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Presidente: José Antonio De Angelis 
Tel.: (91) 3202-8514/8567/8400
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eXecUtiVo
.

GaBiNete do GoVerNador

.

Lei N° 9.516, de 6 de aBriL de 2022
Dispõe sobre o Prêmio “Conselheiro Amigo da Criança” aos profissionais 
da socioeducação que atuam no combate ao abuso e exploração sexual de 
crianças e adolescentes no Estado do Pará.
a assEMBlEia lEGislativa do Estado do Pará, estatui e eu sanciono 
a seguinte lei:
art. 1° fica instituído, no âmbito do Estado do Pará, o prêmio “conselheiro 
Amigo da Criança”, para agraciar os profissionais da socioeducação por 
suas ações e relevantes projetos pedagógicos voltados para o combate 
ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, no âmbito do 
Estado do Pará.
Parágrafo único. O prêmio tem por finalidade incentivar os conselheiros 
tutelares ou representantes de entidades congênere a combaterem a 
prática de abuso e exploração sexual contra menores de 18 anos, através 
de ações e projetos que assegure à criança o direito à educação, ao lazer, 
à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar 
e comunitária, além de colocá-la a salvo de toda forma de negligência, 
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.
art. 2° Para a concessão do prêmio será levado em conta a adoção dos 
seguintes aspectos para os conselheiros tutelares ou representantes de 
entidades congênere a serem agraciados:
i - auxílio e combate ao abuso e exploração sexual de crianças e 
adolescentes, através de ações e projetos relevantes em parceria com 
órgãos de segurança Pública Municipal ou Estadual, que venham lograr 
êxito para a elucidação do caso; 
ii - auxilio às famílias de crianças e adolescentes vítimas de violência 
sexual para garantir condições de acesso e de permanência na escola; 
iii - auxílio e parceria com o município de origem ou empresas de 
responsabilidade social, através de projetos de prevenção à exploração de 
crianças e adolescentes.
art. 3° o “conselheiro amigo da criança”, para efeito desta lei, receberá 
Certificado de Mérito da Socioeducação, por sua ação e seu projeto destaque, 
de acordo com seus aspectos previstos no art. 2°, incisos i, ii e iii.
Parágrafo único. O prêmio poderá ser concedido em solenidade oficial, garantindo-
se divulgação semestral no Diário Oficial do Estado da relação atualizada dos 
prêmios emitidos aos estabelecimentos públicos e privados e constando também 
os nomes dos estabelecimentos e seus respectivos endereços.
Art. 4° A implantação, coordenação e acompanhamento do prêmio ficará a 
cargo do órgão competente do Poder Executivo.
art. 5° as despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta 
das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
art. 6° Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Palácio do GovErNo, 6 de abril de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

Lei N° 9.517, de 6 de aBriL de 2022
dispõe sobre a extinção da ação social integrada do Palácio do Governo (asiPaG).
a assEMBlEia lEGislativa do Estado do Pará, estatui e eu sanciono 
a seguinte lei: 
art. 1° fica extinta a ação social integrada do Palácio do Governo (asiPaG), 
criada pela lei Estadual n° 5.114-B, de 15 de maio de 1984.
art. 2° fica extinto o cargo de Presidente da ação social integrada do 
Palácio do Governo (asiPaG), mantido pelo inciso v do art. 2° da lei 
Estadual n° 8.096, de 1° de janeiro de 2015.
art. 3° a secretaria Estratégica de Estado de articulação da cidadania 
(sEac), responderá pelos atos de competência da extinta ação social 
integrada do Palácio do Governo (asiPaG).
art. 4° a guarda dos documentos da ação social integrada do Palácio 
do Governo (asiPaG), permanecerá a cargo da secretaria de Estado de 
Planejamento e administração (sEPlad). 
art. 5° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GovErNo, 6 de abril de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

Lei N° 9.518, de 6 de aBriL de 2022
autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito na forma que menciona.
a assEMBlEia lEGislativa do Estado do Pará, estatui e eu sanciono 
a seguinte lei:
art. 1° fica o Poder Executivo autorizado a contratar, com a garantia da 
União, operação de crédito interno, em nome do Estado do Pará, até o 
valor de r$ 800.000.000,00 (oitocentos milhões de reais), destinada à 
execução de projeto de investimento na área de desenvolvimento Urbano, 
Eixo Mobilidade, no Estado do Pará, denominado “asfalto Por todo Pará ii”, 
observada a legislação vigente para contratação de operações de crédito, 
em especial as disposições da lei complementar federal n° 101, de 4 de 
maio de 2000. 
§1° O financiamento previsto no caput deste artigo poderá ser contratado 
junto ao Banco do Brasil (BB), ao Banco Nacional de desenvolvimento 
Econômico e social (BNdEs), ou à caixa Econômica federal (caiXa).

§2° os recursos provenientes da operação de crédito autorizada no caput 
deste artigo serão, obrigatoriamente, aplicados na viabilização do projeto 
de investimento “asfalto por todo Pará ii”, em sua segunda etapa, com a 
finalidade de ampliar a infraestrutura do Estado do Pará, compreendendo 
a execução de serviços de drenagem e pavimentação asfáltica de vias 
urbanas em municípios nas 12 (doze) regiões de integração do Estado. 
§3° fica vedada a aplicação dos recursos desta operação em despesas 
correntes, em consonância com o §1° do art. 35 da lei complementar 
federal n° 101, de 04 de maio de 2000.
art. 2° fica o Poder Executivo autorizado a vincular, como contra garantia 
à garantia da União à operação de crédito de que trata esta lei, em caráter 
irrevogável e irretratável, e a modo “pro solvendo”, as cotas de receita de 
repartição constitucional previstas nos arts. 157 e 159, inciso i, alínea “a”, 
e inciso ii, complementadas pelas receitas tributárias estabelecidas no art. 
155, nos termos do §4° do art. 167, todos da constituição federal, bem 
como outras garantias admitidas em direito.
art. 3° os recursos provenientes da operação de crédito autorizada no 
art. 1° serão consignados no Plano Plurianual (PPa) e, anualmente, 
como receita e despesa na lei orçamentária anual (loa), ou em créditos 
adicionais, nos termos do inciso ii, §1°, do art. 32, da lei complementar 
Federal n° 101, de 04 de maio de 2000, por meio de dotações suficientes 
à viabilização do projeto de investimento, e às amortizações e aos 
pagamentos dos encargos anuais, relativos ao contrato de financiamento, 
consoante a presente autorização legislativa.
art. 4° fica o chefe do Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais, 
destinados a fazer face aos pagamentos decorrentes de obrigações do 
contrato de financiamento, no limite da operação de crédito ora autorizada.
art. 5° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GovErNo, 6 de abril de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

Lei N° 9.519, de 6 de aBriL de 2022
denomina de “Ponte Gerson Peres” a ponte sobre o rio Meruú, localizada 
no Km 49,80 da rodovia Pa-151.
a assEMBlEia lEGislativa do Estado do Pará, estatui e eu sanciono 
a seguinte lei:
art. 1° fica denominada “Ponte Gerson Peres” a ponte sobre o rio Meruú, 
localizada no Km 49,80 da rodovia Pa-151, no Município de igarapé-Miri/Pa.
art. 2°  Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GovErNo, 6 de abril de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

Protocolo: 782233

decreto Nº 2.278, de 6 de aBriL de 2022
Desqualifica a Organização Social INSTITUTO PANAMERICANO DE GESTÃO (IPG).
o GovErNador do Estado do Pará, usando das atribuições que lhe 
são conferidas pelo art. 135, inciso iii, in fine, da constituição Estadual, e
considerando o disposto no art. 6º, § 5º, no art. 43, §§ 9º e 10 e no art. 
43-a, § 5º, todos do decreto Estadual nº 21, de 14 de fevereiro de 2019;
considerando a conclusão do Processo administrativo de Perda da 
Qualificação como Organização Social instaurado pela Portaria nº 924, de 
19 de outubro de 2021, publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.740, de 
20 de outubro de 2021; 
considerando as informações constantes nos autos do Processo nº 
2021/926372 e os termos do Parecer nº 000200/2022-PGE,
r E s o l v E:
Art. 1º  Fica desqualificado como Organização Social, nos termos Decreto 
Estadual nº 21, de 14 de fevereiro de 2019, o iNstitUto PaNaMEricaNo 
DE GESTÃO (IPG), pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, 
inscrita no cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (cNPJ) sob o nº 
14.707.792/0001-43.
art. 2º  revoga-se o decreto Estadual nº 191, de 28 de junho de 2019.
art. 3º  Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GovErNo, 6 de abril de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto Nº 2.280, de 6 de aBriL de 2022
Estabelece os modelos, as características e os critérios de expedição da 
carteira de identidade funcional militar e do cartão de serviço militar inicial 
no Estado do Pará, e dá outras providências.
o GovErNador do Estado do Pará, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pelo art. 135, incisos iii e X, e da constituição Estadual; e
Considerando a necessidade de integrar e unificar a identidade funcional 
dos militares do Estado do Pará,
dEcrEta:
art. 1º  Este decreto estabelece os modelos, as características e os crité-
rios de expedição da carteira de identidade funcional militar e do cartão de 
serviço militar inicial no Estado do Pará, a ser utilizada pelos militares da 
ativa e na inatividade das corporações Militares do Estado do Pará. 
art. 2º  a carteira de identidade funcional militar, expedida pela Polícia Mi-
litar do Estado do Pará (PMPa) ou pelo corpo de Bombeiros Militar do Pará 
(cBMPa), é documento probatório da condição de militar e obrigatória para 
todos os militares da ativa e na inatividade, com fé pública e validade em 
todo o território nacional.
§ 1º  a carteira de identidade funcional militar de que trata o caput des-
te artigo será expedida de acordo com as especificações e características 
constantes dos anexos i e iii deste decreto, com base em processos de 
identificação biométrica.
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§ 2º  obedecidas as condições e limitações impostas por legislação e regu-
lamentação específicas, a carteira de identidade funcional militar incluirá 
as seguintes expressões, conforme o caso, no campo “oBsErvaÇÃo”, re-
ferente ao direito ao porte de arma de fogo: 
i - para os militares da ativa: “o titUlar PossUi livrE PortE dE arMas 
dE foGo, coM validadE EM ÂMBito NacioNal, Na forMa da lEi E 
sEUs rEGUlaMENtos, E tEM fraNco acEsso a locais sUJEitos À 
fiscaliZaÇÃo No EXErcÍcio dE sUas atriBUiÇÕEs”; ou
ii - para os militares na inatividade (veteranos): “o titUlar PossUi li-
vrE PortE dE arMas dE foGo, coM validadE EM ÂMBito NacioNal, 
Na forMa da lEi E sEUs rEGUlaMENtos”.
§ 3º  a autorização do porte de arma de fogo para os praças, sem estabi-
lidade assegurada, será regulamentada em ato do comandante-Geral da 
respectiva corporação Militar.
§ 4º  os militares da ativa e na inatividade que tiverem o direito ao porte 
de arma revogado, suspenso ou cassado pela respectiva corporação Mili-
tar deverão devolver sua carteira de identidade funcional militar ao órgão 
emissor e solicitar a substituição por outra que não mencione a referida 
prerrogativa.
Art. 3º  O cartão de serviço militar inicial de identificação dos alunos de 
formação e  adaptação será expedido para identificação e porte de arma 
de fogo, com validade expressa e definida de acordo com os períodos dos 
cursos, com fé pública, para utilização nas suas relações institucionais no 
âmbito de cada Corporação Militar, conforme as especificações e caracte-
rísticas constantes do anexo ii deste decreto. 
art. 4º  Não será cobrada taxa pela emissão da carteira de identidade fun-
cional militar ou do cartão de serviço militar inicial.
art. 5º  Em caso de furto ou roubo da carteira de identidade funcional mi-
litar ou do cartão de serviço militar inicial, será necessária a comprovação 
do fato pelo militar para a emissão de novo documento, na forma do regu-
lamento a ser editado no âmbito de cada corporação Militar.
Art. 6º  Os documentos de identificação expedidos pelas Corporações Mi-
litares, anteriormente à vigência deste decreto, têm fé pública e validade 
em todo o território nacional, segundo as condições originalmente previs-
tas, devendo ser substituídos em até 2 (dois) anos pelos modelos constan-
tes do anexo iv deste decreto.
Art. 7º  Os serviços de identificação das Corporações Militares ficam auto-
rizados a emitir os documentos de identificação funcional, nos quais deve-
rá constar a expressa menção ao decreto que fundamenta a emissão do 
documento. 
art. 8º  É facultada às corporações Militares a expedição, em meio eletrô-
nico, com o mesmo modelo e sem prejuízo da expedição em meio físico, da 
carteira de identidade funcional militar e do cartão de serviço militar inicial, 
desde que possível a comprovação eletrônica da veracidade do documento 
por órgão de controle.
art. 9º  os comandantes-Gerais da Polícia Militar do Estado do Pará (PMPa) 
e do corpo de Bombeiros Militar do Pará (cBMPa) regulamentarão, por 
portaria, normas relativas à aquisição, registro, cadastro, trânsito, transfe-
rência, cassação e renovação do Certificado de Registro de Arma de Fogo 
(craf) e do Porte de arma de fogo (Paf), obedecendo às normas federais.
art. 10.  ficam os comandantes-Gerais da Polícia Militar do Estado do Pará 
(PMPa) e do corpo de Bombeiros Militar do Pará (cBMPa) autorizados a 
editar atos complementares necessários à execução deste decreto. 
art. 11.  ficam aprovados, na forma do anexo iv deste decreto, os mode-
los de carteira de identidade funcional militar e do cartão de serviço militar 
inicial.
art. 12.  revoga-se o decreto Estadual nº 1.806, de 25 de julho de 2017.   
art. 13.  Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GovErNo, 6 de abril de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

aNeXo i
esPeciFicaÇÕes e caracterÍsticas da carteira de 

ideNtidade FUNcioNaL MiLitar
i - a carteira de identidade funcional militar será confeccionada no tama-
nho de 86,0 mm de largura por 55 mm de altura, conforme os modelos 
constantes do anexo iv deste decreto, e conterá os seguintes elementos:
a) no anverso:
a.1) armas da república (medindo 9,926 mm de largura e 10,088 mm de 
altura) e o brasão do Estado do Pará em cores reais (medindo 7,939 mm 
de largura e 10,088 mm de altura);
a.2) inscrição “decreto nº 2.280, de 6 de abril de 2022” (fonte arial com ta-
manho de 4,115 pt com o preenchimento de cor preta c:0 M:0 Y:0 K:100); 
a.3) inscrições “rEPÚBlica fEdErativa do Brasil” e “Estado do Pará” 
(fonte arial com tamanho de 5,497 pt com o preenchimento de cor branca 
c:0 M:0 Y:0 K:0); 
a.4) inscrição “PolÍcia Militar” ou “corPo dE BoMBEiros Militar” 
(fonte arial com tamanho de 7,329 pt com o preenchimento de cor branca 
c:0 M:0 Y:0 K:0); 
a.5) inscrição “cartEira dE idENtidadE fUNcioNal Militar” (fonte 
arial com tamanho de 5,497 pt com o preenchimento de cor branca c:0 
M:0 Y:0 K:0);
a.6) nome completo (fonte arial com tamanho de 5,497 pt com o preenchi-
mento de cor preta c:0 M:0 Y:0 K:100);
a.7) cargo (fonte arial com tamanho de 5,497 pt com o preenchimento de 
cor preta c:0 M:0 Y:0 K:100);
a.8) validade (fonte arial com tamanho de 5,497 pt com o preenchimento 
de cor preta c:0 M:0 Y:0 K:100);
a.9) incorporação (fonte arial com tamanho de 5,497 pt com o preenchi-
mento de cor preta c:0 M:0 Y:0 K:100);
a.10) expedição (fonte arial com tamanho de 5,497 pt com o preenchi-
mento de cor preta c:0 M:0 Y:0 K:100);

a.11) cadastro de Pessoas físicas (cPf) (fonte arial com tamanho de 5,497 
pt com o preenchimento de cor preta c:0 M:0 Y:0 K:100);
a.12) matrícula (fonte arial com tamanho de 5,497 pt com o preenchimen-
to de cor preta c:0 M:0 Y:0 K:100);
a.13) rG/PM ou rG/BM (fonte arial com tamanho de 5,497 pt com o pre-
enchimento de cor preta c:0 M:0 Y:0 K:100);
a.14) identificação profissional (fonte Arial com tamanho de 5,497 pt com 
o preenchimento de cor preta c:0 M:0 Y:0 K:100);
a.15) situação atual (fonte arial com tamanho de 5,497 pt com o preenchi-
mento de cor preta c:0 M:0 Y:0 K:100);
a.16) nacionalidade (fonte arial com tamanho de 5,497 pt com o preenchi-
mento de cor preta c:0 M:0 Y:0 K:100);
a.17) Nis/Pis/PasEP (fonte arial com tamanho de 5,497 pt com o preen-
chimento de cor preta c:0 M:0 Y:0 K:100);
a.18) cartão Nacional de saúde (cNs) (fonte arial com tamanho de 5,497 
pt com o preenchimento de cor preta c:0 M:0 Y:0 K:100);
a.19) chip microprocessado de contato e de aproximação;
a.20) seta orientadora;
a.21) brasão da Polícia Militar do Estado do Pará (PMPa) ou do corpo de 
Bombeiros Militar do Pará (cBMPa) em marca d’água;
a.22) assinatura digitalizada e impressa do titular (fonte arial com tama-
nho de 5,497 pt com o preenchimento de cor preta c:0 M:0 Y:0 K:100);
a.23) fotografia digitalizada, em formato 20,048 mm de largura por 25,103 
mm de altura (fonte arial com tamanho de 5,497 pt com o preenchimento 
de cor preta c:0 M:0 Y:0 K:100);
a.24) tarja de rodapé como segurança grafado “PM/Pará/Brasil” ou “cBM/
Pará/Brasil” continuamente do início ao fim (fonte Arial com tamanho de 
3,523 pt com o preenchimento de cor prata); e
a.25) inscrição “válida EM todo tErritÓrio NacioNal” (fonte arial 
com tamanho de 4 pt com o preenchimento de cor branca c:0 M:0 Y:0 
K:0);
b) no verso:
b.1) bandeira do Estado do Pará (medindo 9,544 mm de largura por 6,806 
mm de altura);
b.2) brasão da Polícia Militar do Estado do Pará (PMPa) (medindo 5,792 
mm de largura e 7,792 mm de altura) ou do corpo de Bombeiros Militar do 
Pará (cBMPa) (medindo 7,821 mm de diâmetro);
b.3) Qr code (medindo 18 mm de largura e 18 mm de altura);
b.4) inscrição “PMPa” ou “cBMPa” (fonte arial 10,523 pt com o preenchi-
mento transparente com borda de cor preta c:0 M:0 Y:0 K:100);
b.5) inscrição “oBsErvaÇÃo” (fonte arial 6,71 pt com o preenchimento de 
cor preta c:0 M:0 Y:0 K:100, em negrito);
b.6) inscrição (fonte arial 4 pt com o preenchimento de cor preta c:0 M:0 
Y:0 K:100):
b.6.1) para os militares da ativa: “o titUlar PossUi livrE PortE dE 
arMas dE foGo, coM validadE EM ÂMBito NacioNal, Na forMa da 
lEi E sEUs rEGUlaMENtos, E tEM fraNco acEsso a locais sUJEitos 
À fiscaliZaÇÃo No EXErcÍcio dE sUas atriBUiÇÕEs”; ou
b.6.2) para os militares na inatividade: “o titUlar PossUi livrE PortE 
dE arMas dE foGo, coM validadE EM ÂMBito NacioNal, Na forMa 
da lEi E sEUs rEGUlaMENtos”.
b.7) filiação (fonte Arial com tamanho de 5,5 pt com o preenchimento de 
cor preta c:0 M:0 Y:0 K:100);
b.8) local e data de nascimento (fonte arial com tamanho de 5,5 pt com o 
preenchimento de cor preta c:0 M:0 Y:0 K:100);
b.9) carteira de trabalho e Previdência social (fonte arial com tamanho de 
5,5 pt com o preenchimento de cor preta c:0 M:0 Y:0 K:100);
b.10) série (fonte arial com tamanho de 5,5 pt com o preenchimento de 
cor preta c:0 M:0 Y:0 K:100);
b.11) Uf (fonte arial com tamanho de 5,5 pt com o preenchimento de cor 
preta c:0 M:0 Y:0 K:100);
b.12) fd (fonte arial com tamanho de 5,5 pt com o preenchimento de cor 
preta c:0 M:0 Y:0 K:100);
b.13) rG/Uf (fonte arial com tamanho de 5,5 pt com o preenchimento de 
cor preta c:0 M:0 Y:0 K:100);
b.14) fator rH (fonte arial com tamanho de 5,5 pt com o preenchimento de 
cor preta c:0 M:0 Y:0 K:100);
b.15) Certificado de Reservista (fonte Arial com tamanho de 5,5 pt com o 
preenchimento de cor preta c:0 M:0 Y:0 K:100);
b.16) carteira Nacional de Habilitação (cNH) (fonte arial com tamanho de 
5,497 pt com o preenchimento de cor preta c:0 M:0 Y:0 K:100);
b.17) cvE (fonte arial com tamanho de 5,5 pt com o preenchimento de cor 
preta c:0 M:0 Y:0 K:100);
b.18) título de Eleitor (fonte arial com tamanho de 5,5 pt com o preenchi-
mento de cor preta c:0 M:0 Y:0 K:100);
b.19) zona (fonte arial com tamanho de 5,5 pt com o preenchimento de cor 
preta c:0 M:0 Y:0 K:100);
b.20) seção (fonte arial com tamanho de 5,5 pt com o preenchimento de 
cor preta c:0 M:0 Y:0 K:100);
b.21) doador de órgão (fonte arial com tamanho de 5,5 pt com o preenchi-
mento de cor preta c:0 M:0 Y:0 K:100); 
b.22) registro civil (fonte arial com tamanho de 5,5 pt com o preenchi-
mento de cor preta c:0 M:0 Y:0 K:100);
b.23) craf (fonte arial com tamanho de 5,5 pt com o preenchimento de 
cor preta c:0 M:0 Y:0 K:100);
b.24) local e data de expedição (fonte arial com tamanho de 5,5 pt com o 
preenchimento de cor preta c:0 M:0 Y:0 K:100);
b.25) assinatura do expedidor (fonte arial com tamanho de 5 pt com o 
preenchimento de cor preta c:0 M:0 Y:0 K: 100; 
b.26) impressão digitalizada do dedo indicador direito do identificado ou, 
na sua falta, outra digital especificada no prontuário de identificação em 
formato 15,369 mm de largura por 21,319 mm de altura.
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b.27) tarja de rodapé como segurança grafado “PM/Pará/Brasil” ou 
“CBM/PARÁ/BRASIL” continuamente do início ao fim (fonte Arial com ta-
manho de 3,523 pt com o preenchimento de cor prata); e
b.28) inscrição “válida EM todo tErritÓrio NacioNal” (fonte arial com 
tamanho de 4 pt com o preenchimento de cor branca c:0 M:0 Y:0 K:0).
ii - a inclusão dos dados na carteira de identidade funcional militar dependerá 
exclusivamente da apresentação dos respectivos documentos comprobatórios.
iii - os elementos pré-impressos, no cabeçalho (em negrito) e rodapé, se-
rão gravados na cor branca e os da parte central na cor preta (em negrito), 
e os dados variáveis na cor preta.
iv - a elaboração da carteira de identidade funcional militar terá como base 
um suporte polimérico, em cartão de policarbonato, com gravação a laser, 
cujas características finais de resistência mecânica estejam, no mínimo, de 
acordo com a norma iso iEc 7816-1.
v - a carteira de identidade funcional militar conterá os seguintes elemen-
tos de segurança:
a) no anverso:
a.1) fundo offset numismático com íris e guilhoches e microletras dispos-
tas nas linhas da assinatura do titular e do expedidor;
a.2) imagem estilizada com o símbolo representativo da instituição expe-
didora, aplicada no canto inferior esquerdo, com impressão antiescâner;
a.3) chip microprocessado de contato e de aproximação, com capacidade 
de 72 KB, no mínimo, de memória;
a.4) figura triangular impressa com tinta opticamente variável (OVI), de 
cor verde oliva para policiais militares c:94 M:48 Y:73 K:55 e vermelha 
para bombeiros militares c:0 M:100 Y:100 K:0, colocada à esquerda do 
chip microprocessado; 
a.5) elementos pré-impressos e dados variáveis gravados a laser, entre as 
camadas da carteira, utilizados como a base para confecção, com resolu-
ção igual ou superior a 500 pontos por polegada linear;
a.6) fotografia integrada;
a.7) fluorescência latente;
a.8) impressão com tinta anti-stokes;
a.9) dispositivo opticamente variável (dov);
a.10) imagem latente;
a.11) imagem de segurança oculta;
a.12) microimpressão;
a.13) tinta ultravioleta;
a.14) tinta infravermelha (ir) visível somente sob ação de luz infravermelha; 
a.15) imagem escondida; e
a.16) tarja de rodapé como segurança grafado “PM/Pará/Brasil” ou “cBM/
Pará/Brasil” continuamente do início ao fim; e
b) no verso:
b.1) fundo offset e numismático com íris guilhoches;
b.2) fluorescência latente;
b.3) impressão com tinta anti-stokes;
b.4) imagem latente;
b.5) imagem de segurança oculta;
b.6) microimpressão;
b.7) tinta ultravioleta (Uv);
b.8) tinta infravermelha (ir) visível somente sob a ação de luz infravermelha; e
b.9) imagem escondida.
vi - o chip microprocessado pode ser utilizado para incluir dados que 
complementem a identificação do portador da carteira de identidade fun-
cional militar.

