03/22 10/03/22

396 Pro202200716 XiNGUara floriaNo diaS 
dE liMa SESSÃo dE JÚri 60,00 62,00 0,00 783,00 0,00 905,00 25/02/22 26/03/22 10/04/22

397 Pro202200717 BENEVidES MarTa MaciEl 
PiMENTEl SESSÃo dE JÚri 60,00 775,00 0,00 0,00 0,00 835,00 25/02/22 26/03/22 10/04/22

398 Pro202200719 BENEVidES MarTa MaciEl 
PiMENTEl SESSÃo dE JÚri 60,00 760,00 0,00 0,00 0,00 820,00 25/02/22 26/03/22 10/04/22

399 Pro202200721 SalVaTErra rodriGo alVES 
BraGa diliGÊNciaS 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 25/02/22 26/03/22 10/04/22

400 Pro202200722 cUrraliNHo carlYlE VicTor 
SaNTaNa PEiXoTo diliGÊNciaS 0,00 0,00 6.600,00 0,00 0,00 6.600,00 25/02/22 26/03/22 10/04/22

401 Pro202200724 TUcUrUÍ Vara criMiNal NEiBSoN daNilo 
fErrEira BarroS SESSÃo dE JÚri 0,00 995,00 0,00 0,00 0,00 995,00 25/02/22 26/03/22 10/04/22

402 Pro202200725 TUcUrUÍ Vara criMiNal NEiBSoN daNilo 
fErrEira BarroS SESSÃo dE JÚri 0,00 915,00 0,00 0,00 0,00 915,00 25/02/22 26/03/22 10/04/22

403 Pro202200726 TUcUrUÍ Vara criMiNal NEiBSoN daNilo 
fErrEira BarroS SESSÃo dE JÚri 0,00 915,00 0,00 0,00 0,00 915,00 25/02/22 26/03/22 10/04/22

404 Pro202200728 TUcUrUÍ Vara criMiNal NEiBSoN daNilo 
fErrEira BarroS SESSÃo dE JÚri 0,00 1.020,00 0,00 0,00 0,00 1.020,00 25/02/22 26/03/22 10/04/22

405 Pro202200729 aNaNiNdEUa Vara 
do JÚri

lUciaNY Maria 
caSSiaNo SilVa SESSÃo dE JÚri 0,00 1.130,00 0,00 0,00 0,00 1.130,00 25/02/22 26/03/22 10/04/22

406 Pro202200730 oEiraS do Pará SErGio PaUlo dE 
aSSiS cardoSo diliGÊNciaS 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 600,00 25/02/22 26/03/22 10/03/22

407 Pro202200731 coNcEiÇÃo do araGUaia Maria aNa doS 
SaNToS liMa diliGÊNciaS 549,00 0,00 0,00 0,00 0,00 549,00 25/02/22 26/03/22 10/04/22

408 Pro202200737 aNaNiNdEUa Vara 
do JÚri

lUciaNY Maria 
caSSiaNo SilVa SESSÃo dE JÚri 0,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00 07/03/22 05/04/22 20/04/22

409 Pro202200738 SaNTarÉM KaTia PaTricia dE 
SoUSa aGUiar SESSÃo dE JÚri 0,00 1.360,00 0,00 0,00 0,00 1.360,00 04/03/22 02/04/22 17/04/22

410 Pro202200740 PoNTa dE PEdraS HEToN TaVarES 
MalaTo SESSÃo dE JÚri 74,00 32,00 0,00 1.104,00 0,00 1.210,00 04/03/22 02/04/22 17/04/22

411 Pro202200741 ÓBidoS SalETE cardoSo 
TENorio PEdroSo SESSÃo dE JÚri 0,00 895,00 0,00 0,00 0,00 895,00 04/03/22 02/04/22 17/04/22

412 Pro202200746 ParaGoMiNaS Vara 
criMiNal

SHirlEY aNdrEY 
liMa da SilVa SESSÃo dE JÚri 0,00 1.335,00 0,00 0,00 0,00 1.335,00 04/03/22 02/04/22 17/04/22
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413 Pro202200742 aUrora do Pará
fraNciSo ElViS 
PrESlEY doS S. 

SoUSa ToScaNo
SESSÃo dE JÚri 0,00 45,00 0,00 520,00 0,00 565,00 04/03/22 02/04/22 17/04/22

414 Pro202200743 SÃo SEBaSTiÃo da Boa 
ViSTa

caMila NoBrE 
liMa MENdES diliGÊNciaS 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 04/03/22 02/04/22 17/04/22

415 Pro202200744 PorTo dE MoZ cliBEr PaMPloNa 
BarroSo

MaNUTENÇÃo 
PrEdial 0,00 0,00 0,00 0,00 820,00 820,00 04/03/22 02/04/22 17/04/22

 ToTal 28.212,00 45.645,00 61.827,00 16.501,00 15.165,00 167,350,00  

Protocolo: 780523

..

triBUNais de coNtas
.

..

triBUNaL de coNtas
do estado do ParÁ

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 38.333, de 31 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 00002684/2021;
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 enquadra-

mento
cl Nv

0101115
rENaTo ri-

BEiro MarTiNS 
cal

auditor de controle 
Externo - direito TcE

-cT-603
B 02

auditor de contro-
le Externo - direi-
to TcE-cT-603

c 01 11/03/2022

Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 780642
Portaria Nº 38.347, de 01 de aBriL 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 Parecer n.º 307/2022 da comissão Permanente de ava-
liação e desempenho contido no Expediente nº 003142/2021;
r E S o l V E:
HoMoloGar o resultado da avaliação de desempenho para a Progressão 
Funcional por Elevação de Nível Profissional, conforme tabela abaixo, ela-
borada pela Secretaria de Gestão de Pessoas.

Matrícula Nome

eNQUadraMeNto atUaL
ProGressÃo Por eLeVaÇÃo de 

NÍVeL ProFissioNaL
a contar 

de:cargo atual cl Nv
cargo enquadra-

mento
cl Nv

0101119
carloS 

PaTricK alVES 
da SilVa

auditor de controle 
Externo – analista de 
Suporte TcE-cT-602

B 01

auditor de 
controle Externo – 
analista de Suporte 

TcE-cT-602

c 01 06/03/2022

Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 780662

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 38.342, de 04 de aBriL 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 312/2022, de 22-
03-2022, protocolizado sob o Expediente nº 005561/2022.

r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora aUrEa MaUra araÚJo BraNdÃo da coSTa, au-
ditor de controle Externo, matrícula nº 0101532, 07 (sete) dias de licença 
para acompanhar pessoa da família, nos termos do artigo 85 da lei nº 
5.810/94, no período de 08-03 a 14-03-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 780671

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 38.348, de 04 de aBriL de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
coNSidEraNdo o Memorando nº 015/2022 – Ur2 Marabá, protocolizado 
sob o Expediente nº 005511/2022,
r E S o l V E:
dESiGNar o servidor JoSÉ WalTEr raBElo diaS filHo, auditor de con-
trole Externo, matrícula n° 0101457, para exercer em substituição o car-
go em comissão de Subsecretário de representação NS-02-Ur Marabá, 
durante o impedimento do titular, KarloS aNdrEY SilVa adriaZolla, 
matrícula nº 0101560, no período de 28-03 a 26-04-2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 780654
Portaria Nº 38.313, 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 032/2022 – EcaV, protocolizado sob o 
Expediente nº 005249/2022.
r E S o l V E:
dESiGNar à servidora PaTricYa dE SoUZa BarBoSa MaciEl, assessor 
Educacional NS-01, matrícula n° 0101386, para exercer em substituição 
o cargo em comissão de diretor da Escola de contas NS-02, durante o 
impedimento da titular, KaSSYa lESSa BENGTSoN, no período de 04 a 
18-05-2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente
*republicada por ter saído com incorreção no d.o.e nº 34.917, de 
01/04/2022.

Protocolo: 780646
Portaria Nº 38.314, 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 032/2022 – EcaV, protocolizado sob o 
Expediente nº 005249/2022.
r E S o l V E:
dESiGNar à servidora PaTricYa dE SoUZa BarBoSa MaciEl, assessor 
Educacional NS-01, matrícula n° 0101386, para exercer em substituição 
o cargo em comissão de diretor da Escola de contas NS-02, durante o 
impedimento da titular, KaSSYa lESSa BENGTSoN, no período de 08 a 
22-09-2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente
*republicada por ter saído com incorreção no d.o.e nº 34.917, de 
01/04/2022.

Protocolo: 780649

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo N° 02/2022
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições legais e regimentais, considerando o Memorando nº 28/2022- 
EcaV, o Parecer nº 152/2022- ProJU e a Manifestação nº 52/2022- SEciN, 
fundamentado no art. 25, ii c/c art. 13, Vi da lei nº 8.666/93, raTifica a 
inexigibilidade de licitação para contratação direta da Editora forum lTda, 
cNPJ n°: 41.769.803/0001-92, para contratação de cursos de capacitação 
profissional com a finalidade de atender o Plano de Educação Coorporativa 
do Tribunal de contas do Estado do Pará.
Belém, 04 de abril de 2022
Maria de lourdes lima de oliveira
  Presidente

Protocolo: 780618
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.

sUPriMeNto de FUNdo
.

seadM
Portaria Nº 38.340, de 01 de aBriL de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no
uso de suas atribuições,
coNSidEraNdo o Memorando nº 34/2022 da acri,
protocolizado sob o Expediente nº 006022/2022 r E S o l V E: coNcEdEr 
Suprimento de fundos à servidora dioNE cElia
GUiMarÃES, matrícula nº 0100212, para ocorrer ao pagamento das des-
pesas abaixo citadas:
Exercício financeiro: 2022.
Valor do Suprimento: r$ 8.000,00 (oito mil reais).
Naturezas das despesas: 339030 e 339039.
Programa de Trabalho: 01032112262670000- operacionalização das ações 
administrativas.
Período de aplicação: 60 (sessenta) dias, a contar da data de 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 01 de abril de 2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 780659

.

.

MiNistÉrio PÚBLico
.

..

MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas do estado do ParÁ

.

.

.

FÉrias
.

Portaria N° 125/2022/MPc/Pa
o Secretário do Ministério Público de contas do Estado, no uso das atribuições 
delegadas pela PorTaria Nº 118/2022-MPc/Pa, de 29/03/2022,
coNSidEraNdo o requerimento de férias da servidora carolina Martins 
Victer, datado de 28/03/2022 (Protocolo PaE nº 2022/366536) e os termos 
da resolução nº 010/2020-MPc/Pa-colégio, de 21/08/2020,
rESolVE:
art. 1º conceder à servidora caroliNa MarTiNS VicTEr, ocupante do 
cargo efetivo de analista Ministerial – Especialidade: Tecnologia da infor-
mação, exercendo o cargo em comissão de chefe de Gabinete, matrícula nº 
200135, férias relativas ao período aquisitivo 17/03/2020 a 16/03/2021, 
sendo 06 (seis) dias para serem usufruídos no período de 08 a 13/04/2022 
e 19 (dezenove) dias no período de 18/07 a 05/08/2022.
art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Belém-Pa, 04 de abril de 2022.
caio aNdErSoN da SilVa daNTaS
Secretário do MPc/Pa

Protocolo: 780570
Portaria N° 127/2022/MPc/Pa
o Secretário do Ministério Público de contas do Estado, no uso das atribuições 
delegadas pela PorTaria Nº 118/2022-MPc/Pa, de 29/03/2022,
coNSidEraNdo o requerimento de férias do servidor Gilmar carneiro Go-
mes, datado de 25/03/2022 (Protocolo PaE nº 2022/359142) e os termos 
da resolução nº 010/2020-MPc/Pa-colégio, de 21/08/2020,
rESolVE:
art. 1º conceder ao servidor GilMar carNEiro GoMES, ocupante do car-
go efetivo de analista Ministerial – Especialidade: controle Externo, matrí-
cula nº 200261, 15 (quinze) dias das férias relativas ao período aquisitivo 
01/04/2020 a 31/03/2021, para o período de 18/04 a 02/05/2022.
art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Belém-Pa, 04 de abril de 2022.
caio aNdErSoN da SilVa daNTaS
Secretário do MPc/Pa

Protocolo: 780673

..

oUtras MatÉrias
.

Portaria N° 120/2022/MPc/Pa
altera a Portaria N. 052/2021/MPc/Pa e dá outras providências.
o Procurador-Geral de contas, no uso de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo o disposto na resolução n. 02/2020 – MPc/Pa – conselho, 
que trata sobre a avaliação Especial de desempenho dos servidores em está-
gio probatório no âmbito do Ministério Público de contas do Estado do Pará;
coNSidEraNdo que a PorTaria N. 052/2021/MPc/Pa, publicada no doE 
n. 34.544, de 07/04/2021, instituiu e designou os integrantes da comissão 
Especial de avaliação de desempenho para avaliação de servidores efetivos, 
em estágio probatório, empossados no Ministério Público de contas do 
Estado do Pará no ano de 2020;
coNSidEraNdo que, no ano de 2022, o Ministério Público de contas do 
Estado do Pará nomeou e deu posse a 05 (cinco) novos servidores;
coNSidEraNdo a necessidade de alterar a referida Portaria, bem como a 
composição da comissão Especial de avaliação de desempenho por ela instituída;
rESolVE:
art. 1º a PorTaria N. 052/2021/MPc/Pa, publicada no doE n. 34.544, de 
07/04/2021, passa a vigorar com a seguinte alteração:
“i - instituir comissão Especial de avaliação de desempenho para avaliação 
de servidores efetivos, em estágio probatório, empossados neste Parquet 
de contas nos anos de 2020 a 2022. ”
art. 2º designar o Procurador de contas STEPHENSoN oliVEira VicTEr 
como Presidente da comissão Especial instituída pela PorTaria N. 052/2021/
MPc/Pa, em substituição ao Procurador de contas fEliPE roSa crUZ.
art. 3º designar a servidora efetiva cláUdia SalaME SEriQUE como 
membro titular da comissão, e o servidor efetivo faBio aUGUSTo MiraN-
da como suplente, em substituição aos servidores caroliNa MarTiNS 
VicTEr e EVaNdro GUiMarÃES riBEiro, respectivamente.
art. 4º Manter na comissão, como membro titular, o servidor efetivo cEZar Bar-
roSo do SaNToS, e como suplente, o servidor efetivo EliElToN cHaVES coSTa.
art. 5º o Presidente da comissão de que trata esta Portaria designará os 
integrantes que irão compô-la, caso necessária eventual substituição.
art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém, 1º de abril de 2022.
PaTricK BEZErra MESQUiTa
Procurador-Geral de contas

Protocolo: 780653
..

MiNistÉrio PÚBLico
do estado do ParÁ

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 1539/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais, 
e considerando os termos do ofício circular nº GEfiN nº 001/2022, de 
20/1/2022, protocolizado no “SiP” sob o nº 1641/2022, em 7/2/2022,
r E S o l V E:
dESiGNar os servidores abaixo discriminados para, sem prejuízo de 
suas atribuições, comporem os seguintes Grupos Técnicos, a contar de 
22/3/2022, até ulterior deliberação:
GT-16: eSocial
roNilSoN BaraTa dUarTE (Titular)
rafaEl fErNaNdES dE liMa (Suplente)
GT-16: Efd-reinf
Márcio roBErTo SilVa MENEZES (Titular)
aNa Maria BraGa da SilVa (Suplente)
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
Belém, 01 de abril de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 780304

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato de terMo aditiVo
Núm. do termo aditivo: 1º
Núm. do contrato: 001/2022-MP/Pa.
Partes: MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará e a empresa officE 
coMErcio E SErViÇoS EirElli.
Objeto e Justificativa do Aditamento: Serviços continuados de limpeza e 
conservação, com fornecimento de mão de obra uniformizada, material de 
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limpeza e equipamentos nos imóveis do Ministério Público do Estado do 
Pará, para atender o iTEM 10 - TUcUrUÍ. fica alterada a cláusula décima 
segunda, que trata da GaraNTia dE EXEcUÇÃo coNTraTUal.
data de assinatura: 01/04/2022.
Vigência do aditamento: 05/04/2022 a 20/01/2023.
dotação orçamentária:
atividade: 12101.03.091.1494.8758 – Promoção e defesa dos direitos 
constitucionais.
Elemento de despesa: 3390-37 – locação de mão-de-obra.
fonte: 0101 – recursos ordinários.
ordenador responsável: cÉSar BEcHara NadEr MaTTar JÚNior.

Protocolo: 780322
eXtrato de terMo aditiVo
Núm. do termo aditivo: 1º.
Núm. do contrato: 018/2022-MP/Pa.
Partes: MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará e a empresa SErVli-
dEr - SErV. dE liMPEZa E coNSErVaÇÃo EirEli.
Objeto e Justificativa do Aditamento: Serviços continuados de limpeza e con-
servação, com fornecimento de mão de obra uniformizada, material de limpe-
za e equipamentos nos imóveis do Ministério Público do Estado do Pará, para 
atender o iTEM 05 – coNcEiÇÃo do araGUaia. fica alterada a cláusula 
décima segunda, que trata da GaraNTia dE EXEcUÇÃo coNTraTUal.
data de assinatura: 01/04/2022.
Vigência do aditamento: 05/04/2022 a 15/02/2023.
dotação orçamentária:
fUNcioNal ProGraMáTica: 12101.03.091.1494. 8758 - Promoção e de-
fesa dos direitos constitucionais.
NaTUrEZa da dESPESa: 339037 – locação de mão-de-obra.
fonte: 0101 – recursos ordinários.
fonte: 0301 – recursos ordinários.
ordenador responsável: cÉSar BEcHara NadEr MaTTar JÚNior.

Protocolo: 780396
eXtrato de terMo aditiVo
Núm. do termo aditivo: 1º.
Núm. do contrato: 019/2022-MP/Pa.
Partes: MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará e a empresa SErVli-
dEr - SErV. dE liMPEZa E coNSErVaÇÃo EirEli.
Objeto e Justificativa do Aditamento: Serviços continuados de limpeza e 
conservação, com fornecimento de mão de obra uniformizada, material 
de limpeza e equipamentos nos imóveis do Ministério Público do Estado 
do Pará, para atender o iTEM 06 – rEdENÇÃo. fica alterada a cláusula 
décima segunda, que trata da GaraNTia dE EXEcUÇÃo coNTraTUal.
data de assinatura: 01/04/2022.
Vigência do aditamento: 05/04/2022 a 15/02/2023.
dotação orçamentária:
fUNcioNal ProGraMáTica: 12101.03.091.1494. 8758 - Promoção e de-
fesa dos direitos constitucionais.
NaTUrEZa da dESPESa: 339037 – locação de mão-de-obra.
fonte: 0101 – recursos ordinários.
fonte: 0301 – recursos ordinários .
ordenador responsável: cÉSar BEcHara NadEr MaTTar JÚNior.

Protocolo: 780402
eXtrato de terMo aditiVo
Núm. do termo aditivo: 1º.
Núm. do contrato: 024/2022-MP/Pa.
Partes: MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará e a empresa SErVli-
dEr - SErV. dE liMPEZa E coNSErVaÇÃo EirEli.
Objeto e Justificativa do Aditamento: Serviços continuados de limpeza e 
conservação, com fornecimento de mão de obra uniformizada, material 
de limpeza e equipamentos nos imóveis do Ministério Público do Estado 
do Pará, para atender o GrUPo 02 – alTaMira. fica alterada a cláusula 
décima segunda, que trata da GaraNTia dE EXEcUÇÃo coNTraTUal.
data de assinatura: 01/04/2022.
Vigência do aditamento: 05/04/2022 a 15/02/2023.
dotação orçamentária:
fUNcioNal ProGraMáTica: 12101.03.091.1494. 8758 - Promoção e de-
fesa dos direitos constitucionais.
NaTUrEZa da dESPESa: 339037 – locação de mão-de-obra.
fonte: 0101 – recursos ordinários.
fonte: 0301 – recursos ordinários.
ordenador responsável: cÉSar BEcHara NadEr MaTTar JÚNior.

Protocolo: 780423
eXtrato de terMo aditiVo
Núm. do termo aditivo: 1º.
Núm. do contrato: 020/2022-MP/Pa.
Partes: MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará e a empresa PriME 
coNSTrUÇÕES E SErViÇoS EirEli.
Objeto e Justificativa do Aditamento: Serviços continuados de limpeza e 
conservação, com fornecimento de mão de obra uniformizada, material 
de limpeza e equipamentos nos imóveis do Ministério Público do Estado 

do Pará, para atender o iTEM 09 – caPaNEMa. fica alterada a cláusula 
décima segunda, que trata da GaraNTia dE EXEcUÇÃo coNTraTUal.
data de assinatura: 01/04/2022.
Vigência do aditamento: 05/04/2022 a 15/02/2023.
dotação orçamentária:
fUNcioNal ProGraMáTica: 12101.03.091.1494. 8758 - Promoção e de-
fesa dos direitos constitucionais.
NaTUrEZa da dESPESa: 339037 – locação de mão-de-obra.
fonte: 0101 – recursos ordinários.
fonte: 0301 – recursos ordinários.
ordenador responsável: cÉSar BEcHara NadEr MaTTar JÚNior.

Protocolo: 780436
eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato
Núm. do termo aditivo: 7º
Núm. do contrato: 018/2017-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa diaMoNd SEr-
ViÇoS dE liMPEZa E MÃo dE oBra EirEli.
objeto do contrato: prestação de serviços continuados de limpeza e con-
servação, com fornecimento de mão de obra uniformizada, material de 
limpeza e equipamentos nos imóveis do Ministério Público do Estado do 
Pará, no município de castanhal.
Justificativa do Aditamento: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato 
por mais 12 (doze) meses, nos termos do art. 57, §4º da lei nº 8.666/1993.
data de assinatura: 01/04/2022
Vigência do aditamento: 05/04/2022 a 04/04/2023.
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.091.1494.8758. Elemento de 
despesa: 3390-37. fonte: 0101. fonte: 0301.
ordenador responsável: dr. cesar Bechara Nader Mattar Junior, Procura-
dor Geral de Justiça.

Protocolo: 780485
eXtrato de terMo aditiVo
Núm. do termo aditivo: 1º.
Núm. do contrato: 036/2022-MP/Pa.
Partes: MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará e a empresa dia-
MoNd SErVicoS dE liMPEZa E Mao dE oBra EirEli.
Objeto e Justificativa do Aditamento: Serviços continuados de limpeza e 
conservação, com fornecimento de mão de obra uniformizada, material 
de limpeza e equipamentos nos imóveis do Ministério Público do Estado 
do Pará, para atender o iTEM 11 – dMo. fica alterada a cláusula décima 
segunda, que trata da GaraNTia dE EXEcUÇÃo coNTraTUal.
data de assinatura: 01/04/2022.
Vigência do aditamento: 05/04/2022 a 03/03/2023.
dotação orçamentária:
fUNcioNal ProGraMáTica: 12101.03.091.1494. 8758 - Promoção e de-
fesa dos direitos constitucionais.
NaTUrEZa da dESPESa: 339037 – locação de mão-de-obra.
fonte: 0101 – recursos ordinários.
fonte: 0301 – recursos ordinários.
ordenador responsável: cÉSar BEcHara NadEr MaTTar JÚNior.

Protocolo: 780456
eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato
Núm. do termo aditivo: 7º
Núm. do contrato: 019/2017-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa diaMoNd SEr-
ViÇoS dE liMPEZa E MÃo dE oBra EirEli.
objeto do contrato: prestação de serviços continuados de limpeza e con-
servação, com fornecimento de mão de obra uniformizada, material de 
limpeza e equipamentos nos imóveis do Ministério Público do Estado do 
Pará, no município de Marabá.
Justificativa do Aditamento: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato 
por mais 12 (doze) meses, nos termos do art. 57, §4º da lei nº 8.666/1993.
data de assinatura: 01/04/2022
Vigência do aditamento: 05/04/2022 a 04/04/2023.
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.091.1494.8758. Elemento de 
despesa: 3390-37. fonte: 0101. fonte: 0301.
ordenador responsável: dr. cesar Bechara Nader Mattar Junior, Procura-
dor Geral de Justiça.

Protocolo: 780500

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Modalidade: convite
Número: 007/2022-MP/Pa (repetição do convite nº 003/2022).
objeto: reforma e adequação da Promotoria de Justiça no município de 
castanhal/Pa.
Entrega do Edital: No site www.mppa.mp.br ou no Ministério Público, 
atividade de licitações e contratos, sito à rua João diogo nº 100, das 
08:00 as 14:00 horas, de segunda a sexta feira, mediante apresenta-
ção de pendrive ou similar.
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responsável pelo certame: Hezedequias Mesquita da costa.
local de abertura: auditório Natanael leitão, situado à rua João diogo, 
100, térreo, cidade Velha, Belém – Pa.
data da abertura: 13/04/2022.
credenciamento: 09:30h (horário local).
início da Sessão: 10:00h (horário local).
orçamento:
funcional programática:12101. 03. 091. 1494. 8758 – Promoção e defesa 
dos direitos constitucionais.
Natureza da despesa:449039 – o.S.T – Pessoa Jurídica.
fontes de recursos: 0101 - recursos ordinários; e 0301 - recursos ordinários.
ordenador responsável: césar Bechara Nader Mattar Júnior.