aNeXo ii
esPeciFicaÇÕes e caracterÍsticas do cartÃo 

de serViÇo MiLitar iNiciaL
i - o cartão de serviço militar inicial será confeccionado em espelho de 
papel de 90 g/m² (noventa gramas por metro quadrado), no tamanho de 
86,0 mm de largura por 55 mm de altura, conforme os modelos constantes 
do anexo iv, e conterá os seguintes elementos:
a) no anverso:
a.1) armas da república (medindo 9,926 mm de largura e 10,088 mm de 
altura) e o brasão do Estado do Pará em cores reais (medindo 7,939 mm 
de largura e 10,088 mm de altura);
a.2) inscrição “decreto nº 2.280, de 6 de abril de 2022” (fonte arial com ta-
manho de 4,115 pt com o preenchimento de cor preta c:0 M:0 Y:0 K:100); 
a.3) inscrições “rEPÚBlica fEdErativa do Brasil” e “Estado do Pará” 
(fonte arial com tamanho de 5,497 pt com o preenchimento de cor preta 
c:0 M:0 Y:0 K:100); 
a.4) inscrição “PolÍcia Militar” ou “corPo dE BoMBEiros Militar” 
(fonte arial com tamanho de 7,329 pt com o preenchimento de cor preta 
c:0 M:0 Y:0 K:100); 
a.5) inscrição “cartÃo dE sErviÇo Militar iNicial” (fonte arial com ta-
manho de 5,497 pt com o preenchimento de cor preta c:0 M:0 Y:0 K:100);
a.6) nome completo (fonte arial com tamanho de 5,497 pt com o preenchi-
mento de cor preta c:0 M:0 Y:0 K:100);
a.7) cargo (fonte arial com tamanho de 5,497 pt com o preenchimento de 
cor preta c:0 M:0 Y:0 K:100);
a.8) validade (fonte arial com tamanho de 5,497 pt com o preenchimento 
de cor preta c:0 M:0 Y:0 K:100);
a.9) incorporação (fonte arial com tamanho de 5,497 pt com o preenchi-
mento de cor preta c:0 M:0 Y:0 K:100);
a.10) expedição (fonte arial com tamanho de 5,497 pt com o preenchi-
mento de cor preta c:0 M:0 Y:0 K:100);
a.11) cadastro de Pessoas físicas (cPf) (fonte arial com tamanho de 5,497 
pt com o preenchimento de cor preta c:0 M:0 Y:0 K:100);
a.12) matrícula (fonte arial com tamanho de 5,497 pt com o preenchimen-
to de cor preta c:0 M:0 Y:0 K:100);

a.13) rG/PM ou rG/BM (fonte arial com tamanho de 5,497 pt com o pre-
enchimento de cor preta c:0 M:0 Y:0 K:100);
a.14) identificação profissional (fonte Arial com tamanho de 5,497 pt com 
o preenchimento de cor preta c:0 M:0 Y:0 K:100);
a.15) situação atual (fonte arial com tamanho de 5,497 pt com o preenchi-
mento de cor preta c:0 M:0 Y:0 K:100);
a.16) nacionalidade (fonte arial com tamanho de 5,497 pt com o preenchi-
mento de cor preta c:0 M:0 Y:0 K:100);
a.17) Nis/Pis/PasEP (fonte arial com tamanho de 5,497 pt com o preen-
chimento de cor preta c:0 M:0 Y:0 K:100);
a.18) cartão Nacional de saúde (cNs) (fonte arial com tamanho de 5,497 
pt com o preenchimento de cor preta c:0 M:0 Y:0 K:100);
a.19) brasão da Polícia Militar do Estado do Pará (PMPa) ou do corpo de 
Bombeiros Militar do Pará (cBMPa) em marca d’água;
a.20) assinatura do portador (fonte arial com tamanho de 5,497 pt com o 
preenchimento de cor preta c:0 M:0 Y:0 K:100);
a.21) fotografia do identificado uniformizado, em formato 20,048 mm de 
largura por 25,103 mm de altura, em fundo branco liso (fonte arial com ta-
manho de 5,497 pt com o preenchimento de cor preta c:0 M:0 Y:0 K:100);
a.22) tarja de rodapé como segurança grafado “PM/Pará/Brasil” ou 
“CBM/PARÁ/BRASIL” continuamente do início ao fim (fonte Arial com ta-
manho de 3,523 pt com o preenchimento de cor prata); e
a.23) inscrição “válida EM todo tErritÓrio NacioNal” (fonte arial com 
tamanho de 4 pt com o preenchimento de cor preta c:0 M:0 Y:0 K:100); e
b) no verso, conterá os seguintes elementos:
b.1) bandeira do Estado do Pará (medindo 9,544 mm de largura por 6,806 
mm de altura);
b.2) brasão da Polícia Militar do Estado do Pará (PMPa) (medindo 5,792 
mm de largura e 7,792 mm de altura) ou do corpo de Bombeiros Militar do 
Pará (cBMPa) (medindo 7,821 mm de diâmetro);
b.3) inscrição “PMPa” ou “cBMPa” (fonte arial Black 16 pt com o preenchi-
mento transparente com borda de cor preta c:0 M:0 Y:0 K:100);
b.4) inscrição “oBsErvaÇÃo” (fonte arial 6,71 pt com o preenchimento de 
cor preta c:0 M:0 Y:0 K:100);
b.5) inscrição (fonte arial 4 pt com o preenchimento de cor preta c:0 M:0 
Y:0 K:100): “o titUlar PossUi livrE PortE dE arMas dE foGo, coM 
validadE EM ÂMBito NacioNal, Na forMa da lEi E sEUs rEGUlaMEN-
tos, E tEM fraNco acEsso a locais sUJEitos À fiscaliZaÇÃo No 
EXErcÍcio dE sUas atriBUiÇÕEs”; 
b.6) filiação (fonte Arial com tamanho de 5,5 pt com o preenchimento de 
cor preta c:0 M:0 Y:0 K:100);
b.7) local e data de nascimento (fonte arial com tamanho de 5,5 pt com o 
preenchimento de cor preta c:0 M:0 Y:0 K:100);
b.8) carteira de trabalho e Previdência social (fonte arial com tamanho de 
5,5 pt com o preenchimento de cor preta c:0 M:0 Y:0 K:100);
b.9) série (fonte arial com tamanho de 5,5 pt com o preenchimento de cor 
preta c:0 M:0 Y:0 K:100);
b.10) Uf (fonte arial com tamanho de 5,5 pt com o preenchimento de cor 
preta c:0 M:0 Y:0 K:100);
b.11) fd (fonte arial com tamanho de 5,5 pt com o preenchimento de cor 
preta c:0 M:0 Y:0 K:100);
b.12) rG/Uf (fonte arial com tamanho de 5,5 pt com o preenchimento de 
cor preta c:0 M:0 Y:0 K:100);
b.13) fator rH (fonte arial com tamanho de 5,5 pt com o preenchimento de 
cor preta c:0 M:0 Y:0 K:100);
b.14) Certificado de Reservista (fonte Arial com tamanho de 5,5 pt com o 
preenchimento de cor preta c:0 M:0 Y:0 K:100);
b.15) carteira Nacional de Habilitação (cNH) (fonte arial com tamanho de 
5,497 pt com o preenchimento de cor preta c:0 M:0 Y:0 K:100);
b.16) cvE (fonte arial com tamanho de 5,5 pt com o preenchimento de cor 
preta c:0 M:0 Y:0 K:100);
b.17) título de Eleitor (fonte arial com tamanho de 5,5 pt com o preenchi-
mento de cor preta c:0 M:0 Y:0 K:100);
b.18) zona (fonte arial com tamanho de 5,5 pt com o preenchimento de cor 
preta c:0 M:0 Y:0 K:100);
b.19) seção (fonte arial com tamanho de 5,5 pt com o preenchimento de 
cor preta c:0 M:0 Y:0 K:100);
b.20) doador de órgão (fonte arial com tamanho de 5,5 pt com o preenchi-
mento de cor preta c:0 M:0 Y:0 K:100); 
b.21) registro civil (fonte arial com tamanho de 5,5 pt com o preenchi-
mento de cor preta c:0 M:0 Y:0 K:100);
b.22) craf (fonte arial com tamanho de 5,5 pt com o preenchimento de 
cor preta c:0 M:0 Y:0 K:100);
b.23) local e data de expedição (fonte arial com tamanho de 5,5 pt com o 
preenchimento de cor preta c:0 M:0 Y:0 K:100); 
b.24) assinatura do expedidor;
b.25) impressão digitalizada do dedo indicador direito do identificado ou, 
na sua falta, outra digital especificada no prontuário de identificação em 
formato 15,369 mm de largura por 21,319 mm de altura;
b.26) tarja de rodapé como segurança grafado “PM/Pará/Brasil” ou 
“CBM/PARÁ/BRASIL” continuamente do início ao fim (fonte Arial com ta-
manho de 3,523 pt com o preenchimento de cor prata); e
b.27) inscrição “válida EM todo tErritÓrio NacioNal” (fonte arial com 
tamanho de 4 pt com o preenchimento de cor preta c:0 M:0 Y:0 K:100).
ii - o cartão de serviço militar inicial será emitido pela respectiva corpo-
ração Militar na qual o aluno foi incorporado para o curso de formação e 
adaptação, cabendo a ela manter o controle do mesmo.
iii - a inclusão dos dados no cartão de serviço militar inicial dependerá ex-
clusivamente da apresentação dos respectivos documentos comprobatórios.
iv - os elementos pré-impressos, no cabeçalho (em negrito) e rodapé, se-
rão gravados na cor branca e os da parte central na cor preta (em negrito), 
e os dados variáveis na cor preta.
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aNeXo iii
esPeciFicaÇÕes tÉcNicas dos disPositiVos eLetrÔNicos 

eMBarcados Na carteira de ideNtidade FUNcioNaL 
MiLitar (cHiPs de coNtato e seM coNtato)

i - serão inseridos dois chips na carteira de identidade funcional militar, um 
sem contato e outro com contato, este para questões de PKI certifi cação 
digital e suporte a multiaplicação.
II - São as seguintes as especifi cações do chip sem contato:
a) seguir as recomendações de interfaces (iso/iEc 14443a), transmissão de 
dados sem contato e suprimento de energia (sem necessidade de bateria);
b) operação à distância: até 100 mm;
c) frequência de operação: 13.56 MHz;
d) transferência de dados: 106 kB/s;
e) anticolisão verdadeira;
f) EEProM no mínimo de 1 (um) kB;
g) tempo de retenção de dados de até 10 (dez) anos;
h) suporte de gravação de 100.000 (cem mil) ciclos;
i) encriptação (crypto1);
j) conjunto individual de duas chaves por setor (por aplicação) com deri-
vação de chaves;
k) número serial único para cada módulo de chip; e
l) suporte à multiaplicação com chaves individuais para acesso dos setores de EEProM.
III - São as seguintes as especifi cações do chip com contato:
a) características eletromagnéticas, químicas, físicas, mecânicas e de orde-
namento lógico de acordo com as recomendações:
b) iso/iEc 7816 - Identifi cation Cards, integrated circuit cards; e
c) iso/iEc 19784 - information technology.
iv - as características e recomendações físicas em relação à luz ultraviole-
ta, raios-X, superfície de contato, resistência mecânica e elétrica, interfe-
rência eletromagnética, estática, temperatura de operação, torção e fl exi-
bilidade do chip com contato devem estar no formato da iso/iEc 7816-1, 
iso/iEc 7810 e iso/iEc 10373.
v - as características de dimensão e acoplamento elétrico devem seguir as 
normas estabelecidas na iso/iEc 7816-2.
vi - as normas em relação a sinais e protocolos de transmissão sobre con-
tatos elétricos, classes de operação (a, B e c, o chip deve suportar mais 
de uma classe; o cartão não deve fi car inoperável caso seja aplicada uma 
classe não suportada por esse), sinal de reset e clock, i/o, devem estar 
de acordo com o estabelecido na iso/iEc 7816-3.
vii - os procedimentos operacionais, tais quais de ativação, seleção de 
classe e reset, seleção de transmissão e protocolos, clock stop e desa-
tivação, devem estar de acordo com o estabelecido na iso/iEc 7816-3.
viii - as características assíncronas sobre EtU, frame de transmissão, 
erros do sinal e pergunta/resposta devem seguir as normas estabelecidas 
na iso/iEc 7816-3.
iX - os parâmetros e escolha do protocolo de transmissão t=0 (half-du-
plex transmission) e t=1 (half-duplex transmission blocks) devem 
conter todas as normas e regras dispostas na iso/iEc 7816-3.
X - os padrões estabelecidos na iso/iEc 7816-4 para interoperabilidade en-
tre os dispositivos leitores e o chip devem ser seguidos, assim como os co-
mandos básicos de reading, writing e updating, para comunicação entre os 
dispositivos de todas as empresas que fornecem esse tipo de solução.
Xi - as normas estabelecidas para os procedimentos de registro (rid) 
devem seguir a norma iso/iEc 7816-5.
Xii - os padrões estabelecidos nas iso/iEc 7816-6, iso/iEc 7816-7 e 
ISO/IEC 7816-8 sobre as defi nições da transferência física e dados ope-
racionais (seleção do protocolo de transmissão t=0 e t=1, o chip deve 
suportar os dois - não simultaneamente), comandos de interoperabilidade 
para dispositivos de leitura e questões sobre o controle da segurança do 
chip, principalmente em relação aos algoritmos de criptografi a que podem 
ser usados, devem ser obedecidos para o chip com contato.
Xiii - a arquitetura do chip com contato deve conter:
a) pelo menos 100.000 (cem mil) ciclos leitura/escrita sem erros; e
b) capacidade para retenção dos dados de até 10 (dez) anos.
Xiv - o fornecedor do chip com contato deverá disponibilizar a especifi -
cação do sistema operacional embarcado, detalhando o tipo de sistema 
operacional, as interfaces de entrada e saída de dados e rotinas internas 
do sistema operacional, observadas as seguintes exigências:
a) suporte a 3dEs e aEs;
b) EEProM de, no mínino, 72 kB; e
c) suporte a multiaplicação conforme tabelas 1 e 2.
Xv - o sistema cartão/chip deve possuir homologação da icP-Brasil para as 
questões do certifi cado digital, assim como contemplar todos padrões para 
algoritmos criptográfi cos vigentes (mínimo RSA 2048 ou superior, como ECD-
sa) e de hash (mínimo sHa, família 2) determinadas pela icP-Brasil.
Xvi - as considerações relatadas abrangem somente aspectos técnicos bási-
cos da arquitetura do chip com contato, estabelecidos em normas técnicas.

tabela 1
tabela de aplicação dos chips da carteira de identidade Funcional Militar

interface aplicação Finalidade serviço objetos exter-
nos necessários

condições para 
acesso ao serviço

sem 
contato

aplicação
sem contato cartão

controle de acesso; 
leitor de chip sem 

contato

com 
contato

aplicação
com contato

autenticação 
do cartão e 
identifi cação 
do portador

leitura dos dados de controle do car-
tão, autenticação eletrônica dos dados 

(verifi cação se não é falso)
cartão

Leitura de dados de identifi cação do 
portador cartão autenticação do 

portador

aplicação 
icP-Brasil

Utilização 
de chaves e 
certifi cados 

digitais 
icP- Brasil

Uso de chaves icP-Brasil: propiciar 
ao portador a utilização de sua chave 
privada em atividades de autenticação 
e de assinatura digital na icP-Brasil.

cartão autenticação do 
portador

Leitura de certifi cados digitais, utiliza-
ção do certifi cado digital em sistemas 

computacionais para autenticação, 
assinatura digital, sigilo de dados, 

entre outros.

cartão

tabela 2
tabela de objetos eletrônicos presentes nos chips da carteira de 
identidade Funcional Militar

interface aplicação objetos descrição
sem contato controle de acesso

com contato icP-Brasil Certifi cado digital Cadeia de certifi cados digitais associada ao certifi cado 
de assinatura do portador

A geração e armazenamento do certifi cado digital de 
assinatura e da cadeia de certifi cação são de responsa-

bilidade da autoridade certifi cadora (AC)
chave privada de assina-

tura do portador chave privada de assinatura do portador

a geração do par de chaves assimétricas de assinatura 
é de responsabilidade do portador

a geração das chaves assimétricas de autenticação 
do cartão é realizada de forma que seja gerada pelo 

próprio cHiP do cartão
a chave pública é exportada, porém, a chave privada 

nunca é exportada do cartão
PiN de uso da chave 

privada
PiN para autorização de uso da chave privada de 

assinatura, gerado pelo usuário

aNeXo iV
ModeLos de carteira de ideNtidade FUNcioNaL MiLitar 
e de cartÃo de serViÇo MiLitar iNiciaL
1 - PoLÍcia MiLitar do estado do ParÁ (PMPa)
a) carteira de ideNtidade FUNcioNaL MiLitar
a.1) Para MiLitares da atiVa
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a.2) Para MilitarEs Na iNatividadE (vEtEraNos)

 

a.2.1) as mudanças constantes nesta carteira são apenas no item “situa-
ção atual” no anverso e no campo “oBsErvaÇÃo” no verso.

a.3) ElEMENtos dE sEGUraNÇa da cartEira dE idENtidadE fUNcio-
Nal Militar

1 - armas da república em policromia
2 - Brasão do Estado do Pará estilizado em policromia 
3 - chip de contato
4 - fundo geométrico e numérico, contendo imagem do brasão da Polícia 
Militar do Estado do Pará (PMPa) incorporado ao fundo
5 - Microletra positiva
6 - área para gravação de dados, foto imagem fantasma a laser  
7 - Bandeira do Estado do Pará estilizada com tinta antiescâner (irides-
cente)
8 - Brasão da Polícia Militar do Estado do Pará (PMPa) estilizado com tinta 
antiescâner (iridescente)
9 - código de barras bidimensional, no padrão Qrcode (Quick response), 
a ser impresso em espaço reservado
10 - Tinta de verifi cação ótica (OVI), impressa em serigrafi a, com variação 
preto/branco
11 - Biometria digital a laser

B) cartÃo dE sErviÇo Militar iNicialB) cartÃo dE sErviÇo Milita
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B.1) os elementos de segurança são os mesmos discriminados na carteira 
de identidade funcional militar, à exceção do chip de segurança, pois este 
cartão será confeccionado em papel.

2 - corPo de BoMBeiros MiLitar do ParÁ
a) carteira de ideNtidade FUNcioNaL MiLitar
a.1) Para MiLitares da atiVa

a.2) Para MilitarEs Na iNatividadE (vEtEraNos)a.2) Para MilitarEs Na iNatividadE (vEtEraNos)

a.2.1) as mudanças constantes nesta carteira são apenas no item “situa-
ção atual” no anverso e no campo “oBsErvaÇÃo” no verso.
a.3) ElEMENtos dE sEGUraNÇa da cartEira dE idENtidadE fUNcio-
Nal Militar
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1 - armas da república em policromia
2 - Brasão do Estado do Pará estilizado em policromia
3 - chip de contato
4 - fundo geométrico e numérico, contendo imagem do brasão do corpo de 
Bombeiros Militar do Pará (cBMPa) incorporado ao fundo
5 - Microletra positiva
6 - área para gravação de dados, foto imagem fantasma a laser  
7 - Bandeira do Estado do Pará estilizada com tinta antiescâner (irides-
cente)
8 - Brasão do corpo de Bombeiros Militar do Pará (cBMPa) estilizado com 
tinta antiescâner (iridescente)
9 - código de barras bidimensional, no padrão Qrcode (Quick response), 
a ser impresso em espaço reservado
10 - Tinta de verifi cação ótica (OVI), impressa em serigrafi a, com variação 
preto/branco
11 - Biometria digital a laser
B) cartÃo dE sErviÇo Militar iNicial

B.1) os elementos de segurança são os mesmos discriminados na carteira 
de identidade funcional militar, à exceção do chip de segurança, pois este 
cartão será confeccionado em papel.

Protocolo: 782232

decreto Nº 2.281, de 6 de aBriL de 2022
altera e revoga dispositivos do decreto Estadual nº 1.942, de 21 de outubro 
de 2021, que regulamenta o § 5º do art. 9º da lei Estadual nº 9.048, de 29 
de abril de 2020, que dispõe sobre o comitê Gestor do sistema Estadual 
sobre Mudanças climáticas (coGEs-clima), e dá outras providências.
o GovErNador do Estado do Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, inciso iii, da constituição Estadual, e
considerando a necessidade de alterar a composição do comitê Gestor do 
sistema Estadual sobre Mudanças climáticas (coGEs-clima), diante dos 
objetivos da Política Estadual sobre Mudanças climáticas do Pará (PEMc/
Pa), prevista na lei Estadual nº 9.048, de 29 de abril de 2020,
d E c r E t a:
art. 1º  o decreto Estadual nº 1.942, de 21 de outubro de 2021, passa a 
vigorar com a seguinte redação:
“art. 6º  ..............................
i - ........................................
a) titular: secretaria de Estado de desenvolvimento agropecuário e da 
Pesca (sEdaP);
1º suplente: instituto de terras do Pará (itErPa);
2º suplente: Empresa de assistência técnica e Extensão rural do Estado 
do Pará (EMatEr/Pa);
b) titular: secretaria de Estado de desenvolvimento Econômico, Mineração 
e Energia (sEdEME);
1º suplente: companhia de desenvolvimento Econômico do Pará (codEc);
.........................................
f) titular: secretaria de Estado de Meio ambiente e sustentabilidade 
(sEMas);
1º suplente: instituto de desenvolvimento florestal e da Biodiversidade do 
Estado do Pará (idEflor-Bio);

g) titular: secretaria de Estado de ciência, tecnologia, Educação superior, 
Profi ssional e Tecnológica (SECTET);
1º suplente: fundação amazônia de amparo a Estudos e Pesquisas 
(faPEsPa); e
h) titular: secretaria de Estado de segurança Pública e defesa social (sEGUP);
1º suplente: corpo de Bombeiros Militar do Pará (cBMPa).
.........................................”.
art. 2º  revogam-se as alíneas “c”, “d” e “e” do inciso i do caput do art. 
6º do decreto Estadual nº 1.942, de 2021.
art. 3º  Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GovErNo, 6 de abril de 2022.    

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado 

Protocolo: 782234

decreto de 6 de aBriL de 2022
o GovErNador do Estado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, inciso iii, da constituição Estadual, e 
Considerando a ordem de classifi cação dos candidatos aprovados no Con-
curso Público c-177 do departamento de trânsito do Estado do Pará - 
DETRAN, cujo resultado foi homologado e publicado no Diário Ofi cial do 
Estado nº 34.425 de 3 de dezembro de 2020;
considerando as informações e os documentos constantes no Processo nº. 2022/85444,
r E s o l v E:
art. 1º Nomear, de acordo com o art. 34, §1º, da constituição Estadual, 
combinado com o art. 6º, inciso i, da lei n. 5.810, de 24 de janeiro de 
1994, os candidatos constantes deste decreto para exercerem, em virtude 
de aprovação em concurso público, o cargo a seguir discriminado, com 
lotação no departamento de trânsito do Estado do Pará - dEtraN.
carGo: aGENtE dE fiscaliZaÇÃo dE trÂNsito
rafaEl dE alENcar dorN
EdilENE dE soUsa MartiNs
art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GovErNo, 6 dE aBril dE 2022.

HeLder BarBaLHo 
Governador do Estado

decreto de 6 de aBriL de 2022
o GovErNador do Estado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, incisos iii e v, da constituição Estadual, e
considerando o disposto no §2º do art. 86 da lei nº 6.182, de 30 de de-
zembro de 1998; 
considerando as informações e os documentos constantes do Processo nº 
2022/193511,
r E s o l v E:
art. 1º reconduzir o Procurador do Estado JosÉ aUGUsto frEirE fiGUEi-
rEdo para desempenhar suas funções junto às câmaras de Julgamento do 
tribunal administrativo de recursos fazendários (tarf). 
art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos a 3 de fevereiro de 2022. 
Palácio do GovErNo, 6 dE aBril dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 6 de aBriL de 2022
o GovErNador do Estado do Pará, usando das atribuições que lhe 
são conferidas pelo art. 135, inciso iii, da constituição do Estado do Pará;
considerando o disposto no art. 4º do decreto Estadual nº 929, de 24 de 
abril de 2008, com as alterações implementadas pelo decreto Estadual nº 
1.286, de 15 de maio de 2015;
considerando as informações constantes no Processo nº 2022/189514;
r E s o l v E:
art.1° Exonerar do conselho Estadual de segurança alimentar e Nutricio-
nal sustentável – coNsEaNs/Pa, os representantes a seguir relacionados:
rEPrEsENtaNtEs da sociEdadE civil
representantes de conselhos de classe
titular: Elizabeth do socorro rezende ferreira alves (conselho regional de 
Nutricionistas da 7° região – crN/7)
suplente: Maria Emilia da silva Machado (conselho regional de Nutricio-
nistas da 7° região – crN/7)
art. 2° Nomear para o conselho Estadual de segurança alimentar e Nutricio-
nal sustentável – coNsEaNs/Pa, os representantes a seguir relacionados:
rEPrEsENtaNtEs da sociEdadE civil
representantes de conselhos de classe
titular: Yonah lêda vieira figueira (conselho regional de Nutricionistas da 
7° região – crN/7)
suplente: Keilla sulivan Bezerra de souza (conselho regional de Nutricio-
nistas da 7° região – crN/7)
art. 3º os membros ora nomeados, cumprirão o restante do mandato de 
seus antecessores, a contar da data da publicação deste decreto.
art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos a 3 de janeiro de 2022. 
Palácio do GovErNo, 6 dE aBril dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado
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decreto
o GovErNador do Estado rEsolvE:
autorizar Karla lEssa BENGtsoN, Presidente do instituto de desenvol-
vimento florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará - idEflor-Bio, a 
se ausentar de suas funções, no período de 4 a 18 de maio 2022, em gozo 
de férias regulamentares, referentes ao exercício 2020, devendo responder 
pelo expediente do órgão, na ausência da titular, fErNaNda caridadE 
fErrEira da GaMa, chefe de Gabinete.
Palácio do GovErNo, 6 dE aBril dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto
o GovErNador do Estado rEsolvE:
autorizar alBErto HENriQUE tEiXEira dE Barros, Presidente da fun-
dação ParáPaZ, a se ausentar de suas funções, no período de 1º a 30 de 
julho de 2022, em gozo de férias regulamentares, referentes ao período 
aquisitivo de 2021/2022, devendo responder pelo expediente do Órgão, no 
impedimento do titular, a servidora aNa PaUla liMa dE olivEira.
Palácio do GovErNo, 6 dE aBril dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto
o GovErNador do Estado rEsolvE:
exonerar, de acordo com o art. 60, inciso i, da lei nº. 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994, combinado com a lei nº. 7.543, de 20 de julho de 2011, 
rafaElla NEvEs dE liMa do cargo em comissão de assessor Especial i, a 
contar de 22 de março de 2022.
Palácio do GovErNo, 6 dE aBril dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado 

decreto
o GovErNador do Estado rEsolvE:
nomear, de acordo com o art. 60, inciso i, da lei nº. 5.810, de 24 de janei-
ro de 1994, combinado com a lei nº. 7.543, de 20 de julho de 2011, raYa-
NE oHaNNa soUto silva para exercer o cargo em comissão de assessor 
Especial i, a contar de 22 de março de 2022.
Palácio do GovErNo, 6 dE aBril dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado 

decreto
o GovErNador do Estado rEsolvE:
exonerar, de acordo com o art. 60, inciso i, da lei nº. 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994, combinado com a lei nº. 7.543, de 20 de julho de 2011, 
rita dE cássia saNtos dos saNtos do cargo em comissão de assessor 
Especial i, a contar de 31 de março de 2022.
Palácio do GovErNo, 6 dE aBril dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado 

decreto
o GovErNador do Estado rEsolvE:
nomear, de acordo com o art. 60, inciso i, da lei nº. 5.810, de 24 de ja-
neiro de 1994, combinado com a lei nº. 7.543, de 20 de julho de 2011, 
WÂNia dorotÉa GoMEs Garcia para exercer o cargo em comissão de 
assessor Especial i, a contar de 1º de abril de 2022.
Palácio do GovErNo, 6 dE aBril dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado 

decreto
o GovErNador do Estado rEsolvE:
exonerar, de acordo com o art. 60, inciso i, da lei nº. 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994, combinado com a lei nº. 7.543, de 20 de julho de 2011, 
GEorGE Elias alvEs rEis do cargo em comissão de assessor Especial ii.
Palácio do GovErNo, 6 dE aBril dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado 

decreto
o GovErNador do Estado rEsolvE:
nomear, de acordo com o art. 6º, inciso ii, da lei nº. 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994, combinado com a lei nº. 7.543, de 20 de julho de 2011, 
carlos EdUardo coNtENtE PErEira da costa para exercer o cargo 
em comissão de assessor Especial ii. 
Palácio do GovErNo, 6 dE aBril dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 6 de aBriL de 2022
o GovErNador do Estado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, inciso v, da constituição Estadual, e
coNsidEraNdo os termos do Processo nº. 2022/361690,
r E s o l v E:
art. 1º. Exonerar, de acordo com o art. 60, inciso i, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994, viviaNE Mara NoGUEira cUNHa do cargo em comis-
são de chefe de Gabinete do diretor-Geral, código GEP-das-011.4, com 
lotação no Hospital ophir loyola, a contar de 1° de abril de 2022.
art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GovErNo, 6 dE aBril dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 6 de aBriL de 2022
o GovErNador do Estado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, inciso v, da constituição Estadual, e
coNsidEraNdo os termos do Processo nº. 2022/361690,
r E s o l v E:
art. 1º. Exonerar, de acordo com o art. 60, inciso i, da lei nº. 5.810, de 
24 de janeiro de 1994, lYaNNE silva soUZa do cargo em comissão de 
coordenador do centro de cardiologia clinica, código GEP-das-011.4, com 
lotação no Hospital ophir loyola, a contar de 1° de abril de 2022.
art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GovErNo, 6 dE aBril dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 6 de aBriL de 2022
o GovErNador do Estado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, inciso v, da constituição Estadual, e
coNsidEraNdo os termos do Processo nº. 2022/361690,
r E s o l v E:
art. 1º. Nomear, de acordo com o art. 6º, inciso ii, da lei nº. 5.810, de 
24 de janeiro de 1994, viviaNE Mara NoGUEira cUNHa para exercer o 
cargo em comissão coordenador do centro de cardiologia clínica, código 
GEP-das-011.4, com lotação no Hospital ophir loyola, a contar de 1° de 
abril de 2022.
art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GovErNo, 6 dE aBril dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 6 de aBriL de 2022
o GovErNador do Estado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, inciso v, da constituição Estadual, e
r E s o l v E:
art. 1º. Exonerar, de acordo com o art. 60, inciso i, da lei nº. 5.810, de 
24 de janeiro de 1994, JosElia Maria rEis rodriGUEs do cargo em 
comissão de Chefia de Gabinete, código GEP-DAS-011.4, com lotação na 
fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar vianna, a contar de 
31 de março de 2022. 
art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GovErNo, 6 dE aBril dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 6 de aBriL de 2022
o GovErNador do Estado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, inciso v, da constituição Estadual, e
r E s o l v E:
art. 1º. Nomear, de acordo com o art. 6º, inciso ii, da lei nº. 5.810, de 
24 de janeiro de 1994, Maria do PErPEtUo socorro saNtiaGo silva 
NASCIMENTO para exercer o cargo em comissão de Chefia de Gabinete, 
código GEP-das-011.4, com lotação na fundação Pública Estadual Hospital 
de clínicas Gaspar vianna, a contar de 31 de março de 2022. 
art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GovErNo, 6 dE aBril dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto
o GovErNador do Estado rEsolvE:
nomear, de acordo com o art. 6º, inciso ii, da lei nº. 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994, oriNEtE da silva cardoso para exercer o cargo em 
comissão de Gerentes de Grupos técnicos, código GEP-das-011.2, com 
lotação na fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar vianna.
Palácio do GovErNo, 6 dE aBril dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto
o GovErNador do Estado rEsolvE:
exonerar, a pedido, de acordo com o art. 60, inciso ii, da lei nº. 5.810, 
de 24 de janeiro de 1994, sHEila cristiNa dos saNtos rodriGUEs 
do cargo em comissão de Gerentes de Grupos técnicos, código GEP-
das-011.2, com lotação na fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar vianna. 
Palácio do GovErNo, 6 dE aBril dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto
o GovErNador do Estado rEsolvE:
nomear, de acordo com o art. 6º, inciso ii, da lei nº. 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994, JoÃo victor Barata Bastos para exercer o cargo em 
comissão de Gerentes de Grupos técnicos, código GEP-das-011.2, com 
lotação na fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar vianna.
Palácio do GovErNo, 6 dE aBril dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado
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decreto
o GovErNador do Estado rEsolvE:
nomear, de acordo com o art. 135, inciso v, da constituição Estadual, com-
binado com o decreto nº 1.959, de 28 de outubro de 2021, BrUNo cHa-
vEs alvEs para exercer o cargo de secretário adjunto de centro regional, 
com lotação no centro regional de Governo do sudeste do Pará.
Palácio do GovErNo, 6 dE aBril dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto
o GovErNador do Estado rEsolvE:
exonerar, de acordo com a lei nº. 7.584, de 28 de dezembro de 2011, 
combinado com o art. 3º, § 2º, do decreto nº. 1.250, de 20 de março de 
2015, diJoNY dE olivEira riBEiro do cargo em comissão de coman-
dante de aeronave ii, com lotação na secretaria de Estado de segurança 
Pública e defesa social, a contar de 1º de abril de 2022.
Palácio do GovErNo, 6 dE aBril dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto
o GovErNador do Estado rEsolvE:
exonerar, de acordo com o art. 135, inciso v, da constituição Estadual, 
combinado com a lei nº. 7.584, de 28 de dezembro de 2011, JosEMar 
dos saNtos Paiva do cargo em comissão de co-Piloto de aeronave, com 
lotação na secretaria de Estado de segurança Pública e defesa social, a 
contar de 1º de abril de 2022. 
Palácio do GovErNo, 6 dE aBril dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto
o GovErNador do Estado rEsolvE:
nomear, de acordo com a lei nº. 7.584, de 28 de dezembro de 2011, 
combinado com o art. 3º, § 2º, do decreto nº. 1.250, de 20 de março de 
2015, diJoNY dE olivEira riBEiro no cargo em comissão de co-Piloto 
de aeronave, com lotação na secretaria de Estado de segurança Pública e 
defesa social, a contar de 1º de abril de 2022.
Palácio do GovErNo, 6 dE aBril dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto
o GovErNador do Estado rEsolvE:
nomear, de acordo com a lei nº. 7.584, de 28 de dezembro de 2011, 
combinado com o art. 3º, § 2º, do decreto nº. 1.250, de 20 de março de 
2015, JosEMar dos saNtos Paiva para exercer o cargo em comissão 
de comandante de aeronave ii, com lotação na secretaria de Estado de 
segurança Pública e defesa social, 1º de abril de 2022.
Palácio do GovErNo, 6 dE aBril dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 6 de aBriL de 2022
o GovErNador do Estado do Pará, usando das atribuições que lhe 
são conferidas pelo art. 135, incisos iii e X, da constituição do Estado, e
considerando o disposto no art. 88, §1°, inciso ili, “i” c/c o art. 90, ambos 
da lei Estadual n° 5.251, de 31 de julho de 1985;
considerando as informações constantes no Processo n° 2022/307283;
r E s o l v E:
art. 1° fica agregado o MaJ QoPM rG 35472 MarcEliNo da silva aN-
dradE, em razão de se encontrar custodiado preventivamente à disposi-
ção da Justiça do Estado do Pará..
art. 2° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos a 15 de março de 2022.
Palácio do GovErNo, 6 dE aBril dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 6 de aBriL de 2022
Excepciona do decreto nº 11, de 24 de janeiro de 2019, que revogou a 
cessão de servidores ocupantes dos cargos de Professor e de Especialista 
em Educação a outros Órgãos e/ou entes da administração Pública Muni-
cipal, Estadual e federal.
o GovErNador do Estado do Pará, no uso das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso v, da constituição Estadual e na forma prevista 
no parágrafo único do art. 2º do decreto nº 11, de 24 de janeiro de 2019, e
considerando as informações constantes no Processo nº 2021/1014054,
d E c r E t a:
art. 1º fica excepcionada a cessão do servidor clÉcio BarBosa do Nas-
ciMENto, ocupante do cargo de Professor classe i, matrícula funcional nº 
57203173-1, no interesse do respectivo Órgão e do serviço Público.
art. 2º compete à secretária de Estado de Educação editar os atos neces-
sários à fiel execução deste Decreto, para efetivação da cessão do supraci-
tado servidor, conforme dispõe o decreto nº 11, de 24 de janeiro de 2019. 
art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GovErNo, 6 dE aBril dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 6 de aBriL de 2022
Excepciona do decreto nº 11, de 24 de janeiro de 2019, que revogou a 
cessão de servidores ocupantes dos cargos de Professor e de Especialista 
em Educação a outros Órgãos e/ou entes da administração Pública Muni-
cipal, Estadual e federal.
o GovErNador do Estado do Pará, no uso das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso v, da constituição Estadual e na forma prevista 
no parágrafo único do art. 2º do decreto nº 11, de 24 de janeiro de 2019, e
considerando as informações constantes no Processo nº 2021/1483756,
d E c r E t a:
art. 1º fica excepcionada a cessão do servidor aNtoNio cÉsar Matias 
dE liMa, ocupante do cargo de Professor classe iii, matrícula funcional nº 
5349001-3, no interesse do respectivo Órgão e do serviço Público.
art. 2º compete à secretária de Estado de Educação editar os atos neces-
sários à fiel execução deste Decreto, para efetivação da cessão do supraci-
tado servidor, conforme dispõe o decreto nº 11, de 24 de janeiro de 2019. 
art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GovErNo, 6 dE aBril dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

Protocolo: 782239

errata
o decreto Nº 2.259, de 28 de MarÇo de 2022, publicado no 
Diário Oficial do Estado n.º 34.911, de 29 de março de 2022, página 
7, no art. 4º:
onde se lê: “ii - os itens 43, [...] de 1º de abril de 2007.”;
leia-se: ““ii - os itens 43, [...] de 1º de abril de 2017.”.

Protocolo: 782227

d e c r e t o Nº 2276, de 6 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$ 14.436.730,98 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$ 14.436.730,98 (Quatorze Milhões, 
Quatrocentos e trinta e seis Mil, setecentos e trinta reais e Noventa e oito 
centavos), para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

041020212614178651 - tJE-frJ 0318 449052 3.829.800,00
041020212614178652 - tJE-frJ 0318 449052 530.280,00
041020212614178653 - tJE-frJ 0318 449052 1.531.920,00
291012678214867505 - sEtraN 0326 444042 5.929.734,58
802010412212978338 - arcoN 0661 339030 26.000,00
802010412212978338 - arcoN 0661 339033 63.000,00
802010412212978338 - arcoN 0661 339037 236.000,00
802010412212978338 - arcoN 0661 339039 180.000,00
802010412212978338 - arcoN 0661 339040 144.000,00
802010412615088238 - arcoN 0661 339140 56.000,00
802012678214868696 - arcoN 0661 339040 180.000,00

901011030215078288 - fEs 0386 334041 629.996,40
951012645114897647 - NGtM 0331 449051 1.100.000,00

total 14.436.730,98

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, 6 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 2277, de 6 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$ 13.994.227,32 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$ 13.994.227,32 (treze Milhões, 
Novecentos e Noventa e Quatro Mil, duzentos e vinte e sete reais e trinta 
e dois centavos), para atender à programação abaixo:
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r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

071011545114897645 - sEdoP 0130 449051 2.049.183,68

081012781314998796 - sEEl 0101 335041 1.500.000,00

542010830215088888 - iasEP 0301 339092 10.000.000,00

901011030215078289 - fEs 0301 449051 445.043,64

total 13.994.227,32

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

071011751214897480 - sEdoP 0130 449051 2.049.183,68

691012369514988793 - sEtUr 0301 445085 10.445.043,64

911022884600008590 - Enc. sEPlad-Pl 0101 339039 1.500.000,00

total 13.994.227,32

art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GovErNo, 6 de abril de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

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

Protocolo: 782235

CASA CIVIL DA GOVERNADORIA

.

Portaria N° 542/2022-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 artigos 81 e 83 da lei nº  5.810, de 24 
janeiro de 1994 e ainda o laudo Médico nº 87.481, de 15/03/2022 ;
coNsidEraNdo o processo nº 2022/202779, de 17/02/2022.
rEsolvE:
Prorrogar por 60 (sessenta) dias a licença saúde da servidora EdNa Ma-
ria saNtaNa JardiM, id. funcional nº 37729/1, ocupante do cargo de 
assistente administrativo, lotada na casa civil da Governadoria do Estado, 
no período de 14/01/2022 a 14/03/2022. 
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
casa civil da GovErNadoria, 06 de abril de 2022.
lUciaNa BitENcoUrt soarEs
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 782237

Portaria Nº 434/2022-ccG, de 6 de aBriL de 2022
o cHEfE da casa civil da GovErNadoria do Estado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNsidEraNdo os termos do Processo nº. 2022/409481,
r E s o l v E:
nomear JosÉ fErrEira salEs para exercer o cargo em comissão de co-
ordenador de análise, código GEP-das-011.4, com lotação na casa Militar 
da Governadoria do Estado, a contar de 1° de abril de 2022.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
casa civil da GovErNadoria do Estado, 6 dE aBril dE 2022.
lUiZiEl GUEdEs
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 435/2022-ccG, de 6 de aBriL de 2022
o cHEfE da casa civil da GovErNadoria do Estado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNsidEraNdo os termos do Processo nº. 2022/403113,
r E s o l v E:
i. exonerar GaBriEl riBEiro GUiMaraEs do cargo em comissão de Ge-
rente de apoio a ações Estratégicas, código GEP-das-011.3, com lotação 
na secretaria Estratégica de Estado de articulação da cidadania, a contar 
de 4 de abril de 2022.

ii. nomear Elias KlEliNGtoN lEocadio rodriGUEs da silva para 
exercer o cargo em comissão de Gerente de apoio e ações Estratégicas, 
código GEP-das-011.3, com lotação na secretaria de Estado de secretaria 
Estratégica de Estado de articulação da cidadania, a contar de 4 de abril 
de 2022.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
casa civil da GovErNadoria do Estado, 6 dE aBril dE 2022.
lUiZiEl GUEdEs
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 436/2022-ccG, de 6 de aBriL de 2022
o cHEfE da casa civil da GovErNadoria do Estado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, 
r E s o l v E:
exonerar aNtoNio GoMEs da rocHa do cargo em comissão de assistente 
técnico i, código GEP-das-012.4, com lotação na secretária Extraordiná-
ria de Estado, a contar de 6 de abril de 2022.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
casa civil da GovErNadoria do Estado, 6 dE aBril dE 2022.
lUiZiEl GUEdEs
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 437/2022-ccG, de 6 de aBriL de 2022
o cHEfE da casa civil da GovErNadoria do Estado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011,
coNsidEraNdo os termos do Processo nº. 2022/416779,
r E s o l v E:
exonerar JorGE HENriQUE loBato aMoriM do cargo em comissão de 
supervisor, código GEP-das-011.2, com lotação na secretaria de Estado 
de desenvolvimento agropecuário e da Pesca.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
casa civil da GovErNadoria do Estado, 6 dE aBril dE 2022.
lUiZiEl GUEdEs
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 438/2022-ccG, de 6 de aBriL de 2022
o cHEfE da casa civil da GovErNadoria do Estado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011,
coNsidEraNdo os termos do Processo nº. 2022/416779,
r E s o l v E:
nomear WENdErsoN BaratiNHa MartiNs para exercer o cargo em co-
missão de supervisor, código GEP-das-011.2, com lotação na secretaria 
de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca. 
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
casa civil da GovErNadoria do Estado, 6 dE aBril dE 2022.
lUiZiEl GUEdEs
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 439/2022-ccG, de 6 de aBriL de 2022
o cHEfE da casa civil da GovErNadoria do Estado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, e
coNsidEraNdo o disposto no art. 13, inciso i, da lei nº 7.543, de 20 de 
julho de 2011,
r E s o l v E:
relotar MUrillo PiEtro saNtos aGUiar assessor Especial i, na secre-
taria de Estado de Meio ambiente e sustentabilidade – sEMas – regional 
de itaituba/Pa.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
casa civil da GovErNadoria do Estado, 6 dE aBril dE 2022.
lUiZiEl GUEdEs
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 440/2022-ccG, de 6 de aBriL de 2022
o cHEfE da casa civil da GovErNadoria do Estado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, 
r E s o l v E:
exonerar Maria do PErPEtUo socorro saNtiaGo silva NasciMENto 
do cargo em comissão de coordenador da área de Educação, código GEP-
das-011.5, com lotação no centro regional de Governo do Nordeste do 
Pará, a contar de 31 de março de 2022.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
casa civil da GovErNadoria do Estado, 6 dE aBril dE 2022.
lUiZiEl GUEdEs
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

errata da Portaria Nº 347/2022-ccG, de 23 de MarÇo de 
2022, PUBLicada No diÁrio oFiciaL do estado. Nº 34.905, de 
24 de MarÇo de 2022.
onde se lê: relotar LINDA DOMINGUES DA COSTA COUTO,...
Leia-se: relotar LINDA COUTO MENDEZ Y PARDO,...
lUiZiEl GUEdEs
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Protocolo: 782240
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LiceNÇa MaterNidade
.

Portaria N°. 535/2022-crG, de 06 de abril de 2022. a coordE-
Nadora dE rElaÇÕEs GovErNaMENtais, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pela Portaria nº. 1.436/2020-ccG, publicado no doE nº. 
34.283, de 16/07/2020 e,
coNsidEraNdo o que dispõe o art. 88 da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994 e, ainda, a apresentação do registro civil de Nascimento, Matrí-
cula nº . 066852 01 55 2022 1 00297 028 0318961 45 e,
coNsidEraNdo os termos do Processo nº. 2022/408637, de 05/04/2022.
rEsolvE:
i – conceder à servidora MarcEla corrÊa fraNco, id. funcional n° 
5934241/1, ocupante do cargo de assessor Especial i, 180 (cento e oiten-
ta) dias de licença Maternidade, no período de 27/03/2022 a 22/09/2022.
ii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a contar de 27 de Março de 2022.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
casa civil da GovErNadoria do Estado, 06 de abril de 2022.
lUciaNa BitENcoUrt soarEs
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 782043

.

.

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato Nº. 12/2022-ccG/Pa
coNtrato Nº. 12/2022-ccG/Pa.
oBJEto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
de aquisição de alimentos de uso comum (leite em pó integral – itEM 8, 
arP N.º 11/2022-sEPlad), para atender a casa civil da Governadoria do 
Estado do Pará.
fUNdaMENto: lei 8.666/93, 10.520/02, decreto nº 877 e 878 de 31 de 
março de 2008.
assiNatUra: 04/04/2022.
viGÊNcia: 12/04/2022 a 11/04/2023.
valor: r$ 21.980,00 (vinte e um mil, novecentos e oitenta reais).
EXErcÍcio: 2022.
orÇaMENto:
Órgão: 11105; função: 04; sub - função: 122; Programa: 1297; Projeto/
atividade: 8338; fonte: 0101; Natureza de despesa: 339030; ação: 213476
coNtrataNtE: casa civil da GovErNadoria, inscrita no cNPJ sob o 
n°. 07.730.458/0001-45.
coNtratado: BoM BoNs E dEscartavEis EirEli, inscrita no cNPJ sob 
o n°. 01.580.769/0001-99.
ordENador
luciana Bitencourt soares
Chefia Administrativa da Casa Civil da Governadoria.

Protocolo: 781855
eXtrato de coNtrato Nº. 13/2022-ccG/Pa
coNtrato Nº. 13/2022-ccG/Pa.
oBJEto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
de aquisição de alimentos de uso comum (café em pó e moído, embalado 
à vácuo e açúcar refinado – IENS 11 E 13, ARP 12/2022-SEPLAD), para 
atender a casa civil da Governadoria do Estado do Pará.
fUNdaMENto: lei 8.666/93, 10.520/02, decreto nº 877 e 878 de 31 de 
março de 2008.
assiNatUra: 04/04/2022.
viGÊNcia: 12/04/2022 a 11/04/2023.
valor: r$ 54.515,00 (cinquenta e quatro mil, quinhentos e quinze reais).
EXErcÍcio: 2022.
orÇaMENto:
Órgão: 11105; função: 04; sub - função: 122; Programa: 1297; Projeto/
atividade: 8338; fonte: 0101; Natureza de despesa: 339030 ; ação: 213476
coNtrataNtE: casa civil da GovErNadoria, inscrita no cNPJ sob o 
n°. 07.730.458/0001-45.
coNtratado: s da c saNtos coMErcio E sErviÇos ltda, inscrita no 
cNPJ sob o n°. 40.508.894/0001-40.
ordENador
luciana Bitencourt soares
Chefia Administrativa da Casa Civil da Governadoria.

Protocolo: 781860

diÁria
.

Portaria Nº 536/2022-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° 2022/413507, de 5 de abril de 2022;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rEsolvE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de colarEs/Pa, no período de 06 a 07/04/2022.

servidor objetivo

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

lotado na diretoria do cerimonial.

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

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 1.½ (uma e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
casa civil da GovErNadoria do Estado, 6 de abril de 2022.
lUciaNa BitENcoUrt soarEs
coordenadora de relações Governamentais

Portaria Nº 537/202-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° 2022/386419, de 31 de março de 2022;
coNsidEraNdo ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rEsolvE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para os municípios 
de MoJU/ aBaEtEtUBa/Pa, no período de 01 a 02/04/2022.

servidor objetivo

raiMUNdo lEaNdro MoNtEiro da costa, cPf 
172.903.922-72, matrícula funcional nº 5952612/1, 

ocupante do cargo de assessor de Gabinete, lotado na 
diretoria de Gestão de logística.

dar apoio logístico, nos referidos municípios.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 1.½ (uma e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
casa civil da GovErNadoria do Estado, 6 de abril de 2022.
lUciaNa BitENcoUrt soarEs
coordenadora de relações Governamentais

Portaria Nº 538/2022-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° 2022/409084, de 5 de abril de 2022;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rEsolvE:
i - autorizar a servidora abaixo relacionada a se deslocar para o município 
de áGUa aZUl do NortE/Pa, no período de 06 a 09/04/2022.

servidor objetivo

GlaYcE KariNa silva E silva, cPf nº 681.141.842-72, 
matricula funcional nº 5960512/1, cargo assessor do cerimonial, 

lotada na diretoria do cerimonial.

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

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 3.½ (três 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, 6 de abril de 2022.
lUciaNa BitENcoUrt soarEs
coordenadora de relações Governamentais

Portaria Nº 539/2022-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° 2022/413489, de 5 de abril de 2022;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rEsolvE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de colarEs/Pa, no dia 07/04/2022.

servidor objetivo

lEoNardo riBEiro rEis cHarro QUiriNo, matrícula funcional 
nº 5941835/2, cPf 031.263.472-23, cargo secretário Executivo 

de cerimonial, lotado na diretoria do cerimonial.

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

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes ½ (meia) diária ao 
servidor acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
casa civil da GovErNadoria do Estado, 6 de abril de 2022.
lUciaNa BitENcoUrt soarEs
coordenadora de relações Governamentais
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Portaria Nº 540/2022-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° 2022/413493, de 5 de abril de 2022;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rEsolvE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de colarEs /Pa, no período de 06 a 07/04/2022.

servidor objetivo

BENEdito rodriGUEs dE soUZa, cPf 067.542.362-72, matrí-
cula funcional nº 3212181/ 1, Motorista, lotado na diretoria de 

Gestão de logística.

dar apoio logístico ao servidor da diretoria do cerimo-
nial, no referido município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 1.½ (uma e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
casa civil da GovErNadoria do Estado, 6 de abril de 2022.
lUciaNa BitENcoUrt soarEs
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 541/2022-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° 2022/409335, de 5 de abril de 2022;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rEsolvE:
i - autorizar o colaborador Eventual abaixo relacionado a se deslocar para 
o município de áGUa aZUl do NortE/Pa, no período de 06 a 09/04/2022.

colaborador objetivo

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

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 3.½ (três e meia) 
diárias ao colaborador acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
casa civil da GovErNadoria do Estado, 6 de abril de 2022.
lUciaNa BitENcoUrt soarEs
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 782212

.

.

CASA MILITAR DA GOVERNADORIA

.

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 024/2022 – cMG, de 06 de aBriL de 2022.
o cHEfE da casa Militar da GovErNadoria do Estado, no uso de 
suas atribuições legais,
coNsidEraNdo as informações constantes no Processo nº 2022/413183.
rEsolvE:
i – coNcEdEr 30 (trinta) dias de férias regulamentares, referente ao pe-
ríodo aquisitivo 2020/2021, ao servidor thiago Eugênio Nunes de alencar, 
Mf nº 4220226/2, no período de 02 a 31/05/2022.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
casa Militar da GovErNadoria do Estado, 06 dE aBril dE 2022.
osMar viEira da costa JÚNior - cEl QoPM rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado

Protocolo: 782213

.

.

SECRETARIA ESTRATÉGICA DE
ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA

.

.

.

errata
.

errata
Na publicação do Diário Oficial Nº 34.917 do dia 31 de março 2022,
onde se lê:
coNsidEraNdo o Processo nº 2022/338179
Leia se:
coNsidEraNdo o Processo nº 2022/339574

Protocolo: 782208

terMo de adJUdicaÇÃo
.

a secretaria estratÉGica de articULaÇÃo da cidadaNia-
seac, por intermédio de seu pregoeiro, torna público a adjudicação do 
lote único do Pregão Eletrônico nº 02/2021-sEac, para a contratação de 
empresa especializada no fornecimento de água Mineral, pelo período de 
12 (doze) meses, para atender as necessidades da secretaria Estratégica 
de articulação da cidadania e as UsiPaZ da região Metropolitana. adju-
dico o lote único para a empresa star coMÉrcio dE aliMENtos ltda 
- ME, inscrita no cNPJ sob o nº 23.146.066/0001-90, no valor global de 
r$ 154.161,60,00 (cento e cinquenta e quatro mil, cento e sessenta e um 
reais e sessenta centavos).
Belém/Pa, 06 de abril de 2022.
luiz fernando souza lobato
Pregoeiro

Protocolo: 782135

.

.

secretaria de estado
de PLaNeJaMeNto
e adMiNistraÇÃo

.

.

.

errata
.

errata de Portaria de coMPLeMeNtaÇÃo de diÁrias
Portaria Nº 285/2022/-daF/sePLad de 05 de aBriL de 2022
Publicada no doe nº 34.923, de 06.04.2022.
onde se lê: dia 24.03.2022
Leia-se: dia 29.03.2022

Protocolo: 781763

.