Protocolo: 780851

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

Núm. da inexigibilidade: 006/2022-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a empresa NP TEcNoloGia 
E GESTÃo dE dadoS lTda (cNPJ: 07.797.967/0001-95).
objeto: fornecimento de 02 (duas) assinaturas de serviço de acesso on-li-
ne ao sistema informatizado de pesquisa de preços – BaNco dE dadoS, 
por um período de 12 (doze) meses.
Valor Total: r$ 19.270,00 (dezenove mil, duzentos e setenta reais)
fundamento legal: art. 25, i, da lei federal 8.666/93.
data da assinatura: 01/04/2022.
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.122.1494.8760. Elemento de 
despesa: 339039. fonte de recurso: 0101. fonte de recurso: 0301
ordenador responsável: dr. césar Bechara Nader Mattar Júnior, Procura-
dor-Geral de Justiça.

Protocolo: 780457

.

.

oUtras MatÉrias
.

extrato da Portaria Nº 009/2022-3ªPJ/PGM
o Ministério Público do Estado do Pará, por meio da Promotora de Justiça 
GracE KaNEMiTSU ParENTE, titular do 3º cargo da PJ de Paragominas, com 
fundamento no art. 54, Vi, e §3º da lei complementar nº 057/06, no art. 
4º, Inc. VI, da Resolução nº 23 – CNMP, de 17/09/07, e nos arts. 32 (final) 
e 24, §2º, i, da resolução nº 007/2019–cPJ, torna pública a instauração do 
ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo, PorTaria Nº 009/2022-3ªPJ/PGM, que 
se encontra à disposição na Promotoria de Justiça de Paragominas, situada 
no Eixo W1, s/nº, bairro célio Miranda, cEP 68.625-510 – Paragominas/Pa, 
telefones nºs (91) 3729-1783 / 3729-3820.
PorTaria Nº 009/2022-3ªPJ/PGM
requerido: aNdErSoN SilVa foNSEca.
objeto: art. 54, da lei 9.605/98.
GracE KaNEMiTSU ParENTE, titular do 3º cargo da PJ de Paragominas.

Protocolo: 780475
extrato de Portaria N° 004/2022-MP/3ªPJB
SiMP 003667-036/2021
o 3º cargo de Promotoria de Justiça de Bragança, com fundamento no art. 
8º da resolução n. 174, do cNMP, de 4 de julho de 2017, torna pública a 
instauração do Procedimento administrativo que se encontra à disposição 
na Promotoria de Justiça de Bragança, e-mail: mpbraganca@mp.pa.gov.br, 
PorTaria Nº 004/2022-MP/3ªPJB .
Polo ativo: MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará
Polo passivo: MUNicÍPioS dE BraGaNÇa E TracUaTEUa/Pa
assunto: acoMPaNHar aS ProVidÊNciaS adoTadaS PElaS SEcrETa-
riaS dE EdUcaÇÃo dE BraGaNÇa E TracUaTEUa rEfErENTE ao Pro-
GraMa dE aPoio À iMPlEMENTaÇÃo do NoVo ENSiNo MÉdio QUE Ga-
raNTE aPoio fiNaNcEiro PElo PddE (ProGraMa diNHEiro dirETo 
Na EScola) Para QUE aS EScolaS SElEcioNadaS PoSSaM ElaBorar 
ProPoSTaS dE flEXiBiliZaÇÃo cUrricUlar (Pfc) Por MEio dE rE-
PaSSES fiNaNcEiroS rEaliZadoS No PErÍodo dE 2018 a 2020.
Maria cláUdia ViToriNo GadElHa
3ª Promotora de Justiça Titular de Bragança/Pa

Protocolo: 780449
resUMo da Portaria N. 019/2022-MP/PJsda
ref.: Procedimento administrativo nº 000828-087/2021
a ProMoToria dE JUSTiÇa dE SÃo doMiNGoS do araGUaia torna pú-
blica a instauração do presente Procedimento administrativo, o qual se 
encontra à disposição na sede da Promotoria.
Polo ativo: f. M de l./ MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará
Polo Passivo: SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE – SESPa; SEcrETaria 
MUNiciPal dE SaÚdE dE SÃo doMiNGoS do araGUaia.
Instauração de Procedimento Administrativo com a finalidade de “assegura 
junto ao município de São domingos do araguaia e ao Estado do Pará a 
realização do procedimento cirúrgico denominando osteotomia da pelve, 

prescrito ao adolescente f. M de l.”.
São domingos do araguaia/Pa, 21 de março de 2022
GilBErTo liNS dE SoUZa filHo
Promotor de Justiça

Protocolo: 780442
extrato da recomendação n. recoMeNdaÇÃo Nº 03/2022-MPPa/stM/7ªPJ
rEcoMENdaÇÃo Nº 03/2022-MPPa/STM/7ªPJ, o MiNiSTÉrio PÚBlico 
ESTado, por intermédio da Promotora de Justiça agrária da 2ª região, no 
uso de suas atribuições constitucionais e legais, expede a presente rEco-
MENdaÇÃo lEGal à SEcrETaria dE MEio aMBiENTE E SUSTENTaBili-
dadE do ESTado do Pará o cancelamento imediato de todos os registros 
de imóveis individuais no Sicar, bem como a não expedição de licença/au-
torização/anuência ambiental para exploração florestal sobrepostos ao Ter-
ritório Quilombola do Erepecuru, considerando os títulos outorgados pela 
iNcra e iTErPa, em especial as áreas de interesse de Emery dias fontes, 
referente ao Título de Terra n°. 30, matricula n°. 4.204, cri de Óbidos, de 
Elza aparecida Queiroz, referente ao Título de Terra n°. 86, matricula n°. 
4.205, cri de Óbidos; e lucivaldo Jose ferreira de Sousa, referente ao Tí-
tulo de Terra n° 93, matrícula nº 4.203 cri de Óbidos.” fixa-se o prazo de 
10 (dez) dias, quais providências foram adotadas visando o atendimento 
dos termos da presente rEcoMENdaÇÃo, esclarecendo que a omissão de 
resposta ensejará interpretação negativa de atendimento. a omissão na 
remessa de resposta no prazo estabelecido será considerada como recusa 
ao cumprimento da recomendação, ensejando a adoção das medidas legais 
pertinentes visando a obtenção do resultado pretendido com a expedição 
da presente recomendação, nos termos do art. 11 da resolução cNMP nº 
164, de 28 de março de 2017.HErENa NEVES MaUÉS corrÊa dE MElo, 
ProMoTora dE JUSTiÇa da 2ª rEGiÃo aGrária. Santarém-Pa, 31 de 
março de 2022.

Protocolo: 780459
eXtrato de Portaria Nº 009/2022-MP/3ªPJi
a 3ª Promotoria de Justiça de itaituba, com fundamento no art. 129, Vi 
da cf/20081, art. 26, i da lei 8.625/932, art. 54, i3 da lei complementar 
Estadual nº 57/2006, artigo 8º, i, ii, iii e iV da resolução nº 174/20174, 
artigo 31 da resolução n.º 007/2019 – cPJ/MPPa, torna pública a ins-
tauração do Procedimento administrativo nº 009/2022-MP/3ªPJi, que se 
encontra à disposição na Promotoria de Justiça de itaituba, situada na av. 
Nova de Santana, nº 384, centro, itaituba/Pa, cEP: 68.180-030- itaituba 
– Pará - fone: (93) 3518-2123/3518-3099.
PorTaria Nº 009/2022-MP/3ªPJi
SiMP nº 004253-922/2021
data de instauração: 29/03/2022
Assunto: O presente Procedimento Administrativo tem a finalidade de apurar pos-
sível situação de risco ou vulnerabilidade da criança raiElE SoUZa rodriGUES.
ÍTalo coSTa diaS- Promotor de Justiça

Protocolo: 780509
extrato da Portaria N.º 004/2022-MPPa/stM/13ªPJ
a 13ª Promotora de Justiça de Santarém, no uso de suas atribuições legais, 
com fulcro no artigo 129, ii e iii da constituição federal, artigo 54, inciso 
i da lei complementar nº 057/2006, nos artigos 31, ii e seguintes da 
resolução nº007/2019-cPJ, torna pública a instauração do Procedimento 
administrativo n.º 001423-031/2022, que se encontra à disposição na 13ª 
Promotoria de Justiça de Santarém, situada na avenida Mendonça furtado, 
n.º 3991, Bairro da liberdade, cEP 68.040-148, Santarém, Pará.
PorTaria N.º 004/2022-MPPa/STM/13ªPJ
Assunto: Acompanhar as ações de fiscalização ambiental e pesquisas de 
qualidade da água, adotadas visando identificar as causas da mudança de 
coloração do rio Tapajós.
lílian regina furtado Braga - Promotora de Justiça

Protocolo: 780435
extrato da Portaria N.º 003/2022-MPPa/stM/13ªPJ
a 13ª Promotora de Justiça de Santarém, no uso de suas atribuições legais, 
com fulcro no artigo 129, ii e iii da constituição federal, artigo 54, inciso 
i da lei complementar nº 057/2006, nos artigos 31, ii e seguintes da 
resolução nº007/2019-cPJ, torna pública a instauração do Procedimento 
administrativo n.º 011527-031/2021, que se encontra à disposição na 13ª 
Promotoria de Justiça de Santarém, situada na avenida Mendonça furtado, 
n.º 3991, Bairro da liberdade, cEP 68.040-148, Santarém, Pará.
PorTaria N.º 003/2022-MPPa/STM/13ªPJ
assunto: acompanhar o desenvolvimento do painel interativo SirENEJUd 
nos municípios de Santarém, Belterra e Mojuí dos campos.
lílian regina furtado Braga - Promotora de Justiça

Protocolo: 780432
extrato da Portaria Nº 04/2022-MPPa/PJaLM
o Promotor de Justiça de almeirim, com fundamento no art. 54, Vi e § 
3° da lei complementar n° 57/06, art. 4°, Vi da resolução 23-cNMP, de 
17/09/07 e no art. 24, § 2°, i e ii da resolução 07/2019-cPJ, torna pública 
a instauração de Procedimento Preparatório SiMP nº 000173-152/2022-
MP/PJalM que se encontra a disposição na Promotoria de Justiça de al-
meirim situada na rodovia almeirim Panaicá, n° 668, Bairro centro; cEP 
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68.230-000 ameirim-Pará, fone: (93) 3737-1228.
PorTaria Nº 04/2022-MPPa/PJalM
interessados: Promotoria de Justiça de almeirim, raimundo João Basto, 
Prefeitura Municipal de almeirim e Estado do Pará.
assunto: Garantir ao Sr. raimundo João Basto medidas de proteção espe-
cífica conforme dispõe o estatuto do idoso.
ramon furtado Santos- Promotor de Justiça

Protocolo: 780417
extrato da Portaria Nº 03/2022-MPPa/PJaLM
o Promotor de Justiça de almeirim, com fundamento no art. 54, Vi e § 
3° da lei complementar n° 57/06, art. 4°, Vi da resolução 23-cNMP, de 
17/09/07 e no art. 24, § 2°, i e ii da resolução 07/2019-cPJ, torna pública 
a instauração de Procedimento Preparatório SiMP nº 000141-152/2022-
MP/PJalM que se encontra a disposição na Promotoria de Justiça de al-
meirim situada na rodovia almeirim Panaicá, n° 668, Bairro centro; cEP 
68.230-000 ameirim-Pará, fone: (93) 3737-1228.
PorTaria Nº 03/2022-MPPa/PJalM
interessados: Promotoria de Justiça de almeirim, Secretaria Municipal de Saúde.
assunto: apurar a responsabilidade civil do município de almeirim e do 
Estado do Pará, em fornecer medicação necessária para o tratamento de 
saúde do Sr. francisco Benedito do Socorro Santos.
ramon furtado Santos- Promotor de Justiça

Protocolo: 780397
extrato da Portaria Nº 006/2022-MP/9ªPJ/stM
Procedimento administrativo SiMP 003333-031/2022
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 003333-031/2022, 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 006/2022-MP/9ªPJ/STM.
acompanhados: MaUrY daVid SoUSa da SilVa.
assunto: Procedimento que objetiva acompanhar o cumprimento da 6ª 
cláusula do acordo de Não persecução Penal e cível, que estabelece a obri-
gação de pagamento de 43 (quarenta e três) parcelas de 300 (trezentos 
reais) e 1 (uma) parcela de r$ 215,36 (duzentos e quinze e trinta e seis 
centavos), totalizando o valor de r$ 13.115,36 (treze mil, cento e quinze 
reais e seis centavos) por parte de MaUrY daVid SoUSa da SilVa.
diEGo BElcHior fErrEira SaNTaNa, Promotor de Justiça.

Protocolo: 780393
resUMo da Portaria Nº 011/2022 – MP/1ºPJ/Ma/Pc/HU – BeL
o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, por meio do 1º ProMoTor 
dE JUSTiÇa do MEio aMBiENTE, PaTriMÔNio cUlTUral, HaBiTaÇÃo E 
UrBaNiSMo dE BElÉM, no uso de suas atribuições institucionais e com 
arrimo nos artigos 127 e 129, inciso iii, da constituição federal, art. 27, 
parágrafo único, inciso iV, da lei nº. 8.625/93, da lei complementar Es-
tadual nº 057/06 e art.3º, caput, e art.7º, da resolução cNMP nº 174 
de 04 de julho de 2017, e art.7º, caput, e art.11, da resolução nº 007 
de 06 de junho de 2019, do colégio de Procuradores de Justiça-MP/Pa, e 
demais disposições aplicáveis, rESolVE tornar pública a instauração do 
Procedimento Preparatório nº 000077-113/2021-MP/1ºPJ/Ma/Pc/HU-bel, 
que se encontra à disposição na Promotoria de Justiça de Meio ambiente, 
Patrimônio cultural, Habitação e Urbanismo de Belém, sito na rua Ângelo 
custódio, nº 36, bairro da cidade Velha, nesta cidade de Belém do Pará.
Polo ativo/reclamante: cilene do Socorro Palheta de Brito
Polo Passivo/reclamado: Edilene do Socorro Palheta de Brito da costa
data da instauração: 28.03.2022
objeto da investigação: bar do ari localizado na av. ceará, 269, entre lima 
ribeiro e Guerra Passos, bairro São Brás, nesta cidade, possui a parede de sua 
casa como a mesma do bar, o que produz um barulho muito alto com festas 
todo domingo com início às 19h e término por volta das 03h da madrugada.
BENEdiTo WilSoN corrÊa dE Sá: Promotor de Justiça

Protocolo: 780422
extrato da Portaria Nº 012/2022-MP/PJJ
o Promotor de Justiça de Juruti em exercício, com fundamento no art. 54, 
Vi e § 3º da lei complementar nº 057/06, torna pública a instauração do 
Procedimento administrativo nº 000224-092/2019, que se encontra à dis-
posição na Promotoria de Justiça de Juruti, situada na Travessa Boaventura 
Bentes, s/n, fórum da comarca de Juruti, bairro Bom Pastor, cEP 68170-
000, Juruti/Pa, fone: (93) 3536 1797.
Portaria: 012/2022-MP/PJJ
reclamados: MUNicÍPio dE JUrUTi
Assunto: Acompanhar e fiscalizar o aterramento realizado em três igarapés 
localizados no Macacaúba(2) e no Santo Antônio(1), bem como fiscalizar 
os bueiros com manilhas instaladas na estrada de acesso ao igarapé Ma-
cacaúba, Juruti/Pa.
Nadilson Portilho Gomes – Promotor de Justiça de Juruti em exercício

Protocolo: 780387

extrato da Promoção de arquivamento
ref.: inquérito civil 000639-940/2020
o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da Promotoria de 
Justiça da defesa da Probidade administrativa e Tutela das fundações e 
Entidades de interesse Social de Marabá, em cumprimento ao que deter-
mina o § 1º do artigo 10, da resolução 023/20047-cNMP, torna pública a 
Promoção de arquivamento do iNQUÉriTo ciVil 000639-940/2020, cuja 
cópia integral do respectivo despacho se encontra à disposição na Promo-
toria de Justiça de Marabá, situada na rua das flores, s/nº, Esq. c/ rod. 
Transamazônica – agrópolis do iNcra, cEP. 68.502-290 – Marabá – Pará 
– fone/fax: (94) 3312-9900.
PORTARIA N˚ 068/2021-11PJMAB
objeto: aPUrar SUPoSTo USo da MáQUiNa PÚBlica MUNiciPal, do 
cENTro dE rEfErÊNcia dE aSSiSTÊNcia Social do KM 40, dE BoM 
JESUS do TocaNTiNS Para rEaliZaÇÃo dE EVENTo ParTicUlar
Envolvidos:
SErVidorES do cENTro dE rEfErÊNcia dE aSSiSTÊNcia Social KM 40 dE BJT
Motivação do arquivamento: ausência de fundamento para propositura de 
ação civil Pública (art. 10 da resolução 023/2007-cNMP)
alaN PiErrE cHaVES rocHa
Promotor de Justiça Titular da 11ª Promotoria de Justiça de defesa da 
Probidade administrativa e Tutela das fundações e Entidades de interesse 
Social de Marabá

Protocolo: 780344
eXtrato do ProcediMeNto adMiNistratiVo
siMP Nº 001394-039/2021
a ProMoTora dE JUSTiÇa dE SaNTarÉM/Pa TiTUlar do 3º carGo, 
aTUaNdo EM rEGiME dE MUTirÃo Na ProMoToria dE JUSTiÇa dE 
oriXiMiNá, protocolo nº 758/2022, no uso de suas atribuições legais e 
prerrogativas funcionais, torna público a instauração do ProcEdiMENTo 
adMiNiSTraTiVo sob o SiMP nº 001394-039/2021, que se encontra à 
disposição na Promotoria de Justiça de oriximiná, na Travessa carlos Maria 
Teixeira, nº 754, centro, nesta cidade de oriximiná, Estado do Pará.
Portaria de instauração nº 002/2022-MP/PJo
data da instauração: 16/03/2022
Objeto: O Procedimento Administrativo tem como finalidade precípua apurar 
eventual falta de serviço de telefonia e internet, o que pode causar sérios 
problemas até na ordem de saúde, segurança pública e educação, já que hoje 
tudo depende da comunicação on line, adotando-se as medidas cabíveis na 
forma da resolução nº 007/2019- cPJ/MPPa e resolução 174/2017-cNMP.
dUllY SaNaE araÚJo oTaKara
3ª Promotora de Justiça de Santarém
atuando em regime de mutirão na Promotoria de Justiça de oriximiná

Protocolo: 780294
eXtrato do ProcediMeNto adMiNistratiVo
siMP Nº 001325-039/2021
a ProMoTora dE JUSTiÇa dE SaNTarÉM/Pa TiTUlar do 3º carGo, 
aTUaNdo EM rEGiME dE MUTirÃo Na ProMoToria dE JUSTiÇa dE 
oriXiMiNá, protocolo nº 758/2022, no uso de suas atribuições legais e 
prerrogativas funcionais, torna público a instauração do ProcEdiMENTo 
adMiNiSTraTiVo sob o SiMP nº 001325-039/2021, que se encontra à 
disposição na Promotoria de Justiça de oriximiná, na Travessa carlos Maria 
Teixeira, nº 754, centro, nesta cidade de oriximiná , Estado do Pará.
Portaria de instauração nº 003/2022-MP/PJo
data da instauração: 16/03/2022
Objeto: O Procedimento Administrativo tem como finalidade precípua de acom-
panhar e fiscalizar a política municipal de gestão de resíduos sólidos no Município 
de oriximiná, em especial referente ao lixo hospitalares para que deva ser pro-
cessado e em condições que não tragam riscos, danos ou inconvenientes à saúde, 
ao bem-estar e ao meio ambiente, conforme estabelece a lei nº 12.305/2010.
dUllY SaNaE araÚJo oTaKara
3ª Promotora de Justiça de Santarém
atuando em regime de mutirão na Promotoria de Justiça de oriximiná

Protocolo: 780296
eXtrato do ProcediMeNto adMiNistratiVo
siMP Nº 000188-039/2020
a ProMoTora dE JUSTiÇa dE SaNTarÉM/Pa TiTUlar do 3º carGo, 
aTUaNdo EM rEGiME dE MUTirÃo Na ProMoToria dE JUSTiÇa dE 
oriXiMiNá, protocolo nº 758/2022, no uso de suas atribuições legais e 
prerrogativas funcionais, torna público a instauração do ProcEdiMENTo 
adMiNiSTraTiVo sob o SiMP nº 000188-039/2020, que se encontra à 
disposição na Promotoria de Justiça de oriximiná, na Travessa carlos Maria 
Teixeira, nº 754, centro, nesta cidade de oriximiná , Estado do Pará.
Portaria de instauração nº 004/2022-MP/PJo
data da instauração: 16/03/2022
Objeto: o procedimento administrativo tem como finalidade precípua 
acompanhar e fiscalizar a atuação do município referente o atendimento 
da menor a. c. M. S. que necessita de tratamento bucal.
dUllY SaNaE araÚJo oTaKara
3ª Promotora de Justiça de Santarém
atuando em regime de mutirão na Promotoria de Justiça de oriximiná

Protocolo: 780297
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eXtrato do ProcediMeNto adMiNistratiVo
siMP Nº 000847-039/2020
a ProMoTora dE JUSTiÇa dE SaNTarÉM/Pa TiTUlar do 3º carGo, 
aTUaNdo EM rEGiME dE MUTirÃo Na ProMoToria dE JUSTiÇa dE 
oriXiMiNá, protocolo nº 758/2022, no uso de suas atribuições legais e 
prerrogativas funcionais, torna público a instauração do ProcEdiMENTo 
adMiNiSTraTiVo sob o SiMP nº 000847-039/2020, que se encontra à 
disposição na Promotoria de Justiça de oriximiná, na Travessa carlos Maria 
Teixeira, nº 754, centro, nesta cidade de oriximiná , Estado do Pará.
Portaria de instauração nº 005/2022-MP/PJo
data da instauração: 17/03/2022
Objeto: o procedimento administrativo tem como finalidade acompanhar e 
fiscalizar a área do sítio Tabatinga, em especial verificar a possível prática 
de crime ambiental com retirada de madeira da área protegida por lei.
dUllY SaNaE araÚJo oTaKara
3ª Promotora de Justiça de Santarém
atuando em regime de mutirão na Promotoria de Justiça de oriximiná

Protocolo: 780298
eXtrato do ProcediMeNto adMiNistratiVo
siMP Nº 000503-039/2020
a ProMoTora dE JUSTiÇa dE SaNTarÉM/Pa TiTUlar do 3º carGo, 
aTUaNdo EM rEGiME dE MUTirÃo Na ProMoToria dE JUSTiÇa dE 
oriXiMiNá, protocolo nº 758/2022, no uso de suas atribuições legais e 
prerrogativas funcionais, torna público a instauração do ProcEdiMENTo 
adMiNiSTraTiVo sob o SiMP nº 000503-039/2020, que se encontra à 
disposição na Promotoria de Justiça de oriximiná, na Travessa carlos Maria 
Teixeira, nº 754, centro, nesta cidade de oriximiná , Estado do Pará.
Portaria de instauração nº 006/2022-MP/PJo
data da instauração: 17/03/2022
Objeto: o procedimento administrativo tem como finalidade acompanhar 
e fiscalizar a construção da obra pública de uma nova praça de eventos, 
na área de comunitários, cujo valor é estimado em 2,5 milhões de reais.
dUllY SaNaE araÚJo oTaKara
3ª Promotora de Justiça de Santarém
atuando em regime de mutirão na Promotoria de Justiça de oriximiná

Protocolo: 780299
Portaria de instauração Nº 017/2021-MP/PJGP
a Promotora de Justiça Titular de Goianésia do Pará, nos termos do artigo 
129, inciso iii, da constituição da república, além das disposições contidas 
no art. 26, i, da lei nº 8.625/93, e de acordo com o disposto art. 13 da 
resolução nº 007/2019 - cPJ; torna pública a instauração do inquérito civil 
SiMP nº 000459-055/2019, que se encontra à disposição integralmente 
na modalidade eletrônica, no sítio do Ministério Público do Estado do Pará.
PorTaria Nº 017/2021-MP/PJGP
investigado: João Gomes da Silva.
finalidade: apurar improbidade administrativa, praticado pelo ex gestor 
JoÃo GoMES da SilVa, na contratação e pagamento de empresa para re-
alização de obra em unidade de saúde, com o ateste de conclusão da obra 
e em posterior visita in loco, em que pese inexistente a obra.
THaiS rodriGUES crUZ ToMaZ
Promotora de Justiça

Protocolo: 780300
extrato da Portaria N° _008/2022_-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 – loM-
PPa, rESolUÇÃo Nº 23/2007 e resolução nº 007/2019- cPJ, torna pública 
a instauração do _iNQUÉriTo ciVil_ _000013-940/2021_ 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˚ _008/2022_-11PJMAB
objeto:
_aPUrar SUPoSTa ocorrÊNcia dE aTo dE iMProBidadE adMiNiS-
TraTiVa Na coNdUÇÃo do ProcESSo liciTaTÓrio 18.577/2020-PMM 
(PrEGÃo PrESENcial Nº. 87/2020-cEl/SEVoP/PMM)_
Envolvidos: _coMiSSÃo ESPEcial dE liciTaÇÃo da SEVoP –MaraBá
TErcoN coNSTrUÇÕES E SErViÇoS EirEli;
coNSTrUTora E EMPrEENdiMENToS iNdiaNa;
Pillar coNSTrUÇÃo E SErViÇoS_
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: 780302

eXtrato de Portaria Nº 001/2022-MP/2ªPJsFX
a 2ª ProMoToria dE JUSTiÇa dE SÃo fÉliX do XiNGU torna público 
a PorTaria N. 001/2022-MP/2ªPJSfX que instaura o Procedimento 
administrativo SiMP n. 000458-147/2022, que se encontra à disposição na 
Promotoria de Justiça de São félix do Xingu, sito na Trav. Estevam Tavares 
da Silveira, n°. 86, Bairro Triunfo, São félix do Xingu/Pa.
data da instauração: 24/03/2022.
objeto: para acompanhamento de políticas públicas para recuperação, 
conservação, manutenção, melhoria e operação da Estrada Vicinal Tran-
siriri, na Vila central e na Vila fumaça, no Município de São félix do Xingu
Polo Passivo: MUNicÍPio dE SÃo fÉliX do XiNGU
Promotor de Justiça: SUldBlaNo oliVEira GoMES

Protocolo: 780311
eXtrato de Portaria
Portaria N.º 11/2022–MP/2ªPJs
a 2ª Promotoria de Justiça de Salinópolis, com fundamento no art. 8º, 
da resolução n.º 174, do cNMP, de 4 de julho de 2017, tornam públi-
ca a instauração do ProcEdiMENTo PrEParaTÓrio (SiMP N.º 000714-
033/2016), o qual se encontra à disposição na sede da Promotoria de Jus-
tiça, situada na avenida João Pessoa, n° 76, Bairro: centro, cEP: 68.721-
000, Salinópolis–Pa, E-mail: mpsalinopolis@mppa.mp.br.
Polo aTiVo: 2ª ProMoToria dE JUSTiÇa dE SaliNÓPoliS.
Polo PaSSiVo: PrEfEiTUra MUNiciPal dE SaliNÓPoliS E UNiVErSi-
dadE fEdEral do Pará-UfPa
aSSUNTo: instaurar o presente ProcEdiMENTo PrEParaTÓrio, visando 
a apuração de possível (i)legalidade do TErMo dE coMProMiSSo celebra-
do entre e a Prefeitura Municipal de Salinópolis e a Universidade federal do 
Pará, relacionado a cessão de estrutura física municipal.
GUSTaVo rodolfo raMoS dE aNdradE
Promotor de Justiça Titular da 2ª PJ de Salinópolis

Protocolo: 780559
resUMo da Portaria N. 016/2022-MP/PJsda
ref.: Procedimento administrativo nº 000901-138/2021
a ProMoToria dE JUSTiÇa dE SÃo doMiNGoS do araGUaia torna pú-
blica a instauração do presente Procedimento administrativo, o qual se 
encontra à disposição na sede da Promotoria.
Polo ativo: ValdEMar rodriGUES da SilVa.
Polo Passivo: EQUaTorial ENErGia S.a.
Instauração de Procedimento Administrativo com a finalidade de “asse-
gurar a instalação de energia elétrica na localidade vicinal croá, fazenda 
pernambucana, zona rural desta cidade, pertencente ao idoso Valdemar 
rodrigues da silva”.
São domingos do araguaia/Pa, 21 de março de 2022
GilBErTo liNS dE SoUZa filHo
Promotor de Justiça

Protocolo: 780552
eXtrato de Portaria Nº 010/2022-MP/3ªPJi
a 3ª Promotoria de Justiça de itaituba, com fundamento no art. 129, Vi 
da cf/20081, art. 26, i da lei 8.625/932, art. 54, i3 da lei complementar 
Estadual nº 57/2006, artigo 8º, i, ii, iii e iV da resolução nº 174/20174, 
artigo 31 da resolução n.º 007/2019 – cPJ/MPPa, torna pública a ins-
tauração do Procedimento administrativo nº 010/2022-MP/3ªPJi, que se 
encontra à disposição na Promotoria de Justiça de itaituba, situada na av. 
Nova de Santana, nº 384, centro, itaituba/Pa, cEP: 68.180-030- itaituba 
– Pará - fone: (93) 3518-2123/3518-3099.
PorTaria Nº 010/2022-MP/3ªPJi
SiMP nº 004395-922/2021
data de instauração: 29/03/2022
Assunto: O presente Procedimento Administrativo tem a finalidade de apu-
rar possível situação de risco ou vulnerabilidade da adolescente Maria 
EdUarda coSTa PiNalli.
ÍTalo coSTa diaS- Promotor de Justiça

Protocolo: 780521
eXtrato de Portaria Nº 002/2022-MP/2ªPJsFX
a 2ª ProMoToria dE JUSTiÇa dE SÃo fÉliX do XiNGU torna público a 
PorTaria N. 002/2022-MP/2ªPJSfX que instaura o inquérito civil SiMP n. 
000471-147/2022, que se encontra à disposição na Promotoria de Justiça 
de São félix do Xingu, sito na Trav. Estevam Tavares da Silveira, n°. 86, 
Bairro Triunfo, São félix do Xingu/Pa.
data da instauração: 31/03/2022.
objeto: para apurar eventuais irregularidades na contratação da empresa arS 
liMa EirEli, pelo MUNcÍPo dE SÃo fÉliX do XiNGU, através de ata de re-
gistro de Preço – “carona”, quanto aos seguintes arP: 006/2021, 007/2021, 
009/2021, 010/2021, 011/2021, 012/2021, 013/2021 e 023/2021.
Polo Passivo: MUNicÍPio dE SÃo fÉliX do XiNGU
Promotor de Justiça: SUldBlaNo oliVEira GoMES

Protocolo: 780539
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE ABAETETUBA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa/Pa
eXtrato de terMo aditiVo 

decorrente: dispensa de Licitação nº 005/2021. contratante: Prefeitura 
Municipal de abaetetuba/ secretaria Municipal de saúde. objeto: loca-
ção de imóvel Para o funcionamento da central de abastecimento farma-
cêutico - caf, Vinculada À Secretaria Municipal de Saúde de abaetetuba/Pa. 
origem: contrato nº 2021/025. contratado: Manoel de Jesus Maúes Go-
mes, inscrita no cPf: nº 060.919.702-91. 1º Termo aditivo a prorrogação 
de prazo de vigência de contrato celebrado entre as partes de 15/03/2022 
a 15/03/2023; consoante com art. 57, ii,§ 2°, da lei 8.666/93. 
charles cezar tocantis de souza - secretário Municipal de saúde.

Protocolo: 780696

PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa
aVisos de HoMoLoGaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 016/2022-Pe-PMa 
objeto: registro de Preços visando a futura e eventual contratação de 
Empresa especializada na Prestação de Serviços de digitalização em for-
mato Pdf, com recebimento, armazenamento, temporário, preparação, mi-
gração, digitalização, conferência, validação e indexação de documentos 
municipais da Prefeitura Municipal de abaetetuba/Pa. Nos termos da ata 
da Sessão, o Pregoeiro, torna público o resultado da licitação e julgamen-
to das propostas à respectiva vencedora. desse modo, satisfazendo a lei 
e ao mérito, por meio da Prefeita Municipal, Excelentíssima Sra. franci-
neti Maria rodrigues carvalho, resolve: tornar público a HoMoloGaÇÃo 
do Pregão Eletrônico nº 016/2022-PE-PMa, supracitado à adjudicatária: 
Walmir Pinheiro de Pinheiro assessoria e consultoria contabil ltda - cNPJ 
41.302.630/0001-06, vencedora do item: 01 (r$ 0,33), totalizando o valor 
global de r$ 3.300.000,00. Francineti Maria rodrigues carvalho - Pre-
feitura Municipal.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 007/2022- Pe-PMa 
objeto:  registro de Preços visando a futura e eventual contratação de 
pessoa jurídica para o fornecimento de combustíveis, com o objetivo de 
atender as necessidades da Prefeitura Municipal de abaetetuba, fundos 
Municipais e Secretarias que compõem a esfera administrativa Municipal, 
conforme especificações e quantidades constantes neste Termo de Refe-
rência, por um período de 12 (doze) meses. Nos termos da ata da Sessão, 
o Pregoeiro, torna público o resultado da licitação e julgamento das pro-
postas à respectiva vencedora. desse modo, satisfazendo a lei e ao mérito, 
por meio da Prefeita Municipal, Excelentíssima Sra. francineti Maria rodri-
gues carvalho, resolve: tornar público a HoMoloGaÇÃo do Pregão Eletrô-
nico nº 007/2022- PE-PMa, supracitado à adjudicatária:  E M c comercio 
de Refinados de Petroleo Ltda, CNPJ 11.171.191/0002-51, vencedora dos 
itens: 01 (r$ 5,750), 02 (r$ 5,680), 03 (r$ 6,880) e 04 (r$ 6,970), totali-
zando o valor global de r$ 13.548.855,790. Francineti Maria rodrigues 
carvalho - Prefeita Municipal.

Protocolo: 780695

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ACARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de acarÁ
aViso de LicitaÇÃo

a Prefeitura Municipal de acará/Pa torna público a abertura do Pregão 
Eletrônico nº 022/2022, tipo menor preço, modo de disputa aberto, para 
rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal aQUiSiÇÃo dE MaTE-
riaiS E iNSUMoS odoNTolÓGicoS, oBJETiVaNdo aTENdEr aS NE-
cESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE SaÚdE do MUNicÍPio dE 
acará/Pa. a Sessão de recebimento de propostas, análise e julgamento 
será em 20 de abril de 2022 por meio do endereço eletrônico www.compras-
governamentais.gov.br UaSG: 980403, às 09:00hs. Edital e anexos: https://
acara.pa.gov.br,www.comprasgovernamentais.gov.br UaSG: 980403, Portal 
TcM/Pa, Setor de licitações: Travessa São José nº 120 Praça da Matriz, Sala 
das licitações, horário 08:00hs às 13:00hs, cpl.pma2021@gmail.com.

aViso de LicitaÇÃo
a Prefeitura Municipal de acará/Pa torna público a abertura do Pregão 
Eletrônico nº 025/2022, tipo menor preço, modo de disputa aberto, para 
rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal aQUiSiÇÃo dE BriN-
QUEdoS, oBJETiVaNdo aTENdEr aS NEcESSidadES da SEcrETaria 
MUNiciPal dE aSSiSTÊNcia Social dE acará/Pa. a Sessão de recebi-

mento de propostas, análise e julgamento será em 18 de abril de 2022 por 
meio do endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br UaSG: 
980403, às 14:00hs. Edital e anexos: https://acara.pa.gov.br,www.com-
prasgovernamentais.gov.br UaSG: 980403, Portal TcM/Pa, Setor de lici-
tações: Travessa São José nº 120 Praça da Matriz, Sala das licitações, 
horário 08:00hs às 13:00hs, cpl.pma2021@gmail.com. KaLY corrÊa 
BarBosa Moraes. Prefeito Municipal.

aViso de LicitaÇÃo
a Prefeitura Municipal de acará/Pa torna público a abertura do Pre-
gão Eletrônico nº 026/2022, tipo menor preço, modo de disputa aber-
to, para rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal aQUiSiÇÃo dE 
liXEiraS, oBJETiVaNdo aTENdEr aS NEcESSidadES da PrEfEiTUra, 
SEcrETariaS E fUNdoS MUNiciPaiS dE acará/Pa. a Sessão de rece-
bimento de propostas, análise e julgamento será em 20 de abril de 2022 
por meio do endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br 
UaSG: 980403, às 14:00hs. Edital e anexos: https://acara.pa.gov.br,www.
comprasgovernamentais.gov.br UaSG: 980403, Portal TcM/Pa, Setor de 
licitações: Travessa São José nº 120 Praça da Matriz, Sala das licitações, 
horário 08:00hs às 13:00hs, cpl.pma2021@gmail.com.

aViso de retiFicaÇÃo
a Prefeitura Municipal de acará/Pa publica Errata referente ao aviso de 
licitação Pregão Eletrônico 023/2022, circulada no Jornal diario oficial do 
ESTado (ioEPa) pág. 110, 04 de abril de 2022 - cujo objeto: rEGiSTro dE 
PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal aQUiSiÇÃo dE MaTEriaiS dE liMPEZa 
E ProdUToS dE HiGiENiZaÇÃo, oBJETiVaNdo aTENdEr aS NEcESSida-
dES da PrEfEiTUra MUNiciPal, SEcrETariaS E fUNdoS MUNiciPaiS dE 
acará/Pa,  oNde se LÊ: a Sessão de recebimento de propostas, análise e 
julgamento será em 15 de abril de 2022. LÊ-se: a Sessão de recebimento de 
propostas, análise e julgamento será em 18 de abril de 2022.

Pedro PaULo GoUVea de Moraes
Prefeito Municipal

Protocolo: 780697

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BRASIL NOVO

.

 estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de BrasiL NoVo

MUNiciPio de BrasiL NoVo
aViso de aNULaÇÃo de LicitaÇÃo

Modalidade: srP - Pe nº 008/2022 Processo administrativo nº 035/2022, 
WEdEr MaKES carNEiro Prefeito Municipal de Brasil Novo, no uso de 
suas atribuições legais, torna público o presente aviso de anulação do pro-
cedimento licitatório SrP - PE nº 008/2022, cujo objeto é contratação de 
pessoa jurídica, do ramo pertinente, para formar o Sistema de registro de 
Preços da administração Pública Municipal para o futuro fornecimento par-
celado de peças e serviços de Manutenção de centrais de ar para manu-
tenção das atividades da Prefeitura e demais fundos Municipal, conforme 
descrição do Termo de referência, em razão da necessidade de alterações 
no modo de disputa na Plataforma licitanet, uma vez que a forma publica-
da é contraria do ato convocatório, Estando no Edital SrP - PE 008/2022 
modo de disputa aberto e na plataforma aberto/fechado, tornando neces-
sária a anulação do presente certame, com fundamento no artigo 49, § 1º 
da lei 8.666/93. Pelas razões de fato e de direito expostas, decide pela 
aNUlaÇÃo do Pregão Eletronico nº 008/2022.

Brasil Novo-Pa, 01 de abril de 2022.
Weder MaKes carNeiro

Prefeito Municipal de Brasil Novo
Protocolo: 780698

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMETÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caMetÁ
eXtratos de coNtratos 

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 044/2021-PMc
objeto: registro de preço para futura e eventual contratação de empresa para 
fornecimento de cadeira de rodas para adulto, infantil, obeso e para banho, vi-
sando atender às necessidades da Unidade de Pronto atendimento, Programa 
Melhor em casa, centro integral a Saúde da Mulher e da criança (criSMic), 
centro de reabilitação e fisioterapia, centro de atenção Psicossocial (caPS) e 
demandas judiciais. fundamento legal: lei federal nº 8.666/93. coNTraTo 
Nº 1.044/2021-PMc/SMS. contratante: Prefeitura Municipal de cametá/Se-
cretaria Municipal de Saúde. cNPJ nº 11.311.333/0001-58. contratada: Bra-
gatina distribuidora de Medicamentos - ldta, cNPJ nº 07.832.455/0001-
12, Valor Total r$ 3.108,80. Vigência: 25/03/2022 a 24/03/2023. orde-
nador: Klenard attílio ranieri, Secretário Municipal de Saúde. coNTraTo 
Nº 2.044/2021-PMc/SMS. contratante: Prefeitura Municipal de cametá/ 
Secretaria Municipal de Saúde. cNPJ nº 11.311.333/0001-58. contrata-
da: f. cardoso e cia ltda, cNPJ nº 04.949.905/0001-63, Valor Total r$ 
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21.488,62. Vigência: 25/03/2022 a 24/03/2023. ordenador: Klenard at-
tílio ranieri, Secretário Municipal de Saúde. coNTraTo Nº 3.044/2021-
PMc/SMS. contratante: Prefeitura Municipal de cametá/ Secretaria Muni-
cipal de Saúde. cNPJ nº 11.311.333/0001-58. contratada: Paramed distri-
buidora de Medicamentos - ltda, cNPJ nº 16.647.278/0001-95, Valor Total 
r$ 13.493,70. Vigência: 25/03/2022 a 24/03/2023. ordenador: Klenard 
attílio ranieri, secretário de saúde.

Protocolo: 780701

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPANEMA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caPaNeMa
eXtrato de terMo de aPostiLaMeNto 

terMo de aPostiLaMeNto do coNtrato Nº 3009001-2021
Pregão eletrônico nº 031-2021. Primeiro Termo de apostilamento do 
contrato nº 3009001-2021. Pregão Eletrônico nº 031-2021. objeto: reali-
nhamento de preço de todos os itens constantes no contrato nº 3009001-
2021, cujo o objeto é contratação de Pessoa Jurídica para serviços de lo-
cação de veículos para transporte escolar de alunos da rede Pública de 
ensino do Município de Capanema/Pa, com fim de reestabelecer o reequi-
líbrio econômico-financeiro. Empresa: STCON Serviços de Transporte de 
Passageiro e construções ltda, cNPJ nº 27.391.134/0001-37. fund. legal: 
art. Nº 65, inciso ii alínea “d” da lei nº 8.666/93. assinatura: 30/03/2022. 
Francisco Ferreira Freitas Neto - Prefeito Municipal.

eXtratos de terMos aditiVos. 
esPÉcie: 4º Termo aditivo Pregão Presencial nº 9/2018-017. Quarto Ter-
mo aditivo de contrato nº 1608001/2018. Pregão Presencial nº 017-2018. 
objeto: contratação de Serviços de instalação e Manutenção de aparelhos 
de ar-condicionado. contratado: Softcomp-comércio e Serviços informa-
tica - ltda cNPJ nº 10.378.838/0001-77vigência: 06 (Seis) Meses. fund. 
legal: art. 57, § 1º inciso ii, da lei nº 8.666/93. assinatura: 14/03/2022. 
Francisco Ferreira Freitas Neto - Prefeito Municipal.
esPÉcie: 1º Termo aditivo Pregão Eletrônico nº 9/2021-002. Primeiro 
Termo aditivo de contrato nº 2003001-2021. Pregão Eletrônico nº 002-
2021. objeto: aquisição de Equipamentos e Suprimentos de informática, 
Para atender as Necessidades dos fundos, Secretarias e Prefeitura Munici-
pal de capanema/Pa. contratado: PPl Soluções em Tecnologia Eireli - Epp 
cNPJ nº 10.231.380/0001-29. Vigência: 12 (doze) Meses. fund. legal: 
art. 57, § 1º inciso ii, da lei nº 8.666/93. assinatura: 14/03/2022. 
Francisco Ferreira Freitas Neto - Prefeito Municipal.
esPÉcie: 1º Termo aditivo de contrato nº 2003003-2021 Pregão Ele-
trônico nº 002-2021. objeto: aquisição de Equipamentos e Suprimentos 
de informática, para atender as necessidades dos fundos, Secretarias e 
Prefeitura Municipal de capanema/Pa. contratado: Softcomp-comércio e 
Serviços ltda - Me cnpj nº 10.378.838/0001-77.Vigência: 12 (doze) Me-
ses. fund. legal: art. 57, § 1º inciso ii, da lei nº 8.666/93. assinatura: 
14/03/2022. Francisco Ferreira Freitas Neto - Prefeito Municipal.
esPÉcie: 1º Termo aditivo de contrato nº 2003002-2021 Pregão Eletrô-
nico nº 002-2021. objeto: aquisição de Equipamentos e Suprimentos de 
informática, para atender as necessidades dos fundos, Secretarias E Pre-
feitura Municipal de capanema/Pa. contratado: J. c. V. a. leal informática 
ltda - Epp cnpj nº 00.911.686/0001-72. Vigência: 12 (doze) Meses. fund. 
legal: art. 57, § 1º inciso ii, da lei nº 8.666/93. assinatura: 14/03/2022. 
Francisco Ferreira Freitas Neto - Prefeito.

aViso
tornar seM eFeitos a publicação do Extrato da Ratificação do Processo 
de inexigibilidade nº 004/2022 publicado no d.o.U seção 3, pág. 254, no 
dia 22/03/2022, ioEPa nº 34.901, pág. 108, no dia 22/03/2022 e diário 
do Pará nº B8, no dia 22/03/2022.

aViso de ratiFicaÇÃo 
iNeXiGiBiLidade Nº 009-2022. iNX. Nº 6/2022-009 

objeto: Parceria Entre associação dos Pais e amigos dos Excepcionais e o 
Município de capanema/Pa. contratado: associação dos Pais e amigos dos 
Excepcionais de capanema, cNPJ Nº 34.921.817/0001-14. fundamento 
legal: art. 25, caput, da lei federal Nº 8.666/93 e arts. 16, 17 e 31, inciso 
i e ii da lei nº 13.019 de 2014. ViGÊNcia: 12 (doze)meses. Valor Global: 
R$ 92.400,00. Ratificação em: 21/02/2022. Francisco Ferreira Freitas 
Neto, Prefeito Municipal.

Protocolo: 780704

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPITÃO POÇO

.

PreFeitUra MUNiciaL de caPitÃo PoÇo
eXtrato de reGistro de PreÇos 

registrador: Fundo Municipal de saúde; espécie: ata de registro de 
Preço nº 250301/2022; objeto: aquisição de Materiais de Uso odonto-
lógico Para Manutenção No atendimento da Secretária Municipal de Saúde 
de capitão Poço,conforme descrições E  Especificações Apresentadas No 
anexo i (Termo referência)Por Sistema de registro de Preços Preços,-
Visando aquisições futuras Pela Secretaria Municipal de Saúde de ca-

pitão Poço/Panos Termos da lei Pregão Eletrônico nº 9/2021-045; Prazo 
de Vigência da ata: de 25/03/2022 a 25/03/2023; registrados:altamed 
distribuidora de Medicamentos ltda - Me, cNPJ 21.581.445/0001-82. Va-
lor global r$ 846.740,60 (oitocentos e quarenta e seis mil e setecentos 
e quarenta reais e sessenta centavos) a.Unidos distribuidora Eireli cNPJ 
36.442.253/0001-62 Valor global r$ 1.385.509,30(um milhão e trezentos 
e oitenta e cinco mil e quinhentos e nove reais e trinta centavos). Valor to-
tal registrado: r$2.232.249,90(dois milhões e duzentos e trinta e dois mil 
e duzentos e quarenta e nove reais e noventa centavos). arthur da silva 
Medeiros de Farias -  secretário Municipal de saúde.

eXtrato de coNtratos 
PreGÃo Nº 045/2021 - PMcP - Pr - srP, coNForMe 

saLdo da ata de reGistro de PreÇo Nº 250301/2022 
objeto dos contratos: aquisição de Materiais de Uso odontológico Para 
Manutenção No atendimento da Secretária Municipal de Saúde de capi-
tão Poço, Conforme Descrições E Especificações Apresentadas No Anexo I 
(Termo referência) Por Sistema de registro de Preços, Visando aquisições 
futuras Pela. coNTraTo nº 2022290301. contratante: fundo Municipal 
de Saúde contratado:altamed distribuidora de Medicamentos ltda - Me, 
cNPJ 21.581.445/0001-82.Valor global r$424,030,10 (quatrocentos e 
vinte e quatro mil e trinta reais e dez centavos). Vigência 29/03/2022 
a 29/03/2023. coNTraTo nº 2022290302. contratante: fundo Municipal 
de Saúde contratado:a.Unidos distribuidora Eireli cNPJ36.442.253/0001-
62.Valor global r$692.754,65 (seiscentos e noventa e dois mil e sete-
centos e cinquenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos). Vigência 
29/03/2022 a 29/03/2023.