.

coNtrato
.

terMo de adesÃo Para coNcessÃo de descoNtos eM Pro-
dUtos e serViÇos – ProGraMa rede de descoNtos Nº 
12/2022sePLad/daF/dso
PartEs: sEcrEtaria dE Estado dE PlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo, 
com sede na travessa do chaco, nº 2350, cEP 66.093-542, inscrita no 
cNPJ/Mf sob o nº 35.747.782/0001-01 e, a Ótica tElÉGrafo ltda -ME, 
pessoa jurídica de direito privado, com sede na tv. djalma dutra, nº 518. 
Bairro telégrafo. Belém/Pa. cEP: 66.113-010, inscrita no cNPJ/Mf sob o 
nº 84.259.050/0001-88
oBJEto: concessão de descontos por meio do Programa rEdE dE dEs-
coNtos, proposta apresentada pela empresa Ótica tElÉGrafo ltda 
-ME, aos servidores estaduais ativos e inativos do Poder Executivo do Es-
tado do Pará, da administração direta e indireta, seus dependentes (de-
finidos no Art. 2º, §1° do Decreto) e pensionistas, sob a administração 
de seu representante legal, devidamente identificado no preâmbulo deste 
instrumento, conforme decreto nº 1.429, de 5 de abril de 2021.
data da assinatura: 30/03/2022
vigência: 30/03/2022 a 29/03/2023
ordenadora de despesas: HaNa GHassaN tUMa
secretária de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 781741

terMo aditiVo a coNtrato
.

4º termo aditivo do contrato nº 13/2018
contratante: sEcrEtaria dE Estado dE PlaNEJaMENto E adMiNistra-
ÇÃo - sEPlad, sediada na travessa do chaco nº 2350, Bairro do Marco. 
cEP: 66.093-543, inscrita no cNPJ/Mf nº. 35.747.782/0001-01
contratado: liMPar liMPEZa E coNsErvaÇÃo ltda, empresa estabe-
lecida na cidade de ananindeua- Pa, com sede na rua José Marcelino de 
oliveira, PsG Bom Jardim, 2, sala a, bairro centro, cEP:67.030-170, tele-
fone: 3282-0822, inscrita no cNPJ/Mf sob nº 08.775.721/0001-85
objeto: o presente termo aditivo tem por objeto a repactuação dos Preços 
do contrato nº. 013/2018 – sEad

item descrição do serviço Preço mensal
por Posto

Nº de
Posto

Valor
Mensal

Valor
Global

01 serviço de
recepcionista r$ 3.606,57 02 r$ 7.213,14 r$ 86.557,68

dotação orçamentária:
Uo: 91101
Programa de trabalho: 04.422.1500.8805 – implementação da Estação 
cidadania para o ano de 2021.
o valor a ser devido a empresa será a diferença entre o que foi pago e o 
que deveria ter sido pago a título de repactuação (que retroage seus efeitos 
a janeiro/2021) e será feito por dEa – despesas de Exercícios anteriores 
que tem procedimentos próprios, mantida a mesma funcional programáti-
ca apresentada acima, alterando a natureza de despesa, conforme abaixo:
Natureza de despesa: 33.90.92 – dEa - locação de Mão de obra
valor: r$ 12.637,68 (doze mil, seiscentos e trinta e sete reais e sessenta 
e oito centavos)
fonte: 0101006360
origem dos recursos: tesouro Estadual Para o ano de 2022
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Mantem a mesma funcional programática, e utiliza a mesma natureza de 
despesa para o ano de 2022, gerando assim o valor conforme abaixo:
Natureza de despesa: 33.90.37 – locação de Mão de obra
fonte: 0101006360
origem dos recursos: tesouro Estadual
valor Mensal repactuado: r$ 7.213,14 (sete mil, duzentos e treze reais e 
catorze centavos)
valor anual repactuado: r$ 86.557,68 (oitenta e seis mil, quinhentos e 
cinquenta e sete reais e sessenta e oito centavos)
data de assinatura: 05/04/2022
vigência: de 08/05/2021 a 07/05/2022
ordenadora: iris alves Miranda Negrão
diretora de administração e finanças/sEPlad

Protocolo: 781713

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

termo aditivo: 1º
convênio fdE nº: 004/2021
Processo:142.484/2021
objeto: alteração do valor.
do valor: o valor total do convênio passa a ser de r$2.892.117,73, sendo 
como parte do Estado
o valor de r$2.776.433,02 e a contrapartida Municipal passa para o valor 
de r$115.684,71
data da assinatura: 05/04/2022
Partes:
Beneficiário ente Público: Município de Floresta do Araguaia
concedente: sEPlad
ordenador de despesa : ivaldo renaldo de Paula ledo

Protocolo: 781678

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e 

adMiNistraÇÃo – sePLad
aUditoria GeraL do estado do ParÁ – aGe

coNcUrso PÚBLico Para ProViMeNto de VaGas eM 
carGos de NÍVeL MÉdio e sUPerior

coNcUrso PÚBLico c-212
editaL Nº 18 sePLad/aGe, de 06 de aBriL de 2022

resULtado FiNaL deFiNitiVo
a sEcrEtaria dE Estado dE PlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo (sE-
Plad) e a aUditoria GEral do Estado do Pará (aGE), após análise 
dos recursos interpostos contra o resultado final Preliminar, no uso das 
suas atribuições legais, tornam público o rEsUltado fiNal dEfiNitivo e 
HoMoloGaÇÃo do concurso Público c-212.
Art. 1º Encontra-se no anexo 01 o Resultado Final Definitivo dos candi-
datos Aprovados e Classificados para as Vagas Efetivas, por cargo e por 
ordem de classificação.
Art. 2º Encontra-se no Anexo 02 o Resultado Final Definitivo dos candida-
tos Aprovados e Classificados para as Vagas de Cadastro de Reserva, por 
cargo e por ordem de classificação.
Art. 3º Encontra-se no Anexo 03 o Resultado Final Definitivo dos candi-
datos Aprovados e Não Classificados para o número de Vagas Efetivas e 
para o Número de vagas de cadastro de reserva, por cargo e por ordem 
de classificação.
art. 4º O resultado final do concurso público divulgado neste edital fica 
devidamente homologado.
art. 5º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições contrárias.
Belém/Pa, 06 de abril de 2022.
ivaldo rENaldo dE PaUla lEdo
secretário de Estado de Planejamento e administração
JosÉ rUBENs BarrEiros dE lEao
auditor-Geral do Estado do Pará
Anexo 01: Resultado Final Definitivo dos candidatos Aprovados 
e Classificados para as Vagas Efetivas, por cargo e por ordem de 
classificação
O Resultado Final Definitivo dos candidatos Aprovados e Classificados para 
as vagas Efetivas do carGo 01: assisteNte adMiNistratiVo está 
na seguinte ordem: classificação; número de inscrição; nome; nota em 
língua Portuguesa; nota em Ética no serviço Público; nota em Noções de 
informática; nota em legislação; nota em Noções de direito constitucio-
nal; nota em Noções de direito administrativo; nota em Noções de admi-
nistração Pública; nota em Noções Básicas de secretaria; nota em Noções 
Básicas de administração Geral; nota em Noções de arquivologia; nota em 
Noções de administração de recursos Materiais; nota na Prova objetiva de 
Múltipla Escolha; nota na Prova Discursiva; nota final.
carGo 01: assisteNte adMiNistratiVo: 1; 593; vitoria dE soUZa 
NUNEs; 1,8; 0,4; 0,3; 0,2; 0,5; 0,8; 0,8; 0,6; 0,8; 0,8; 1; 8; 9,75; 17,75.
O Resultado Final Definitivo dos candidatos Aprovados e Classifica-
dos para as Vagas efetivas do carGo 02: aUditor de FiNaNcas 
e coNtroLe está na seguinte ordem: classificação; número de inscrição; 
nome; nota em língua Portuguesa; nota em administração financeira e or-
çamentária - afo e direito financeiro; nota em auditoria e Governança; nota 
em Ética, integridade e responsabilização; nota em contabilidade Pública e 
contabilidade Geral; nota em direito administrativo; nota em direito consti-
tucional; nota em direito tributário; nota em obras: Planejamento, Normas, 
fiscalização e legislação; nota em atos lesivos à administração Pública Pra-
ticados por Pessoa Jurídica; nota na Prova objetiva de Múltipla Escolha; Nota 
na Prova Discursiva; Nota na Prova de Títulos; nota final.
carGo 02: aUditor de FiNaNcas e coNtroLe: 1; 240; JoNatHaN 
WallacE costa PErEira; 1,8; 1,8; 1,6; 0,4; 1; 0,2; 0,2; 0,4; 0,3; 0,4; 

8,1; 10; 0; 18,1 / 1; 6021; Patricia tEiXEira fErrEr (caNdidato 
Pcd); 1,8; 1,4; 1,6; 0,3; 0,8; 0,4; 0,2; 0,3; 0,3; 0,3; 7,4; 8,75; 0,25; 
16,4 / 2; 276; PaUlo GEorGE loPEs MacHado; 1,4; 1,4; 1,8; 0,4; 1; 
0,6; 0; 0,2; 0,4; 0,4; 7,6; 10; 0,5; 18,1 / 3; 1281; PEdro ENriQUE 
BoMfiM carvalHo; 1,6; 1,6; 1,8; 0,4; 0,8; 0,6; 0,4; 0,4; 0,2; 0,4; 8,2; 
9,5; 0,25; 17,95 / 4; 2419; dElaNo MiraNda dE fiGUEirEdo; 1,2; 1,8; 
1,6; 0,4; 0,8; 0,6; 0,4; 0,2; 0,2; 0,2; 7,4; 10; 0,5; 17,9 / 5; 6199; ar-
lEY diEMiNGEr rodriGUEs; 1,8; 1,2; 1,6; 0,4; 0,4; 0,6; 0,4; 0,5; 0,3; 
0,5; 7,7; 9,5; 0,5; 17,7 / 6; 924; alEGria dos saNtos lEitE; 1,8; 0,4; 
1,8; 0,4; 0,8; 0,6; 0,4; 0,5; 0,2; 0,2; 7,1; 9,25; 1; 17,35 / 7; 3968; MaUro 
HENriQUE da coNcEicao MoNtEiro; 1,6; 1,2; 1,8; 0,4; 0,8; 0,4; 0,4; 0,3; 
0,2; 0,5; 7,6; 9,5; 0,25; 17,35 / 8; 2197; JoÃo Marcos costa dE olivEi-
ra; 2; 1; 1,4; 0,4; 0,6; 0,6; 0,2; 0,2; 0,3; 0,5; 7,2; 10; 0; 17,2 / 9; 7676; 
filiPE frEitas cHavEs; 1,4; 1,6; 1,4; 0,4; 1; 0,4; 0,4; 0,5; 0,2; 0,3; 7,6; 
9,5; 0; 17,1 / 10; 4889; aMaNda carvalHo BarBosa caMPElo; 1,2; 1,4; 
1,6; 0,4; 0,6; 0,4; 0; 0,3; 0,3; 0,4; 6,6; 10; 0,5; 17,1 / 11; 2021; iaNNY 
PaMElla riBEiro toMaZ; 1,2; 1; 1,6; 0,5; 1; 0,6; 0,2; 0,3; 0,4; 0,4; 7,2; 
9,25; 0,5; 16,95 / 12; 2107; adriaNa cristiNa dE araÚJo MENdEs; 1,6; 
1,4; 1,8; 0,3; 1; 0,4; 0,2; 0,3; 0,2; 0,3; 7,5; 9,25; 0; 16,75 / 13; 6775; EliM 
dos Passos do coUto; 1,6; 1,4; 1,4; 0,3; 0,6; 0,4; 0,2; 0,3; 0,1; 0,2; 6,5; 
10; 0,25; 16,75 / 14; 3055; lEoNardo ModEsto dE QUEiroZ; 1,4; 1,4; 
1,8; 0,2; 0,6; 0,4; 0; 0,4; 0,1; 0,4; 6,7; 9,75; 0,25; 16,7 / 15; 534; tHiaGo 
caNtao PENa; 1,6; 0,8; 1,6; 0,4; 0,6; 0,6; 0,2; 0,3; 0,1; 0,5; 6,7; 10; 0; 
16,7 / 16; 888; trYcia fErrEira aMaral KlaUtaU; 1,2; 1,4; 1,8; 0,3; 0,6; 
0,6; 0,4; 0,1; 0,1; 0,4; 6,9; 9,25; 0,5; 16,65 / 17; 1188; Marcos roBErto 
silva dos saNtos; 1,4; 1; 1,8; 0,5; 0,8; 0,6; 0; 0,2; 0,2; 0,5; 7; 9,25; 
0,25; 16,5 / 18; 622; HENriQUE PoNtEs aNdradE; 1,4; 1,6; 1,4; 0,3; 0,6; 
0,6; 0,2; 0,2; 0,2; 0,5; 7; 9; 0,5; 16,5.
O Resultado Final Definitivo dos candidatos Aprovados e Classifi-
cados para as Vagas efetivas do carGo 03: tecNico eM Gestao 
de iNForMatica está na seguinte ordem: classificação; número de 
inscrição; nome; nota em língua Portuguesa; nota em raciocínio lógico; 
nota em Ética no serviço Público; nota em legislação; nota em Noções de 
direito constitucional; nota em  Noções de direito administrativo; nota em 
Hardware e software; nota em algoritmos e linguagem de Programação; 
nota em rede de computadores; nota em segurança da informação; nota 
em desenvolvimento, análise, Projeto e Gerência de sistemas; nota na 
Prova objetiva de Múltipla Escolha; Nota na Prova discursiva; Nota na 
Prova de Títulos; nota final.
carGo 03: tecNico eM Gestao de iNForMatica: 1; 6337; Mar-
cio rodriGUEs dos rEis; 1,6; 0,5; 0,4; 0,5; 0,5; 0,8; 1; 0,8; 0,8; 0,8; 
1; 8,7; 9,25; 0; 17,95.
Anexo 02: Resultado Final Definitivo dos candidatos Aprovados e 
Classificados para as Vagas de Cadastro de Reserva, por cargo e 
por ordem de classificação
O Resultado Final Definitivo dos candidatos Aprovados e Classificados para 
as vagas de cadastro de reserva do carGo 01: assisteNte adMi-
NistratiVo está na seguinte ordem: classificação; número de inscrição; 
nome; nota em língua Portuguesa; nota em Ética no serviço Público; nota 
em Noções de informática; nota em legislação; nota em Noções de direito 
constitucional; nota em Noções de direito administrativo; nota em Noções 
de administração Pública; nota em Noções Básicas de secretaria; nota em 
Noções Básicas de administração Geral; nota em Noções de arquivologia; 
nota em Noções de administração de recursos Materiais; nota na Prova 
Objetiva de Múltipla Escolha; nota na Prova Discursiva; nota final.
carGo 01: assisteNte adMiNistratiVo: 2; 5588; diEGo HENri-
QUE carvalHo da cUNHa; 1,8; 0,2; 0,4; 0,4; 0,5; 1; 0,6; 0,4; 0,8; 0,8; 
0,6; 7,5; 10; 17,5 / 3; 1208; sUEllEN aNdradE lira; 1,8; 0,3; 0,3; 0,2; 
0,5; 1; 0,4; 0,6; 0,8; 0,8; 0,8; 7,5; 9,5; 17.
O Resultado Final Definitivo dos candidatos Aprovados e Classifi-
cados para as Vagas de cadastro de reserva do carGo 02: aUdi-
tor de FiNaNcas e coNtroLe está na seguinte ordem: classificação; 
número de inscrição; nome; nota em língua Portuguesa; nota em admi-
nistração financeira e orçamentária - afo e direito financeiro; nota em 
auditoria e Governança; nota em Ética, integridade e responsabilização; 
nota em contabilidade Pública e contabilidade Geral; nota em direito ad-
ministrativo; nota em direito constitucional; nota em direito tributário; 
nota em obras: Planejamento, Normas, fiscalização e legislação; nota em 
atos lesivos à administração Pública Praticados por Pessoa Jurídica; nota 
na Prova objetiva de Múltipla Escolha; Nota na Prova discursiva; Nota na 
Prova de Títulos; nota final.
carGo 02: aUditor de FiNaNcas e coNtroLe: 2; 1080; faBrÍcia 
carNEiro olivEira (caNdidato Pcd); 1,4; 1; 1,6; 0,5; 0,4; 0,4; 0; 
0,2; 0,2; 0,4; 6,1; 9,25; 0,5; 15,85 / 3; 5160; JUarEs NUNEs da silva 
(caNdidato Pcd); 1,6; 0,8; 1,6; 0,4; 0,2; 0,6; 0,2; 0,3; 0,3; 0,4; 6,4; 9; 
0; 15,4 / 19; 3210; aNGEla aNdrEZa fUrtado dE olivEira; 1,6; 1,4; 
1,4; 0,2; 0,8; 0,4; 0,2; 0,3; 0,3; 0,1; 6,7; 9,25; 0,5; 16,45 / 20; 6924; 
dYNa KErllY riBEiro MENdEs; 1,4; 0,8; 1,6; 0,4; 1; 0,6; 0,4; 0,4; 0,2; 
0,3; 7,1; 9; 0,25; 16,35 / 21; 1800; dEvisoN viEira GUiMaraEs das 
NEvEs; 1,4; 1,6; 1,4; 0,5; 1; 0,6; 0,2; 0,4; 0,2; 0,3; 7,6; 8,5; 0,25; 
16,35 / 22; 5361; adENilsoN caMPos diNiZ; 1,4; 1,2; 2; 0,4; 0,6; 
0,4; 0,2; 0,3; 0,3; 0,3; 7,1; 9,25; 0; 16,35 / 23; 1646; aNdrÉ NoNato 
fraNco dE soUZa; 1,6; 0,8; 1,2; 0,4; 1; 0,4; 0,4; 0,3; 0,2; 0,4; 6,7; 
9,5; 0; 16,2 / 24; 7072; aNa PaUla PaNtoJa PiNto; 1,8; 1; 1,6; 0,5; 
0,8; 0,4; 0; 0,2; 0,2; 0,2; 6,7; 9; 0,5; 16,2 / 25; 2539; lorENa arEdE 
BarBosa fErNaNdEs; 1,6; 1,2; 1,6; 0,3; 0,6; 0; 0,2; 0,5; 0,2; 0,5; 
6,7; 9,25; 0,25; 16,2 / 26; 5953; JosilENa BitENcoUrt da lUZ PiNto; 
1,4; 1,2; 1,2; 0,3; 1; 0,4; 0,2; 0,2; 0,1; 0,4; 6,4; 9,75; 0; 16,15 / 27; 
5031; aNaMaria fErrEGUEtE crisPiNo cUNHa; 1,6; 1; 1,6; 0,4; 0,4; 
0,4; 0,4; 0,1; 0,2; 0,3; 6,4; 9,5; 0,25; 16,15 / 28; 893; fEliPE saNtaNa 
dE alMEida; 1,8; 1; 1,8; 0,4; 0,4; 0,4; 0,2; 0,4; 0,2; 0,2; 6,8; 9,25; 0; 
16,05 / 29; 1698; JorGE orioN MartiNs dE aNdradE; 1,8; 1,2; 1,6; 
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0,4; 1; 0,4; 0,2; 0,4; 0,1; 0,4; 7,5; 8; 0,5; 16 / 30; 124; lUElBY Brito 
aBadia dE liMa; 1,6; 1,2; 1,4; 0,5; 0,6; 0,4; 0; 0,2; 0,2; 0,4; 6,5; 9,25; 
0,25; 16 / 31; 6594; aNa PaUla araUJo PiNHEiro saNtos; 1; 1; 1,8; 
0,3; 0,6; 0,6; 0,2; 0,4; 0,2; 0,3; 6,4; 9,5; 0; 15,9 / 32; 7079; lUis HEN-
riQUE aQUiNo daNtas; 1,6; 0,4; 1,8; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,3; 0,3; 0,4; 
6,4; 9; 0,5; 15,9 / 33; 2131; clEBEr lUiZ coElHo da silva; 1,6; 1,6; 
1,6; 0,3; 0,4; 0,2; 0,2; 0,2; 0,1; 0,4; 6,6; 8,75; 0,5; 15,85 / 34; 2398; 
lEda Maria GUiMaraEs saNtos; 1,2; 1; 1,6; 0,3; 0,8; 0,6; 0; 0,5; 0,2; 
0,3; 6,5; 8,75; 0,5; 15,75 / 35; 2508; dalila do NasciMENto araUJo; 
1,4; 0,8; 1,8; 0,5; 0,8; 0,4; 0,2; 0,1; 0,2; 0,3; 6,5; 9; 0,25; 15,75 / 36; 
3013; JailsoN fiGUEirEdo da silva; 1,8; 0,4; 1,6; 0,5; 0,6; 0,6; 0,2; 
0,4; 0,2; 0,2; 6,5; 9; 0,25; 15,75 / 37; 2672; rUBENilsoN olivEira da 
silva; 1,4; 1,4; 1,6; 0,4; 0,2; 0,6; 0,2; 0,3; 0,1; 0,3; 6,5; 9; 0,25; 15,75 
/ 38; 2465; Marcos aNdrE MENdEs aZEvEdo caNtUaria NoBrE; 1,8; 
1,6; 1,6; 0,3; 0,6; 0,6; 0,2; 0,2; 0,2; 0,3; 7,4; 8,25; 0; 15,65 / 39; 1390; 
raYNara MaYra NasciMENto viEira; 1,6; 1,2; 1,4; 0,4; 0,6; 0,4; 0,2; 
0,2; 0,2; 0,2; 6,4; 9; 0,25; 15,65 / 40; 1133; MarcElo dE olivEira 
fErrEira; 1,6; 1; 1,4; 0,5; 0,4; 0,6; 0,2; 0,2; 0,3; 0,4; 6,6; 9; 0; 15,6 
/ 41; 1589; tHalita Priscila lEMos GUiMaraEs Maia; 1,6; 1; 1,6; 
0,4; 0,2; 0,6; 0; 0,4; 0,2; 0,5; 6,5; 8,5; 0,5; 15,5 / 42; 1931; WalMir 
olivEira coUto; 1,6; 1; 1,6; 0,5; 0,2; 0,6; 0,4; 0,1; 0,1; 0,4; 6,5; 9; 0; 
15,5 / 43; 4025; Joao PaUlo avElar dE araUJo PoNtEs; 1,8; 1; 1,4; 
0,4; 1; 0,4; 0,4; 0,3; 0,2; 0,5; 7,4; 7,75; 0,25; 15,4 / 44; 2898; adriaNa 
Marcia ataidE dE castro; 1,6; 1; 2; 0,4; 0,6; 0,4; 0,2; 0,2; 0,2; 0,3; 
6,9; 8,5; 0; 15,4 / 45; 3835; MicHEllE saNcHEs cUNHa MEdiNa; 1,8; 
0,8; 1,8; 0,4; 0,4; 0,6; 0,2; 0,2; 0,1; 0,1; 6,4; 8,75; 0,25; 15,4 / 46; 
6306; lEoNardo JUEliNo da silva; 1,8; 1,2; 1,8; 0,5; 0,6; 0,4; 0,2; 
0,3; 0,2; 0,2; 7,2; 7,75; 0,25; 15,2 / 47; 542; valtEr aNdrEY valois 
cavalcaNtE; 1,8; 1; 1,4; 0,4; 0,8; 0,6; 0,2; 0,4; 0,1; 0,4; 7,1; 8; 0; 
15,1 / 48; 6746; rodriGo KENJi araNHa KaNZaKi; 1,6; 1,4; 1; 0,2; 0,8; 
0,6; 0; 0,4; 0,2; 0,2; 6,4; 8,5; 0; 14,9 / 49; 4277; GaBriEl lEaNdro 
daNtas; 1,6; 1,2; 1,6; 0,4; 0,4; 0,4; 0; 0,2; 0,3; 0,3; 6,4; 8,5; 0; 14,9 
/ 50; 4632; isaBElla dE olivEira BEcHis; 1,4; 0,8; 1,8; 0,3; 0,6; 0,6; 
0,4; 0,2; 0,2; 0,3; 6,6; 8,25; 0; 14,85 / 51; 2908; MirraEl HoacY viaNa 
larrat MiraNda; 1,6; 0,8; 2; 0,2; 0,4; 0,4; 0,2; 0,3; 0,3; 0,2; 6,4; 8; 0; 
14,4 / 52; 7698; EMaNUEl NaZarENo oliva da silva JUNior; 1,6; 0,8; 
2; 0,4; 0,6; 0,6; 0,2; 0,2; 0,1; 0,3; 6,8; 7,5; 0; 14,3 / 53; 7516; rEJaNE 
rosa da silva; 1,6; 1,2; 1,6; 0,4; 0,6; 0,4; 0; 0,3; 0,3; 0,3; 6,7; 7,5; 
0; 14,2 / 54; 3254; allaN sidNEY saNtos BatalHa; 1,2; 1,4; 1,6; 0,3; 
0,8; 0,6; 0; 0,1; 0,2; 0,2; 6,4; 7,75; 0; 14,15.
O Resultado Final Definitivo dos candidatos Aprovados e Classifica-
dos para as Vagas de cadastro de reserva do carGo 03: tecNico 
eM Gestao de iNForMatica está na seguinte ordem: classificação; 
número de inscrição; nome; nota em língua Portuguesa; nota em racio-
cínio lógico; nota em Ética no serviço Público; nota em legislação; nota 
em Noções de direito constitucional; nota em  Noções de direito adminis-
trativo; nota em Hardware e software; nota em algoritmos e linguagem 
de Programação; nota em rede de computadores; nota em segurança 
da informação; nota em desenvolvimento, análise, Projeto e Gerência de 
sistemas; nota na Prova objetiva de Múltipla Escolha; Nota na Prova dis-
cursiva; Nota na Prova de Títulos; nota final.
carGo 03: tecNico eM Gestao de iNForMatica: 2; 5542; MaNo-
El PaNtoJa alvEs JUNior; 2; 0,3; 0,2; 0,2; 0,5; 1; 0,8; 0,8; 0,6; 1; 0,8; 
8,2; 9,5; 0,25; 17,95 / 3; 468; MarcElo HErMEs MarQUEs; 1,6; 0,5; 
0,3; 0,3; 0,5; 1; 0,8; 0,4; 1; 0,8; 0,8; 8; 8,5; 0,25; 16,75.
Anexo 03: Resultado Final Definitivo dos candidatos Aprovados e Não 
Classificados para o número de Vagas Efetivas e para o Número de 
Vagas de Cadastro de Reserva, por cargo e por ordem de classificação
O Resultado Final Definitivo dos candidatos Aprovados e Não Classificados 
para o número de vagas Efetivas e para o Número de vagas de cadastro 
de reserva do carGo 01: assisteNte adMiNistratiVo está na se-
guinte ordem: classificação; número de inscrição; nome; nota em Língua 
Portuguesa; nota em Ética no serviço Público; nota em Noções de informá-
tica; nota em legislação; nota em Noções de direito constitucional; nota 
em Noções de direito administrativo; nota em Noções de administração 
Pública; nota em Noções Básicas de secretaria; nota em Noções Básicas 
de administração Geral; nota em Noções de arquivologia; nota em Noções 
de administração de recursos Materiais; nota na Prova objetiva de Múltipla 
Escolha; nota na Prova Discursiva; nota final.
carGo 01: assisteNte adMiNistratiVo: 4; 54; Mário NEY da silva 
cardoso JUNior; 2; 0,4; 0,4; 0,5; 0,5; 1; 0,6; 0,6; 0,8; 0,6; 0,8; 8,2; 8,5; 16,7.
O Resultado Final Definitivo dos candidatos Aprovados e Não Clas-
sificados para o número de Vagas Efetivas e para o Número de Va-
gas de cadastro de reserva do carGo 02: aUditor de FiNaNcas 
e coNtroLe está na seguinte ordem: classificação; número de inscrição; 
nome; nota em língua Portuguesa; nota em administração financeira e 
orçamentária - afo e direito financeiro; nota em auditoria e Governança; 
nota em Ética, integridade e responsabilização; nota em contabilidade Pú-
blica e contabilidade Geral; nota em direito administrativo; nota em direi-
to constitucional; nota em direito tributário; nota em obras: Planejamento, 
Normas, fiscalização e legislação; nota em atos lesivos à administração Pú-
blica Praticados por Pessoa Jurídica; nota na Prova objetiva de Múltipla Esco-
lha; Nota na Prova discursiva; Nota na Prova de Títulos; nota final.
carGo 02: aUditor de FiNaNcas e coNtroLe: 58; 2859; larissa 
cardoso scHErEr; 1,6; 0,6; 1,6; 0,4; 0,4; 0,6; 0,4; 0,2; 0,2; 0,4; 6,4; 
7,25; 0,25; 13,9 / 59; 1794; WGladilsoN rodriGUEs Garcia; 1,6; 
1,2; 1,4; 0,3; 0,8; 0,2; 0,2; 0,3; 0,2; 0,2; 6,4; 7; 0,25; 13,65 / 60; 2247; 
tatiaNNE ElENY aZEvEdo dE Morais; 1,4; 0,6; 1,8; 0,4; 1; 0,6; 0; 0,2; 
0,1; 0,4; 6,5; 7; 0; 13,5 / 61; 1006; JosÉ victor MacHado NasciMEN-
to; 1,8; 1; 2; 0,4; 0,4; 0,6; 0,2; 0,4; 0,1; 0,1; 7; 6,25; 0; 13,25 / 62; 
6259; BrUNa corrEa da silva; 1,8; 0,8; 1,2; 0,5; 0,4; 0,6; 0,2; 0,4; 
0,4; 0,5; 6,8; 6,25; 0; 13,05 / 63; 5428; GisEli PaUlo dE olivEira; 
1,4; 1,2; 1,6; 0,4; 0,6; 0,4; 0,2; 0,2; 0,3; 0,1; 6,4; 6,5; 0; 12,9.