Protocolo: 780705

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CUMARÚ DO NORTE

.

PreFeitUra MUNiciPaL de cUMarU do Norte - Pa
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo PreseNciaL Nº 002/2022
Processo LicitatÓrio Nº 034/2022 

objeto: contratação de empresa para aquisição de cBUQ - cM- 30 rr- 2c 
entregue na sede, para uso da Prefeitura Municipal de cumaru do Norte/
Pa, Edital no Endereço: www.portaldecompraspublicas.com.br. abertura 
das Propostas: 18/04/2022 às 09h00min. informações Gerais: www.pmcn.
pa.gov.br.  email  licitacao@pmcn.pa.gov.br. railane Barbosa almeida: 
Pregoeira.

PreGÃo PreseNciaL Nº 003/2022
Processo LicitatÓrio Nº 035/2022 

objeto: contratação de empresa para prestação de serviços tipo locação 
de maquinas pesado com operador, para atender as necessidades das Se-
cretarias do Município de cumaru do Norte/Pa, Edital no Endereço: www.
portaldecompraspublicas.com.br. abertura das Propostas: 18/04/2022 às 
14h00min. informações Gerais: www.pmcn.pa.gov.br.  e-mail:licitacao@
pmcn.pa.gov.br. railane Barbosa almeida:  Pregoeira.

Protocolo: 780707

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de coNceiÇÃo do araGUaia
aViso de adiaMeNto  

toMada de PreÇo Nº 001/2022
a comissão Permanente de licitação, no uso de suas atribuições legais, 
tendo em vista o que consta ao Processo n° 1424/2022, oriundo da 
secretaria municipal de Turismo, Esporte e Juventude, objeto coNTra-
TaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para coNSTrUÇÃo dE UMa PoN-
TE EM coNcrETo arMado, diMENSÃo 49M (c) X 5M (l), localiZa-
do Na ZoNa rUral do MUNiciPio dE coNcEiÇÃo do araGUaia-Pa, 
coordENadaS 8°46’26.13”S-49°40’29.77”o, coNforME coNVENio Nº 
031/2021/SETraN, EM coNforMidadE coM PlaNilHaS E ProJEToS 
EM aNEXo ao EdiTal, nos termos da lei federal 8.666/93, bem como 
as alterações posteriores, coMUNica aos interessados que o ToMada dE 
PrEÇo 001/2022, com data prevista para abertura dia 04/04/2022 das 
08h:30m, fica adiado Para o dia 20/04/2022 das 08:30h, motivado 
por alteração solicitada pelo setor de Engenharia do Município, tendo em 
vista que foi constatado divergência nos itens 3.1, 1.1.2, 4.5, 6.5 e Bdi da 
planilha disponibilizada pelo setor competente. os interessados poderão 
no horário das 08h às 14h, nos dias normais de expediente, obter demais 
informações, junto ao departamento de licitação, Prefeitura Municipal de 
conceição do araguaia - Pa, situada na Trav. Vereadora Virgolina coelho, 
nº 1145 - Bairro São luiz ii, conceição do araguaia - Pa e terem acesso ao 
edital no site conceicaodoaraguaia.pa.gov.br. conceição do araguaia-Pa, 
04 de abril de 2022. Heloisa Mendes sousa Francisco. Presidente da 
comissão permanente de licitação.

Protocolo: 780798
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE IGARAPÉ-MIRI

.

PreFeitUra MUNiciPaL de iGaraPÉ-Miri
secretaria MUNiciPaL de edUcaÇÃo

aViso de HoMoLoGaÇÃo/ adJUdicaÇÃo
o secretário Municipal de educação do Município de igarapé-Mi-
ri, no uso de suas atribuições legais, vem Homologar e adjudicar o 
Processo licitatório na modalidade Tomada de Preço nº 006/2021 - PMi 
-TP cujo objeto é: coNTraTaÇÃo dE PESSoa JUrÍdica Para coNSTrU-
ÇÃo dE 05 EScolaS, localizada na Zona rural do Municipio de igarapé 
Miri:  iTEM 1 - construção da Escola Santo antonio  para empresa S dE N 
clarindo, cNPJ: 39.792.118/0001-35, Valor Global r$ 433.019,57;  iTEM 
2  construção da Escola Manoel da Paixão e Silva para a Empresa lumen 
Serviços de Engenharia e arquitetura lTda cNPJ:39.249.754/0001-15, 
valor global r$ 383.881,14; iTEM 3 -  construção da Escola São Tomé 
para a empresa ferreira & Pantoja consultoria e construção lTda-EPP, 
cNPJ:14.699.252/0001-65, valor global r$418.719,52; iTEM 4 - contrata-
ção de Pessoa Juridica para construção da Escola Santa Maria localizada no 
rio icaruçaua para a empresa l. Pantoja correa, cNPJ: 34.628.240/0001-
57 valor global r$419.662,04; e  iTEM 5. - construção da Escola Tucunarei 
localizada no rio Tucunarei para a Empresa lumen Serviços de Engenharia 
e arquitetura lTda cNPJ:39.249.754/0001-15, valor global r$ 502.363,34 
Homologado em 04/04/2022.

Janílson oliveira Fonseca
Secretário Municipal de Educação

roberto Pina oliveira
Prefeito Municipal

Protocolo: 780708

PreFeitUra MUNiciPaL de iGaraPÉ-Miri
aViso de LicitaÇÃo cP 002/2022-cPL/seMsa

cHaMada PÚBLica 002/2022-cPL/seMsa 
objeto: chamada pública para pessoa jurídica e física que preencham os 
requisitos estabelecidos, para credenciamento de médicos para o atendi-
mento de enfrentamento ao coVid-19, para atender as necessidades da 
Secretaria Municipal Saúde de igarapé-Miri/Pa. recebimento dos envelo-
pes: dia 05/04/2022 a 25/04/2022, das 09h às 12h. informações: cpl.
semsa.igmiri@gmail.com. Edital disponível em: portal do TcM/Pa, e portal 
de prefeitura municipal de igarapé-Miri.

Nazianne Barbosa Pena
Secretaria Municipal de Saúde

Protocolo: 780711

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
secretaria MUNiciPaL de PLaNeJaMeNto e coNtroLe

eXtrato ao coNtrato Nº 192/2022/sePLaN, Processo adminis-
trativo nº 963/2022-ceL/seVoP/PMM, autuado na modalidade PrEGÃo 
PrESENcial (SrP) n° 008/2022-cEl/PMM, objeto: rEGiSTro dE PrEÇo 
Para coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para forNEciMENTo dE licENÇa do 
SofTWarE aUTodESK aUTocad, arcHiTEcTUrE ENGiNEEriNG & coNS-
TrUTioN collEcTioN ic coMErcial NEW SiNGlE-USEr Eld aNNUal 
SUBScriPTioN E rEViT, dESTiNadoS a aTENdEr aS NEcESSidadES da 
SEPlaN. Empresa: MaPdaTa TEcNoloGia, iNforMaTica E coMErcio 
lTda, cNPJ nº 66.582.784/0001-11; Valor r$ 12.100,00 (doze mil e cem 
reais), assinatura 01/04/2022 Vigência: 31/12/2022. Karam ell Hajjar, 
secretário de Planejamento.

Protocolo: 780714

aViso de HoMoLoGaÇÃo
adesÃo Nº 018/2022 - ceL/seVoP/PMM

HoMoLoGaÇÃo do Processo N° 5.519/2022 - PMM 
objeto: adESÃo a aTa dE rEGiSTro dE PrEÇoS N° 023/2022/SEVoP/
PMM, ProcESSo Nº 28.764/2021/PMM, rEfErENTE a coNcorrÊNcia 
(SrP) Nº 018/2021- cEl/SEVoP/PMM - coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ES-
PEcialiZada Na PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE locaÇÃo dE VEicUloS 
(TiPo PaSSEio, caMiNHoNETE, SPorT UTiliTY VEHiclE-SUV) coM QUi-
loMETraGEM liVrE, Para aTENdEr aS NEcESSidadES do GaBiNETE 
do PrEfEiTo. fornecedora do serviço: l. i dE SoUSa SErViÇoS, cNPJ: 
07.500.217/0001-00. origem dos recursos: Próprios - dotação orçamen-
tária: Manutenção do Gabinete do Prefeito. Elemento de despesa: outros 
Serviços de Terceiros- PJ. Valor total: r$ 354.060,00 (trezentos e cinquen-
ta e quatro mil e sessenta reais), pelo que HoMoloGo o resultado final. 
Marabá - Pa, 04 de abril de 2022. José Nilton de Medeiros - secretário 
Municipal de administração.

Protocolo: 780718

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
eXtrato de HoMoLoGaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 134-2021-cPL/PMM 
Processo LicitatÓrio Nº 24.224/2021-PMM 

objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para EVENTUal aQUiSiÇÃo dE ParcEla-
da dE MEdicaMENToS farMácia BáSica E MEdicaMENToS coNTrola-
doS, Para aTENdiMENTo daS UNidadES BáSicaS dE SaÚdE E HoSPi-
TaiS do MUNicÍPio dE MaraBá/Pa. onde sagraram-se vencedoras as 
empresas: HoSPMEd EirEli, inscrita no cNPJ sob no 00.156.820/0001-
77, vencedora dos itens: 05, 08, 11, 29, 33, 42, 50, 72, 93, 118, 123, 127, 
179, 184, 198, 210, 241, 246, 247, 263, 265, 278, 288, 299, 300, 308, 
316, 317, 326, 336, 344, 347, 351, 352, 353, 359, 370, 390, 396, 397, 
399, 401, 426, 427, 434, 445, 458, 468, 474, 493, 514, 526, 534, 540 e 
549 perfazendo o valor total de r$ 1.009.827,85 (Um milhão, nove mil, 
oitocentos e vinte e sete reais e oitenta e cinco centavos), MEd cENTEr 
coMErcial lTda, inscrita no cNPJ sob no 00.874.929/0001-40, vencedo-
ra do item: 282 perfazendo o valor total de r$ 118.125,00 (cento e dezoi-
to mil, cento e vinte e cinco reais), ciMEd iNdUSTria S.a., inscrita no 
cNPJ sob no 02.814.497/0007-00, vencedora dos itens: 66 e 623 perfa-
zendo o valor total de r$ 45.675,00 (Quarenta e cinco mil, seiscentos e 
setenta e cinco reais), diSTriBUidora Vida lTda, inscrita no cNPJ sob no 
03.460.198/0001-84, vencedora dos itens: 197 e 204 perfazendo o valor 
total de r$ 245.250,00 (duzentos e quarenta e cinco mil, duzentos e cin-
quenta reais), d l HoSPiTalar diSTriBUidora dE MEdicaMENToS 
lTda, inscrita no cNPJ sob no 03.602.727/0001-37, vencedora dos itens: 
06, 32, 36, 46, 48, 56, 60, 64, 68, 98, 115, 120, 126, 130, 140, 153, 155, 
187, 222, 233, 256, 280, 294, 307, 343, 345, 364, 373, 377, 383, 405, 
443, 450, 465, 488, 537, 543, 579, 583, 618, 629, 633, 635, 653, 660, 
670, 693 e 702 perfazendo o valor total de r$ 1.998.683,79 (Um milhão, 
novecentos e noventa e oito mil, seiscentos e oitenta e três reais e setenta 
e nove centavos), J dE r l Parriao, inscrita no cNPJ sob no 
04.340.683/0001-87, vencedora dos itens: 49, 333, 380, 462, 560 e 562 
perfazendo o valor total de r$ 93.950,00 (Noventa e três mil, novecentos 
e cinquenta reais), criSTalfarMa coMErcio rEPrESENTacao iMPor-
Tacao E EXPorT, inscrita no cNPJ sob no 05.003.408/0001-30, vencedora 
do item: 387 perfazendo o valor total de r$ 203.130,00 (duzentos e três 
mil, cento e trinta reais), M M loBaTo coMErcio E rEPrESENTacoES 
lTda, inscrita no cNPJ sob no 05.109.384/0001-07, vencedora do item: 
494 perfazendo o valor total de r$ 74.887,50 (Setenta e quatro mil, oito-
centos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), MEdilar iMPorTacao 
E diSTriBUicao dE ProdUToS MEdico Ho, inscrita no cNPJ sob no 
07.752.236/0001-23, vencedora dos itens: 157, 180 e 546 perfazendo o 
valor total de r$ 99.600,00 (Noventa e nove mil, seiscentos reais), Mdf 
diSTriBUidora dE ProdUToS farMacEUTicoS E HoSPiTala, inscrita 
no cNPJ sob no 07.768.887/0001-01, vencedora dos itens: 59, 225, 235, 
264, 295, 506, 572 e 627 perfazendo o valor total de r$ 149.447,00 (cen-
to e quarenta e nove mil, quatrocentos e quarenta e sete reais), droGa-
foNTE lTda, inscrita no cNPJ sob no 08.778.201/0001-26, vencedora dos 
itens: 291, 422, 518, e 535 perfazendo o valor total de r$ 70.852,50 
(Setenta mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos), 
Elfa MEdicaMENToS S.a, inscrita no cNPJ sob no 09.053.134/0001-45, 
vencedora dos itens: 62, 400 e 586 perfazendo o valor total de r$ 
90.975,00 (Noventa mil, novecentos e setenta e cinco reais), coMErcial 
MoSTaErT liMiTada, inscrita no cNPJ sob no 11.563.145/0001-17, ven-
cedora do item: 564 perfazendo o valor total de r$ 552.825,00 (Quinhen-
tos e cinquenta e dois mil, oitocentos e vinte e cinco reais), diSTriBUido-
ra flaMEd HoSPiTalar EirEli, inscrita no cNPJ sob no 11.888.791/0001-
54, vencedora do item: 43 perfazendo o valor total de r$ 5.997,60 (cinco 
mil, novecentos e noventa e sete reais e sessenta centavos), coNQUiSTa 
diSTriBUidora dE MEdicaMENToS E ProdUToS HoSP, inscrita no cNPJ 
sob no 12.418.191/0001-95, vencedora do item: 40 perfazendo o valor 
total de r$ 2.850,00 (dois mil, oitocentos e cinquenta reais), iNoVaMEd 
HoSPiTalar lTda, inscrita no cNPJ sob no 12.889.035/0001-02, vence-
dora dos itens: 81, 402 e 608 perfazendo o valor total de r$ 88.537,50 
(oitenta e oito mil, quinhentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), 
EXclUSiVa diSTriBUidora dE MEdicaMENToS lTda, inscrita no cNPJ 
sob no 14.905.502/0001-76, vencedora dos itens: 44, 69, 82, 86, 87, 128, 
129, 171, 176, 196, 252, 259, 267, 290, 292, 296, 309, 322, 363, 382, 
459, 467, 505, 508, 525, 567, 584, 587, 609, 610, 620, 622, 634, 679, 
681, 692, 697 e 700 perfazendo o valor total de r$ 433.603,80 (Quatro-
centos e trinta e três mil, seiscentos e três reais e oitenta centavos), ErE-
farMa ProdUToS Para SaUdE EirEli, inscrita no cNPJ sob no 
15.439.366/0001-39, vencedora dos itens: 57, 89, 249, 275, 301, 302, 
430, 431, 519, 552, 568, 569, 616, 636, 639, 642, 665, 677 e 691 perfa-
zendo o valor total de r$ 300.879,72 (Trezentos mil, oitocentos e setenta 
e nove reais e setenta e dois centavos), MEdMaX coMErcio dE MEdica-
MENToS lTda, inscrita no cNPJ sob no 16.553.940/0001-48, vencedora 
dos itens: 07, 10, 75, 80, 109, 174, 242, 244, 339, 407, 557, 628, 631 e 
656 perfazendo o valor total de r$ 115.077,62 (cento e quinze mil, seten-
ta e sete reais e sessenta e dois centavos), ParaMEd diSTriBUidora dE 
MEdicaMENToS lTda, inscrita no cNPJ sob no 16.647.278/0001-95, ven-
cedora dos itens: 02, 92, 277, 378 e 439 perfazendo o valor total de r$ 
86.272,50 (oitenta e seis mil, duzentos e setenta e dois reais e cinquenta 
centavos), dMc diSTriBUidoraS, coMErcio d MEdicaMENToS EirEli, 
inscrita no cNPJ sob no 16.970.999/0001-31, vencedora dos itens: 96, 
551 e 680 perfazendo o valor total de r$ 77.047,50 (Setenta e sete mil, 
quarenta e sete reais e cinquenta centavos), laBoraTorio TEUTo BraSi-
lEiro S/a, inscrita no cNPJ sob no 17.159.229/0001-76, vencedora do 
item: 490 perfazendo o valor total de r$ 290.952,00 (duzentos e noventa 
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mil, novecentos e cinquenta e dois reais), SalUTE diSTriBUidora dE 
MEdicaMENToS E ProdUToS HoSPiTa, inscrita no cNPJ sob no 
18.606.861/0001-83, vencedora dos itens: 22, 24, 84, 144, 159, 164, 
178, 182, 202, 228, 254, 319, 350, 362, 446, 479, 556 e 561 perfazendo 
o valor total de r$ 1.100.550,60 (Um milhão, cem mil, quinhentos e cin-
quenta reais e sessenta centavos), Biofar HoSPiTalar lTda, inscrita no 
cNPJ sob no 19.056.683/0001-27, vencedora dos itens: 15, 53, 77, 134, 
163, 215, 356, 424, 441, 444, 544 e 674 perfazendo o valor total de r$ 
149.867,80 (cento e quarenta e nove mil, oitocentos e sessenta e sete 
reais e oitenta centavos), HoSPiTalia diSTriBUidora dE MEdicaMEN-
ToS EirEli, inscrita no cNPJ sob no 19.917.154/0001-70, vencedora dos 
itens: 437, 654 e 675 perfazendo o valor total de r$ 49.375,80 (Quarenta 
e nove mil, trezentos e setenta e cinco reais e oitenta centavos), alTaMEd 
diSTriBUidora dE MEdicaMENToS lTda, inscrita no cNPJ sob no 
21.581.445/0001-82, vencedora dos itens: 38, 94, 168, 170, 211, 391, 
417 e 599 perfazendo o valor total de r$ 338.242,50 (Trezentos e trinta e 
oito mil, duzentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos), UNi HoS-
PiTalar cEara lTda, inscrita no cNPJ sob no 21.595.464/0001-68, ven-
cedora dos itens: 91, 558 e 566 perfazendo o valor total de r$ 385.890,00 
(Trezentos e oitenta e cinco mil, oitocentos e noventa reais), PHarMa Bra 
coMErcio dE ProdUToS farMacEUTicoS EirEli, inscrita no cNPJ sob 
no 22.351.840/0001-31, vencedora dos itens: 03, 12, 14, 20, 21, 23, 25, 
27, 28, 37, 55, 65, 67, 71, 73, 74, 76, 78, 83, 97, 99, 100, 102, 105, 106, 
110, 113, 114, 116, 121 , 131, 133, 145, 154, 156, 165, 169, 193, 205, 
212, 213, 216, 218, 219, 221, 223, 224, 227, 234, 248, 268, 269, 311, 
321, 340, 341, 357, 360, 361, 365, 368, 376, 384, 386, 388, 398, 408, 
409, 411, 418, 419, 421, 423, 436, 451, 455, 473, 477, 480, 481, 485, 
487, 489, 492, 500, 501, 503, 511, 573, 591, 595, 614, 625, 632, 643, 
657, 682 e 683 perfazendo o valor total de r$ 1.684.670,14 (Um milhão, 
seiscentos e oitenta e quatro mil, seiscentos e setenta reais e quatorze 
centavos),  MEdicoM EirEli, inscrita no cNPJ sob no 22.635.177/0001-
05, vencedora do item: 413 perfazendo o valor total de r$ 31.500,00 
(Trinta e um mil e quinhentos reais), iNSTrUMEd iNSTrUMENToS MEdi-
coS HoSPiTalarES EirEli, inscrita no cNPJ sob no 24.626.549/0001-54, 
vencedora dos itens: 17, 31, 34, 85, 229, 324, 348, 349, 484, 578, 580 e 
585 perfazendo o valor total de r$ 332.678,80 (Trezentos e trinta e dois 
mil, seiscentos e setenta e oito reais e oitenta centavos), ProaTiVa HoS-
PiTalar EirEli, inscrita no cNPJ sob no 27.656.480/0001-08, vencedora 
dos itens: 39, 70, 158, 160, 281, 283, 310, 366, 371, 374, 469, 470, 542, 
547 e 559, perfazendo o valor total de r$ 531.553,30 (Quinhentos e trinta 
e um mil, quinhentos e cinquenta e três reais e trinta centavos), arMaZEM 
doS MEdicaMENToS EirEli, inscrita no cNPJ sob no 27.718.661/0001-
03, vencedora dos itens: 04, 101, 119, 135, 136, 137, 188, 214, 238, 239, 
251, 314, 315, 320, 327, 358, 452, 453, 491, 554, 555, 661, 668, 684 e 
685 perfazendo o valor total de r$ 689.018,20 (Seiscentos e oitenta e 
nove mil, dezoito reais e vinte centavos), MEdiToN farMacEUTica lTda, 
inscrita no cNPJ sob no 29.614.830/0001-90, vencedora dos itens: 41, 63, 
149, 175, 177, 189, 191, 261, 272, 273, 414, 416, 447 e 545 perfazendo 
o valor total de r$ 246.268,00 (duzentos e quarenta e seis mil, duzentos 
e sessenta e oito reais), Pdl NETo coMErcio aTacadiSTa dE MEdica-
MENToS EirEli, inscrita no cNPJ sob no 30.571.825/0001-27, vencedora 
dos itens: 132, 208, 209, 392, 425, 448, 456, 515, 517, 522 e 538 perfa-
zendo o valor total de r$ 93.457,70 (Noventa e três mil, quatrocentos e 
cinquenta e sete reais e setenta centavos), HM cirUrGica lTda, inscrita 
no cNPJ sob no 30.981.531/0001-73, vencedora dos itens: 13, 258, 461, 
463, 512, 541 e 655 perfazendo o valor total de r$ 611.880,00 (Seiscentos 
e onze mil, oitocentos e oitenta reais), adl MEd coMErcio dE MEdica-
MENToS lTda, inscrita no cNPJ sob no 31.097.402/0001-80, vencedora 
dos itens: 141, 173, 255, 337, 536, 588 e 589 perfazendo o valor total de 
r$ 60.503,00 (Sessenta mil, quinhentos e três reais), dl diSTriBUidora 
dE MEdicaMENToS EirEli, inscrita no cNPJ sob no 31.556.536/0001-11, 
vencedora dos itens: 16 e 539 perfazendo o valor total de r$ 137.790,00 
(cento e trinta e sete mil, setecentos e noventa reais), a J coMErcio 
aTacadiSTa dE MEdicaMENToS E ProdUToS HoSP, inscrita no cNPJ sob 
no 32.137.731/0001-70, vencedora dos itens: 58, 61, 147, 148, 150, 232, 
257, 266, 298, 404, 464, 466 e 607 perfazendo o valor total de r$ 
184.040,00 (cento e oitenta e quatro mil e quarenta reais), loBaTo co-
MErcio dE ProdUToS HoSPiTalarES lTda, inscrita no cNPJ sob no 
34.875.727/0001-34, vencedora dos itens: 30, 103 166, 201, 236, 331, 
334, 342, 346, 354, 355, 379, 394, 395, 403, 442, 520, 563, 611, 612, 
613, 630 e 703 perfazendo o valor total de r$ 316.538,20 (Trezentos e 
dezesseis mil, quinhentos e trinta e oito reais e vinte centavos), HiPErfar 
MaTEriaiS HoSPiTalar E MEdicaMENToS lTda, inscrita no cNPJ sob no 
36.028.477/0001-22, vencedora dos itens: 161, 162, 181, 183, 460, 513, 
524, 617, 621, 624, 648, 650 e 694 perfazendo o valor total de r$ 
382.720,82 (Trezentos e oitenta e dois mil, setecentos e vinte reais e oi-
tenta e dois centavos), PoNToMEdi diSTriBUidora dE MEdicaMENToS 
lTda, inscrita no cNPJ sob no 37.374.797/0001-05, vencedora dos itens: 
19, 601, 605, 606 e 689 perfazendo o valor total de r$ 55.824,20 (cin-
quenta e cinco mil, oitocentos e vinte e quatro reais e vinte centavos), clM 
farMa coMErcio E diSTriBUidora dE MEdicaMENToS lTda, inscrita 
no cNPJ sob no 40.274.237/0001-85, vencedora dos itens: 01, 18, 26, 35, 
88, 90, 104, 108, 111, 122, 124, 125, 138, 139, 142, 146, 151, 152, 167, 
172, 185, 190, 192, 194, 206, 207, 220, 226, 237, 240, 243, 245, 262, 
284, 293, 297, 305, 312, 318, 323, 325, 329, 330, 332, 367, 369, 410, 
412, 433, 435, 440, 471, 472, 476, 486, 502, 509, 510, 521, 523, 527, 
528, 533, 548, 570, 571, 582, 593, 598, 602, 604, 615, 637, 640, 641, 
649, 663, 664, 666, 669, 673, 678, 687, 695, 696 e 698 perfazendo o 
valor total de r$ 918.347,59 (Novecentos e dezoito mil, trezentos e qua-

renta e sete reais e cinquenta e nove centavos), Zafra diSTriBUidora 
dE MEdicaMENToS E ProdUToS HoSPiTal, inscrita no cNPJ sob no 
41.347.974/0001-23, vencedora do item: 406 perfazendo o valor total de 
r$ 20.970,00 (Vinte mil, novecentos e setenta reais), PoNTES HoSPiTa-
lar lTda, inscrita no cNPJ sob no 63.822.597/0001-70, vencedora dos 
itens: 112, 117, 375, 385, 415, 438, 457, 483, 504, 507, 516, 638, 644, 
658, 667 e 699 perfazendo o valor total de r$ 1.455.423,90 (Um milhão, 
quatrocentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e vinte e três reais e 
noventa centavos),  pelo que HoMoloGo o resultado. UaSG: 927495. Ma-
rabá 04/04/2022 - Luciano Lopes dias - secretário Municipal de saú-
de - sMs - Portaria nº 307/2022-GP.