Protocolo: 782224

Portaria Nº 94, de 6 de aBriL de 2022 - dPo
o sEcrEtário dE Estado dE PlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo, usando 
das atribuições legais que lhes confere o artigo 3º, do(s) decreto(s) nº 
2115, de 13 de janeiro de 2022, que aprova a Programação orçamentária 
e o cronograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da 
seguridade social, para o primeiro quadrimestre do exercício de 2022 e, 
considerando o(s) decreto(s) n° 2276, de 06/04/2022.
rEsolvE:
i - alterar o montante aprovado na Programação orçamentária e no 
cronograma 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 94, de 6 de aBriL de 2022

Área/UNidade 
orÇaMeNtÁria/
GrUPo de desPe-
sa/sUBGrUPo de 

desPesa

FoNte

1º QUadriMestre - 2022

JaNeiro FeVereiro MarÇo aBriL totaL

GEstÃo
iasEP

outras despesas 
correntes 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00

contrato Estimativo
 0301 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00

iNfra-EstrUtUra E 
traNsPortE

arcoN
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 0,00 885.000,00 885.000,00

contrato Estimativo
 0661 0,00 0,00 0,00 885.000,00 885.000,00

NGtM
investimentos 0,00 0,00 0,00 8.965.186,38 8.965.186,38

obras e instalações
 0131 0,00 0,00 0,00 7.865.186,38 7.865.186,38
 0331 0,00 0,00 0,00 1.100.000,00 1.100.000,00

sEdoP
investimentos 0,00 0,00 0,00 445.043,64 445.043,64

obras e instalações
dEstaQUE rEcEBido 

do(a) fEs
 0301 0,00 0,00 0,00 445.043,64 445.043,64

sEtraN
investimentos 0,00 0,00 0,00 5.929.734,58 5.929.734,58

obras e instalações
 0326 0,00 0,00 0,00 5.929.734,58 5.929.734,58

PolÍtica social
fasEPa

investimentos 0,00 0,00 0,00 119.480,00 119.480,00
Equipamentos e Mate-

rial Permanente
dEstaQUE rEcEBido 

do(a) sEctEt
 0124 0,00 0,00 0,00 119.480,00 119.480,00

outras despesas 
correntes 0,00 0,00 0,00 2.607,50 2.607,50

despesas ordinárias
dEstaQUE rEcEBido 

do(a) sEctEt
 0124 0,00 0,00 0,00 2.607,50 2.607,50

sEsPa
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 0,00 629.996,40 629.996,40

despesas ordinárias
dEstaQUE rEcEBido 

do(a) fEs
 0386 0,00 0,00 0,00 629.996,40 629.996,40

PolÍtica sÓcio-
cUltUral

sEEl
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00

despesas ordinárias
 0101 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00



18  diário oficial Nº 34.925 Quinta-feira, 07 DE ABRIL DE 2022

ProGraMa/
orGÃo FoNte

1º QUadriMestre - 2022
JaNeiro FeVereiro MarÇo aBriL totaL

desenvolvimento 
Urbano - Habita-
ção, saneamento  

e Mobilidade 

0,00 0,00 0,00 8.965.186,38 8.965.186,38

NGtM
 0131 0,00 0,00 0,00 7.865.186,38 7.865.186,38
 0331 0,00 0,00 0,00 1.100.000,00 1.100.000,00

Educação 
Profissional e 
tecnológica

0,00 0,00 0,00 122.087,50 122.087,50

fasEPa
dEstaQUE 

rEcEBido do(a) 
sEctEt

 0124 0,00 0,00 0,00 122.087,50 122.087,50
Esporte e lazer 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00

sEEl
 0101 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00

Governança 
Pública 0,00 0,00 0,00 10.056.000,00 10.056.000,00

arcoN
 0661 0,00 0,00 0,00 56.000,00 56.000,00

iasEP
 0301 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00

infraestrutura e 
logística 0,00 0,00 0,00 6.109.734,58 6.109.734,58

arcoN
 0661 0,00 0,00 0,00 180.000,00 180.000,00

sEtraN
 0326 0,00 0,00 0,00 5.929.734,58 5.929.734,58

Manutenção da 
Gestão 0,00 0,00 0,00 649.000,00 649.000,00

arcoN
 0661 0,00 0,00 0,00 649.000,00 649.000,00

saúde 0,00 0,00 0,00 1.075.040,04 1.075.040,04
sEdoP

dEstaQUE rEcE-
Bido do(a) fEs

 0301 0,00 0,00 0,00 445.043,64 445.043,64
sEsPa

dEstaQUE rEcE-
Bido do(a) fEs

 0386 0,00 0,00 0,00 629.996,40 629.996,40

FoNte
1º QUadriMestre - 2022

JaNeiro FeVereiro MarÇo aBriL totaL

0101 - rEcUrsos ordi-
Narios                                         0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00

0124 - royaltie Mineral 0,00 0,00 0,00 122.087,50 122.087,50

0131 - oPEracoEs dE 
crEdito EXtErNas                               0,00 0,00 0,00 7.865.186,38 7.865.186,38

0301 - recursos ordinários 0,00 0,00 0,00 10.445.043,64 10.445.043,64

0326 - royaltie Petróleo 0,00 0,00 0,00 5.929.734,58 5.929.734,58

0331 - operações de crédito 
Externas 0,00 0,00 0,00 1.100.000,00 1.100.000,00

0386 - saúde/assistência 
(sUs/sUas) 0,00 0,00 0,00 629.996,40 629.996,40

0661 - recursos Próprios 
diretamente arrecadado pela 

administração indireta
0,00 0,00 0,00 885.000,00 885.000,00

total 0,00 0,00 0,00 28.477.048,50 28.477.048,50

Portaria Nº 95, de 6 de aBriL de 2022 - dPo
o sEcrEtário dE Estado dE PlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo, usando 
das atribuições legais que lhe confere o artigo 3º, do(s) decreto(s) nº 
2115, de 13 de janeiro de 2022, que aprova a Programação orçamentária 
e o cronograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da 
seguridade social, para o 1º quadrimestre do exercício de 2022.

rEsolvE:
i - reduzir no montante de r$ 23.558.411,11 (vinte e três Milhões, 
Quinhentos e cinquenta e oito Mil, Quatrocentos e onze reais e onze 
centavos), a quota do primeiro quadrimestre, referente ao(s) grupo(s) 
de despesa(s) da(s) Unidade(s) orçamentária(s), 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 95, de 6 de aBriL de 2022

Área/UNidade 
orÇaMeNtÁria/
GrUPo de desPe-
sa/sUBGrUPo de 

desPesa

FoNte

1º QUadriMestre - 2022

JaNeiro FeVereiro MarÇo aBriL totaL

dEsENvolviMENto 
sÓcio-EcoNÔMico

sEtUr
investimentos 0,00 0,00 0,00 23.558.411,11 23.558.411,11

reforma
 0301 0,00 0,00 0,00 23.558.411,11 23.558.411,11

ProGraMa/
orGÃo FoNte

1º QUadriMestre - 2022
JaNeiro FeVereiro MarÇo aBriL totaL

indústria, comér-
cio, serviços e 

turismo
0,00 0,00 0,00 23.558.411,11 23.558.411,11

sEtUr
 0301 0,00 0,00 0,00 23.558.411,11 23.558.411,11

FoNte
1º QUadriMestre - 2022

JaNeiro FeVereiro MarÇo aBriL totaL
0301 - recursos ordinários 0,00 0,00 0,00 23.558.411,11 23.558.411,11

total 0,00 0,00 0,00 23.558.411,11 23.558.411,11

Protocolo: 782236

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 
DO ESTADO DO PARÁ

.

diÁria
.

Portaria Nº 208 de 01 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 2022/377468 
(PaE), de 30/03/2022.
rEsolvE:
i – aUtoriZar a servidora Juliana Bezerra Galvão cavalcante de souza, 
matrícula nº 57217631/2, ocupante do cargo de técnico Previdenciário B, 
a viajar ao município de castanhal/Pa, nos dias 03/05/2022, 04/05/2022 e 
05/05/2022, a fim de realizar treinamento para a equipe de servidores do 
iGEPrEv do polo de castanhal/Pa.
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 01 e 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, 01 de abril de 2022.
iltoN GiUssEPP stival MENdEs da rocHa loPEs da silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
republicada por ter saído com incorreções no doE nº 34.919, de 
04/04/2022.

Protocolo: 781806

oUtras MatÉrias
.

aViso de LicitaÇÃo
ModaLidade: Pregão eletrônico nº 002/2022.
oBJEto: aquisição de solUÇÃo iNtEGrada dE MoNitoraMENto, iNvEs-
tiGaÇÃo e iNtEliGÊNcia aNalÍtica, com o fornecimento sob demanda de 
sErviÇos tÉcNicos EsPEcialiZados, visando prover suporte às ações de 
Monitoramento contínuo, controle interno, Gestão e análise de conformidade 
dos pagamentos de Benefícios dos servidores inativos e Pensionistas vincula-
dos ao instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – iGEPrEv.
orÇaMENto:
Unidade orçamentária: 84201- instituto de Gestão Previdenciária do Es-
tado do Pará;
Unidade Gestora: 840201 - instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará;
Programa do PPa 2020/2023: 1508 – Governança Pública;
Classificação Funcional Programática: 09.122.1508-8238 - Gestão de Tec-
nologia da informação e comunicação;
fonte de recursos: 0261000000: recursos Próprios diretamente arreca-
dados pela administração indireta.;
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Natureza de despesa: 339040 – serviços de tecn. da inform. e comum. – PJ.
data dE aBErtUra: 19/04/2022.
Hora: 9h - Horário local.
Endereço Eletrônico: www.comprasgovernamentais.gov.br
Belém, 07 de abril de 2022.
roberto favacho lobato
Pregoeiro - iGEPrEv
GiUssEPP MENdEs
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 781680
citaÇÃo Por editaL
GdiL/diPre Nº 029/2022
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° ProtocoLo 
iGePreV

Processo
tce iNteressado

1 2022/315101 2017/532113 rUtH fradE dE araÚJo

2 2022/412163 2017/510367 rosElENE caMPos alMEida

3 2022/412163 2017/521751 JosÉ NaPolEÃo rEsQUE dE alMEida

4 2022/412163 2017/533921 doMiNGos MaZola PErEira dE soUsa

Belém, 06 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: 781708
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ
Portaria ret aP Nº 1.649 de 06 de aBriL de 2022
disPÕE soBrE a rEtificaÇÃo dE BENEfÍcio PrEvidENciário dE aPo-
sENtadoria Por idadE E tEMPo dE coNtriBUiÇÃo aUtUada JUNto ao 
tcE No Protocolo 533750/2017-tcE; ProcEsso Nº 2022/199197-iGEPrEv.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – iGE-
PrEv, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar Estadual 
nº. 39 de 09.01.2002, alterações posteriores e demais dispositivos legais.
considerando os termos da diligência requerida pelo tcE/Pa (ofício nº. 
202200529/SEGER-TCE), que determinou a retificação da Portaria AP nº. 
2.481 de 12/09/2013.
rEsolvE:
I - Retificar a Portaria AP nº. 2.481 de 12 de setembro de 2013, que apo-
sentou aNtoNia catariNa rodriGUEs costa Mat. 379271/1, no cargo 
de Professor classe i, Nível K, lotada na secretaria de Estado de Educação 
- sEdUc, alterando o percentual do adicional por tempo de serviço de 55% 
para 45%, bem como modificar o Nível de K para o J, passando a constar: 
art. 3° incisos i, ii, iii e parágrafo único c/c artigos 2° e 5° da Emenda 
constitucional n° 47/05 e art. 7° da Emenda constitucional n° 41/o3 art. 
140, iii da lei nº 5.810/94; art 131, §1°, inciso iX, da lei n°. 5.810/94; 
recebendo os proventos mensais de r$ 7.918,32 (sete mil, novecentos 
e dezoito reais e trinta e dois centavos) conforme abaixo discriminados:

 

vencimento Base
Gratificação pela Escolaridade

adicional por tempo de serviço – 45%
total dos Proventos

3.033,84
2.427,07
2.457,41
7.918,32

ii - os efeitos desta Portaria retroagirão a 01 de outubro de 2013, data do 
início dos efeitos da Portaria nº. 2.481/2013.
iii - os valores pagos a maior não serão objeto de restituição pela segu-
rada, consoante jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e 
Parecer nº 044/2013-ProJUr/iGEPrEv.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
iltoN GiUssEPP stival MENdEs da rocHa loPEs da silva
Presidente do iGEPrEv/Pa

Protocolo: 782157

Portaria Nº 219 de 05 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 que o decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013, dispõe 
sobre a supervisão, fiscalização e acompanhamento da execução dos con-
tratos, convênios e termo de cooperação firmada pelos órgãos e entidades 
do Poder Executivo do Estado do Pará; 
CONSIDERANDO que deverá ser designado um fiscal de contrato, convênio 
ou termo de cooperação; e
coNsidEraNdo os termos do despacho da coordenadoria de administração 
e serviços, que dispõe sobre a designação de fiscal de contrato, nos autos do 
Processo administrativo Eletrônico nº 2021/993797, de 09/09/2021;

rEsolvE:
i – dEsiGNar o servidor Edvaldo de almeida Pinto, matrícula funcional nº 
5946380/2, ocupante do cargo de coordenador de Núcleo regional, lotado 
no Gabinete da Presidência, para atuar como fiscal do contrato adminis-
trativo nº 07/2022, firmado com a empresa NATÁLIA ARTES, inscrita no 
cNPJ/Mf sob o nº 43.437.095/0001-18, que tem como objeto a locação de 
01 (um) imóvel urbano, medindo 345 m2, localizado na avenida tocantins 
nº 112, lote 08, Novo Horizonte, cEP 68503-660, Marabá, no Estado do 
Pará, conforme título de enfiteuse nº 68 experdida pelo Município de Mara-
bá, pelo prazo de 60 meses, para atender a necessidade dos beneficiários 
do Estado daquela região. 
ii – dEsiGNar o servidor Haim Bernard soares rossy rodrigues, matrícula 
funcional nº 5960057/1, ocupante do cargo de Gerente, lotado no Gabinte 
da Presidência, como suplente;
iii – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação no diário 
Oficial do Estado, podendo ser revogada a qualquer tempo a critério da 
autoridade competente.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 05 de abril de 2022.
iltoN GiUssEPP stival MENdEs da rocHa loPEs da silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Portaria Nº 222 de 06 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 os termos do Processo administrativo Eletrônico nº 
2022/409719 (PaE), de 05/04/2022.
rEsolvE:
i – aUtoriZar o servidor franklin José Neves contente, matrícula nº 
5947025/2, ocupante do cargo de diretor de administração e finanças, a 
viajar a cidade de Brasília/DF, no dia 08/04/2022, a fim de tratar de assun-
tos inerentes ao interesse deste órgão.  
ii - coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, ½ (meia) diária 
ao servidor citado acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 06 de abril de 2022.
iltoN GiUssEPP stival MENdEs da rocHa loPEs da silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
Portaria Nº 223 de 06 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 que o decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013, dispõe 
sobre a supervisão, fiscalização e acompanhamento da execução dos con-
tratos, convênios e termo de cooperação firmada pelos órgãos e entidades 
do Poder Executivo do Estado do Pará; 
CONSIDERANDO que deverá ser designado um fiscal de contrato, convênio 
ou termo de cooperação; e
coNsidEraNdo os termos do despacho da coordenadoria de administração 
e serviços, que dispõe sobre a designação de fiscal de contrato, nos autos do 
Processo administrativo Eletrônico nº 2020/1088955, de 21/12/2020;
rEsolvE:
i – dEsiGNar a servidora sara tatiane da silva alves, matrícula funcional 
nº 5962961/1, ocupante do cargo de secretário de conselho, lotado no 
Gabinete da Presidência, para atuar como fiscal do contrato administrativo 
nº 048/2021, firmado com a empresa A. P. GONÇALVES COMERCIAL – ME, 
inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 06.943.213/0001-33, que tem como objeto 
a aquisição de material de expediente para o instituto de Gestão Previden-
ciária do Estado do Pará – iGEPrEv, para atender a sede e Municípios do 
Plano de Expansão, conforme quantidade e descrição contida no termo de 
referência e anexo i, do referido contrato. 
ii – dEsiGNar o servidor thiago de sousa lúcio, matrícula funcional nº 
5950242/3, ocupante do cargo de secretário de diretoria, lotado na coor-
denadoria de administração e serviços, como suplente;
iii – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação no diário 
Oficial do Estado, podendo ser revogada a qualquer tempo a critério da 
autoridade competente.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 06 de abril de 2022.
iltoN GiUssEPP stival MENdEs da rocHa loPEs da silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Portaria Nº 224 de 06 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 que o decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013, dispõe 
sobre a supervisão, fiscalização e acompanhamento da execução dos con-
tratos, convênios e termo de cooperação firmada pelos órgãos e entidades 
do Poder Executivo do Estado do Pará; 
CONSIDERANDO que deverá ser designado um fiscal de contrato, convênio 
ou termo de cooperação; e
coNsidEraNdo os termos do despacho da coordenadoria de administração 
e serviços, que dispõe sobre a designação de fiscal de contrato, nos autos do 
Processo administrativo Eletrônico nº 2022/44873, de 12/01/2022;
rEsolvE:
i – dEsiGNar a servidora Juliana Moraes de alcantara, matrícula funcional 
nº 5956731/1, ocupante da função de assistente administrativo, lotada 
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na coordenadoria de tecnologia da informação, para atuar como fiscal do 
Contrato Administrativo nº 009/2022, firmado com a empresa NEW PARTS 
coMErcial - EirEli, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 35.653.751/0001-91, 
que tem como objeto a aquisição de suprimentos de informática, sob de-
manda, para o instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – iGE-
PREV, conforme quantidade e configurações mínimas, detalhadas no Termo 
de referência. 
ii – dEsiGNar a servidora cristiane Gaia ranieri, matrícula funcional nº 
5963003/1, ocupante da função de técnico em Gestão de informática, 
lotada na coordenadoria de tecnologia da informação, como suplente;
iii – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação no diário 
Oficial do Estado, podendo ser revogada a qualquer tempo a critério da 
autoridade competente.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 06 de abril de 2022.
iltoN GiUssEPP stival MENdEs da rocHa loPEs da silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Portaria Nº 225 de 06 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 que o decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013, dispõe 
sobre a supervisão, fiscalização e acompanhamento da execução dos con-
tratos, convênios e termo de cooperação firmada pelos órgãos e entidades 
do Poder Executivo do Estado do Pará; 
CONSIDERANDO que deverá ser designado um fiscal de contrato, convênio 
ou termo de cooperação; e
coNsidEraNdo os termos do despacho da coordenadoria de administração 
e serviços, que dispõe sobre a designação de fiscal de contrato, nos autos do 
Processo administrativo Eletrônico nº 2021/975101, de 02/09/2021;
rEsolvE:
i – dEsiGNar o servidor Newton fernando lopes da silva, matrícula 
funcional nº 57221203/2, ocupante do cargo assessor, lotado no Gabi-
nete da Presidência, para atuar como fiscal do contrato administrativo 
nº 006/2022, firmado com ADELINO BICALHO ROCHA, inscrito sob o CPF 
nº 126.212.856-00, que tem como objeto a locação de 01 (um) imóvel 
urbano, medindo 209 m2, localizado na rua Bernardo saião nº147, Bairro 
centro, cEP 68625005, Paragominas, no Estado do Pará, conforme certi-
dão de inteiro teor expedida pelo cartório do Único ofício de Paragominas 
pelo prazo de 120 (cento e vinte) meses, para atender a necessidade dos 
beneficiários do Estado daquela região. 
ii – dEsiGNar a servidora lorena sousa ferreira, matrícula funcional nº 
80846521/3, ocupante do cargo de Gerente, lotada no Gabinete da Presi-
dência, como suplente;
iii – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação no diário 
Oficial do Estado, podendo ser revogada a qualquer tempo a critério da 
autoridade competente.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 06 de abril de 2022.
iltoN GiUssEPP stival MENdEs da rocHa loPEs da silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 782226

.

.

secretaria de estado
da FaZeNda

.

Portaria
.

Portaria Nº 628 de 06 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 as servidoras, Brenda Monteiro Batalha de Matrícula: 
51855666/02, função: técnico em Gestão de obras Públicas e Marly anne 
olivier de oliveira Nobumasa de Matrícula: 57191447/01, função: assis-
tente administrativo, ambas lotadas na célula de Gestão de recursos Ma-
teriais – cGrM/sEfa, para atuarem, respectivamente como fiscal titular 
e Fiscal Substituto do Contrato firmado entre a SECRETARIA DE ESTADO 
da faZENda - sEfa e a empresa c J G cHavEs coMErcio sErvicos E 
acaBaMENto, sob o cNPJ nº 19.920.179/0001-23, referente ao contrato 
administrativo nº 010/2022, tendo como objeto o fornecimento e insta-
lação de cortinas tipo Persianas vertical em Pvc, para atender as necessi-
dades da unidade cEEat Grandes contribuintes e seus respectivos anexos
art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação.
aNidio MoUtiNHo da coNcEiÇÃo
diretor de administração - sEfa/Pa, em exercício

Protocolo: 782024
Portaria Nº 645 de 05 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 o sr. PaUlo MiGUEl Garcia cÂMara, administrador, Ma-

trícula n° 6063080-3 para atuarem, respectivamente como fiscal titular e 
Fiscal Substituto do Contrato firmado entre a SECRETARIA DE ESTADO DA 
faZENda - sEfa e a empresa r. fiGUEirÓ PErEira & cia ltda - EPP, sob 
o cNPJ nº 09.241.070/0001- 06, referente ao contrato administrativo nº 
011/2022, tendo como objeto a contratação de pessoa jurídica especiali-
zada no fornecimento de aparelhos de ar condicionado, juntamente com a 
instalação, nos municípios de Belém e ananindeua, para atender as neces-
sidades da coNtrataNtE, discriminadas nos anexos i e ii deste 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: 781715
Portaria Nº 646 de 05 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 aUGUsto JorGE calicE aUad
Matricula n°. 5949750/1, Gerente fazendário, e o sr. roBErto dE soUsa 
MENdoNÇa, Matrícula n°28401/1, auxiliar administrativo, para atuarem, 
respectivamente como Fiscal Titular e Fiscal Substituto do Contrato fir-
mado entre a sEcrEtaria dE Estado da faZENda - sEfa e a empre-
sa ticKEt solUÇÕEs HdfGt s/a, sob o cNPJ nº 03.506.307/0001–57, 
referente ao contrato administrativo nº 012/2022, tendo como objeto a 
prestação do serviço de administração e gerenciamento informatizado de 
fornecimento contínuo e ininterrupto de combustíveis e agente redutor 
líquido automotivo (arla 32), em rede de postos credenciados em todo o 
território nacional para veículos automotores e equipamentos integrantes 
da frota da coNtrataNtE, com utilização de cartão magnético, PElo ME-
Nor PrEÇo, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas 
neste instrumento e no termo de referência anexo ao Edital do Pregão 
Eletrônico srP nº 24/2021 - sEPlad
art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação.
aNidio MoUtiNHo
diretor de administração - sEfa/Pa, em exercício

Protocolo: 781719
Portaria N.º 233 , de 05 de aBriL de 2022.
o sEcrEtário dE Estado da faZENda, no uso da competência que lhe 
é conferida pelo art. 70 da lei n.º 6.182, de 30 de dezembro de 1998, e 
tendo em vista os termos do Processo n.º 192020730001969-0/sEfa.
rEsolvE:
coNcEdEr, de acordo com o art. 3º da lei n.º 5.529, de 5 de janeiro de 
1989 e, com base no parecer técnico deste Gabinete, a isenção do imposto 
sobre a transmissão “causa Mortis” e doação de quaisquer bens e direi-
tos - itcd, a Miguel Moreira da costa, cPf n.º 048.571.352-72, relativo à 
transmissão por meio de doação de parte do instituto de terras do Pará, 
conforme especificado abaixo:
• Área de 5.9189 ha, localizada no município de Santo Antônio do Tauá 
(Pa) destacada da Gleba santo Estevão, arrecadada e matriculada em 
nome do Estado do Pará sob a matrícula n° 5.768, fl. 53 do livro n° 2- Y no 
cartório de registro de imóveis de vigia (Pa).
Gabinete da secretária de Estado da fazenda, em 05 de abril de 2022.
rENÉ dE olivEira E soUsa JÚNior
secretário de Estado da fazenda