Protocolo: 780719

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
secretaria MUNiciPaL de ViaÇÃo e oBras PÚBLicas

eXtrato ao coNtrato Nº 183/2022/seVoP, Processo administrati-
vo nº 29.802/2021-ceL/seVoP/PMM, autuado na modalidade PrEGÃo 
PrESENcial (SrP) Nº 088/2021-cEl/PMM, que gerou a ata de registro de 
preços n° 024/2022-cEl/SEVoP/PMM, objeto: SErViÇoS dE MaNUTEN-
ÇÃo dE iMPrESSoraS E NoBrEaK (Troca dE PEÇaS), Para aTENdEr 
a SEcrETaria MUNiciPal dE ViaÇÃo E oBraS PÚBlicaS dE MaraBá - 
SEVoP. Empresa: G l fEiToSa coMErcio E SErViÇoS dE iNforMáTica 
lTda, cNPJ nº 13.497.781/0001-13; Valor r$ 26.560,00 (vinte e seis mil, 
quinhetos e sessenta reais), assinatura 01/04/2022 Vigência: 31/12/2022. 
Fábio cardoso Moreira, secretário de obras.

Protocolo: 780716

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo srP eLetrÔNico Nº 036/2022-cPL/PMM 
Processo Nº 5.054/2022-PMM, Tipo: Menor Preço por item. Modo 
de disputa: aBErTo/fEcHado. data do certame: 25/04/2022. Horário: 
09:00 (horário de Brasília-df). objeto rEGiSTro dE PrEÇoS Para EVEN-
TUal aQUiSiÇÃo dE PNEUS Para a froTa MUNiciPal da SEcrETaria 
dE SaÚdE. UaSG: 927495. Íntegra do Edital no site: https://www.gov.br/
compras/pt-br/, informações: Sala da cPl/PMM - edifício Ernesto frota, 
situada na avenida VP 08, folha 26, Quadra 07, lote 04-subsolo, Bairro: 
Nova Marabá, cEP: 68.509-060, Marabá, Pará. Telefone: (94) 3322-1646, 
das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min ou pelo e-mail: 
licitacao@maraba.pa.gov.br. Marabá (Pa), 04/04/2022.

MaUricio carVaLHo casteLo BraNco
Pregoeiro cPl/PMM

Portaria nº 831/2022-GP

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo srP eLetrÔNico Nº 037/2022-cPL/PMM 
Processo Nº 5.174/2022-PMM, Tipo: Menor Preço por item. Modo 
de disputa: aBErTo/fEcHado. data do certame: 20/04/2022. Horário: 
09:00 (horário de Brasília-df). objeto rEGiSTro dE PrEÇoS Para EVEN-
TUal coNTraTaÇÃo dE SErViÇoS GráficoS, iMPrESSoS E Placa dE 
PaTriMÔNio, Para aTENdEr o fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE dE MaraBá 
E dEMaiS UNidadES ViNcUladaS. UaSG: 927495. Íntegra do Edital no 
site: https://www.gov.br/compras/pt-br/, informações: Sala da cPl/PMM 
- edifício Ernesto frota, situada na avenida VP 08, folha 26, Quadra 07, 
lote 04-subsolo, Bairro: Nova Marabá, cEP: 68.509-060, Marabá, Pará. 
Telefone: (94) 3322-1646, das 08h00min às 12h00min e das 14h00min 
às 18h00min ou pelo e-mail: licitacao@maraba.pa.gov.br. Marabá (Pa), 
04/04/2022.

LUciMar da coNceiÇÃo costa de aNdrade
Pregoeira cPl/PMM

Portaria nº 831/2022-GP
Protocolo: 780732

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MOJUÍ DOS CAMPOS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de MoJUÍ dos caMPos
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico 001/2022-seMMa
oBJeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para PrESTaÇÃo 
dE SErViÇoS Para ProJEToS dE EdUcaÇÃo EM SaÚdE aMBiENTal EM 
ProJEToS dE colETa, rEciclaGEM E dESTiNaÇÃo dE rESÍdUoS SÓ-
lidoS, No MUNicÍPio dE MoJUÍ doS caMPoS/Pa, coNforME ProPoS-
Ta N°913799/2021 coM a fUNdaÇÃo NacioNal dE SaÚdE / fUNaSa. 
disponibilidade do Edital 04/04/2022 no endereço www.mojuidoscampos.
pa.gov.br ou www.portaldecompraspublicas.com.br. início da entrega de 
propostas: 04/04/2022. abertura das propostas:14/04/2022 as 9h30min 
no site www.portaldecompraspublicas.com.br.

Brian Lima dos santos
Pregoeiro Municipal
decreto 004/2022

Protocolo: 780733
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..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PACAJÁ

.

MUNicÍPio de PacaJÁ/ estado do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo

toMada de PreÇos Nº tP 004/2022-FMe
o MUNiciPio de PacaJÁ, torna público para conhecimento dos interes-
sados que fará realizar licitação, na seguinte modalidade e características:
ModaLidade: toMada de PreÇos Nº 004/2022-FMe
tiPo: MeNor PreÇo GLoBaL.
oBJeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para EXEcUÇao 
dE SErViÇoS dE ENGENHaria oBraS dE coNSTrUÇao do MUro da 
QUadra coBErTa da EScola MUNiciPal cEcilia MErEllES da Vila 
araTaÚ do MUNiciPio dE PacaJa/Pa a 22KM da SEdE do MUNicÍPio 
dE PacaJá/Pa.
aBertUra das ProPostas e sessÃo de disPUta: 
dia 19 de abril de 2022, às 08h00Min. Na sede da Secretaria Municipal 
de Educação - localizada na av. João Miranda dos Santos, 69, Bairro Novo 
Horizonte, na Sala do Setor de licitação.
ForMaLiZaÇÃo de coNsULtas: 
o inteiro teor do Edital e seus anexos poderão ser solicitado pelo e-mail 
semedlicitacao2021@gmail.com ou adquiridos pelo site do portal de trans-
parência do município https://pacaja.pa.gov.br/na aba direita: Editais e 
contratos de liciTaÇÕES.

Pacajá/Pa, 01 de abril de 2022
MarK JoNNY saNtos siLVa

SEcrETário MUNiciPal dE EdUcaÇÃo

Protocolo: 780734

PreFeitUra MUNiciPaL de PacaJÁ
aViso de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo

toMada de PreÇo N° 002/2022-PMP
aviso de Homologação e adjudicação. Modalidade: toMada de Pre-
Ço nº 002/2022-PMP. Sendo seu objeto: contratação de empresa espe-
cializada para execução de serviços de engenharia obras de implantação 
da praça, vila Bom Jardim no município de Pacajá - Pa - à 50 km da cidade, 
contendo: serviços preliminares, elétrica geral, pavimentação, ornamen-
tação, quiosques, urbanismo, serviços diversos, de acordo com as espe-
cificações e informações técnicas constantes dos anexos integrantes do 
edital, bem como outras informações contidas ainda em conformidade com 
os projetos anexos ao projeto básico. Vencedor: l. da SilVa doS aNJoS 
coNSTrUTora EirEli, cNPJ: 13.773.721/0001-86, com o valor total de 
r$ 2.049.853,59 (dois milhões, quarenta e nove mil oitocentos e cinquenta 
e três reais e cinquenta e nove centavos), conforme mapa comparativo 
anexado aos autos. Homologo a licitação na forma da lei nº 8.666/93.

aNdre rios de reZeNde, Prefeito Municipal
PacaJá - Pa, 01 de abril de 2022.
reVeLiNo LoPes de soUsa

Presidente da comissão Permanente de licitação

Protocolo: 780735
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PALESTINA DO PARÁ

.

aViso de LicitaÇÃo
o Município de Palestina do Pará comunica aos interessados que rea-
lizará no dia 25/04/2022 às 08h:30min (horário de Brasília), licitação 
na modalidade Tomada de Preço: TP/2022.002-fMS, tipo Menor Preço glo-
bal com objeto: contratação de empresa para construção de um Posto de 
Saúde no Posto Jarbas Passarinho (Posto fiscal) localizado na zona rural do 
município de Palestina do Pará-Pa. o edital estará disponível, na Prefeitura, 
sala de licitações, no sítio do Portal da Transparência (www.palestinado-
para.pa.gov.br), Geoobras do TcM-Pa e pelo e-mail: cplpalestinadopara@
hotmail.com.
o Município de Palestina do Pará comunica aos interessados que 
realizará no dia 25/04/2022 às 14h:30min (horário de Brasília), 
licitação na modalidade Tomada de Preço: TP/2022.003-fMS, tipo Menor 
Preço global com objeto: contratação de Empresa para construção de um 
Posto de Saúde na Vila rio Mar localizada na zona rural do município de 
Palestina do Pará-Pa. o edital estará disponível, na Prefeitura, sala de lici-
tações, no sítio do Portal da Transparência (www.palestinadopara.pa.gov.
br), Geoobras do TcM-Pa e pelo e-mail: cplpalestinadopara@hotmail.com.

roberval alves rodrigues
Presidente cPl.

Protocolo: 780736

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PARAGOMINAS

.

aViso de LicitaÇÃo  
PreGÃo eLetrÔNico n° 9/2021-00078 
Para sisteMa de reGistro de PreÇos 
coM cota reserVada Para Mes e ePPs. 

objeto: aquisição de material e equipamentos hospitalares, outros ma-
teriais de consumo e equipamentos de utensílios domésticos, objetivando 
atender a Secretaria Municipal de Saúde e Seus Programas, Hospital Mu-
nicipal e Unidade de Pronto atendimento-UPa. Nova abertura: 19/04/2022 
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: 05/04/2022. simone rodrigues deziderio - Pregoeira. 
Portaria n° 04/2022-GPP.

aViso de sUsPeNsÃo 
Por coNVeNiÊNcia da adMiNistraÇÃo, 

Fica sUsPeNso o Processo LicitatÓrio 
PreGÃo eLetrÔNico N° 9/2021-00099 
Para sisteMa de reGistro de PreÇos 

objeto: locação de sistema de som e iluminação, telão de led, gerador de 
energia, banheiros químicos, palco, camarote, camarim e tenda e contra-
tação de serviços de ornamentação, audiovisual, segurança, arbitragem, 
show pirotécnico e piromusical, para atendimento das ações constantes no 
calendário cultural e esportivo do Município de Paragominas realizadas ou 
apoiadas pela Secretaria Municipal de cultura, Turismo, desporto e lazer. 
Tendo a sua Nova abertura marcada para o dia 18/04/2022 as 09:00 hs. 
a retirada do Edital deverá ser efetuada via internet, no site: www.portal-
decompraspublicas.com.br ou de segunda a sexta-feira, de 8h as 12h e 
das 14h as 18h, na sede da PMP, sito na rua do contorno, 1212 - centro. 
Pgm: 05/04/2022. diego Guimarães Vieira - Pregoeiro. Portaria n° 
04/2022-GPP.

Protocolo: 780737

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PORTEL

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PorteL
aViso de LicitaÇÃo

carta coNVite
Processo adMiNistratiVo Nº 02403001/22
Processo LicitatÓrio N° 1/2022-2803001

o secretaria Municipal de saúde, leva ao conhecimento dos interessa-
dos, que realizará no dia 13/04/2022, às 08h30min, na sede da Prefeitura 
Municipal, licitação na modalidade de carTa coNViTE, tipo menor preço, 
em regime de empreitada global, com vistas na contratação de Empresa 
de Engenharia para Executar os Serviços de reforma de Unidade Básica 
de Saúde cidade Nova do Município de Portel/Pa, conforme projetos e pla-
nilhas orçamentárias, neste município. Íntegra dos Editais e informações 
estarão disponíveis a partir da Publicação na Sala da cPl, Prédio da Prefei-
tura Municipal de Portel/Pa, av. duque de caxias, 803 - centro, Portel - Pa, 
68480-000, de segunda a sexta-feira no horário de 08h30min as 12h00min 
ou no endereço eletrônico: e-mail: licitaportel2021@gmail.com, https://
portel.pa.gov.br/categoria/licitacoes/  e http://geoobras.tcm.pa.gov.br

Protocolo: 780791
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRAINHA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PraiNHa
aVisos de LicitaÇÃo 

a Prefeitura Municipal de Prainha/Pá, torna público que se fará 
realizar o PreGÃo PreseNciaL srP Nº 9/2022-240305, tipo menor 
preço por item, abertura dia 19/04/2022, às 10:00hmin, horário local. ob-
jeto: registro de Preços Para aquisição de diversos Materiais de consumo: 
Material de Expediente, Suprimentos de informática, Jogos, Brinquedos, 
copa e cozinha, Material didático, artigos de armarinho, e Material Espor-
tivo, para atender as necessidades das Secretarias e fundos Municipais da 
Prefeitura de Prainha/Pa. retirada do edital na Sala de licitação da Prefei-
tura Municipal de Prainha, situado na Pa 419, Prainha / Jatuarana, km 01 - 
Bairro Jardim Planalto - Prainha - Pará, das 08:00 as 12:00h e pelo e-mail:  
licitaprh@gmail.com e https://www.prainha.pa.gov.br e https://www.tcm.
pa.gov.br/. davi Xavier de Moraes - Prefeito Municipal.
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a Prefeitura Municipal de Prainha/Pá, torna público que se fará reali-
zar o PreGÃo eLetrÔNico - srP Nº 9/2022-160203, tipo menor preço 
por item, abertura dia 19/04/2022, às 09:00h min, horário local. objeto: 
aquisição de Medicamentos Para abastecimento da farmácia Básica, Me-
dicamentos controlados, Hiperdia, Medicamentos em Geral Para atender 
as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Prainha/Pá. retirada 
do edital na Sala de licitação da Prefeitura Municipal de Prainha, situado 
na Pa 419, Prainha / Jatuarana, km 01 - Bairro Jardim Planalto - Prainha - 
Pará, das 08:00 as 12:00h e pelo e-mail:  licitaprh@gmail.com e https://
www.prainha.pa.gov.br e https://www.tcm.pa.gov.br/. abraão Pereira 
do Nascimento - secretário Municipal de saúde.

Protocolo: 780740

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM 
secretaria MUNiciPaL de iNFraestrUtUra 

aViso de LicitaÇÃo 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 006/2022-seMiNFra - UasG 9276444 

objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para rEcUPEra-
ÇÃo dE ViaS dE PaViMENTo flEXiVEl BETUMiNoSo (TaPa BUraco). 
Edital: http://www.gov.br/compras. abertura das propostas: 20/04/2022 
às 10h00 no site http://www.gov.br/compras. informações gerais: o edital 
está disponível na página eletrônica www.santarem.pa.gov.br. Santarém 
(Pa), 05 de abril de 2022. aNa FLÁVia LoPes Ferreira Pregoeira 
Municipal/seMiNFra.

Protocolo: 780742

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM 
secretaria MUNiciPaL de iNFraestrUtUra 

Portaria Nº 013/2022/NLcc/seMiNFra 
o secretário Municipal de infraestrutura, do Município de Santarém 
- Pa, decreto 010/2021-GaP/PMS, no uso de suas atribuições legais e em 
cumprimento ao disposto no art. 67 da lei 8666/93 e alterações posterio-
res. Resolve: ART. 1º - Fica constituído como fiscal de contrato para CON-
TraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para rEcUPEraÇÃo dE ViaS dE 
PaViMENTo flEXiVEl BETUMiNoSo (TaPa BUraco), o Sr. lucas Queiroz 
reis, crEa 1516316118, Matrícula nº 83076, lotado nesta Secretaria Mu-
nicipal de infraestrutura - SEMiNfra. arT. 2º - fica designado para o pre-
sente Contrato como fiscal substituto Sr. Elvis Portela de Aguiar, Assessor 
Técnico de Engenharia ii, decreto nº 103/2021-GaP/PMS, lotado nesta 
Secretaria Municipal de infraestrutura. arT. arT. 3º Esta portaria produz 
efeito na data de sua publicação, revogada as demais disposições em con-
trário. rEGiSTrE-SE E PUBliQUE-SE, dÊ-SE ciÊNcia E cUMPra-SE. San-
tarém, 4 de abril de 2022. daNieL GUiMarÃes siMÕes secretário 
Municipal de infraestrutura

Protocolo: 780743

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM - seMsa
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 002/2022 - seMsa 
objeto: aquisição de Gerador de Energia Elétrica Para rede de frios da 
Vigilância Epidemiológica/ Divisa, conforme especificações constantes no 
Edital, no endereço eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br ou 
www.santarem.pa.gov.br. início de entrega das propostas: 05/04/2022 a 
partir das 09h no site www.portaldecompraspublicas.com.br. abertura das 
propostas: 19/04/2022 às 9h no site www.portaldecompraspublicas.com.br 
Gledson esmilly sousa Bentes - Pregoeiro da PMs.

Protocolo: 780745

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo doMiNGos do caPiM
aVisos de LicitaÇÃo PreGÃo eLetrÔNico Nº 00026/2022 

o município de São domingos do capim através da pregoeira, torna pú-
blico o processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico do tipo menor 
preço por item que versa sobre o rEGiSTro dE PrEÇo Para SErViÇo dE 
locaÇÃo dE VEÍcUloS lEVES, PESadoS E flUViaiS, EM aTENdiMENTo 
a dEMaNda daS SEcrETariaS dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, SEcrE-
Taria dE aSSiSTENcia Social E SEcrETaria dE SaÚdE do MUNiciPio 
dE SÃo doMiNGoS do caPiM/Pa. a data do recebimento e abertura das 
propostas e documentos de habilitação será no dia 18/04/2022 às 08:00 
horas no sistema comprasnet. o edital estará disponível nos sites: https://
saodomingosdocapim.pa.gov.br/categoria/licitacoes/ e www.comprasnet.
gov.br e e-mail: licitacaosdc2022@gmail.com, e também poderá ser ob-
tido no prédio da prefeitura, sala da comissão Permanente de licitações 
(cPl) localizada na av. dr. lauro Sodré, nº 206, centro, São domingos 
do capim/Pa, cEP: 68635-000, nos dias úteis, no horário de 07:00hs às 
13:00hs a partir da data da publicação.

Maria Jose Bastos do aMaraL
PrEGoEira

aViso de aNULaÇÃo do PreGÃo eLetroNico Nº 00025/2022 
o município de são domingos do capim/Pa, pelo princípio da oportu-
nidade e conveniência, através da Pregoeira torna público aos interessados 
a anulação de licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 00025/2022, 
que versa sobre o rEGiSTro dE PrEÇo Para SErViÇo dE locaÇÃo dE 
VEÍcUloS lEVES, PESadoS E flUViaiS, EM aTENdiMENTo a dEMaNda 
daS SEcrETariaS dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS E SEcrETaria dE 
SaÚdE do MUNiciPio dE SÃo doMiNGoS do caPiM/Pa.

Maria JosÉ Bastos do aMaraL-PrEGoEira
Protocolo: 780747

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO FÉLIX DO XINGU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico 030/2022
coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para aPoio ÀS aÇÕES doS TErriTÓrioS 
SUSTENTáVEiS No MUNiciPio dE SÃo fÉliX do XiNGU/Pa Para foMEN-
To daS aTiVidadES ProdUTiVaS EM ProPriEdadES rUraiS adEridaS 
ao ProGraMa, coNforME coNVENio Nº 37/2021-SEdaP, ProcESSo Nº 
2021/1343574. abertura: 19/04/2022 às 09 h30m. EdiTal: departamen-
to de licitações na sede da Prefeitura no Endereço: avenida 22 de março 
nº. 915 - centro no horário das 7h30m às 12h00m. e-mails licitação.pms-
fx@hotmail.com; https://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/.

Joao cLeBer de soUsa torres
Prefeito Municipal de São félix do Xingu

Protocolo: 780755

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico 028/2022 - srP
rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal aQUiSiÇÃo dE UMa caNoa 
alUMiNio 8.4, MoTor dE 60HP, caPa NáUTica, 08 BaNcoS acolcHoado 
coM rEBaTaMENTo, BUZiNa E lUZES dE SiNaliZaÇÃo, coM dirEÇÃo Vo-
laNTE, aTENdENdo aS NEcESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE TU-
riSMo - SEMTUr. abertura: 18/04/2022 às 09 h30m. EdiTal: departamento 
de licitações na sede da Prefeitura no Endereço: avenida 22 de março nº. 915 
- centro no horário das 7h30m às 12h00m. e-mails licitação.pmsfx@hotmail.
com; https://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/.

Joao cLeBer de soUsa torres
Prefeito Municipal de São félix do Xingu

Protocolo: 780752

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ

.

MUNicÍPio de sÃo FraNcisco do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo

UasG 980547 - PreGÃo eLetrÔNico Nº 007/2022-Pe-PMsF-adM 
com objeto: aquisição de combustíveis para atender as demandas das 
Secretarias: Secretaria Municipal de Esporte e lazer, Secretaria Municipal 
de infraestrutura, Secretaria Municipal de agricultura, Secretaria Municipal 
de Meio ambiente e Municipal Secretaria de administração, do município 
de São francisco do Pará. data de abertura: 19/04/2022 às 10h00min. // 
PrEGÃo ElETrÔNico Nº 012/2022-PE-PMSf-aSSiSTÊNcia Social, com 
objeto: contratação de Empresa para possível e eventual aquisição de ser-
viços funerários, a fim de atender as famílias carentes deste município 
assistidas pela Secretaria de assistência Social, Trabalho e Promoção Social 
do Município de São francisco do Pará. data de abertura: 19/04/2022 às 
08h30min, através do www.comprasnet.gov.br. o edital estará disponível 
no www.comprasnet.gov.br, site da Prefeitura e/ou Portal do TcM/Pa. 

Marcos cesar Barbosa e silva. Prefeito Municipal
Nadir do socorro de Magalhães Barbosa

Secretária Municipal de assistência Social
Protocolo: 780756

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOÃO DE PIRABAS

.

aViso de LicitaÇÃo
o MUNicÍPio sÃo JoÃo de PiraBas, através da Prefeitura Munici-
pal de são João de Pirabas, por intermédio da Pregoeira, Tatiana S. Mar-
tins e Equipe de apoio, tornam público que fará realizar no dia 18/04/2022 
ás 09:00h, o Pregão Eletrônico n°004/2022-SrP, cujo objeto é aquisição de 
pneus e câmara de ar para os veículos pesados e máquinas pertencentes 
aos Órgãos Municipais vinculados a Prefeitura de São João de Pirabas/Pa, 
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através do Sistema de registro de Preço. o recebimento de propostas será 
até 08h50min e início da sessão às 9h00min do dia 18/04/2022. o Edital 
e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados a partir da pu-
blicação deste aviso, podendo ser consultado ou retirado no site da Prefei-
tura Municipal de São João de Pirabas: www.saojoaodepirabas.pa.gov.br, 
no Portal dos Jurisdicionados do TcM/Pa: www.tcm.pa.gov.br e no Portal 
de compras Públicas: www.portaldecompraspublicas.com.br. informações 
poderão ser obtidas na sala de licitações desta Prefeitura, em horário ex-
pediente, sendo das 08h00min às 12h00min, no e-mail licitapmpirabas@
outlook.com, ou pelo telefone n° (91) 91-985091600. ordenadora de 
despesas: Kamily Maria Ferreira araujo Gomes.

Protocolo: 780757

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO

.

FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo de seNador JosÉ PorFirio
aViso de resULtado de LicitaÇÃo

O Fundo Municipal de Educação de Senador José Porfirio através da co-
missão Permanente de licitação do município de Senador José Porfírio, 
torna público o resultado do Processo licitatório Modalidade cHaMada PÚ-
Blica nº. 001/2022 fME, abertura dos envelopes: 09/03/2022 às 09:00 
horas, tendo como vencedora: aSSoSSiaÇÃo dE PEQ. Prod. rUraiS dE 
aTM E rEGiÃo, cNPJ nº. 14.137.285/0001-11 nos itens: 02, 04, 08, 09, 
12 e 23 com valor total de r$ 215.440,00 (duzentos e quinze, quatro-
centos e quarenta reais); cooPEraTiVa dE ProdUToS orGÂNicoS da 
TraNSaMaZÔNica, cNPJ nº. 10.509.140/0001-43, nos itens: 03, 08, 11, 
17, 18,19, 20 e 21, com valor total de r$ 446.980,00 (quatrocentos e 
quarenta e seis mil, novecentos e oitenta reais) e P. c. da SilVa SaNToS 
E cia lTda, cNPJ nº. 10.780.490/0001-40 nos itens: 03, 17, 18, 19, 20 
e 21 com valor total de r$ 120.910,00 (cento e vinte mil, novecentos e 
dez reais).

Senador José Porfírio-Pa, 09 de março de 2022.
Kleber dos anjos de sousa

Presidente da comissão Permanente de licitação

aViso de ratiFicaÇÃo
O Fundo Municipal de Educação de Senador José Porfírio ratifica o pro-
cesso de cHaMada PÚBLica Nº 001/2022; oBJETo: aquisição de gêne-
ros alimentícios da agricultura familiar e do Empreendedor familiar rural, 
para o atendimento ao Programa Nacional de alimentação Escolar - PNaE; 
coNTraTado: aSSoSSiaÇÃo dE PEQ. Prod. rUraiS dE aTM E rEGiÃo 
no valor de r$ 215.440,00; cooPEraTiVa dE ProdUToS orGÂNicoS 
da TraNSaMaZÔNica, no valor total de r$ 446.980,00 e P. c. da SilVa 
SaNToS E cia lTda no valor total de r$ 120.910,00 SENador JoSÉ Por-
fÍrio, 14 de março de 2022.

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº: 20220071; oriGeM: cHaMada PÚBLica Nº 001/2022; 
coNTraTaNTE: fUNdo MUNiciPal dE EdUcaÇÃo; coNTraTado: aSSoS-
SiaÇÃo dE PEQ. Prod. rUraiS dE aTM E rEGiÃo; oBJETo: aquisição de 
gêneros alimentícios da agricultura familiar e do Empreendedor familiar 
rural, para o atendimento ao Programa Nacional de alimentação Escolar 
- PNaE; Valor ToTal: r$ 188.510,00; ProGraMa dE TraBalHo: Exer-
cício 2022 Atividade 2.021, Classificação econômica 3.3.90.30.00, Subele-
mento 3.3.90.30; Exercício 2022 Atividade 2.022, Classificação econômica 
3.3.90.30.00, Subelemento 3.3.90.30.07; Exercício 2022 atividade 2.023, 
Classificação econômica 3.3.90.30.00, Subelemento 3.3.90.30.07; Exercício 
2022 Atividade 2.024, Classificação econômica 3.3.90.30.00, Subelemen-
to 3.3.90.30.07; Exercício 2022 Atividade 2.025, Classificação econômica 
3.3.90.30.00, Subelemento 3.3.90.30.07; Exercício 2022 atividade 2.026, 
Classificação econômica 3.3.90.30.00, Subelemento 3.3.90.30.07; Exercício 
2022 Atividade 2.027, Classificação econômica 3.3.90.30.00, Subelemento 
3.3.90.30.07; ViGÊNcia: de 21 de março de 2022 a 31 de dezembro de 
2022;  daTa da aSSiNaTUra: 21 de março de 2022.
coNtrato Nº: 20220072; oriGeM: cHaMada PÚBLica Nº 001/2022; 
coNTraTaNTE: fUNdo MUNiciPal dE EdUcaÇÃo; coNTraTado: cooPE-
raTiVa dE ProdUToS orGÂNicoS da TraNSaMaZÔNica; oBJETo: aquisi-
ção de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do Empreendedor fami-
liar rural, para o atendimento ao Programa Nacional de alimentação Escolar 
- PNaE; Valor ToTal: r$ 407.090,00; ProGraMa dE TraBalHo: Exercício 
2022 Atividade 2.021, Classificação econômica 3.3.90.30.00, Subelemen-
to 3.3.90.30.07; Exercício 2022 Atividade 2.022, Classificação econômica 
3.3.90.30.00, Subelemento 3.3.90.30.07; Exercício 2022 atividade 2.022, 
Classificação econômica 3.3.90.30.00, Subelemento 3.3.90.30.07; Exercício 
2022 Atividade 2.024, Classificação econômica 3.3.90.30.00, Subelemen-
to 3.3.90.30.07; Exercício 2022 Atividade 2.025, Classificação econômica 
3.3.90.30.00, Subelemento 3.3.90.30.07; Exercício 2022 atividade 2.026, 
Classificação econômica 3.3.90.30.00, Subelemento 3.3.90.30.07; Exercício 
2022 Atividade 2.027, Classificação econômica 3.3.90.30.00, Subelemento 
3.3.90.30.07; ViGÊNcia: de 21 de março de 2022 a 31 de dezembro de 
2022;  daTa da aSSiNaTUra: 21 de março de 2022.
coNtrato Nº: 20220073; oriGeM: cHaMada PÚBLica Nº 001/2022; 
coNTraTaNTE: fUNdo MUNiciPal dE EdUcaÇÃo; coNTraTado: P. c. 
da SilVa SaNToS E cia lTda; oBJETo: aquisição de gêneros alimentícios 
da agricultura familiar e do Empreendedor familiar rural, para o atendi-
mento ao Programa Nacional de alimentação Escolar - PNaE; Valor To-
Tal: r$ 94.807,50; ProGraMa dE TraBalHo: Exercício 2022 atividade 

2.024, Classificação econômica 3.3.90.30.00, Subelemento 3.3.90.30.07; 
Exercício 2022 Atividade 2.025, Classificação econômica 3.3.90.30.00, 
Subelemento 3.3.90.30.07; Exercício 2022 Atividade 2.026, Classifica-
ção econômica 3.3.90.30.00, Subelemento 3.3.90.30.07; Exercício 2022 
Atividade 2.027, Classificação econômica 3.3.90.30.00, Subelemento 
3.3.90.30.07; ViGÊNcia: de 21 de março de 2022 a 31 de dezembro de 
2022;  daTa da aSSiNaTUra: 21 de março de 2022.
coNtrato Nº: 20220075; oriGeM: cHaMada PÚBLica Nº 001/2022; 
coNTraTaNTE: PrEfEiTUra MUNiciPal dE SENador JoSÉ PorfÍrio; 
coNTraTado: aSSoSSiaÇÃo dE PEQ. Prod. rUraiS dE aTM E rEGiÃo; 
oBJETo: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do Empre-
endedor familiar rural, para o atendimento ao Programa Estadual de alimen-
tação Escolar - PEaE; Valor ToTal: r$ 26.930,00; ProGraMa dE TraBa-
LHO: Exercício 2022 Atividade 2.028, Classificação econômica 3.3.90.30.00, 
Subelemento 3.3.90.30.07; ViGÊNcia: de 21 de março de 2022 a 31 de 
dezembro de 2022;  daTa da aSSiNaTUra: 21 de março de 2022.
coNtrato Nº: 20220076; oriGeM: cHaMada PÚBLica Nº 001/2022; 
coNTraTaNTE: PrEfEiTUra MUNiciPal dE SENador JoSÉ PorfÍrio; coN-
TraTado: cooPEraTiVa dE ProdUToS orGÂNicoS da TraNSaMaZÔNica; 
oBJETo: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do Empre-
endedor familiar rural, para o atendimento ao Programa Estadual de alimenta-
ção Escolar - PEaE; Valor ToTal: r$ 44.330,00; ProGraMa dE TraBalHo: 
Exercício 2022 Atividade 2.028, Classificação econômica 3.3.90.30.00, Sube-
lemento 3.3.90.30.07; ViGÊNcia: de 21 de março de 2022 a 31 de dezembro 
de 2022;  daTa da aSSiNaTUra: 21 de março de 2022.
coNtrato Nº: 20220077; oriGeM: cHaMada PÚBLica Nº 001/2022; 
coNTraTaNTE: PrEfEiTUra MUNiciPal dE SENador JoSÉ PorfÍrio; 
coNTraTado: P. c. da SilVa SaNToS E cia lTda; oBJETo: aquisição de 
gêneros alimentícios da agricultura familiar e do Empreendedor familiar 
rural, para o atendimento ao Programa Estadual de alimentação Escolar - 
PEaE; Valor ToTal: r$ 26.102,50; ProGraMa dE TraBalHo: Exercício 
2022 Atividade 2.028, Classificação econômica 3.3.90.30.00, Subelemento 
3.3.90.30.07; ViGÊNcia: de 21 de março de 2022 a 31 de dezembro de 
2022;  daTa da aSSiNaTUra: 21 de março de 2022.

samiriam santana Bitencourt-Secretaria Municipal.
dirceu Biancardi-Prefeito Municipal.

Protocolo: 780759

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TOMÉ-AÇU

.

aViso de retiFicaÇÃo
o Município de tomé açu, informa que no dia 01 de abril de 2022, 
no diÁrio oFiciaL, ediÇÃo Nº 34.917, pag. 113, na publicação de 
aviso de licitação, por equivoco, foram digitados alguns dados incorretos, 
onde se Lê: “PrEGÃo PrESENcial Nº 9/2022-2303001”, Leia-se: “PrE-
GÃo ElETrÔNico Nº 9/2022-2303001”; onde se Lê: “o Município de Tomé 
açu, torna público aos interessados que às 10:00h, do dia 13/04/2022, 
PrEGÃo PrESENcial Nº 9/2022-2303001”, Leia-se: “o Município de Tomé 
açu, torna público aos interessados que às 09:00h, do dia 14/04/2022, 
PrEGÃo ElETrÔNico Nº 9/2022-2303001”; onde se Lê: “bem como po-
derá ser consultado ou retirado no Portal dos Jurisdicionados do Tribunal 
de contas dos Municípios do Estado do Pará - TcM/Pa: www.tcm.pa.gov.
br”, Leia-se: “bem como poderá ser consultado ou retirado no Portal dos 
Jurisdicionados do Tribunal de contas dos Municípios do Estado do Pará 
- TcM/Pa: www.tcm.pa.gov.br e www.portaldecompraspublicas.com.br” . 
carLos aNtÔNio Vieira - Prefeito Municipal de tomé-açu

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo PreseNciaL - srP Nº 9/2022-3103002. 

Tipo menor preço por item. registro de Preços para futura e eventual con-
tratação de empresa especializada para prestação de serviços funerários 
e fornecimento de urnas mortuárias, visando atender às necessidades da 
Prefeitura municipal de Tomé-açu, junto à Secretaria municipal de assis-
tência social. data de abertura: 18/04/2022 às 14:00. o Edital e seus 
anexos encontram-se disponíveis na sala de reuniões da cPl, no Mural 
de licitações/TcM/Pa e no site https://transparencia.prefeituratomea-
cu.pa.gov.br - Hugo Leonardo Pontes. Pregoeiro - tomé-açu / Pa, 
04/04/2022.

Protocolo: 780761

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TUCUMÃ

.

aViso de LicitaÇÃo
toMada de PreÇos Nº 2/2022-007FMe

o Município de tUcUMÃ, através do FUNdo MUNiciPaL de edUca-
ÇÃo, por intermédio da comissão de licitação, torna público que às 09:00 
horas do dia 02 de maio de 2022, fará realizar licitação na modalidade 
ToMada dE PrEÇoS Nº 2/2022-007fME, tipo MENor PrEÇo GloBal, 
para rEcoNSTrUÇÃo dE UMa EScola MUNiciPal dE ENSiNo iNfaNTil 
c/06 SalaS dE aUla E dEPENdÊNcia dE aPoio. EMEi - “cHaPEUZiNHo 
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VErMElHo” árEa: 547,96 M², de acordo com o que determina a legislação 
vigente, a realizar-se na sala da comissão de licitação da PrEfEiTUra MU-
NiciPal dE TUcUMÃ - Pa. informações e retirada do edital na rua do café, 
S/Nº, Setor alto Morumbi, Tucumã-Pa, das 07:30hs às 11:30hs e também 
pelo e-mail: cpl2021pmt@gmail.com, bem como no site do TcM, no endereço 
http://geoobras.tcm.pa.gov.br/. TUcUMÃ - Pa, 04 de fevereiro de 2022. dÉ-
Bora de soUZa MartiNs - Presidente da cPL.

Protocolo: 780762

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE URUARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de UrUarÁ
eXtrato da ata de reGistro de PreÇo

Processo: 92022014; espécie: ata de registro de Preço nº 20220014, 
referente ao Pregão eletrônico nº 9/2022-00013; objeto: registro de 
Preços para futura e eventual aquisição de material de expediente para 
suprir a demanda das Secretarias e fundos Municipais da Prefeitura de 
Uruará; fornecedor: araUJo SilVa PaPElaria lTda, no Valor Total: r$ 
675.407,89 (Seiscentos e Setenta e cinco Mil e Quatrocentos e Sete reais 
e oitenta e Nove centavos ); fornecedor: B. a. EdiTora lTda, no Valor 
Total: r$ 29.610,00 (Vinte e Nove Mil e Seiscentos e dez reais); forne-
cedor: criSTiEllE MUNiZ dE Sa, no Valor Total: r$ 1.706.077,10 (Um 
Milhão e Setecentos e Seis reais e Setenta e Sete centavos); fornece-
dor: iNfoPriNT coM. dE MaT. dE iNforMaTica lTda, no Valor Total: 
r$ 2.131.560,20 (dois Milhões e cento e Trinta e Um Mil e Quinhentos e 
Sessenta reais e Vinte centavos; fornecedor: JUNior coNSTrUcao co-
MErcio E SErVico EirEli, no Valor Total: r$ 1.527.296,30 (Um Milhão e 
Quinhentos e Vinte Sete Mil duzentos e Noventa e Seis reais e Trinta cen-
tavos); fornecedor: SUPEr EcoNoMico EirEli - Tipo: ME, no Valor Total: 
r$ 583.014,50 (Quinhentos e oitenta e Três Mil e catorze reais e cinquen-
ta centavos);.Vigência:12 meses, contados de 28/04/2022 à 28/04/2023.

Protocolo: 780765

.

.

ParticULares
.

daVid JeFFersoN de soUsa torres
cPF soB Nº 021.105.301-54 

Vem através deste tornar público o pedido de licenciamento junto a SE-
MaS/Pa, processo nº 2022/8423, para a atividade de supressão de vege-
tação para o uso alternativo do solo, a ser realizado na fazenda pontal, 
localizada no município de anapu/Pa.

Protocolo: 780744

.

.

eMPresariaL
.

FaZeNda ParaNÁ
a fazenda Paraná, de propriedade de luís Mario, localizada no Município de 
Paragominas Estado do Pará, empresa voltada para a atividade de pecuária 
e agricultura, torna público que foi solicitado junto a SEMMa - Secretaria 
Municipal do Verde e do Meio ambiente de Paragominas, através do pro-
tocolo de número 2810001/2021, o pedido de licenciamento de atividade 
rural -lar.

Protocolo: 780746

ParQUe recaNto do aMaNHÃ serViÇos 
FUNerÁrios Ltda 

Torna público que recebeu da SEMMa/STM, a licença de instalação - li nº 
2022/0000017, válida até 19/03/2024, para atividade de obras civis e de 
infraestruturas, em Santarém/Pa.

Protocolo: 780748

iVecaNia MecaNica de VeicULos dieseL eireLi 
inscrita no cNPJ 15.686.122/0002-31 

Situada r. Joao alVES, caNaa, 131, Novo Progresso/Pa, torna público 
que requereu junto a SEMMa-NP o licenciamento ambiental sob o protocolo 
1588/2021, para emissão da lP, li e lo da sua atividade.

Protocolo: 780774

Posto daVi Ltda 
cNPJ nº 13.700.050/0002-04 

Torna público que recebeu junto a SEMMa/STM, a licença de operação n°. 
033/2022, válida até 13/02/2026, para desenvolver a atividade de comér-
cio varejista de combustíveis para veículos automotores, em Santarém-Pa.

Protocolo: 780770

aUto Posto PiQUiatUBa Ltda
cNPJ nº 01.004.769/0001-40 

Torna público que recebeu junto à SEMMa/STM, a licença de operação n°. 
12/2022, válida até 26/01/2026, para desenvolver atividade de comércio 
varejista de combustíveis para veículos automotores, em Santarém/Pa.

Protocolo: 780771

(coNcessÃo da L.o. N° 87/2022)
a e M coMÉrcio de Pescado e FrUtos 

do Mar Ltda - Forte do caMarÃo
Torna-se público que recebeu da SEMMa/Pa - Secret. Mun. de Meio am-
biente Belém/Pa, a licença de operação sob o n° 87/2022, válida até 
23/02/2026, para a atividade principal comércio Varejista de Pescado e 
frutos do Mar, na rua fortaleza, loteamento Jardim águas lindas, nº 108, 
Bairro águas lindas, cNPJ 11.506.537/0001-44, Belém- Pará.

Protocolo: 780753

coNVocaÇÃo  
iNstitUto Nossa seNHora MÃe da diViNa 

ProVidÊNcia, iMdiP - MoViMeNto ProVideNtiNo 
cNPJ 34.599.100/0001-06

convocamos todos os membros professos para reunirem-se em assem-
bleia Geral ordinária, que será realizada no dia 21/04/2022, às 08h00, no 
Seminário Monsenhor Edmundo igreja, situado no conjunto Maguari, ala-
meda 13, Nº 250, coqueiro, Belém-Pa, cEP 66823-076, para a eleição dos 
membros dos órgãos permanentes. Padre Vanderson Jorge da costa 
Barata. diretor Geral.

Protocolo: 780794

aGro-PecUÁria rio tartarUGa s/a 
cNPJ/MF 05. 248.067/0001-63 
asseMBLÉia GeraL ordiNÁria

coNVocaÇÃo 1ª cHaMada
convidamos os senhores acionistas para a reunião de assembleia Geral or-
dinária que se realizará em 1ª chamada, com a presença de qualquer nú-
mero de acio nistas, no dia 18/04/2022, às 09:0 0hs., nesta empresa, sito 
à Trav. São francisco n.º 118 sala 01, na cidade de Belém Estado do Pará, 
com a seguinte ordem do dia: a) Tomar as contas dos administradores, 
examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do exercício de 
2021; b) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a dis-
tribuição de dividendos; c) outros assuntos de interesse social. Belém. 05 
de abril de 2022. Breno Lobato de Miranda castro-cPF:256.973.402-
06-Presidente.

Protocolo: 780789

MiNistÉrio da ecoNoMia
BaNco da aMaZÔNia s.a.

sociedade de ecoNoMia Mista de caPitaL aBerto
cNPJ 04.902.979/0001-44  -  Nire 15300005132

asseMBLeias Gerais ordiNÁria 
e eXtraordiNÁria de acioNistas

editaL de coNVocaÇÃo
São convidados os acionistas do Banco da amazônia S.a., companhia aber-
ta, a participar das assembleias Gerais ordinária e Extraordinária, cumu-
lativas, que serão realizadas no dia 29 de abril de 2022, às 15h, no 15° 
andar do Edifício Sede, na avenida Presidente Vargas nº 800, auditório 
Lamartine Nogueira, Belém (PA) - CEP 66017-901, a fim de:
assembleia Geral ordinária:
1.  Tomar conhecimento do relatório da administração, das Manifestações 
do conselho de administração, dos Pareceres do conselho fiscal, do rela-
tório dos auditores independentes e do resumo do relatório do comitê de 
auditoria e examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relati-
vas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021;
2.  deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício 
de 2021 e a distribuição dos juros sobre capital próprio;
3.  deliberar sobre eleição de membros titulares e suplente do conselho fiscal;
4.  deliberar sobre proposta de remuneração dos integrantes da diretoria 
Executiva, do conselho de administração, do conselho fiscal, do comitê 
de auditoria e demais comitês remunerados da instituição, para o período 
compreendido entre abril/2022 a março/2023.
assembleia Geral Extraordinária:
1.  deliberar sobre a proposta de aumento do capital Social via subscrição 
de novas ações.
Participação na assembleia - informações Gerais:
•  A participação do acionista poderá ser pessoal, por procurador devida-
mente constituído, via Plataforma digital ou via Boletim de Voto a distância 
por meio da B3 - Brasil, Bolsa, Balcão. o Banco da amazônia, visando a 
segurança de todos e em cumprimento às medidas sanitárias, recomenda 
a adoção do Boletim de Voto a distância, mesmo diante da possibilidade de 
participação presencial e via Plataforma digital.
•  De acordo com o disposto na Medida Provisória n° 931, de 30.03.2020, 
e na instrução cVM nº 481, de 17.12.2009 e alterações posteriores, além 
da possibilidade de participação presencial e de voto à distância, será dis-
ponibilizada Plataforma digital para que os acionistas possam acompanhar 
a assembleia e exercer seu direito de voto.
•  O Banco disponibilizará para essa Assembleia o sistema de votação à 
distância, conforme previsto nos artigos 21-a e seguintes da instrução 
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cVM nº 481/2009 e alterações, cujas orientações de envio pelos acionistas 
estão expressas no documento disponibilizado no sítio eletrônico da comis-
são de Valores Mobiliários e na página da rede mundial de computadores 
do Banco da amazônia - www.bancoamazonia.com.br.  Será permitido que 
seus acionistas enviem boletins de voto à distância por meio de seus res-
pectivos agentes de custódia; através da apresentação do boletim de voto 
à distância devidamente preenchido e documentos de identidade com foto 
em qualquer agência do Banco Bradesco S.a (opção válida somente para 
acionistas com ações escrituradas junto ao Banco escriturador) ou, ainda, 
diretamente ao Banco da amazônia
•  Para participar e deliberar na Assembleia, os acionistas devem observar 
as seguintes orientações:
a) excepcionalmente, será dispensado o depósito do instrumento de man-
dato, nos termos do art. 126 da lei nº 6.404/1976 e alterações posterio-
res, na sede do Banco da amazônia. os instrumentos de procuração, os 
documentos de identificação e de posição acionária serão recebidos por 
meio do endereço eletrônico secre@bancoamazonia.com.br em até 48 ho-
ras antes da realização da assembleia, ou seja, até às 15 horas do dia 27 
de abril de 2022;
b) excepcionalmente, para as assembleias ora convocadas, não será ne-
cessário o reconhecimento de firma nas procurações outorgadas pelos 
acionistas aos seus representantes, assim como será dispensada a auten-
ticação dos documentos que acompanharem o boletim de voto a distância. 
as procurações outorgadas na forma eletrônica pelos acionistas aos seus 
representantes deverão utilizar certificados emitidos pela Infraestrutura de 
chaves Públicas Brasileira - icP-Brasil;
c) para participação presencial, o acionista deverá comparecer à assem-
bleia munido de documento que comprove a sua identidade e, também, de 
comprovante de titularidade das ações de emissão da Sociedade expedido 
pelo custodiante. o comprovante de titularidade será dispensado para o 
titular de ações escriturais custodiadas no Bradesco. os acionistas, seus 
representantes ou procuradores, que optarem pela participação presencial 
deverão fazer uso obrigatório de máscara protetora;
d) para participação remota, por meio da Plataforma digital, ocorrerá me-
diante credenciamento prévio com antecedência mínima de 48 horas da 
realização da assembleia, ou seja, até às 15 horas do dia 27 de abril de 
2022, cujas solicitações deverão ser encaminhadas ao endereço eletrônico 
secre@bancoamazaonia.com.br acompanhada dos documentos para par-
ticipação;
e) o envio de boletins de voto a distância por meio da B3 - Brasil, Bolsa, 
Balcão dispensa a necessidade de credenciamento prévio. Para participa-
ção na modalidade de voto à distância, o preenchimento e envio do boletim 
deverão ser realizados até o dia 22 de abril de 2022 (inclusive).
documentos à disposição dos acionistas: este anúncio de convocação e 
a Proposta do conselho de administração contendo todas as informações 
exigidas pela regulamentação vigente. referidos documentos estão à dis-
posição dos acionistas na Secretaria Executiva do Banco da amazônia, na 
av. Presidente Vargas, nº 800 - 13º andar, Belém (Pa), e estão sendo, 
inclusive, disponibilizados no Site www.bancoamazonia.com.br - relação 
com investidores, estando também disponíveis nos sites da B3 - Brasil, 
Bolsa e Balcão e cVM.
Eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários poderão ser obtidos 
no site www.bancoamazonia.com.br - relações com investidores - atendi-
mento aos investidores.