Protocolo: 781740
GaBiNete do secretÁrio

Portaria Nº 213 de 01 de aBriL de  2022
coNcEdEr ao servidor Haroldo vilHENa fErrEira, auditor fiscal de 
receitas Estaduais, id func nº 5588278/1, lotado na cEEat de Grandes 
contribuintes, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no período de 14/02/2022 
a 15/03/2022, correspondentes ao triênio de 03/12/1999 a 02/12/2002.
rENÉ dE olivEira E soUsa JÚNior
secretário de Estado da fazenda
Portaria Nº 234 de 05 de aBriL de  2022
coNcEdEr à servidora Maria laUra MiraNda GoMEs, id func nº 
3247295/2, fiscal de receitas Estaduais, lotada na cEcoMt, 30 (trinta) 
dias de licença Prêmio, no período de 14/04/2022 a 13/05/2022, corres-
pondentes ao triênio de 21/09/2008 a 20/09/2011.
rENÉ dE olivEira E soUsa JÚNior
secretário de Estado da fazenda
Portaria Nº 235 de 05 de aBriL de  2022
coNcEdEr à servidora aNa Maria aBraHao, id func nº 3248321/1, as-
sistente administrativo/secretário de Gestor, lotada na célula de Padroni-
zação de Procedimentos de fiscalização/dfi, 30 (trinta) dias de licença 
Prêmio, no período de 20/04/2022 a 19/05/2022, correspondentes ao tri-
ênio de 14/03/2006 a 13/03/2009.
rENÉ dE olivEira E soUsa JÚNior
secretário de Estado da fazenda
Portaria Nº 236 de 05 de aBriL de  2022
coNcEdEr ao servidor ivaN da silva Brito, id func nº 4002520/2, 
Motorista, lotado na cEcoMt de Portos e aeroportos, 30 (trinta) dias de 
licença Prêmio, no período de 16/05/2022 a 14/06/2022, correspondentes 
ao triênio de 14/03/2003 a 13/03/2006.
rENÉ dE olivEira E soUsa JÚNior
secretário de Estado da fazenda
dirEtoria dE adMiNistraÇÃo
Portaria Nº 593 de 29 de MarÇo de 2022
dEsiGNar o servidor alEssaNdro alEXaNdria loJa, id func nº 
5914727/1, fiscal de receitas Estaduais, para responder pela célula de 
análise e acompanhamento dos incentivos e Benefícios fiscais/dtr, no pe-
ríodo de 05/04/2022 a 04/05/2022, por motivo de férias, do titular faBio 
roBErto da silvaviEira, id func nº 5914710/1.
aNidio MoUtiNHo
diretor de administração, em exercício
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Portaria Nº 597 de 30 de MarÇo de 2022
iNtErroMPEr, 20 (vinte) dias, a contar de 26/03/2022, do gozo das férias 
da servidora aÇUcENa Maria soUsa dUailiBE, assistente administrativo, 
id func nº 54488/1, lotada na UEcoMt dos correios/cEcoMt, concedidas 
pela Portaria Nº 154 de 25/01/2022, publicada no doE nº 34.845, de 
27/01/2022, referente ao exercício de 10/03/2021 a 09/03/2022, as quais 
ficam autorizadas para serem usufruídas no período de 01/07/2022 à 
20/07/2022.
aNidio MoUtiNHo
diretor de administração,em exercício
Portaria Nº 622 de 31 de MarÇo de 2022
iNtErroMPEr, 07 (vinte) dias, a contar de 14/03/2022, do gozo das férias 
do servidor Eli sosiNHo riBEiro, auditor fiscal de receitas Estaduais/
subsecretário da administração tributária, id func nº 5193249/2, lotado 
no Gabinete do secretário adjunto de receitas de Estado da fazenda, 
autorizadas pela Portaria Nº 3451 de 06/12/2021, publicada no doE 
nº 34.791, de 10/12/2021, referente ao exercício de 22/04/2018 a 
21/04/2019, as quais ficam autorizadas para serem usufruídas em gozo 
oportuno.
aNidio MoUtiNHo
diretor de administração,em exercício

Protocolo: 781744

coNtrato
.

coNtrato: 010/2022/seFa.
Modalidade: cotação Eletrônica nº 47412/2022.
Manifestação Jurídica: 88/2022/coNJUr/sEfa.
objeto: É o fornecimento e instalação de cortinas tipo Persianas vertical em 
Pvc, para atender as necessidades da unidade cEEat Grandes contribuintes.
data da assinatura: 05/04/2022.
vigência: 31/03/2022 a 30/03/2023.
valor total Global: r$ 13.532,93 (treze mil quinhentos e trinta e dois reais 
e noventa e três centavos).
funcional Programática / atividade: 17101.04.123.1508.8251.
Órgão: 17101 – secretaria de Estado da fazenda – sEfa.
Unidade Gestora: 170101 - secretaria de Estado da fazenda – sEfa.
função: 04 – administração.
sub-função:123 – administração financeira.
Programa: 1508 – Governança Pública.
atividade: 8251 – Gestão fazendária.
Natureza da despesa: 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente.
fonte de recursos: 0144 – taxas e serviços fazendários.
contratada: c J G cHavEs coMErcio sErvicos E acaBaMENto, esta-
belecida na rua antônio Everdosa a, nº 969, Bairro: Pedreira, Belém-Pa 
- cEP: 66.085-753; e-mail: cjg.serviçosvendas@gmail.com, fone: (091) 
3244-7770, (091) 98936-5844, inscrita sob cNPJ nº 19.920.179/0001-23, 
inscrição Estadual nº 15.443.188-5.
ordenador: aNÍdio MoUtiNHo da coNcEiÇÃo.

Protocolo: 781714

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 3º
contrato: 033/2019/seFa.
data da assinatura: 05/04/2022.
objeto: o reajuste do valor mensal do contrato, passando de r$ 8.750,00 
(oito mil setecentos e cinquenta reais) para r$ 9.830,97 (nove mil, oito-
centos e trinta reais e noventa e sete centavos); a inserção da cláusula de 
reajuste; e o pagamento da diferença referente ao período entre setem-
bro/2020 a março/2022, no valor de r$ 7.766,02 (sete mil, setecentos e 
sessenta e seis reais e dois centavos).
funcional Programática: 17101.04.123.1508.8251
Unidade Gestora: 170107 - Projeto de Modernização da Gestão fiscal do 
Estado do Pará - Profisco ii
Natureza da despesa: 33.90.36 - outros serviços de terceiros – Pessoa física
fonte de recursos: 0131 e/ou 0331 - operações de crédito Externo.
valor retroativo: r$7.766,02.
valor Mensal: r$9.830,97.
contratada: Maria lUciBEla tEiXEira coElHo, rG nº 240.666-1, 
cPf/Mf no 183.969.172-72, residente e domiciliada trav. timbó, 1348, 
apto.402 B, Bairro Pedreira, cEP. 66.083-049, Belém/Pa.
ordenador, em exercício: aNidio MoUtiNHo

Protocolo: 781962
termo aditivo: 3º
contrato: 034/2019/sEfa.
data da assinatura: 05/04/2022.
objeto: o reajuste do valor mensal do contrato, passando de r$ 8.750,00 
(oito mil setecentos e cinquenta reais) para r$ 9.830,97 (nove mil, oito-
centos e trinta reais e noventa e sete centavos); a inserção da cláusula de 
reajuste; e o pagamento da diferença referente ao período entre setem-
bro/2020 a março/2022, no valor de r$ 7.766,02 (sete mil, setecentos e 
sessenta e seis reais e dois centavos).
funcional Programática: 17101.04.123.1508.8251
Unidade Gestora: 170107 - Projeto de Modernização da Gestão fiscal do 
Estado do Pará - Profisco ii
Natureza da despesa: 33.90.36 - outros serviços de terceiros – Pessoa física
fonte de recursos: 0131 e/ou 0331 - operações de crédito Externo.
valor retroativo: r$7.766,02.
valor Mensal: r$9.830,97.
contratada: rEGiNa laUra saNtos corrEa, rG no 3710668, cPf/Mf 
no 140.437.422-15, residente e domiciliada tv. timbó, 1293, apto 1003, 
Bairro Pedreira, cEP 66.083-049, Belém/Pa.
ordenador, em exercício: aNidio MoUtiNHo

Protocolo: 781976

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 647, 06 de aBriL de 2022
o dirEtor dE adMiNistraÇÃo da sEcrEtaria dE Estado da 
faZENda, no uso de suas atribuições que foram delegadas pela Portaria 
Nº 061 de 29/01/2021, publicada no Diário Oficial do Estado n°34.477 de 
01/02/2021 e, considerando o processo nº 2022389092-
rEsolvE:
coNcEdEr ao servidor Márcio JEsUs MartiNs alHo, fiscal de receitas 
Estaduais, matricula nº0512886201 , portador do cPf nº 20787634204, 
suprimento de fundos no valor total de r$ 4.000,00 (quatro mil reais), o 
qual deverá observar a classificação orçamentária:
17101.04.123.1508.8251 - GEstÃo faZENdária
33.90.30 - MatErial dE coNsUMo: 4.000,00 ( quatro mil reais )
foNtE dE rEcUrsos: 0101 - rEcUrsos ordiNários
os recursos acima mencionados, destinam-se as despesas da cEcoMt-
sErra do cacHiMBo, não subordinada ao processo normal de aplicação, 
referente ao mês de aBril do exercício corrente, e deverão ser aplicados  
em até 30 (trinta) dias a contar da data do recebimento
a prestação de contas deverá ser até o 5º (quinto) dia útil após o período 
de aplicação
anidio Moutinho da conceição
diretor de administração em exercício
Portaria Nº648, 06 de aBriL de 2022
o dirEtor dE adMiNistraÇÃo da sEcrEtaria dE Estado da fa-
ZENda,no uso de suas atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria 
nº061 de 29/01/2021, publicada no Diário Oficial do Estado n°34.477 de 
01/02/2021 e, considerando ainda o processo nº2022/400543- rEsolvE:
coNcEdEr ao (a) servidor (a) Márcia HElENa olivEira cardoso, car-
go assistente administrativo, matrícula nº 3251748/1 portador do cPf nº 
25194771215, suprimento de fundos no valor total de r$ 2.000,00 (dois 
mil reais), o qual deverá observar a classificação orçamentária:
17101.04.123.1508.8251 – GEstÃo faZENdária
33.90.30 - MatErial dE coNsUMo: r$ 2.000,00 (dois mil reais)
foNtE dE rEcUrsos :0101- rEcUrsos ordiNários
os recursos acima mencionados destinam-se as despesas da cEcoMt
-Portos E aEroPortos, não subordinadas ao processo normal de apli-
cação, referente ao mês de aBril do exercício corrente, e deverão ser 
aplicados 30(trinta) dias a contar da data do recebimento.
a Prestação de contas deverá ocorrer até o 5º (quinto) dia útil após o 
período de aplicação.
anídio Moutinho da conceição
diretor de administração em exercício
Portaria Nº649,06 de aBriL de 2022
o dirEtor dE adMiNistraÇÃo da sEcrEtaria dE Estado da faZENda, 
no uso de suas atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria Nº 
061 de 29/01/2021, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.477 de 
01/02/2021 e, considerando o processo nº 2022/401121- rEsolvE:
coNcEdEr a servidora lEila NoGUEira da silva, cargo assistente admi-
nistrativo, Matricula nº3252329/1, portadora do cPf nº 300.685.252.49, 
suprimento de fundos no valor total de r$ 1.700,00 (mil e setecentos 
reais), o qual deverá observar a classificação orçamentária:
17101.04.123.1508.8251 - GEstÃo faZENdária
33.90.30 - MatErial dE coNsUMo: r$ 1.700,00 (mil e setecentos reais)
foNtE dE rEcUrsos: 0101 - rEcUrsos ordiNários
os recursos acima mencionados, destinam-se as despesas da cErat-cas-
taNHal, não subordinada ao processo normal de aplicação, referente ao 
mês de aBril do exercício corrente, e deverão ser aplicados em até 30 
(trinta) dias a contar da data do recebimento.
a prestação de contas deverá ser até o 5º (quinto) dia útil após o período 
de aplicação.
anidio Moutinho da conceição
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº650,06 de aBriL de 2022
o dirEtor dE adMiNistraÇÃo da sEcrEtaria dE Estado da faZENda, 
no uso de suas atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria Nº 
061 de 29/01/2021, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.477 de 
01/02/2021 e, considerando o processo nº 2022/390064- rEsolvE:
coNcEdEr ao servidor MaUro cÉsar carvalHo, cargo datilógrafo, Ma-
tricula nº 5208696/1, portadora do cPf nº 129.331.392-00, suprimento 
de fundos no valor total
de r$ 1.900,00(mil e novecentos reais), o qual deverá observar a clas-
sificação orçamentária:17101.04.123.1508.8251 - GESTÃO FAZENDÁRIA
33.90.30 - MatErial dE coNsUMo: 1.600,00 (mil e seiscentos reais)
33.90.39-o.s.t.P.JUrÍdica: 300,00 (trezentos reais)
foNtE dE rEcUrsos: 0101 - rEcUrsos ordiNários
os recursos acima mencionados, destinam-se as despesas da cErat-rE-
dENÇÃo, não subordinadas ao processo normal de aplicação, referente ao 
mês de aBril do exercício corrente, e deverão ser aplicados em até 30 (trin-
ta) dias a contar da data do recebimento.
a prestação de contas deverá ser até o 5º (quinto) dia útil após o período de 
aplicação.
anidio Moutinho da conceição
diretor de administração, em exercício

Protocolo: 781834

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
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Portaria Nº 631 de 04 de abril de 2022 autorizar 1/2  diária ao 
servidor JosE laZaro MorEira, nº 0325167502, ocupante Motorista, 
coord. EXEc. dE coNtrolE MErcadoria EM traNs.dE caraJás,  ob-
jetivo de conduzir veículo, transportando servidores a UEcoMt carne de 
sol, no período de 16.02.2022, no trecho Marabá - carne de sol -Marabá.
Portaria Nº 651 de 06 de abril de 2022 autorizar 1 e 1/2  diárias 
ao servidor Joao lUiZ loPEs soarEs, nº 0512840401, fiscal -c, co-
ordENaÇÃo EXEc. EsPEcial dE adM.triB. dE Micro E PEQ.EMPrEsas, 
objetivo de participação no seminário integrado de atividades produtivas 
da região xingu, no período de 07.04.2022 à 08.04.2022, no trecho Belém 
- altamira - Belém.
Portaria Nº 619 de 01 de abril de 2022 autorizar 10 e 1/2  diárias 
ao servidor MaUro cEsar carvalHo raMos, nº 0520869601, datilo-
Grafo, coordENaÇÃo EXEc.rEG.dE adM.triB./NÃo triBUtária dE 
rEdENÇÃo, objetivo de realização de trabalho rotina na oEat -tucuma, 
no período de 04.04.2022 à 14.04.2022, no trecho redenção - tucuma - 
redenção.

Protocolo: 781915

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portarias de iseNÇÃo de iPVa – cat
Portaria n.º202204001333, de 06/04/2022 - 
Proc n.º 122022730000439/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: 591.020.122-00 – cPf: 591.020.122-00
Marca/tipo/chassi
toYota/ccross XrE 20/Mis/Utilitari/9BrK3aaG6N0022635
Portaria n.º202204001335, de 06/04/2022 - 
Proc n.º 122022730000433/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 ribamar Macias aires – cPf: 206.740.152-15
Marca/tipo/chassi
cHEvrolEt/coBalt 18a Eli/Pas/automovel/9BGJE6920KB196291
Portaria n.º202204001337, de 06/04/2022 - 
Proc n.º 122022730000432/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 Edson Goncalves Pires – cPf: 247.580.432-72
Marca/tipo/chassi
fiat/idEa attractivE 1.4/Pas/automovel/9Bd135019c2209988
Portaria n.º202204001341, de 06/04/2022 - 
Proc n.º 122022730000421/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 Gilberto Marques da cunha – cPf: 059.040.992-15
Marca/tipo/chassi
fiat/WEEKENd attractivE/Pas/automovel/9Bd37412fJ5103033
Portaria n.º202204001343, de 06/04/2022 - 
Proc n.º 2022730001942/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: Neemias Pinheiro de farias – cPf: 758.975.712-87
Marca/tipo/chassi
HoNda/Hr-v EXl cvt/Pas/automovel/93Hrv2870MK214410
Portaria n.º202204001345, de 06/04/2022 - 
Proc n.º 2022730001656/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPva ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
Interessado: Luiz Rufino do Nascimento – CPF: 109.826.802-44
Marca/tipo/chassi
cHEv/oNiX PlUs 10tMt lt1/Pas/automovel/9BGEB69H0MG209936
Portaria n.º202204001347, de 06/04/2022 - 
Proc n.º 2022730001969/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: charles augusto da cruz Moura – cPf: 593.454.892-15
Marca/tipo/chassi
fiat/siENa attractiv 1.4/Pas/automovel/9Bd197132d3090208
Portaria n.º202204001349, de 06/04/2022 - 
Proc n.º 2022730001971/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 costa saavedra – cPf: 394.396.312-87
Marca/tipo/chassi
vW/Polo Mca/Pas/automovel/9BWaG5BZ4MP064912
Portaria n.º202204001351, de 06/04/2022 - 
Proc n.º 2022730001973/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: oseas oliveira dos santos – cPf: 105.507.392-20
Marca/tipo/chassi
i/vW sPacEfoX tl MBv/Pas/automovel/8aWPB45Z4Ja512744

Portaria n.º202204001353, de 06/04/2022 - 
Proc n.º 2022730001707/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: abilio Bastos de oliveira – cPf: 231.649.562-15
Marca/tipo/chassi
i/cHEvrolEt classic ls/Pas/automovel/8aGsU19f0fr155203
Portaria n.º202204001355, de 06/04/2022 - 
Proc n.º 2022730002009/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPva ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: raimundo ivan correa dos santos – cPf: 029.283.962-68
Marca/tipo/chassi
toYota/Etios sd Xs/Pas/automovel/9BrB29Bt2E2050904

Protocolo: 781939
atos do triBUNaL adMiNistratiVo de recUrsos 

FaZeNdÁrios-tarF
aNÚNcio de PaUta Para JULGaMeNto

a secretaria Geral torna público as datas de julgamento dos recurso s abai-
xo, a ocorrer por meio de videoconferência, conforme instrução Normativa 
sEfa n. 004/2021, de 16/03/2021, na sala de sessões do tribunal, sito 
em Belém, na av. Gentil Bittencourt, 2566, 3º andar, entre trav. castelo 
Branco e av. José Bonifácio:
seGUNda cÂMara PerMaNeNte de JULGaMeNto
Em 12/04/2022, às 09:30h, rEcUrso volUNtário n.º 16850, aiNf nº 
042016510010699-9, contribuinte alcaNcE cosMÉticos E PErfUMaria 
EirEli, insc. Estadual nº. 15321745-6
Em 12/04/2022, às 09:30h, rEcUrso dE ofÍcio n.º 19104, aiNf nº 
092017510000345-1, contribuinte lUMBErBras ltda, insc. Estadual nº. 
15193993-4, advogado: lEoNardo alcaNtariNo MENEscal, oaB/Pa-11247,
Em 12/04/2022, às 09:30h, rEcUrso dE ofÍcio n.º 17898, aiNf nº 
092019510000135-6, contribuinte P s f aNdradE coMÉrcio varEJista 
dE cosMÉticos ltda, insc. Estadual nº. 15527624-7

Protocolo: 782066

BANCO DO ESTADO DO PARÁ

.

adMissÃo de serVidor
.

Concurso Público 2018
edital de convocação nº 167/2022
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 ii

Nome colocação agência Banpará (Local de apresentação 
de documentos)

oscar valENtE PENEdo 96º av. Magalhães Barata, nº 72 – centro – 
Barcarena/Pa

obs.: o não comparecimento do candidato, no prazo acima estabelecido, 
será considerado como desistência.
Belém, 07 de abril de 2022.

Protocolo: 781824

secretaria de estado
de saÚde PÚBLica

.

Portaria
.

Portaria coLetiVa N° 0378 de 05 de aBriL de 2022
a diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde, usando das 
atribuições que lhe são delegadas pela Portaria Nº 50 de 17.01.2006, 
publicada no doE nº. 30.605 de 19.01.2006,
E coNsidEraNdo o teor do PaE nº 2022/366358.
rEsolvE:
LOTAR, para fins de regularização funcional, os servidores relacionados abaixo.

MatrÍcULa NoMe carGo LotaÇÃo a coNtar

5955639/1 aNa caroliNa coQUEiro 
dE soUsa

tÉcNico dE 
ENfErMaGEM

dirEtoria tÉcNica, com 
atuação na UsiPaZ icUÍ.

data da PUBli-
caÇÃo.

57202757/2 aNdrÉ carvalHo Matias ENfErMEiro
dirEtoria tÉcNica, com 

atuação na coordenação saúde 
por todo o Pará.

data da PUBli-
caÇÃo.

5955462/1 BrENda lorENa MacHado 
PaEs ENfErMEiro dEPartaMENto dE aUditoria 

EM saÚdE
data da PUBli-

caÇÃo.
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5955502/1 carla adriElY das NEvEs 
olivEira florEs

tÉcNico dE 
ENfErMaGEM

UNidadE dE rEfErÊNcia 
EsPEcialiZada – rEdUto

data da PUBli-
caÇÃo.

5902149/2 carlos EdUardo da silva 
olivEira MÉdico

UNidadE dE rEfErÊNcia 
EsPEcialiZada - MatErNo 

iNfaNtil

data da PUBli-
caÇÃo.

5955504/1 carlos PiNHEiro dE 
alMEida

tÉcNico dE 
ENfErMaGEM

dEPartaMENto dE viGilÂN-
cia saNitária 02/05/2022.

5955544/1 carMEM lÚcia PacHEco 
dE sENa ENfErMEiro dirEtoria tÉcNica data da PUBli-

caÇÃo.

5955463/1 cássia sUaNNE PadilHa 
cardoso ENfErMEiro

dirEtoria dE dEsENvol-
viMENto E aUditoria dos 

sErviÇos dE saÚdE

data da PUBli-
caÇÃo.

5955464/1 cláUdia liMa do Nasci-
MENto ENfErMEiro

divisÃo dE viGilÂNcia a 
saÚdE, com atuação na coor-
denação de Malária e tracoma.

data da PUBli-
caÇÃo.

5955545/1 daNiEl david PErEira do 
Prado

farMacÊUtico 
BioQUÍMico

dirEtoria tÉcNica, com 
atuação na coordenação saúde 

por todo o Pará.

data da PUBli-
caÇÃo.

5927742/2 dHYEllEN daYNara salEs 
sacraMENto ENfErMEiro

divisÃo dE viGilÂNcia a 
saÚdE, com atuação na coor-
denação de Malária e tracoma.

data da PUBli-
caÇÃo.

5955652/1 diEGo MoNtEiro da silva tÉcNico dE 
ENfErMaGEM

dirEtoria tÉcNica, com 
atuação na UsiPaZ icUÍ.

data da PUBli-
caÇÃo.

5955505/1 Elda NoNato da crUZ tÉcNico dE 
ENfErMaGEM

dEPartaMENto dE EPidE-
MioloGia 20/04/2022.

5955507/1 EliZa PaNtoJa crUZ tÉcNico dE 
ENfErMaGEM laBoratÓrio cENtral data da PUBli-

caÇÃo.

5955471/1 GaBriEl MiraNda dE 
aZEvEdo ENfErMEiro dirEtoria tÉcNica, com atu-

ação na UsiPaZ caBaNaGEM.
data da PUBli-

caÇÃo.

5955474/1 GiZElE dE JEsUs araÚJo 
silva ENfErMEiro dirEtoria tÉcNica, com 

atuação na UsiPaZ icUÍ.
data da PUBli-

caÇÃo.

5955546/1 ivaNEtE dos saNtos 
fErrEira

tÉcNico dE 
ENfErMaGEM divisÃo dE iMUNiZaÇÃo data da PUBli-

caÇÃo.

5955641/1 JoYcE alaicE do NasciMEN-
to soUsa

tÉcNico dE 
ENfErMaGEM

dirEtoria tÉcNica, com atu-
ação na UsiPaZ caBaNaGEM.

data da PUBli-
caÇÃo.

5955508/1 JUciMara riBEiro da silva tÉcNico dE 
ENfErMaGEM

dirEtoria tÉcNica, com atu-
ação na UsiPaZ caBaNaGEM.

data da PUBli-
caÇÃo.

5955484/1 larissa dos saNtos 
cardoso ENfErMEiro GaBiNEtE do sEcrEtário, 

com atuação no GtcaGHMr.
data da PUBli-

caÇÃo.

5889288/3 laUdrEisa da costa 
PaNtoJa MÉdico

dirEtoria dE dEsENvol-
viMENto E aUditoria dos 

sErviÇos dE saÚdE
19/04/2022.

5955486/1 lEiliaNE cristiNa dE soUZa 
costa ENfErMEiro UNidadE dE rEfErÊNcia 

EsPEcialiZada - rEdUto
data da PUBli-

caÇÃo.

5955488/1 liaNdra Batista dias ENfErMEiro dirEtoria tÉcNica, com atu-
ação na UsiPaZ caBaNaGEM.

data da PUBli-
caÇÃo.

5955451/1 loaNa tEllEs fErrEira dE 
carvalHo costa farMacÊUtico divisÃo dE saÚdE BUcal data da PUBli-

caÇÃo.

5955512/1 lUciclEidE favacHo da lUZ tÉcNico dE 
ENfErMaGEM

divisÃo dE coNtrolE dE 
doENÇas traNsMissÍvEis, 
com atuação na coordenação 
Estadual de Hepatites virais.

data da PUBli-
caÇÃo.

5932971/1 lUiZ GUilHErME dE caMPos 
riBEiro filHo MÉdico

UNidadE dE rEfErÊNcia 
EsPEcialiZada - MatErNo 

iNfaNtil
31/03/2022.

5955517/2 Mari ElZa Barros ModEsto tÉcNico dE 
ENfErMaGEM laBoratÓrio cENtral data da PUBli-

caÇÃo.

5955454/1 rENatHa aUrora da costa 
Padilla saNtos farMacÊUtico divisÃo dE saÚdE BUcal 02/05/2022.

5955664/1 rosa MENdEs rodriGUEs tÉcNico dE 
ENfErMaGEM

dirEtoria tÉcNica, com 
atuação na UsiPaZ icUÍ.

data da PUBli-
caÇÃo.

5955455/1 sávio fEliPE GoMEs PErEira farMacÊUtico divisÃo dE MEdicaMENtos E 
MatErial tÉcNico

data da PUBli-
caÇÃo.

5955646/1 siMoNE PalHEta MoraEs tÉcNico dE 
ENfErMaGEM laBoratÓrio cENtral data da PUBli-

caÇÃo.

5932967/1 Yara alaNa caldato MÉdico
UNidadE dE rEfErÊNcia 

EsPEcialiZada - MatErNo 
iNfaNtil

31/03/2022.

PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE,
dirEtoria dE GEstÃo do traBalHo E da EdUcaÇÃo Na saÚdE, EM 
05.04.2022.
KEllY dE cássia PEiXoto dE olivEira silvEira
dirEtora dE GEstÃo do traBalHo E da EdUcaÇÃo Na saÚdE – sEsPa.

Protocolo: 781970

GoVerNo do estado do ParÁ
sisteMa ÚNico de saÚde

11º ceNtro reGioNaL de saÚde
• PORTARIA Nº 017 de 06 de Abril de 2022
a diretora do 11.º centro regional de saúde, usando de suas atribuições 
que lhe são conferidas através da Portaria n.º 1.650 – ccG, de 05 de agos-
to de 2020, publicada no doE n.º 34.302, de 06/08/2020, e
coNsidEraNdo o que expressa o art. 199, da lei Estadual n.º 5.810/94, 
que determina que a autoridade que tiver ciência de irregularidade no ser-
viço público é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante 
sindicância ou processo administrativo disciplinar, assegurada ao (à) acu-
sado (a) amplo-defesa; 
coNsidEraNdo o disposto no inciso ii, do art. 201, no mesmo diploma 
legal, que trata da aplicação de penalidade de repreensão ou suspensão de 
até 30 (trinta) dias;
coNsidEraNdo a Portaria n.º 470, de 29/07/2020, publicada no d.o.E. 
n.º 34.307, de 11/08/2020 (sEsPa), que delega competência aos direto-
res dos centros regionais de saúde para instaurar sindicância e processo 
administrativo disciplinar, nos termos do art. 199, do rJU;
coNsidEraNdo o teor apresentado nos autos do Processo administrativo 
n.º 2020/758059;
r E s o l v E:
i - instaurar sindicância contraditória, na forma do art. 199 e seguin-
tes, da lei Estadual n.º 5.810/1994, através da comissão de sindicância 
do 11.º crs/sEsPa, composta pelos servidores adilson Moraes Borges, 
Enfermeiro, matricula n.º 5960448 /1 e Weverton Gutembergue araujo 
lima, agente de artes Praticas, matrícula n.º 57209274/1, para, sob a 
presidência do primeiro, apurar em tese, prática de infração que enseja a 
aplicação de penalidade prevista no art. 201, inciso ii, do referido diplo-
ma legal, supostamente cometida pela servidora N.c.c.s., matrícula n.º 
54194051/1, ocupante do cargo de agente administrativo, a qual, se com-
provada, acarretará a aplicação da penalidade correspondente à indiciada, 
em tudo observado o direito constitucional ao contraditório e à ampla de-
fesa, insculpidos no art. 5.º, inciso lv, da constituição federal de 1988.
ii - a comissão deverá concluir os trabalhos com apresentação do relatório
final no prazo máximo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período, 
desde que por motivo fundamentado.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Marabá (Pa), 06 de abril de 2022.
irlândia da silva Galvão
diretora do 11º crs/sEsPa.

Protocolo: 781829
GoVerNo do estado do ParÁ

sisteMa ÚNico de saÚde
11º ceNtro reGioNaL de saÚde

 Portaria Nº 018 de 07 de abril de 2022
a diretora do 11.º centro regional de saúde, usando de suas atribuições 
que lhe são conferidas através da Portaria n.º 1.650 – ccG, de 05 de 
agosto de 2020, publicada no doE n.º 34.302, de 06/08/2020, com fun-
damento no art. 199, da lei Estadual n.º 5.810/94, que determina que a 
autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada 
a promover a sua apuração imediata, mediante sindicância ou processo 
administrativo disciplinar, assegurada ao acusado ampla defesa, e funda-
mentada no parágrafo único, do art. 201, no mesmo diploma legal,
r E s o l v E:
art. 1.º - Prorrogar, por 30 (trinta) dias, a contar do dia 08/04/2022, o 
prazo de conclusão dos trabalhos da comissão de siNdicÂNcia iNvEsti-
GatÓria para apurar a demanda da possível irregularidade constante do 
processo 2021/247378, designada pela Portaria n.º 011 de 08 de março 
de  2022, publicada em Diário Oficial de 09 de março de 2022, e no D.O.E. 
N.º 34.886, de 09 de março de 2022.
art. 2.º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Marabá (Pa), 07 de abril de 2022.
irlândia da silva Galvão
diretora do 11º crs/sEsPa.

Protocolo: 782079
Portaria N° 324, de 06 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 regula-
ridade 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.
rEsolvE:
i - tornar sem efeito a Portaria Nº 433, de 15 de abril de 2021, publicada 
no d.o.E. nº 34.554, de 16 de abril de 2021;
ii - constituir comissão Permanente de Processo administrativo disciplinar 
do 4º centro regional de saúde, Unidade Gestora da secretaria de Estado 
de saúde Pública, objetivando proceder todas as investigações necessárias 
à elucidação de denúncias de condutas infracionais e de fatos irregulares 
em geral ocorridos no âmbito da referida Unidade, designando-se para isto 
os servidores abaixo relacionados:
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PrEsidENtE:
diNá fErrEira da costa, Enfermeira, matrícula nº 57174866/1;
MEMBros:
lUiZa HElENa ProGÊNio dE saNtaNa, assistente social, 
matrícula nº 54190705/1
rosilda da siva saldaNHa, ENfErMEira, matrícula nº 79820/1;
sUPlENtE:
raiMUNda dos saNtos costa, agente de serviço complementar, 
matricula n° 3221946/1;
iii - ficam convalidados todos os atos praticados pela comissão instituída 
anteriormente.
iv - Para cada denúncia de irregularidade ocorrida no âmbito do 4º centro 
regional de saúde/sEsPa que deva ser apurada mediante instauração de 
Processo administrativo disciplinar, será providenciada a respectiva Por-
taria com indicação da falta a ser apurada, sempre constituída pelos inte-
grantes previamente designados neste ato.
v - o Presidente da comissão Processante representará em todos os atos 
que se fizerem necessários.
vi - a comissão exercerá suas atividades com absoluta independência e 
imparcialidade, procedendo dentro do devido processo legal, assegurando-
se o sigilo necessário à elucidação dos fatos, tendo suas reuniões, audiên-
cias e documentos o necessário caráter reservado.
vii - a comissão Processante tem plena liberdade na colheita de provas, 
podendo examinar quaisquer documentos relacionados ao objeto da investi-
gação, fazer vistorias in loco, promovendo ainda à tomada de depoimentos, 
acareações, investigações e diligências cabíveis, recorrendo, quando necessá-
rio, a técnicos e peritos, de modo a permitir a completa elucidação dos fatos.
VIII - A Comissão, desde a notificação do servidor, deverá facultar lhe, ou 
ao seu advogado regularmente constituído, o exame dos autos na reparti-
ção, e quando solicitado por escrito, providenciar a entrega de cópias com 
despesas custeadas pelo próprio interessado, para apresentação de defesa 
e indicação de suas provas no prazo regulamentar, possibilitando-lhe ainda 
o acompanhamento de toda a instrução nos exatos termos do art. 5°, lv 
da constituição federal.
iX - Nas hipóteses legais de suspeição ou de impedimento, poderão os ser-
vidores aqui designados se eximirem da obrigação de participar da investi-
gação, procedendo a autoridade instauradora a substituição somente para 
determinado caso, retomando o servidor a sua função após a conclusão do 
respectivo processo.
X - a comissão vincula-se à autoridade que determinou a sua instauração, 
enviando-lhe relatório final, para análise e julgamento.
Xi - competirá à autoridade instauradora, prover a comissão das neces-
sárias instalações físicas e recursos materiais necessários ao desempenho 
de seu mister, sendo igualmente assegurados transporte e diárias aos seus 
integrantes, bem como ao secretário da mesma, quando as circunstâncias 
exigirem o deslocamento da sede dos trabalhos para realização de missão 
oficial essencial ao esclarecimento dos fatos, não acarretando com isso 
qualquer vinculação hierárquica com o referido setor, prevalecendo em 
qualquer caso a regra constante do item v desta Portaria.
Xii – 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.
XIII - 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° 810/94.
Xiv - a comissão, na forma do § 1° do art. 205 da lei n° 5.810/94, terá 
como secretário, servidor designado pela sua presidente, podendo a indi-
cação recair em um de seus membros.
Xv – 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 o mesmo imediata-
mente substituído por suplente aqui designado.
Xvi – Por ocasião do gozo de férias regulamentares dos integrantes da 
comissão Processante, será também aplicada a hipótese de substituição 
prevista no item supra.
Xvii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-
se as disposições em contrário.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
GaBiNEtE do sEcrEtário dE Estado dE saÚdE PÚBlica
Em 06 de abril de 2022
rÔMUlo rodovalHo GoMEs
secretário de Estado de saúde Pública

Protocolo: 782149

adMissÃo de serVidor
.

Portaria Nº 450 de 06 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° 2022/347483.
rEsolvE:
autorizar o afastamento da servidora claUdia Maria dos saNtos frEi-
tas da silva, ocupante do cargo de agente administrativo, id. funcional 
nº 5913088/1, lo tada no laboratório central, a contar de 06/03/2022, por 
um período de 08 (oito) dias, decorrente do falecimento de sua genitora.
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 06/04/2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira silveira
diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde.

Portaria Nº 451 de 06 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° 2022/409173.
rEsolvE:
autorizar o afastamento do servidor JosE diNairsoN PiNto MENdEs, 
ocupante do cargo de Nutricionista, id. funcional nº 5877237/2, lo tado no 
Hospital regional - salinópolis, a contar de 04/03/2022, por um período de 
08 (oito) dias, decorrente do falecimento de seu irmão.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
Gdv/dirEtoria dE GEstÃo do traBalHo E da EdUcaÇÃo Na saÚdE /
sEcrEtaria dE Estado dE saÚdE PÚBlica, em 06/04/2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira silveira
diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde.
Portaria Nº 452 de 06 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° 2022/409374.
rEsolvE:
autorizar o afastamento do servidor otavio cristovao dE JEsUs fEr-
rEira, ocupante do cargo de agente administrativo, id. funcional nº 
5161339/1, lo tado na Unidade de referência Especializada aids, a contar 
de 29/03/2022, por um período de 08 (oito) dias, decorrente do falecimen-
to de seu irmão.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
Gdv/dirEtoria dE GEstÃo do traBalHo E da EdUcaÇÃo Na saÚdE /
sEcrEtaria dE Estado dE saÚdE PÚBlica, em 06/04/2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira silveira
diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde

Protocolo: 781631

aViso de LicitaÇÃo
.

reVoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico Nº 006/sesPa/2022
Processo administrativo: 538253/2021
oBJEto: contratação de empresa especializada para prestação de serviços 
de LOGÍSTICA de transporte rodoviário, fluvial e aéreo de insumos imu-
nobiológicos (vacinas e insumos conexos), compreendendo a acomodação 
e conservação nas temperaturas mencionadas no manual de rede de frios 
do Ministério da saúde do Programa Nacional de imunizações e loGÍs-
TICA de transporte rodoviário, fluvial e aéreo de medicamentos, material 
hospitalar, termolábeis, odontológicos e suplementos alimentares, com-
preendendo a acomodação e conservação nas temperaturas mencionadas 
nos bulários das fabricantes farmacêuticas, por um período de 12 (doze) 
meses, podendo ser prorrogado por mais 48 (quarenta e oito) meses, em 
conformidade ao disposto no art. 57, inciso ii da lei 8666/93, por con-
veniência da administração Pública, conforme solicitação do dEaf-sEsPa.
Em virtude da necessidade de alteração no cadastro do sistema compras-
net, o referido Pregão Eletrônico será revogado e será conduzido através 
do Pregão Eletrônico nº 027/sEsPa/2022 que será publicado posterior-
mente nos mesmos sítios oficiais que o Pregão em tela.
os esclarecimentos e impugnações referentes ao presente Pregão Eletrônico se-
rão registrados em campo próprio do Pregão Eletrônico nº 027/sEsPa/2022.
Belém (Pa), 06 de abril de 2022.
JovEliNa Maria soUsa Matos
PrEGoEira/cPl/sEsPa

Protocolo: 782190

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

eXtrato de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 015 /sesPa/2022.
Processo: 2021/15010.
oBJEto: aquisição do medicamento PUrodiol 50 MG/Ml, ao paciente H. 
G. N., contemplado pela ação civil Pública com pedido de tutela antecipa-
da - Processo nº 0806564-41.2020.8.14.0051 cuja liminar está vigente.
coNtrataNtE: sEcrEtaria dE Estado dE saÚdE PÚBlica.
cNPJ: 05.054.929/0001-17.
coNtratado: farMaUsa PHarMacEUtical ltda.
cNPJ: 37.124.240/0001-08.
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: lEi Nº 8.666/93, art. 24, iNciso iv.
valor: r$ 28.800,00 (vinte e oito mil e oitocentos reais).
dotaÇÃo orÇaMENtária: 8288.
ElEMENto dE dEsPEsa: 3390-30.
foNtE: 0103008809.
Belém (Pá), 04 de abril de 2022.
rÔMUlo rodovalHo GoMEs
sEcrEtário dE Estado dE saÚdE PÚBlica
tErMo dE ratificaÇÃo dE disPENsa dE licitaÇÃo Nº 015/2022.
Nesta data, ratifico o termo de dispensa de licitação nº 015/2022, com 
fundamento no art. 26 da Lei 8.666/93, com suas posteriores modificações.
Belém (Pá), 04 de abril de 2022.
roMUlo rodovalHo GoMEs
sEcrEtário dE Estado dE saÚdE PÚBlica

Protocolo: 781664
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oUtras MatÉrias
.

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de saÚde PÚBLica

coNseLHo estadUaL de saÚde do ParÁ – ces/Pa
resoLUÇÃo ces/ParÁ Nº 014 de 23 de MarÇo de 2022.

a PrEsidENtE do coNsElHo EstadUal dE saÚdE do Pará, no uso 
de suas atribuições conferidas pela lei nº. 7.264, de 24 de abril de 2009, 
publicada no Diário Oficial do Estado N° 31.406, de 27 de Abril de 2009, 
e pelo Decreto de 05 de agosto de 2020, publicado no Diário Oficial Nº 
34.302 de 06 de agosto de 2020 e pela resolução cEs/Pa nº 028 de 24 
de Agosto de 2021, publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.737, de 18 
de outubro de 2021.
coNsidEraNdo que nos termos do inciso ii do art. 9º da lei N º 7.264, 
de 24 de abril de 2009, as decisões do conselho Estadual de saúde do 
Pará serão consubstanciadas em resoluções e homologadas pelo chefe do 
Poder Executivo ou pelo titular da secretaria de Estado da saúde Pública;
coNsidEraNdo a decisão unânime dos membros do conselho Estadual de saú-
de – cEs/Pa, em reunião ordinária, realizada no dia 23 de março de 2022;
coNsidEraNdo que o fórum social das resistências 2022, é um evento 
inserido dentro do processo do fórum social Mundial com a ideia de criar 
um espaço de articulação, divulgação e ampliação de todas as formas de 
resistências criadas pelos movimentos culturais, ambientais, políticos e sociais 
no Brasil e na América Latina; tendo como objetivo identificar pontos de con-
sensos, prioridades coletiva e a construção de uma agenda comum de lutas 
para o próximo período a serem apresentadas no fórum social Mundial.
coNsidEraNdo a realização do fórum social das resistências 2022, no perí-
odo de 27 a 30 de abril de 2022, na cidade de Porto alegre/rio grande do sul,
rEsolvE:
1. designar para representar o conselho Estadual de saúde do Pará no 
fórum social das resistências 2022, no período de 27 a 30 de abril de 
2022, na cidade de Porto alegre/rio Grande do sul, os elencados no qua-
dro abaixo:

NoMe dos ParticiPaNtes eNtidade
Maria EUNicE carvalHo dE MoraEs aaME/UsUario

JosÉ riBaMar saNtos dE assis siNdsaÚdE/traBalHador
lUis carlos MaGNo fErrEira fEPEM/UsUário

MoNiKa caMila PErEira caMElo BraGa sEsPa/GEstÃo
MiriaN rocHa KaHWaGE sEsPa/GEstÃo
MarloN lEitE dE soUZa siNdsaÚdE/traBalHador

GraciNda liMa MaGalHÃEs cNBB/UsUário
olavo alvEs alENcar asdavidas/UsUário

MaUro roBErto caMPos fErrEira sEcrEtaria EXEcUtiva/cEs
sirlEY Garcia dE PaUla sEcrEtaria EXEcUtiva/cEs

1. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-
se as disposições em contrário.
Maria EUNicE carvalHo dE MoraEs
PrEsidENtE do coNsElHo EtadUal dE saÚdE do Pará
Homologo a resolução cEs/Pa Nº 014 de 23 de março de 2022.
rÔMUlo rodovalHo GoMEs
sEcrEtário dE Estado dE saÚdE PÚBlica

resoLUÇÃo ces/ParÁ Nº 015 de 23 de MarÇo de 2022.
a PrEsidENtE do coNsElHo EstadUal dE saÚdE do Pará, no uso 
de suas atribuições conferidas pela lei nº. 7.264, de 24 de abril de 2009, 
publicada no Diário Oficial do Estado N° 31.406, de 27 de Abril de 2009, 
e pelo Decreto de 05 de agosto de 2020, publicado no Diário Oficial Nº 
34.302 de 06 de agosto de 2020 e pela resolução cEs/Pa nº 028 de 24 
de Agosto de 2021, publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.737, de 18 
de outubro de 2021.
coNsidEraNdo que nos termos do inciso ii do art. 9º da lei N º 7.264, 
de 24 de abril de 2009, as decisões do conselho Estadual de saúde do 
Pará serão consubstanciadas em resoluções e homologadas pelo chefe do 
Poder Executivo ou pelo titular da secretaria de Estado da saúde Pública;
coNsidEraNdo a decisão da maioria dos membros presentes do conselho 
Estadual de saúde – cEs/Pa, em reunião ordinária, realizada no dia 23 
de março de 2022.
coNsidEraNdo a resolução cNs nº 652, de 14 de dezembro de 2020 que 
convocou a v conferência Nacional de saúde Mental;
coNsidEraNdo a resolução cNs nº 660, de 06 de setembro de 2021, que 
dispõe sobre o regimento da v conferência Nacional de saúde Mental que 
terá como tema “a Política de saúde Mental como direito: Pela defesa do 
cuidado em liberdade, rumo a avanço e garantia dos serviços da atenção 
psicossocial no sUs”;
coNsidEraNdo a resolução cNs nº 667, de 27 de outubro de 2021, que 
dispõe sobre a Prorrogação das Etapas Preparatórias e da Etapa Municipal 
da v conferência Nacional de saúde Mental.
coNsidEraNdo a resolução cNs nº 668, de 28 de janeiro de 2022 que 
dispõe sobre a Prorrogação das Etapas da v conferência Nacional de saúde 
Mental alterando o artigo 2º, inciso i, ii, iii e iv da resolução cNs nº 660, 
de 05 de agosto de 2021 que trata sobre o período de realização da etapa 
nacional, das etapas estaduais e das etapas municipais da v conferência 
Nacional de saúde Mental: sendo a Etapa Nacional para o período de 08 
a 11 de novembro de 2022, em Brasília/df as Etapas Municipais de 01 de 
novembro a 30 de abril de 2022 e Etapas Estaduais de 01 de fevereiro a 
30 de junho de 2022.

coNsidEraNdo a resolução cEs/Pa nº 001 de 26 de janeiro de 2022, 
que aprovou a composição nominal da estrutura e atribuições da comissão 
organizadora da v conferência Estadual de saúde Mental – v cEsM/Pará.
rEsolvE:
1. aprovar:
1.1. a data de realização da v conferência Estadual de saúde Mental – v 
cEsM/Pará para o período de 22 a 24 de Junho de 2022, na cidade de Be-
lém/PA, ficando a Comissão Organizadora de elaborar os instrumentos que 
nortearão o certame: Minuta do decreto Governamental de convocação, 
Proposta de regulamento e Proposta de regimento interno, bem como 
definir local de realização.
1. recomendar:
2.1. Que a secretaria de Estado de saúde Pública do Pará - sEsPa, através 
de suas regionais de saúde, e em conjunto com os conselheiros de área, 
divulguem, mobilizem, orientem e acompanhem, na medida do possível, 
as etapas preparatórias e de realização da 5ª cEsM, nos 144 municípios 
do Pará.
1. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-
se as disposições em contrário.
Maria EUNicE carvalHo dE MoraEs
PrEsidENtE do coNsElHo EstadUal dE saÚdE
Homologo a resolução cEs/Pa Nº 015 de 23 de março de 2022.
rÔMUlo rodovalHo GoMEs
sEcrEtário dE Estado dE saÚdE PÚBlica
resoLUÇÃo ces/ParÁ Nº 016 de 24 de MarÇo de 2022.
a PrEsidENtE do coNsElHo EstadUal dE saÚdE do Pará, no uso 
de suas atribuições conferidas pela lei nº. 7.264, de 24 de abril de 2009, 
publicada no Diário Oficial do Estado N° 31.406, de 27 de Abril de 2009, 
e pelo Decreto de 05 de agosto de 2020, publicado no Diário Oficial Nº 
34.302 de 06 de agosto de 2020 e pela resolução cEs/Pa nº 028 de 24 
de agosto de 2021, publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.737, de 18 
de outubro de 2021.
coNsidEraNdo que nos termos do inciso ii do art. 9º da lei N º 7.264, 
de 24 de abril de 2009, as decisões do conselho Estadual de saúde do 
Pará serão consubstanciadas em resoluções e homologadas pelo chefe do 
Poder Executivo ou pelo titular da secretaria de Estado da saúde Pública;
coNsidEraNdo a decisão da maioria dos membros presentes do conselho 
Estadual de saúde – cEs/Pa, em reunião Extraordinária, realizada no dia 
24 de março de 2022.
coNsidEraNdo o decreto de 05 de agosto de 2020 que nomeou os mem-
bros, os conselheiros para compor o conselho Estadual de saúde do Pará 
para o Biênio 2020-2022;
coNsidEraNdo que o ato de Posse deu-se em solenidade realizada no dia 
25 de agosto de 2020;
CONSIDERANDO as dificuldades impostas e vinculadas por conta da pan-
demia no final do ano de 2020 e no decorrer do ano de 2021 o mandato de 
2020-2022 foi prejudicado quando do desenvolvimento das suas atividades 
inerentes: reuniões ordinárias, atividades de campo entre outras afins;
coNsidEraNdo a resolução cEs nº 021, de 22 de junho de 2021 que 
dispõe sobre as regras referente a possibilidade de prorrogação de man-
dato no âmbito dos conselho de saúde do Estado do Pará, com base na 
resolução cNs nº 654, de 01 de abril de 2021 em razão da permanência 
dos efeitos da pandemia por covid-19;
coNsidEraNdo que o Plenário do conselho Estadual de saúde do Pará é 
soberano para propor a prorrogação do mandato do biênio 2020-2022 por 
mais 180 (cento e oitenta dias), 06 (seis) meses, a partir de 26 de agosto de 
2022, em observância aos fatos elencados anteriormente, e ainda pela intem-
pestividade temporal; de recursos orçamentários e financeiros e pelo recesso 
eleitoral partidário; para se realizar, com transparência, legalidade e legitimi-
dade, a execução do processo eleitoral para eleger as entidades e instituições 
que comporão o conselho Estadual de saúde do Pará, no biênio 2022-2024;
rEsolvE:
1. aprovar a prorrogação do mandato do biênio 2020-2022 por mais 180 
(cento e oitenta dias), 06 (seis) meses, a partir de 26 de agosto de 2022, 
em observância aos fatos elencados anteriormente, e ainda pela intempes-
tividade temporal; de recursos orçamentários e financeiros e pelo recesso 
eleitoral partidário.
1. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-
se as disposições em contrário.
Maria EUNicE carvalHo dE MoraEs
PrEidENtE do coNElHo EtadUal dE saÚdE do Pará
Homologo a resolução cEs/Pa Nº 016 de 23 de março de 2022.
rÔMUlo rodovalHo GoMEs
sEcrEtário dE Estado dE saÚdE PÚBlica

Protocolo: 781890

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  1ª REGIONAL

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº. 207 de 06 de aBriL 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) diNaldo da silva MacEdo, ma-
trícula 72514-1 cargo de aGENtE dE Portaria regime jurídico de Esta-
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tutário Efetivo, classe “--”, lotada (o) no (a) U.E aBriGo Joao PaUlo ii, 
02 (dois) meses de licença Prêmio, correspondente ao triênio 01.05.2015 
a 30.042018.
aUtoriZar que o servidor goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 01.05.2022 a 29.06.2022 no total de 60 (sessenta) dias.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
1° centro regional de saúde/sEsPa EM: 06.04.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crs/sEsPa

Protocolo: 782075
Portaria Nº. 208 de 06 de aBriL 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) Karla adriaNa NEGrao dE 
MElo matrícula 54185874-1 MEdico com lotação no (a) UrE dEMEtrio 
MEdrado 01 (um) mês de licença Prêmio, correspondente ao triênio 
31.08.2016 a 30.08.2019.
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: 06.04.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crs/sEsPa

Protocolo: 782108

.

.

diÁria
.

Portaria de coNcessÃo n° 189/2022 – 06/04/2022
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):
5105269/1 /rUtH Maria olivEira cardoso (Enfermeira) / 06 meias 
diárias (deslocamento) / de 19, 20; 25 a 28/04/2022.<br
5957443/1 / Maria caroliNE  Barros dE Matos (Enfermeira) / 06 
meias diárias (deslocamento) / de 19, 20; 25 a 28/04/2022.<br
57192316/1 / EdicElMa GÓEs da costa (Enfermeira) / 06 meias diárias 
(deslocamento) / de 19, 20; 25 a 28/04/2022.<br
54191797/1 / silvia rEGiNa PiNHEiro BEssa (Enfermeira) / 06 meias 
diárias (deslocamento) / de 19, 20; 25 a 28/04/2022.<br
8084728/1 / taÍssa fÉliX da costa (Enfermeira) / 06 meias diárias 
(deslocamento) / de 19, 20; 25 a 28/04/2022.<br
5957448/1 / talia dE JEsUs aMador coElHo (téc. Enfermagem) / 06 
meias diárias (deslocamento) / de 19, 20; 25 a 28/04/2022.<br
57173282/1 /EdiNaldo MiraNda da silva (Motorista) / 06 meias diárias 
(deslocamento) / de 19, 20; 25 a 28/04/2022.<br
origem: BElEM/Pa - Brasil
destino(s): saNta BarBara- Pa
objetivo: os quais realizarão avaliação do programa E-sUs; PNE(testes 
de antígenos) e Plano operacional do sarampo no Pará, nos municípios 
de ananindeua, Marituba, Benevides e s. Bárbara. Nos dias: 19 a 20; 25 
a 28/04/2022
registre-se, publique-se e cumpra-se.
ordenador: Marco antônio rodrigues Normando

Protocolo: 781994

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  3ª REGIONAL

.

oUtras MatÉrias
.

coMissÃo iNterGestores reGioNaL
cir MetroPoLitaNa iii
resolução Nº 002, de 06 de abril de 2022
a comissão intergestores regional Metropolitana iii /Pará, no uso de suas 
atribuições legais  e,
- considerando a Portaria GM/Ms Nº 684, de 30 de março de 2022, que 
dispõe sobre a aplicação de emendas parlamentares que adicionarem re-
cursos ao sistema Único de saúde (sUs), para a realização de transferên-
cias do fundo Nacional de saúde aos fundos de saúde dos Estados, distrito 
federal e Municípios, no exercício de 2022.
- considerando ainda a deliberação consensual da comissão intergestores 
regional Metropolitana iii/Pa e aprovação em reunião ordinária do dia 30 
de MarÇo de 2022.
resolve:
art.1º- aprovar a Proposta de aquisição de Equipamento/Material Perma-
nente, apresentada pela secretaria Municipal de saúde de Maracanã, junto 
ao fundo Nacional de saúde/Ministério da saúde, através de emenda par-
lamentar, conforme abaixo discriminada no valor de r$307.070,00 (tre-
zentos e sete mil e setenta reais).