Belém (Pa), 30 de março de 2022.
aNdrea Maria raMos LeoNeL

Presidente do conselho de administração
Protocolo: 780782

aLiaNÇa aUto ceNter Ltda 
inscrito no cNPJ nº 45.155.345/0001-52

localizado na rua açaí, n° 341, Bairro Bela Vista, Novo Progresso/Pa, tor-
na-se público que requereu a SEMMa/NP a l.P, l.i e l.o com processo de 
protocolo N° 497/2022, para Serviços de Manutenção e reparação Mecâni-
ca de Veículos automotores.

Protocolo: 780784

Pedido de reNoVaÇÃo de LiceNÇa de oPeraÇÃo
PHs da Mata traNsPorte e coMÉrcio 

de Materiais de coNstrUÇÃo Ltda 
cNPJ 12.507.266/0002-95 

Torna público que requereu à Secretaria Municipal de Meio ambiente e 
Turismo - SEMMaT/BENEVidES, a renovação de licença de operação (l.o) 
para ESTocaGEM, SEcaGEM, BENEficiaMENTo, coMPoSTaGEM E co-
MErcialiZaÇÃo dE BioMaSSa (caroÇo dE aÇaÍ), com o endereço rod 
aUGUSTo filHo, KM 2, S/N, ParicaTUBa, BENEVidES/Pa, através do 
processo nº 143/22.

Protocolo: 780785

eBata ProdUtos FLorestais Ltda
cNPJ: 15.294.432/0004-72 

localizada na margem esquerda do rio trombetas, oriximiná/Pa, torna pú-
blico que solicitou junto à SEMaS/Pa, a renovação da licença de operação 
portuária n° 12820/2021. Processo n° 10375/2022.

Protocolo: 780777

resULtado de JULGaMeNto
coNcorrÊNcia PÚBLica Nº 001/2022-cP

o Fundo Municipal de saúde através da comissão de Licitação da 
Prefeitura Municipal de itaituba, estado do Pará, informa aos in-
teressados no Processo licitatório na Modalidade concorrência Pública 
N°001/2022-cP, que tem como objeto a contratação de empresa para 
construção de uma Maternidade Municipal, no Município de itaituba-Pa; 
que a licitante iTaPacUrá ParK & rESidENcE lTda foi vencedora do cer-
tame, com o valor total de r$ 4.001.776,13, conforme os termos dispostos 
na ata do julgamento. Para cumprimento do art. 109, inciso i, alínea “b” 
da lei nº 8.666/93 e alterações vigentes cabe recurso no prazo de 5 dias 
úteis, contados a partir da publicação do resultado do procedimento licita-
tório na Imprensa Oficial. À Comissão de Licitação.

Protocolo: 780778

rio doce iNdÚstria e coMÉrcio de Madeiras Ltda
cNPJ nº 29.952.833/0001-34

rod. Transamazônica Km 177 Norte, a 400 mts da faixa, s/nº, área de Expansão 
Urbana, Uruará/Pa, torna público que requereu da SEMMa/Uruará a ren. da lic. 
de operação nº0009/2021 para ativ. de desdobro de mad. em tora para mad. 
serrada e seu beneficiamento através do protocolo n°148/2022.

Protocolo: 780797

editaL coNtrataÇÃo de serViÇos 
LaBoratoriais - PrÓ-saÚde/HrsP

PrÓ-SaÚdE aSSociaÇÃo BENEficENTE dE aSSiSTÊNcia Social E HoS-
PiTalar - HoSPiTal rEGioNal do SUdESTE do Pará - MaraBá-Pa, 
cNPJ: 2423288600733, abre procedimento de contratação do objeto: 1) 
0050_0322- Pa- HrPS -S - ESc- Serviço de laboratório de análises clíni-
cas. Prazo para recebimento das propostas: de 05/04/2022 a 15/04/2022. 
Para mais informações, acesse: contratacoes@prosaude.org.br.

Protocolo: 780811
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Relatório da administração
Senhores Acionistas,
Em cumprimento às disposições estatutárias e le-
gais, submetemos à apreciação de V.Sas. as De-
monstrações Financeiras do Terminal de Grãos 
Ponta da Montanha S.A. – TGPM, relativas ao 
exercício social indo em 31 de dezembro de 2021, 
acompanhadas do respectivo relatório do auditor 
independente sobre as demonstrações inanceiras.
As informações operacionais e inanceiras a seguir, 
exceto quando indicado de outra forma, são apre-
sentadas em milhares de reais, e preparadas confor-
me as práticas contábeis e legais adotadas no Brasil.

Conselho de AdministRAção
Conselho de Administração:Hélcio Gasparini 
(Membro efetivo e Presidente), Marco Antônio Pinhei-
ro Ribeiro (Membro Efetivo), Luciano Correia Botelho 
(Membro efetivo), Vitor Secanechia Vinuesa (Membro 
efetivo), Antônio Celso Bermejo (Membro efetivo) e 
André Júlio Pelaez de Campos (Membro efetivo). di-
retoria: Rodrigo Abreu Rezende de Morais (Diretor), 
André Júlio Pelaez de Campos (Diretor) e Vitor Seca-
nechia Vinuesa (Diretor). Contadora: Josyane Pure-
za Gonçalves Corrêa CRC PA012959-O/9.

mensagem da Administração
Apesar dos desaios apresentados em 2021, como 
a pandemia do COVID-19 e da quebra da safra de 
milho, o TGPM atingiu marcas relevantes de pro-
dutividade no ano, o que evidencia a sua maturi-
dade e capacidade operacional. Como marcas de 
produtividade, listamos: Linha HIDROVIÁRIO, atin-
gindo 17.526 t em 24 horas; na linha EMBARQUE 
que tem performance de 1.542 t/hora, atingindo a 
marca de 670.058 mil toneladas embarcadas em 
um mês (maio); na linha de recebimento RODO, 
descarregou 27.415 caminhões e alcançou a mar-
ca de 1.2 milhões toneladas; Linha de recebimento 
Hidroviário alcançou a marca de 2.3 milhões tone-
ladas. Durante o ano, o TGPM embarcou 65 navios 
com um total de 3.6 milhões toneladas.
Em 2021, iniciou-se o processo de certiicação que 
este Terminal Portuário está cumprindo as disposi-
ções do Capítulo XI-2 da Convenção Solas de 1974 
e da Parte A do Código Internacional para a Pro-
teção de Navios e Instalações Portuárias – Código 
ISPS, bem como o previsto no seu Plano de Segu-
rança Portuária aprovado pelo Governo Brasileiro 
(CONPORTOS). O TGPM concluiu todo o processo 
em 6 meses, tendo sido certiicado com a Declara-
ção de Cumprimento ao ISPS CODE pela CESPOR-
TOS/PA em 08/03/2022. No que se refere as cer-
tiicações das normas ISSO 9001, 14001 e 45001, 
foram renovadas e constam em conformidade.
Em termos de futuro, o TGPM acredita na força 
do agronegócio e no desenvolvimento da cadeia 
logística brasileira, e trabalha no cumprimento 
da missão de prover a melhor opção de logística 
multimodal integrada da “fronteira Norte”, crian-
do valor à Sociedade, aos Acionistas e aos Cola-
boradores, pautados sempre nos valores Segu-
rança, Responsabilidade e Excelência operacional

Relatório do auditor independente sobre as 
demonstrações inanceiras 

Aos
Administradores e Acionistas do
terminal de Grãos Ponta da montanha s.A.
Belém - PA

opinião
Examinamos as demonstrações inanceiras 
do Terminal de Grãos Ponta da Montanha S.A. 
(“Companhia”), que compreendem o balanço 
patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as 
respectivas demonstrações do resultado, do re-

sultado abrangente, das mutações do patrimô-
nio líquido e dos luxos de caixa para o exercício 
indo nessa data, bem como as correspondentes 
notas explicativas, incluindo o resumo das princi-
pais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações inanceiras 
acima referidas apresentam adequadamente, em 
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial 
e inanceira do Terminal de Grãos Ponta da Monta-
nha S.A. em 31 de dezembro de 2021, o desem-
penho de suas operações e os seus luxos de caixa 
para o exercício indo nessa data, de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as nor-
mas brasileiras e internacionais de auditoria. Nos-
sas responsabilidades, em conformidade com tais 
normas, estão descritas na seção a seguir intitula-
da “Responsabilidades do auditor pela auditoria das 
demonstrações inanceiras”. Somos independentes 
em relação à Companhia, de acordo com os princí-
pios éticos relevantes previstos no Código de Ética 
Proissional do Contador e nas normas proissionais 
emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e 
cumprimos com as demais responsabilidades éticas 
de acordo com essas normas. Acreditamos que a 
evidência de auditoria obtida é suiciente e apro-
priada para fundamentar nossa opinião.

Outras informações que acompanham as de-
monstrações inanceiras e o relatório do auditor 
A administração da Companhia é responsável por 
essas outras informações que compreendem o 
Relatório da Administração.
Nossa opinião sobre as demonstrações inancei-
ras não abrange o Relatório da Administração e 
não expressamos qualquer forma de conclusão 
de auditoria sobre esse relatório. 
Em conexão com a auditoria das demonstrações 
inanceiras, nossa responsabilidade é a de ler o 
Relatório da Administração e, ao fazê-lo, conside-
rar se esse relatório está, de forma relevante, in-
consistente com as demonstrações inanceiras ou 
com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, 
de outra forma, aparenta estar distorcido de forma 
relevante. Se, com base no trabalho realizado, con-
cluirmos que há distorção relevante no Relatório 
da Administração, somos requeridos a comunicar 
esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.

Responsabilidades da administração e da go-
vernança pelas demonstrações inanceiras
A administração é responsável pela elaboração 
e adequada apresentação das demonstrações i-
nanceiras de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil e pelos controles internos que 
ela determinou como necessários para permitir 
a elaboração de demonstrações inanceiras livres 
de distorção relevante, independentemente se 
causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações inanceiras, 
a administração é responsável pela avaliação da 
capacidade de a Companhia continuar operando, 
divulgando, quando aplicável, os assuntos relacio-
nados com a sua continuidade operacional e o uso 
dessa base contábil na elaboração das demonstra-
ções inanceiras, a não ser que a administração 
pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas ope-
rações, ou não tenha nenhuma alternativa realista 
para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da Companhia 
são aqueles com responsabilidade pela supervi-
são do processo de elaboração das demonstra-
ções inanceiras.

Responsabilidades do auditor pela auditoria 
das demonstrações inanceiras

Nossos objetivos são obter segurança razoável de 
que as demonstrações inanceiras, tomadas em 
conjunto, estão livres de distorção relevante, in-
dependentemente se causada por fraude ou erro, 
e emitir relatório de auditoria contendo nossa opi-
nião. Segurança razoável é um alto nível de segu-
rança, mas não uma garantia de que a auditoria 
realizada de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria sempre detectam as 
eventuais distorções relevantes existentes. As dis-
torções podem ser decorrentes de fraude ou erro 
e são consideradas relevantes quando, individual-
mente ou em conjunto, possam inluenciar, dentro 
de uma perspectiva razoável, as decisões econômi-
cas dos usuários tomadas com base nas referidas 
demonstrações inanceiras.
Como parte da auditoria realizada de acordo com 
as normas brasileiras e internacionais de auditoria, 
exercemos julgamento proissional e mantemos ceti-
cismo proissional ao longo da auditoria. Além disso:
•	 Identiicamos e avaliamos os riscos de distor-
ção relevante nas demonstrações inanceiras, in-
dependentemente se causada por fraude ou erro, 
planejamos e executamos procedimentos de au-
ditoria em resposta a tais riscos, bem como obte-
mos evidência de auditoria apropriada e suicien-
te para fundamentar nossa opinião. O risco de 
não detecção de distorção relevante resultante 
de fraude é maior do que o proveniente de erro, 
já que a fraude pode envolver o ato de burlar os 
controles internos, conluio, falsiicação, omissão 
ou representações falsas intencionais.
•	 Obtivemos entendimento dos controles internos 
relevantes para a auditoria para planejarmos proce-
dimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, 
mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião 
sobre a eicácia dos controles internos da Companhia.
•	 Avaliamos a adequação das políticas contábeis uti-
lizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis 
e respectivas divulgações feitas pela Administração.
•	 Concluímos sobre a adequação do uso, pela 
Administração, da base contábil de continuida-
de operacional e, com base nas evidências de 
auditoria obtidas, se existe incerteza relevante 
em relação a eventos ou condições que possam 
levantar dúvida signiicativa em relação à capaci-
dade de continuidade operacional da Companhia. 
Se concluirmos que existe incerteza relevante, 
devemos chamar atenção em nosso relatório de 
auditoria para as respectivas divulgações nas de-
monstrações inanceiras ou incluir modiicação 
em nossa opinião, se as divulgações forem ina-
dequadas. Nossas conclusões estão fundamen-
tadas nas evidências de auditoria obtidas até a 
data de nosso relatório. Todavia, eventos ou con-
dições futuras podem levar a Companhia a não 
mais se manter em continuidade operacional.
•	 Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e 
o conteúdo das demonstrações inanceiras, inclu-
sive as divulgações e se as demonstrações inan-
ceiras representam as correspondentes transa-
ções e os eventos de maneira compatível com o 
objetivo de apresentação adequada.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela gover-
nança a respeito, entre outros aspectos, do alcance 
planejado, da época da auditoria e das constata-
ções signiicativas de auditoria, inclusive as even-
tuais deiciências signiicativas nos controles inter-
nos que identiicamos durante nossos trabalhos.
Fortaleza, 23 de março de 2022.

ERNST & YOUNG

Auditores independentes s.s.
CRC-2SP015199/O-6

Ana sampaio Forte leal
Contador CRC1CE-019456/O-7

notas 2021 2020
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 4 22.777 45.012
Contas a receber de clientes 22 195
Partes relacionadas 6 1.044 23.562
Estoques 5.645 3.217
Impostos a recuperar 617 99
Despesas antecipadas 471 880
Outras contas a receber 449 170

31.025 73.135
Não circulante
Depósito judicial 122 130
Imobilizado 5 698.859 663.875
Intangível 1.454 2.431

700.435 666.436
Total do ativo 731.460 739.571

Balanço patrimonial 31 de dezembro de 2021 e 2020 (em milhares de reais)

Passivo
Circulante
Fornecedores 743 920
Impostos a recolher 731 3.228
Partes relacionadas 6 - 3.774
Financiamentos 8 54.490 50.635
Outras contas a pagar 6.471 5.230

62.435 63.787
Não circulante
Imposto de renda diferido 100.156 85.196
Financiamentos 8 109.351 151.904
Provisões para riscos iscais, trabalhistas e cíveis 9 58 120

209.565 237.220
Patrimônio líquido
Capital 10 204.558 204.558
Reserva de lucros 28.184 35.017
Outros resultados abrangentes 226.718 198.989
Total do patrimônio líquido 459.460 438.564
Total do passivo e do patrimônio líquido 731.460 739.571

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações inanceiras.

notas 2021 2020

 71Quinta-feira

21
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Demonstração do resultado Exercícios indos em 
31 de dezembro de 2021 e 2020 (em milhares de reais)

notas 2021 2020
Receita líquida 11 111.344 148.063
Custo dos serviços prestados 12 (74.568) (66.061)
Lucro bruto 36.776 82.002
Receitas (despesas) operacionais
Gerais e administrativas 12 (7.472) (9.935)
Outras (despesas) 
receitas operacionais, líquidas 13 10.090 (4.178)

Lucro operacional 39.394 67.889
Resultado inanceiro líquido 14 (10.468) (14.905)
Lucro antes do imposto de renda e da 

contribuição social 28.926 52.984

Imposto de renda e contribuição social - 
corrente 7 (3.766) (5.320)

Imposto de renda e contribuição social - 
diferido 7 (654) 9.395

Lucro líquido do exercício 24.506 57.059
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações inanceiras.

Demonstração do resultado abrangente Exercícios indos em
 31 de dezembro de 2021 e 2020 (em milhares de reais)

2021 2020

Lucro do exercício 24.506 57.059

Ajustes acumulados de conversão 42.014 80.099

Efeito de imposto de renda e 
contribuição social (14.285) (27.233)

27.729 52.866

Total de outros resultados abrangentes do 
exercício, líquidos de impostos 27.729 52.866

Resultado abrangente do exercício 52.235 109.925

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações inanceiras.

Demonstração das mutações do patrimônio líquido Exercícios  indos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)
Reserva de lucros

 Capital
social

Reservas 
de 

incentivos 
iscais

Reserva 
legal

Reserva 
de lucros a 

realizar

Lucros/
(prejuízos) 
Acumulados

outros 
resultados 

abrangentes

total do 
patrimônio 

líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2019 204.558 9.050 - - (33.476) 146.123 326.255
Lucro do exercício - - - - 57.059 - 57.059
Constituição reserva legal - - 1.179 - (1.179) - -
Constituição de reservas de incentivo iscal - 9.152 - - (9.152) - -
Constituição reserva de lucros a realizar - - - 13.252 (13.252) - -
Ajuste de avaliação patrimonial - conversão de moeda - 2.384 - - - 52.866 55.250
Saldos em 31 de dezembro de 2020 204.558 20.586 1.179 13.252 198.989 438.564
Lucro do exercício - - - - 24.506 - 24.506
Constituição reserva legal - - 1.225 - (1.225) - -
Constituição de reservas de incentivo iscal - 7.578 - - (7.578) - -
Distribuição de dividendos - - - (13.252) (15.703) - (28.955)
Ajuste de avaliação patrimonial - conversão de moeda - (2.384) - - - 27.729 25.345
Saldos em 31 de dezembro de 2021 204.558 25.780 2.404 - - 226.718 459.460

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações inanceiras.

Demonstração do luxo de caixa Exercícios indos em 
31 de dezembro de 2021 e 2020 (em milhares de reais)

2021 2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro antes do imposto de renda e da 
contribuição social 28.926 52.984
Ajustes para conciliar o lucro antes dos impostos 
aos luxos de caixa das operações
Depreciação e amortização 20.456 19.903
Provisões para riscos iscais, trabalhistas e cíveis (62) 15
Juros sobre inanciamentos 4.151 7.634
Tributos sobre o lucro – diferido (654) 9.395
Variação em ativos e passivos operacionais
Contas a receber 21.647 (16.969)
Estoques (2.428) 1.461
Despesas antecipadas 409 (347)
Impostos a recuperar (518) 6.462
Outros ativos (271) 84
Fornecedores (177) 3.066
Impostos a recolher (5.959) (3.638)
Outros passivos 1.241 1.337
Caixa gerado pelas atividades operacionais 66.761 81.387
Pagamento de encargos inanceiros relacionados a 
inanciamentos (3.615) (9.225)
Pagamento de imposto de renda e contribuição social (958) 3.763
Fluxo de caixa gerado nas atividades operacionais 62.188 75.925
Fluxo de caixa aplicado nas atividades de investimento 
Adições de imobilizado (19.201) (13.220)
Baixas imobilizado 2.114 43
Fluxo de caixa aplicado nas atividades de investimento (17.087) (13.177)
Fluxo de caixa aplicado pelas atividades de inanciamento
Dividendos pagos (27.911) -
Pagamento a partes relacionadas (3.774) -
Empréstimo em moeda estrangeira adquirido no 
exterior (51.491) (53.189)
Fluxo de caixa líquido aplicado pelas atividades de 
inanciamento (83.176) (53.189)
Efeitos de variações nas taxas de câmbio sobre 
o saldo de caixa mantido em moedas distinta da 
moeda funcional

15.840 13.944

Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa (22.235) 23.503
Caixa e equivalentes de caixa no início do 
exercício 45.012 21.509
Caixa e equivalentes de caixa no inal do exercício 22.777 45.012
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa (22.235) 23.503

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações inanceiras.

Notas explicativas às demonstrações inanceiras 
31 de dezembro de 2021 e 2020 (em milhares de reais)

1. Contexto operacional
O Terminal de Grãos Ponta da Montanha S.A. (“Companhia”) é uma enti-
dade de economia privada brasileira constituída sob as leis brasileiras, com 
sede na cidade de Belém, Estado do Pará, Brasil. O endereço do escritório 
central da Companhia é Avenida Visconde de Souza Franco nº 05, Ed. Qua-
dra Corporate, sala 2601 - Reduto. A base de negócios da Companhia é o 
serviço portuário.
A Companhia tem como principais objetivos a representação de armado-
res e sociedades ou linhas de navegação marítima do país e do exterior, 
agenciamento marítimo de navios e cargas, desembaraço aduaneiro de 
mercadorias importadas e exportadas; estiva, desestiva, carga, descarga 
de navios e armazenagem; atuação no ramo de atividade de operadores 
portuários; transporte multimodal de cargas; comercialização, industriali-
zação, distribuição, produção, importação e exportação de produtos agrí-
colas; comercialização, importação, exportação, distribuição, armazena-
mento, expedição e transporte de matéria-prima para uso alimentício, de 
produtos para uso alimentício e de ingredientes para alimentação animal.
A Companhia é uma entidade controlada em conjunto (joint venture) entre 
ADM do Brasil Ltda., Sartco Ltda. e Andorsi Participações Ltda.

1.1 Impactos COVID-19
Os casos de coronavírus (“COVID-19”) foram reportados pela primeira vez 
em 30 de dezembro de 2019 e desde então se espalharam por diversos 
países, com relatos de múltiplas fatalidades ocasionadas pelo vírus, incluin-
do nas localidades onde a Companhia mantém suas principais operações.  
Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde declarou a CO-
VID-19 como um surto pandêmico. Durante o mês de março de 2020 até 
a presente data, as autoridades governamentais de várias jurisdições im-
puseram coninamentos ou outras restrições para conter o vírus e diversas 
empresas suspenderam ou reduziram suas operações. O impacto inal na 
economia global e nos mercados inanceiros ainda é incerto, mas espera-se 
que seja signiicativo. 
A Companhia avaliou impactos da COVID-19 em seus negócios e concluiu 
que obteve custos extras decorrentes da pandemia, contudo obteve um 
bom desempenho em 2021, desta forma, o impacto da pandemia foi baixo 
na performance geral em 2021.

2. Resumo das principais políticas contábeis
2.1. Declaração de preparação
A Administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada 
apresentação das demonstrações inanceiras de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil. As práticas contábeis adotadas no Brasil com-
preendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira e os pronun-
ciamentos técnicos e as orientações e interpretações técnicas emitidas pelo 
Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e aprovados pela Conselho 
Federal de Contabilidade (CFC).
Todas as informações relevantes próprias destas demonstrações inancei-
ras, e somente elas, estão sendo evidenciadas, e estas correspondem às 
utilizadas pela Administração na gestão da Companhia.
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2.2. Bases de elaboração
As demonstrações inanceiras foram elaboradas com base no custo históri-
co, exceto no caso de instrumentos inanceiros derivativos que foram men-
surados a valor justo, conforme descrito nas práticas contábeis a seguir. 
O exercício social da Companhia corresponde ao período compreendido 
entre 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano comercial. 
A Administração avaliou a capacidade da Companhia em continuar ope-
rando normalmente e está convencida de que ela possui recursos para dar 
continuidade a seus negócios no futuro. Adicionalmente, a Administração 
não tem conhecimento de nenhuma incerteza material que possa gerar dú-
vidas signiicativas sobre a sua capacidade de continuar operando. Assim, 
estas demonstrações inanceiras foram preparadas com base no pressu-
posto de continuidade operacional dos negócios da Companhia.
As demonstrações inanceiras foram aprovadas em reunião da diretoria 
realizada em 23 de março de 2022.

a) Conversão para moeda estrangeira
As demonstrações inanceiras da Companhia estão apresentadas em reais. 
A moeda funcional da Companhia é o dólar dos Estados Unidos.
Para ins de apresentação, os ativos e passivos foram convertidos para 
reais utilizando a taxa de câmbio vigente nas datas de encerramento 
(R$5,5805/US$ e $5,1967/US$) em 31 de dezembro de 2021 e 2020, res-
pectivamente. Os resultados das operações e as demonstrações de luxos 
de caixa foram convertidas à taxa de câmbio média dos respectivos exer-
cícios (R$5,3956/US$ e R$5,1578/US$), para 31 de dezembro de 2021 e 
2020, respectivamente.
As transações em reais são registradas inicialmente pela entidade às suas 
respectivas taxas à vista da moeda funcional na data em que a transação 
se qualiica pela primeira vez para reconhecimento.
Ativos e passivos monetários denominados em moeda estrangeira são con-
vertidos à taxa de câmbio à vista da moeda funcional na data do relatório 
sobre demonstrações inanceiras. Todas as diferenças resultantes da liqui-
dação ou da conversão de itens monetários são levadas para a demonstra-
ção do resultado.
Ativos e passivos não monetários mensurados com base no custo histó-
rico em moeda diferente da moeda funcional são convertidos utilizando 
as taxas de câmbio na data que as transações são reconhecidas. Ativos 
e passivos não monetários mensurados a valor justo em moeda diferente 
da moeda funcional são convertidos às taxas de câmbio na data em que o 
valor justo tiver sido mensurado.

b) Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa incluem saldos em contas correntes ban-
cárias e depósitos a curto prazo com alta liquidez e vencimento de três 
meses ou menos, a contar da data de contratação e sujeitos a risco insig-
niicante de mudança de valor. Esses saldos são mantidos com a inalidade 
de atender compromissos de caixa de curto prazo e não para investimento 
ou outros ins.

c) Reconhecimento de receita
A receita só é reconhecida, quando puder ser coniavelmente estimada 
no momento em que ocorrer a prestação de serviços, for provável que os 
benefícios econômicos associados à transação luirão para a Companhia e 
as despesas ou custos incorridos com a transação, assim como as despesas 
ou custos para concluí-la, puderem ser mensuradas com coniabilidade.

d) Impostos
Imposto de renda corrente
Impostos de renda do período compreendem o Imposto de Renda Pessoa 
Jurídica (IRPJ) e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), chamado 
de “impostos de renda” nestas demonstrações inanceiras. As alíquotas de 
imposto e as leis tributárias usadas para calcular o montante são aquelas que 
estão em vigor ou substancialmente em vigor na data do balanço.

Imposto de renda diferido
O imposto de renda e a contribuição social diferidos (“impostos diferidos”) 
são reconhecidos sobre as diferenças temporárias no inal de cada exercício 
de relatório entre os saldos de ativos e passivos reconhecidos nas demons-
trações inanceiras e as bases iscais correspondentes usadas na apuração 
do lucro tributável, incluindo saldo de prejuízos iscais e base negativa, 
quando aplicável. Os impostos diferidos passivos são geralmente reco-
nhecidos sobre todas as diferenças temporárias tributáveis, e os impostos 
diferidos ativos são reconhecidos sobre todas as diferenças temporárias 
dedutíveis, apenas quando for provável que a Companhia apresentará lucro 
tributável futuro em montante suiciente para que tais diferenças temporá-
rias dedutíveis possam ser utilizadas. Impostos diferidos ativos e passivos 
são mensurados à taxa de imposto que é esperada de ser aplicável no ano 
em que o ativo será realizado ou o passivo liquidado, com base nas taxas 
de imposto (e lei tributária) que foram promulgadas na data do balanço.
A recuperação do saldo dos impostos diferidos ativos é revisada no inal 
de cada exercício social e ajustada pelo montante que se espera que seja 
recuperado.
O imposto de renda e a contribuição social corrente e diferidos são reco-
nhecidos como despesa ou receita no resultado do exercício, exceto quando 
estão relacionados com itens registrados em outros resultados abrangen-
tes, quando aplicável.

Imposto sobre vendas/serviços
As receitas de vendas/serviços estão sujeitas aos seguintes impostos, com 
as seguintes alíquotas:
•	 Mercado Interno: Programa de Integração Social (PIS)/Contribuição para 
o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) 9,25% e Imposto sobre 
Prestação de Serviços (ISS) com alíquota de 5%;
•	 Mercado Externo: Imposto sobre Prestação de Serviços (ISS) com alí-
quota de 5%.

e) Ativo imobilizado
O ativo imobilizado é mensurado pelo custo histórico, deduzido de depre-
ciação acumulada e redução ao valor recuperável. Esse custo inclui o custo 
de substituir parte do ativo imobilizado e os custos dos empréstimos se os 
critérios de reconhecimento forem atendidos. Quando partes signiicativas 
do ativo imobilizado são obrigadas a ser substituídas, a Companhia reco-
nhece essas partes como ativos individuais com vidas úteis especíicas e as 
deprecia de acordo com as respectivas vidas úteis.
Em 2018 o TGPM contratou empresa habilitada para elaborar laudo de 
reavaliação das vidas úteis de todos os seus ativos, respeitando os CPC’s 
01 e 27.

A depreciação é calculada pelo método linear ao longo das vidas úteis esti-
madas dos ativos como segue:

Vida útil
em anos

Máquinas e equipamentos 2 a 40
Ediicações e benfeitorias 60
Veículos 3 a 5
Móveis e utensílios 7 a 10
Embarcações 25
Correias Transportadoras 2 a 15

Um item do ativo imobilizado e qualquer parte signiicativa reconhecida ini-
cialmente é desreconhecido quando da alienação ou quando não se espera 
nenhum benefício econômico futuro proveniente da sua utilização. Quaisquer 
ganhos ou perdas decorrentes de desreconhecimento de ativos são incluídos 
na demonstração do resultado quando os ativos são desreconhecidos.
Valores residuais e as vidas úteis dos ativos são revistos anualmente e 
ajustados prospectivamente, se necessário.

f) Instrumentos inanceiros - reconhecimento e mensuração subsequente

i) Ativos inanceiros

Classiicação 
A Companhia classiica seus instrumentos inanceiros com base no propó-
sito, inalidade e características pelos quais foram adquiridos mensurando 
inicialmente pelo valor justo.Subsequentemente os ativos inanceiros são 
classiicados entre custo amortizado, valor justo por meio de outros resul-
tados abrangentes e valor justo por meio do resultado.

Reconhecimento e mensuração
O reconhecimento de um ativo inanceiro ocorre na data em que a Compa-
nhia se torna parte das disposições contratuais do instrumento. Os investi-
mentos são, inicialmente, reconhecidos pelo valor justo, com exceção das 
contas a receber que são reconhecidas pelo preço de transação, somados 
os custos de transação que sejam diretamente atribuíveis a aquisição ou a 
emissão do ativo ou passivo inanceiro.
Os ativos inanceiros são baixados quando os direitos de receber luxos de 
caixa dos investimentos tenham sido realizados ou tenham sido transferi-
dos; neste último caso, desde que a Companhia tenha transferido, signii-
cativamente, todos os riscos e os benefícios da propriedade.
Os ativos inanceiros mensurados ao valor justo por meio do resultado são, 
subsequentemente, contabilizados pelo valor justo. Os ativos inanceiros 
mensurados pelo custo amortizado são subsequentemente mensurados 
usando o método da taxa efetiva de juros e estão sujeitos a redução ao 
valor recuperável.
Os principais ativos inanceiros da Companhia incluem caixa e equivalentes 
de caixa e contas a receber de clientes.

Compensação de instrumentos inanceiros
Ativos e passivos inanceiros podem ser reportados pelo valor líquido no ba-
lanço patrimonial unicamente quando há um direito legalmente aplicável de 
compensar os valores reconhecidos e há uma intenção de liquidá-los numa 
base líquida, ou realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.

Impairment de ativos inanceiros 
A Companhia avalia no inal de cada exercício social se há evidência objetiva 
de que o ativo inanceiro ou o grupo de ativos inanceiros está deteriorado. Um 
ativo ou grupo de ativos inanceiros está deteriorado e as perdas por impair-
ment são incorridos somente se há evidência objetiva de impairment como 
resultado de um ou mais eventos ocorridos após o reconhecimento inicial dos 
ativos (um “evento de perda”) e aquele evento (ou eventos) de perda tem 
um impacto nos luxos de caixa futuros do ativo inanceiro ou grupo de ativos 
inanceiros que pode ser estimado de maneira coniável.
Os critérios que a Companhia usa para determinar se há evidência objetiva 
de uma perda por impairment incluem:
•	 Diiculdade inanceira relevante do emissor ou devedor;
•	 Uma quebra de contrato, como inadimplência ou mora no pagamento dos 
juros ou principal;
•	 O desaparecimento de um mercado ativo para aquele ativo inanceiro 
devido às diiculdades inanceiras; ou
•	 Dados observáveis indicando que há uma redução mensurável nos futu-
ros luxos de caixa estimados a partir de uma carteira de ativos inanceiros 
desde o reconhecimento inicial daqueles ativos, embora a diminuição não 
possa ainda ser identiicada com os ativos inanceiros individuais na car-
teira, incluindo:
(a) Mudanças adversas na situação do pagamento dos tomadores de em-
préstimos na carteira;
(b) Condições econômicas nacionais ou locais que se correlacionam com 
mudanças adversas na situação do pagamento dos tomadores de emprés-
timos na carteira;
(c) Condições econômicas nacionais ou locais que se correlacionam com as 
inadimplências sobre os ativos na carteira.
A Companhia avalia em primeiro lugar se existe evidência objetiva de impairment.
O montante da perda por impairment é mensurado como a diferença entre o 
valor contábil dos ativos e o valor presente dos luxos de caixa futuros estima-
dos (excluindo os prejuízos de crédito futuro que não foram incorridos) descon-
tados à taxa de juros original dos ativos inanceiros. O valor contábil do ativo 
é reduzido e o valor do prejuízo é reconhecido na demonstração do resultado. 
Se um empréstimo ou investimento mantido até o vencimento tiver uma taxa 
de juros variável, a taxa de desconto para medir uma perda por impairment 
é a atual taxa efetiva de juros determinada de acordo com o contrato. Como 
um expediente prático, a Companhia pode mensurar o impairment com base 
no valor justo de um instrumento utilizando um preço de mercado observável.
Se, num período subsequente, o valor da perda por impairment diminuir 
e a diminuição puder ser relacionada objetivamente com um evento que 
ocorreu após o impairment ser reconhecido (como uma melhoria na classi-
icação de crédito do devedor), a reversão dessa perda reconhecida ante-
riormente será reconhecida na demonstração do resultado.

Instrumentos inanceiros derivativos e atividades de hedge
Os derivativos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo na data em 
que um contrato de derivativos é celebrado e são subsequentemente, re-
mensurados ao seu valor justo por meio de resultado.
Os derivativos são contratados como uma forma de administração de riscos 
inanceiros, sendo que a política da Companhia é a de não contratar opera-
ções com derivativos alavancados.
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Os referidos instrumentos de proteção são classiicados como:
• Hedges de valor justo, quando destinados à proteção da exposição a 
alterações no valor justo de um ativo ou passivo reconhecido ou de um 
compromisso irme não reconhecido.
A mudança no valor justo de um instrumento de hedge é reconhecida na 
demonstração do resultado como outras despesas. A mudança no valor 
justo do item objeto de hedge atribuível ao risco coberto é registrada como 
parte do valor contábil do item protegido e é também reconhecida na de-
monstração do resultado como outras despesas.

iii) Passivos inanceiros

Reconhecimento inicial e mensuração
Passivos inanceiros são classiicados, no reconhecimento inicial, como 
passivos inanceiros ao valor justo por meio do resultado, passivos inan-
ceiros ao custo amortizado ou como derivativos designados como instru-
mento de hedge, conforme apropriado.
Todos os passivos inanceiros são mensurados inicialmente ao seu valor 
justo, mais ou menos, no caso de passivo inanceiro que não seja ao valor 
justo por meio do resultado, os custos de transação que sejam diretamente 
atribuíveis à emissão do passivo inanceiro.
Os passivos inanceiros da Companhia incluem fornecedores e emprésti-
mos e Financiamentos.

Mensuração subsequente
A mensuração dos passivos inanceiros depende de sua classiicação con-
forme descrito abaixo:
•	 Passivos inanceiros ao valor justo por meio do resultado.
Passivos inanceiros ao valor justo por meio do resultado incluem passivos 
inanceiros mantidos para negociação e passivos inanceiros designados no 
reconhecimento inicial ao valor justo por meio do resultado.

Desreconhecimento (baixa)
Um passivo inanceiro é baixado quando a obrigação for revogada, cance-
lada ou expirar. 
Quando um passivo inanceiro existente for substituído por outro do mes-
mo mutuante com termos substancialmente diferentes, ou os termos de 
um passivo existente forem signiicativamente alterados, essa substituição 
ou alteração é tratada como baixa do passivo original e reconhecimento de 
um novo passivo, sendo a diferença nos correspondentes valores contábeis 
reconhecida na demonstração do resultado.

f) Classiicação dos ativos e passivos como circulantes e não circulantes
Ativos (excluindo créditos diferidos de Imposto de Renda e de Contribuição 
Social sobre o Lucro), com conclusão esperada ou destinados à venda ou 
ao consumo no prazo de 12 meses a contar da data do balanço patrimo-
nial são classiicados como ativos circulantes. Passivos (excluindo débitos 
diferidos de Imposto de Renda e de Contribuição Social sobre o Lucro) 
com liquidação estimada dentro de 12 meses a contar da data do balanço 
patrimonial são classiicados como circulantes. Todos os demais ativos e 
passivos são classiicados como “não circulantes”.

3. Estimativas e julgamentos contábeis críticos
O processo de elaboração de demonstrações inanceiras requer que a Ad-
ministração efetue estimativas e julgamentos que afetam os valores con-
tábeis dos ativos e passivos da Companhia, bem como o reconhecimento 
de receitas e despesas. Essas estimativas e julgamentos são baseados na 
experiência histórica da Companhia e no conhecimento e compreensão da 
Administração dos atuais fatos e circunstâncias.
As estimativas são revisadas em bases regulares. Revisões nas estimativas 
contábeis são reconhecidas no período em que essas estimativas são revi-
sadas se a revisão afeta apenas aquele período, ou no período da revisão 
e períodos futuros se a revisão afetar ambos.
No processo de aplicação das práticas contábeis da Companhia, a Adminis-
tração fez os seguintes julgamentos, os quais têm o efeito mais signiicati-
vo nos valores reconhecidos nas demonstrações inanceiras:

DETERMINAçãO DA VIDA úTIL DOS BENS DO IMOBILIzADO
A Companhia revisa periodicamente os valores recuperáveis e estimativas 
de vida útil do imobilizado. São analisados fatos econômicos, mudanças de 
negócios, mudanças tecnológicas ou qualquer forma de utilização do bem 
que afete a vida útil desses ativos. As atuais taxas de depreciação utiliza-
das representam adequadamente a vida útil dos bens.

4. Caixa e equivalentes de caixa
2021 2020

Caixa e bancos 21.230 3.252
Certiicados de depósitos bancários 1.547 41.760

22.777 45.012
Os certiicados de depósitos bancários (CDBs) são remunerados à taxa 
que varia entre 98% e 100% do CDI ao ano e, embora possam ter ven-
cimentos de longo prazo, podem ser resgatados a qualquer tempo, sem 
prejuízo da remuneração. 

5. Ativo imobilizado
a) Composição do custo

Custo Máquinas e 
equipamentos

Ediicações 
e 

benfeitorias
terrenos Veículos Embarcações móveis e 

utensílios
imobilizado 

em 
andamento

total

Saldos em 31 de dezembro de 2019 211.851 371.647 23.985 675 43.339 1.039 18.510 671.046
Adições 715 220 - 246 - - 12.039 13.220
Baixas (12) - - (334) - - - (346)
Transferências 231 450 - 32 - - (713) -
Efeito de variação cambial decorrente 

da moeda de apresentação 41.879 90.574 6.938 (162) 12.537 (42) 11.401 163.125

Saldos em 31 de dezembro de 2020 254.664 462.891 30.923 457 55.876 997 41.237 847.045
Adições 355 - - - - - 18.846 19.201
Baixas (403) - - (215) - - (1.659) (2.277)
Transferências 9.209 6.003 - 219 - 71 (15.502) -
Efeito de variação cambial decorrente 

da moeda de apresentação 20.737 34.576 2.284 (17) 4.127 80 1.282 63.069
Saldos em 31 de dezembro de 2021 284.562 503.470 33.207 444 60.003 1.148 44.204 927.038

b) Composição da depreciação

Depreciação Máquinas e 
equipamentos

Ediicações e 
benfeitorias terrenos Veículos embar-

cações
móveis e 

uten-
sílios

imobilizado 
em 

andamento
total

Saldo em 31 de dezembro de 2019 (72.674) (39.585) - (355) (5.138) (470) - (118.222)
Adições (11.473) (7.289) - (120) (1.333) (60) - (20.275)
Baixas 2 - - 301 - - 303
Efeito de variação cambial decorrente da 
moeda de apresentação (27.326) (15.093) - 1 (2.392) (166) - (44.976)

Saldo em 31 de dezembro de 2020 (111.471) (61.967) - (173) (8.863) (696) - (183.170)
Adições  (11.745)  (6.837) - (93)  (1.339) (62) - (20.076) 
Baixas   122 - - 41 - - - 163 
Efeito de variação cambial decorrente da 
moeda de apresentação  (14.182)     (9.088)  -  (23) (1.716)  (87) - 

-          
 (25.096) 

Saldo em 31 de dezembro de 2021 (137.276) (77.892) - (248) (11.918) (845) - (228.179)
Saldo líquido em 31 de dezembro de 2020 143.193 400.924 30.923 284 47.013 301 41.237 663.875
Saldo líquido em 31 de dezembro de 2021 147.286 425.578 33.207 196 48.085 303 44.204 698.859

6. Partes relacionadas
As partes relacionadas, natureza das transações e saldos relevantes estão 
demonstrados a seguir:
a) Transações ativas

2021 2020
Ativo circulante (i)
ADM do Brasil (a) 470 13.959
Andorsi Participações Ltda. (a) 522 -
Sartco Ltda. (a) 52 -
Viterra B.V (b) - 9.603

1.044 23.562
Total de transações ativas 1.044 23.562

b) Transações passivas
2021 2020

Passivo circulante
ADM do Brasil - 3.774

- 3.774
Total de transações passivas - 3.774

a) Os valores a receber de 2021 foram efetivamente recebidos em janeiro 
de 2022. Em 2020, o saldo de R$13.959 com a ADM do Brasil se tratava 
de contas a receber de prestação de serviços. 

b) Conta a receber referente a prestação de serviços.
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c) Resultado
2021 2020

Receita (i)
Receita partes relacionadas 123.031 161.432
Receita com terceiros 1.231 3.502

124.262 164.934
Total das transações no resultado 124.262 164.934

(i) As receitas correspondem a prestação de serviços de armazenagem,  
elevação e de warfage decorrente da cobrança de permanência do navio 
no píer. O Terminal de Grãos Ponta da Montanha obedece às condições 
acordadas entre o TGPM e seus acionistas.

7. Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos
 2021 2020
Lucro antes do imposto de renda e da 

contribuição social     28.926 52.984

Alíquotas nominais de IRPJ e CSLL 34,00% 34,00%

Imposto de renda e contribuição social a 
alíquotas nominais (9.835) (18.015)

Adições / Exclusões permanentes (1.072) (6.509)
Ajustes de conversão  moeda funcional 6.487 28.599
Total (4.420) 4.075
 
Imposto de renda corrente (11.344) (14.472)
Lucro da exploração 7.578 9.152
Imposto de renda diferido (654) 9.395

(4.420) 4.075

a) O imposto de renda e a contribuição social diferidos são compostos 
como segue:

 2021 2020

Imposto diferido

Crédito de imposto de renda e contribuição 
social sobre prejuízo iscal e base negativa 16.638 17.313

Outros resultados abrangentes do 
exercício (116.794) (102.509)

Total passivo (100.156) (85.196)

b) A movimentação do impostos de renda e contribuição social diferidos 
como segue:

saldo em 31 de dezembro de 2020 (85.196)

Imposto de renda e contribuição social ativo, 
decorrente de prejuízo iscal e base negativa (675)

Efeito de imposto de renda e contribuição social 
sobre outros resultados abrangentes acumulado (14.285)

saldo em 31 de dezembro de 2021 (100.156)

8. Financiamentos

modalidade Encargos médio 
anual 2021 2020

Financiamentos - 
capital de giro

Taxa pré-ixada + 
Libor 6M 163.841 202.539

163.841 202.539
Circulante 54.490 50.635
Não circulante 109.351 151.904

a) Movimentação

2021 2020

Saldo inicial em 1º de janeiro 202.539 197.000

Pagamento de inanciamentos (51.491) (53.189)

Pagamento de juros (3.615) (9.225)

Juros inanciamentos 4.151 7.634

Variação cambial 12.257 60.319

Saldo inal 31 de dezembro 163.841 202.539

b) Cronograma de desembolso

Vencimentos 2021 2020

2021 - 50.635

2022 54.490 50.635

2023 54.676 50.635

2024 54.675 50.634

Total 163.841 202.539

9. Provisões para riscos iscais, trabalhistas e cíveis
A Companhia possui processos trabalhistas e cíveis, em virtude do curso 
normal das operações, contudo com base em seus assessores jurídicos 
possui processos com probabilidade de perda provável de R$58 em 31 
dezembro de 2021 (R$120 em 2020). Os processos classiicados com pro-
babilidade perda possível correspondem a R$3.213 em 31 de dezembro de 
2021 (R$2.611 em 2020).

10. Patrimônio líquido
a) Capital social
O capital social da Companhia totalmente subscrito e integralizado é de 
R$204.558 em 31 de dezembro de 2021 e 2020, representado por 204.558 
ações escriturais, no valor de R$1,00 (um real) cada, detidas pelos acionis-
tas controladores e distribuídas da seguinte maneira:

Quantidade de ações ordinárias

ADM do Brasil Ltda. 92.126
Andorsi Participações Ltda. 102.279
Sartco Ltda. 10.153
Total 204.558

b) Reserva de incentivos iscais
Em 31 de dezembro de 2021 o saldo da reserva de incentivos iscais é de 
R$25.780 (R$20.586 em 2020). Essa reserva somente poderá ser utilizada 
para absorção de prejuízos ou aumento de capital social.

c) Reserva legal
Em 31 de dezembro de 2021 o saldo da reserva legal é de R$ 
2.404 (R$1.179 em 2020). A reserva legal é constituída à alíquota de 5% 
do lucro líquido apurado em cada ano, nos termos do artigo 193 da Lei nº 
6.404 / 76, limitada a 20% do capital social ou, opcionalmente quando o 
saldo dessa reserva, acrescido do montante das reservas de capital, exce-
der de 30% (trinta por cento) do capital social.

d) Dividendos
Durante o exercício de 2021 a Companhia distribuiu dividendos no mon-
tante de R$28.955, dos quais R$13.252 foram provenientes do saldo de 
reserva de lucros a realizar e R$15.703 decorrentes do resultado do exer-
cício corrente. 

11. Receita líquida
A seguir é apresentada a conciliação da receita bruta da Companhia com a 
receita líquida apresentada:

2021 2020

Receitas brutas 124.262 164.931

Impostos sobre vendas (12.918) (16.868)

Receita líquida 111.344 148.063

12. Custo, despesas e receitas por natureza e função
2021 2020

Por natureza:
Depreciação (29.296) (30.121)
Benefício a empregados (16.003) (17.631)
Despesas portuárias (13.191) (7.572)
Manutenções (7.855) (7.812)
Despesas administrativas (9.048) (7.309)
Outras despesas (6.647) (5.551)

(82.040) (75.996)

Por função:
Custo dos serviços prestados (74.568) (66.061)
Despesas gerais e administrativas (7.472) (9.935)

(82.040) (75.996)

13. Outras (despesas) receitas operacionais, líquidas
2021 2020

Receitas - Take or Pay 10.438 -
Outras despesas operacionais (506) (4.518)
Outras receitas operacionais 158 340

10.090 (4.178)

14. Resultado inanceiro líquido
2021 2020

Receitas inanceiras
Ganho sobre instrumentos inanceiros a 
valor justo por meio do resultado 8.507 9.233
Receita com juros 789 1.257
Receita com variação cambial 14.192 23.770
Outras receitas inanceiras 2 35
 23.490 34.295
Despesas inanceiras
Perda sobre instrumentos inanceiros a valor 

justo por meio do resultado (9.861) (8.587)
Despesa com variação cambial (19.891) (32.563)
Despesa com juros (4.168) (7.947)
Outras despesas inanceiras (34) (102)
IOF (4) (1)
 (33.958) (49.200)
Resultado inanceiro líquido (10.468) (14.905)

15. Cobertura de seguros
A política da Companhia é a de manter cobertura de seguros para todos 
os bens do imobilizado sujeitos a riscos e por montantes considerados 
suicientes para cobrir sinistros, considerando a natureza da sua atividade 
e a orientação de seus consultores de seguros. Na data base 31 de de-
zembro de 2021, a Companhia possuía as seguintes apólices: RO (riscos 
operacionais sobre o Terminal e Inventário), Responsabilidade Civil dos 
Executivos, Frota de Automóveis, Casco Marítimo para o Terminal Flutuan-
te de Recebimento de Grãos e Responsabilidade Civil Geral.

Protocolo: 780800
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