ProPosta Nº UNidade assistida VaLor r$
11783.343000/1220-02 secretaria Municipal de saúde de Maracanã 307.070,00

art. 2º- Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
castanhal, 06 de abril de 2022.
Mário Moraes chermont filho
Presidente da cir Metropolitana iii/sUs/Pa/3ºcrs
Patrícia silva chaves
secretária Municipal de saúde de são francisco do Pará
Membro da cir Metropolitana iii/sUs/Pa/3ºcrs

Protocolo: 781754

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  4ª REGIONAL

.

Portaria
.

Portaria N° 09 de 06 de aBriL de 2022
a diretora do 4º cENtro rEGioNal dE saÚdE PÚBlica, desta sEsPa, no 
uso de suas atribuições legais, de acordo com a portaria n° 2.521/2019 
- CCG de 13 de março de 2019, publicada no Diário Oficial do Estado n° 
33824 de 14/03/2019, e:
coNsidEraNdo o disposto no artigo 51, § 4° da lei n° 8.666/93, que 
trata da renovação dos membros da comissão permanente de licitação;
coNsidEraNdo que as obras, serviços, compras, alienações, concessões, 
permissões e locações da administração Pública, quando contratadas com 
terceiros, deverão ser precedidas de licitações;
coNsidEraNdo o término do mandato da comissão Permanente de 
licitação, constituída pela Portaria Nº 08, de 05/04/2021.
rEsolvE:
i – constituir nova comissão Permanente de licitação – cPl do 4º centro 
regional de saúde – capanema, para proceder todas as modalidades de 
licitações que se fizerem necessárias, conforme designação dos servidores 
abaixo relacionados:
PrEsidENtE:
Maria leiliane alves Moraes - agente administrativo - matricula n° 57215401/3
MEMBros EfEtivos:
Edinei da silva costa – agente administrativo - matricula n° 54180767-2
alex Willis lucas de freitas - agente administrativo – matrícula nº 5897517-1
raimunda Pereira da silva – agente administrativo – matrícula nº 57197824-1
MEMBro sUPlENtE:
raimunda dos santos costa – agente de serviço complementar – matrícula nº 3221946-1
ii – o servidor Edinei da silva costa exercerá a função de PrEGoEiro e 
os membros efetivos e suplentes farão parte da equipe de apoio para a 
realização dos processos licitatórios.
iii – considerando atender a exigência legal de que a direção e o julgamento 
da licitação se realizem mediante decisão colegiada, os membros suplentes da 
cPl substituirão um dos membros quando de impedimento legal;
iv – Por motivo de falta ou impedimento legal, responderá pelo Presi-
dente da cPl, um  dos membros efetivos acima relacionados, em ordem 
sequencial;
v – as atribuições da cPl são:
1. coordenar os processos de licitações;
2. confeccionar minutas de Editais e contratos, submetendo-as a aprecia-
ção da aJUr/sEsPa, e elaborar as atas dos processos licitatórios;
3. Processar e julgar a fase de habilitação e julgamento das propostas;
4. Classificar e manifestar-se em 1ª instância relativamente aos recursos 
eventualmente interpostos;
5. requisitar parecer técnico e/ou jurídico, quando necessário;
6. Providenciar publicações necessárias de seus atos na forma da legisla-
ção vigente;
7. Adotar outras medidas que se fizerem necessárias.
vi – Exaurido o prazo recursal e julgados os recursos eventualmente in-
terpostos, o resultado encontrado pela cPl, será levado a deliberação do 
ordenador de despesas do 4° crs – capanema, por intermédio da daf / 
4° crs – capanema, para homologação e adjudicação, sem prejuízo das 
contingentes revogações ou anulações quando necessárias;
vii – os membros da cPl, responderão solidariamente por todos os atos 
praticados pela comissão, salvo se posição individual divergente tiver funda-
mento e for registrado em ata lavrada na reunião em que tiver sido tomada a 
decisão, de acordo com o parágrafo 3°, artigo 51, da lei n° 8.666/93;
VIII– O mandato da Comissão aqui constituída será de 01 (um) ano, fi-
cando vedada a recondução da totalidade de seus membros para a mesma 
comissão no período subsequente;
iX– a comissão nomeada dedicará tempo integral, quando reunida, para 
proceder às formalidades legais dos processos licitatórios, e para o fiel cum-
primento das atribuições decorrentes desta Portaria, não sendo, portanto, ne-
cessário seus membros afastarem-se de suas atribuições habituais;
X - Esta Portaria entrará em vigor a partir data de sua publicação, revogan-
do-se as disposições em contrário.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
PatrÍcia dE fátiMa liMa da silva
diretora do 4º centro regional de saúde

Protocolo: 782016
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Portaria Nº 95 - 14 de Março de 2022..
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
Objetivo: realizar entrega de documentos para notificar servidor e teste-
munhas, ouvir depoimento sobre episódios supostamente ocorrido a que 
se refereo processo administrativo de nº 2019/506848,
origem: capanema/Pa – destino: Bragança e tracuateua /Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo
rosilda da silva saldanha 79820-1 Enfermeira

Jefferson Bentes de Carvalho 54188877-1 Médico veterinário

No período de 23 a 25/03/2022. Quantidade 1,5 (uma e meia)
ordenador: Patrícia de fatima lima da silva
Portaria Nº 96 - 14 de Março de 2022.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
Objetivo: conduzir veículo oficial que irão realizar entrega de documentos 
para notificar servidor e testemunhas, ouvir depoimento sobre episódios 
supostamente ocorrido a que se refere o processo administrativo de nº 
2019/506848,
origem: capanema/Pa – destino: Bragança e tracuateua /Pa.

Portaria n.º Matrícula  
luiz Maria alves felipe filho 57206795-1 Motorista

No período de 23 a 25/03/2022. Quantidade 1,5 (uma e meia)
ordenador: Patrícia de fatima lima da silva
Portaria Nº 102 - 14 de Março de 2022.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
objetivo: realizar monitoramento das ações de combate ao aedes aegypti 
com as equipes municipais,
origem: capanema/Pa – destino: santa luzia do Pará, cachoeira do Piriá 
E viseu/Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo
Josué Marcos vieira do Nascimento 0505162 ag.  de saúde Pública

antonio Maria Matos de sousa 1086569 ag.  de saúde Pública

No período de 28/03 a 01/04/2022. Quantidade 4,5 (quatro e meia)
ordenador: Patrícia de fatima lima da silva
Portaria Nº 103 - 14 de Março de 2022.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
Objetivo: e conduzir veículo oficial com servidores do 4º CRS/SESPA que 
irão realizar monitoramento das ações de combate ao aedes aegypti com 
as equipes municipais,
origem: capanema/Pa – destino: santa luzia do Pará, cachoeira do Piriá 
E viseu /Pa.

Nome do servidor Matrícula  
orivaldo ramos silva 5159164-1 Motorista

No período de 28/03 a 01/04/2022. Quantidade 4,5 (quatro e meia)
ordenador: Patrícia de fatima lima da silva
Portaria Nº 109 - 15 de Março de 2022.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
objetivo: realizar, juntamente com a equipe da coordenação Estadual de 
saúde do idoso, supervisão e monitoramento do Programa Melhor em casa 
nos referidos municípios,
origem: capanema/Pa – destino: cachoeira do Piriá e salinópolis/Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo

Márcia cecília santana de Jesus 57198097-1 assistente social

No período de 28/03 a 01/04/2022. Quantidade 3,0 (três)
ordenador: Patrícia de fatima lima da silva
Portaria Nº 110 - 15 de Março de 2022.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
Objetivo: e conduzir veículo oficial com servidores do 4º CRS/SESPA que 
irão realizar, juntamente com a equipe da coordenação Estadual de saúde 
do idoso, supervisão e monitoramento do Programa Melhor em casa nos 
referidos municípios,
origem: capanema/Pa – destino: cachoeira do Piriá e salinópolis/Pa.

Nome do servidor Matrícula  

luiz Maria alves felipe filho 57206795-1 Motorista

No período de 28/03 a 01/04/2022. Quantidade 3,0 (três)
ordenador: Patrícia de fatima lima da silva
Portaria Nº 106 - 14 de Março de 2022.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
objetivo: realizar capacitação do novo operador de sistema do siNaN 
(Sistema de Informação de Agravos de Notificação), SINAN Dengue Web, 
sivEP GriPE (sistema de informação da vigilância Epidemiológica da Gri-
pe) e sivEP Malária (sistema de informação de vigilância Epidemiológi-
ca-Notificação de Casos),
origem: capanema/Pa – destino: Peixe-Boi/Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo

Maria risalva Borges do Nascimento 57206701-1 ag. de controle de Endemias

No período de 28 a 29/03/2022. Quantidade 2,0 (dUas)
ordenador: Patrícia de fatima lima da silva

Portaria Nº 107 - 14 de Março de 2022.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
Objetivo: Conduzir veículo Oficial com servidora do 4º CRS para realizar 
capacitação do novo operador de sistema do siNaN (sistema de informação 
de Agravos de Notificação), SINAN Dengue Web, SIVEP GRIPE (Sistema de 
informação da vigilância Epidemiológica da Gripe) e sivEP Malária (sistema 
de Informação de Vigilância Epidemiológica-Notificação de Casos),
origem: capanema/Pa – destino: Peixe-Boi/Pa.

Nome do servidor Matrícula  
antonio soares Meneses 0505329 Motorista

No período de 28 a 29/03/2022. Quantidade 2,0 (dUas)
ordenador: Patrícia de fatima lima da silva
Portaria Nº 91 - 03 de Março de 2022.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
objetivo: realizar visita nas localidades que tem áreas de garimpos novos 
e fazer entrega de mosquiteiros impregnados de inseticidas (Milds), para 
prevenção e controle vetorial de mosquitos transmissor da malária,
origem: capanema/Pa – destino: cachoeira do Piriá/Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo
altevir silva Magalães 0502195 Guarda de Endemias

sebastião célio Pereira da silva 57206719-1 ag. artes Práticas

No período de 28/03 a 01/04/2022. Quantidade 4,5 (quatro e meia)
ordenador: Patrícia de fatima lima da silva
Portaria Nº 92 - 03 de Março de 2022.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
Objetivo: conduzir veículo oficial com servidores do 4º CRS, que ira realizar 
visita nas localidades que tem áreas de garimpos novos e fazer entrega de 
mosquiteiros impregnados de inseticidas (Milds), para prevenção e con-
trole vetorial de mosquitos transmissor da malária,
origem: capanema/Pa – destino: cachoeira do Piriá /Pa.

Nome do servidor Matrícula  

ávila Junior de sousa amaral 57207813/1 Motorista

No período de 28/03 a 01/04/2022. Quantidade 4,5 (quatro e meia)
ordenador: Patrícia de fatima lima da silva
Portaria Nº 61 - 04 de Março de 2022.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
objetivo: realizar visita técnica as novas equipes municipais, para orien-
tações dos procedimentos regulados através do sistema sEr ii módulo 
ambulatorial,
origem: capanema/Pa – destino: augusto corrêa, Braganca, tracuateua, 
salinópolis e santarém Novo/Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo

Érica corrêa de oliveira 57194361-1 ag. de Portaria

rejane Brandão Pinto 57191120-1 Enfermeira

Mª lucicleide da silva Gadelh 57206713-1 ag. de artes Plásticas

No período de 28/03 a 01/04/2022. Quantidade 2,5 (duas e meia)
ordenador: Patrícia de fatima lima da silva
Portaria Nº 62 - 04 de Março de 2022.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
Objetivo: conduzir veículo oficial com servidores do 4º CRS, que ira realizar 
visita técnica as novas equipes municipais, para orientações dos procedi-
mentos regulados através do sistema sEr ii módulo ambulatorial.
origem: capanema/Pa – destino: augusto corrêa, Braganca, tracuateua, 
salinópolis e santarém Novo/Pa.

Nome do servidor Matrícula  

José Maria ferreira Galvão 0504973 Motorista

No período de 28/03 a 01/04/2022. Quantidade 2,5 (duas e meia)
ordenador: Patrícia de fatima lima da silva

Protocolo: 781742

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  7ª REGIONAL

.

adMissÃo de serVidor
.

Portaria N.º 019 de 05 de aBriL de 2022.
o diretor do 7º centro regional de saúde / sEsPa, usando de suas atribui-
ções que foram conferidas pela Portaria n.º 55/20.11.2000, publicado no 
Diário Oficial do Estado n.º 29.347/24.11.2000.
r E s o l v E :
coNcEdEr, de acordo com o art. 98 da lei  5.810/24.01.94, a servidora 
BENEdita caMPos,  cargo: agente de saúde, GEP: -  Estatutário Não 
Estável – classe, lotada no 7º centro regional de saúde, licença Prêmio, 
correspondente ao triênio de 01/01/2004 a 01/01/2007.
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aUtoriZar, que a servidora goze (02) dois meses de licença Prêmio, 
no período de 05/04/2022 à 03/06/2022, no total de 60 (sessenta) dias. 
Matrícula nº 2059452/2.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
valdiNEi silva tEiXEira JUNior
diretor do 7º centro regional de saúde
Portaria N.º 020 de 05 de aBriL de 2022.
o diretor do 7º centro regional de saúde / sEsPa, usando de suas atribui-
ções que foram conferidas pela Portaria n.º 55/20.11.2000, publicado no 
Diário Oficial do Estado n.º 29.347/24.11.2000.
r E s o l v E :
coNcEdEr, de acordo com o art. 98 da lei  5.810/24.01.94, a servidora 
BENEdita caMPos,  cargo: agente de saúde, GEP: -  Estatutário Não 
Estável – classe, lotada no 7º centro regional de saúde, licença Prêmio, 
correspondente ao triênio de 01/01/2007 à 01/01/2010.
aUtoriZar, que a servidora goze (02) dois meses de licença Prêmio, 
no  período de 04/06/2022 à 02/08/2022, no total de 60 (sessenta) dias. 
Matrícula nº 2059452/2.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
valdiNEi silva tEiXEira JUNior
diretor do 7º centro regional de saúde
Portaria N.º 021 de 05 de aBriL de 2022.
o diretor do 7º centro regional de saúde / sEsPa, usando de suas atribui-
ções que foram conferidas pela Portaria n.º 55/20.11.2000, publicado no 
Diário Oficial do Estado n.º 29.347/24.11.2000.
r E s o l v E :
coNcEdEr, de acordo com o art. 98 da lei  5.810/24.01.94, a servido-
ra BENEdita caMPos, cargo: agente de saúde, GEP: -  Estatutário Não 
Estável – classe, lotada no 7º centro regional de saúde, licença Prêmio, 
correspondente ao triênio de 01/01/2010 à 01/01/2013.
aUtoriZar, que a servidora goze (02) dois meses de licença Prêmio, 
no período de 03/08/2022 à 01/10/2022, no total de 60 (sessenta) dias.  
Matrícula  nº 2059452/2.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
valdiNEi silva tEiXEira JUNior
diretor do 7º centro regional de saúde
Portaria N.º 022 de 05 de aBriL de 2022.
o diretor do 7º centro regional de saúde / sEsPa, usando de suas atribui-
ções que foram conferidas pela Portaria n.º 55/20.11.2000, publicado no 
Diário Oficial do Estado n.º 29.347/24.11.2000.
r E s o l v E :
coNcEdEr, de acordo com o art. 98 da lei  5.810/24.01.94, a servido-
ra BENEdita caMPos, cargo: agente de saúde, GEP: -  Estatutário Não 
Estável – classe, lotada no 7º centro regional de saúde, licença Prêmio, 
correspondente ao triênio de 01/01/2013 a 01/01/2016.
aUtoriZar, que a servidora goze (02) dois meses de licença Prêmio, 
no período de 02/10/2022 à 30/11/2022, no total de 60 (sessenta) dias.  
Matrícula  nº 2059452/2.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
valdiNEi silva tEiXEira JUNior
diretor do 7º centro regional de saúde
Portaria N.º 023 de 05 de aBriL de 2022.
o diretor do 7º centro regional de saúde / sEsPa, usando de suas atribui-
ções que foram conferidas pela Portaria n.º 55/20.11.2000, publicado no 
Diário Oficial do Estado n.º 29.347/24.11.2000.
r E s o l v E :
coNcEdEr, de acordo com o art. 98 da lei  5.810/24.01.94, a servido-
ra BENEdita caMPos, cargo: agente de saúde, GEP: -  Estatutário Não 
Estável – classe, lotada no 7º centro regional de saúde, licença Prêmio, 
correspondente ao triênio de 01/01/2016 a 01/01/2019.
aUtoriZar, que a servidora goze (02) dois meses de licença Prêmio, 
no período de 01/12/2022 à 29/01/2023, no total de 60 (sessenta) dias.  
Matrícula  nº 2059452/2.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
valdiNEi silva tEiXEira JUNior
diretor do 7º centro regional de saúde

Protocolo: 781652

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria: 100 de 06 de aBriL de 2022
Prazo para aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de contas (em dias): 45
Nome do servidor cargo do servidor Matricula
ÂNdrEa WilMa da PoNtE fErrEira – ENfErMEira - Mat. 5955648/1
Programa de trabalho  fonte do recurso  Natureza da despesa  valor
908302 0103000000 339033  637,60
Observação: A fim de cobrir despesas com transporte fluvial e terrestre 
para os municípios de salvaterra e soure.
ordenador: valdinei silva teixeira Júnior.

Protocolo: 781949

diÁria
.

Portaria N° 101 de 06 de abril de 2022
NÚMEro dE diárias: 5 diárias e meia  valor: r$ 1.305,59
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: 7º crs, dEstiNo: salvatErra
PErÍodo: dE 24/04/2022 a 29/04/2022

MatrÍcUla / NoME / cPf
541905601 / clEBEr aUGUsto PiNHEiro MaGalHÃEs / 429.606.652-87
oBJEtivo: acoMPaNHar a coordENaÇÃo EstadUal dE tUBErcUlosE 
QUE irá rEaliZar trEiNaMENto Nas tÉcNicas dE aPlicaÇÃo E lEi-
tUra dE Prova tUBErcUlÍNica (PPd) Para ENfErMEiros dos MUNi-
cÍPios dE aÉrEa dE aBraNGÊNcia dEssa rEGioNal Nos MUNicÍPios 
dE salvatErra E soUrE.
dirEtor do 7° crs/sEsPa: valdiNEi silva tEiXEira JÚNior
Portaria N° 102 de 06 de abril de 2022
NÚMEro dE diárias: 5 diárias e meia  valor: r$ 1.305,59
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: 7º crs, dEstiNo: salvatErra
PErÍodo: dE 24/04/2022 a 29/04/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
51052931 / EsMEralda corrÊa dos saNtos / 144.879.262-20
oBJEtivo: aPoiar adMiNistrativaMENtE a coordENaÇÃo rEGioNal 
dE tUBErcUlosE QUE irá acoMPaNHar a coordENaÇÃo EstadUal 
dE tUBErcUlosE dUraNtE a rEaliZaÇÃo do trEiNaMENto Nas tÉc-
Nicas dE aPlicaÇÃo E lEitUra dE Prova tUBErcUlÍNica (PPd) Para 
ENfErMEiros dos MUNicÍPios dE aÉrEa dE aBraNGÊNcia dEssa rE-
GioNal Nos MUNicÍPios dE salvatErra E soUrE.
dirEtor do 7° crs/sEsPa: valdiNEi silva tEiXEira JÚNior
Portaria N° 103 de 06 de abril de 2022
NÚMEro dE diárias: 5 diárias e meia  valor: r$ 1.305,59
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: 7º crs, dEstiNo: salvatErra
PErÍodo: dE 24/04/2022 a 29/04/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
5955648/1 / ÂNdrEa WilMa da PoNtE fErrEira / 012.950.652-40
oBJEtivo: acoMPaNHar a coordENaÇÃo EstadUal dE tUBErcUlosE 
QUE irá rEaliZar trEiNaMENto Nas tÉcNicas dE aPlicaÇÃo E lEi-
tUra dE Prova tUBErcUlÍNica (PPd) Para ENfErMEiros dos MUNi-
cÍPios dE aÉrEa dE aBraNGÊNcia dEssa rEGioNal Nos MUNicÍPios 
dE salvatErra E soUrE.
dirEtor do 7° crs/sEsPa: valdiNEi silva tEiXEira JÚNior
Portaria N° 104 de 06 de abril de 2022
NÚMEro dE diárias: 5 diárias e meia  valor: r$ 1.305,59
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: 7º crs, dEstiNo: salvatErra
PErÍodo: dE 24/04/2022 a 29/04/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
5955649/1  / fraNciaNE triNdadE dE corrÊa sErra  / 688.098.082-15
oBJEtivo: rEaliZar MoNitoraMENto dos ProGraMas da viGilÂN-
cia EPidEMiolÓGica dE HaNsENÍasE; MoNitoraMENto do sistEMa 
dE iNforMaÇÃo siNaN NEt, Nos MUNicÍPios dE salvatErra E soUrE.
dirEtor do 7° crs/sEsPa: valdiNEi silva tEiXEira JÚNior

Protocolo: 781954

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  8ª REGIONAL

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria n.º 095/2022
Breves (Pa), 31 de Março de 2022.
a diretora do 8° centro regional de saúde/sEsPa, conforme atribuições 
que lhe são conferidas pela Portaria Nº. 285/2021-ccG de 17 de fevereiro 
de 2021, publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.495 de 18 de Feverei-
ro de 2021 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;
rEsolvE:
dEsiGNar os servidores MaNoEl aNtÔNio GoMEs saNcHEs, agente 
administrativo, Matrícula n° 54194076-1 e rosiNEY florEs BarBosa, 
agente administrativo, Matricula nº 5913537/1, para a função de fiscais do 
contrato nº 002/2022/8ºcrs/sEsPa/Breves, Processo nº 2021/1434515 - 
período de vigência do contrato 28/02/2022 a 28/02/2023, firmado com a 
empresa Marajó Navegação comércio e transporte de Passageiros ltda, 
cNPJ 41.634.948/0001-86. Endereço: avenida Bernardo sayão, 2000 – 
anexo 03, sala c; Jurunas, Belém/Pa, cujo objeto é a contratação de em-
presa para transporte intermunicipal de passageiros com acomodação em 
rede, cama e Poltrona para atender as demandas do 8º centro regional 
de saúde/sEsPa.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
aNa ÂNGEla fialHo fÉliX
diretora do 8º crs/BrEvEs
Portaria nº. 285/2021-ccG

Protocolo: 781871

diÁria
.

Portaria Nº 100 de 05 de aBriL de 2022
Objetivo: Participar da Oficina de Capacitação sobre os Programas da Polí-
tica Nacional de alimentação e Nutrição (PNaN).
origem: BrEvEs/Pá - BElÉM/Pa.
servidor (es): aliceanes do socorro de sousa custódio e Mariene Gomes 
do Nascimento, 3,5 diárias de 11 à 14/04/2022.
ordenador de despesa: aNa ÂNGEla fialHo fEliX.

Protocolo: 782023
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Portaria Nº 094 de 30 de MarÇo de 2022
objetivo: realizar capacitação das coordenações do Pacs e viGilÂNcia a saÚdE.
origem: BrEvEs/Pá - MElGaÇo/Pa.
servidor (es): abraão corrêa Pantoja, 3,5 diárias de 11 à 14/04/2022.
ordenador de despesa: aNa ÂNGEla fialHo fEliX.

Protocolo: 781711

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  9ª REGIONAL

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº09 de 05 de aBriL de 2022
a dirEtora do 9° cENtro rEGioNal dE saÚdE, usando de suas 
atribuições que foram conferidas pela Portaria Nº 72/2021-ccG de 
13/01/2021, publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.459 de 14/ 01/ 2021.
coNsidEraNdo o teor do Processo Nº 2022/404099
rEsolvE:
EXclUir a servidora cristiane andréa oliveira da silva Mesquita, matrícula 
funcional: 57191719/2, da Comissão de Gratificação de Desempenho 
institucional (Gdi) do caPs ii santarém, Portaria Nº 03 de 05 de Janeiro 
de 2022; Publicada no Diário Oficial nº34.822 de 06 de Janeiro de 2022, 
protocolo n° 748580, a partir de 15 de Março de 2022.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
sEsPa/ 9° crs, 05 de abril de 2022.
aliNE Nair liBEral cUNHa
diretora do 9° centro regional de saúde

Protocolo: 781676

.

.

errata
.

errata de diÁria.
PORTARIA Nº 94 de 01 de Abril 2022. Publicado no Diário Oficial Nº 
34.923 de 06 de abril de 2022. Protocolo nº 780937.
servidores:
Paulo rainério Mota Batista
Elaine cristina araújo dos santos
onde se lê.
Paulo rainério Mota e Batista
Período: 02/05/2022 a 04/02/2022 / N° de diária: 2½ (duas diárias e meia)
Leia-se.
Paulo rainério Mota Batista
Período: 02/05/2022 a 04/05/2022 / N° de diária: 2½ (duas diárias e meia)
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
aline Nair liberal cunha.
dirEtora do 9° cENtro rEGioNal dE saÚdE

Protocolo: 781651

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  11ª REGIONAL

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

Portaria Nº 49 de 23 de Março de 2022
o (a) ordENador (a) de dEsPEsa da secretária de Estado de saúde Pu-
blica usando de suas atribuições e tendo em vista as instruções contidas no 
decreto nº 2819 dE 06 dE setembro de 1994. Que disciplina a concessão 
de diária em Missão Oficial do Estado e Obtendo Capacitação Profissional.
OBJETIVO: Participar do Curso de Qualificação de atendimento de Pessoas
-acolhimento e qualidade no atendimento na área da saúde
Municípios: Marabá/ Belém
PEriodo: 03 a 09/04/2022
6/5 (seis diárias e meias)

serVidor carGo MatricULa
 daYaNE dE MElo silva agente administrativo 5942517/1

  ordenador: irlândia da silva Galvão
Protocolo: 782059

diÁria
.

Portaria Nº 47 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 sErvidorEs da doca QUE irÃo faZEr UMa ava-
liaÇÃo das MEtas QUaNti-QUalitativas dos coNtratos assistEN-
ciais No MUNiciPio dE rondon do Pará, coNforME Portaria 46

Municípios: Marabá/ rondon do Pará
PEriodo: 29/03 a 01/04/2022
3/5 (três diárias e meias)

serVidor carGo MatricULa
iZaQUE cavalcaNtE dE araUJo Motorista 505659

ordenador: irlândia da silva Galvão
Protocolo: 782194

Portaria Nº 46 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: fazer avaliação das metas quanti-qualitativas dos contratos as-
sistenciais celebrados entre a sEsPa e as instituições Hospital são José e 
clinica monte sinai ambos do município de rondon do Pará e elaboração do 
relatório referente ao mês de fevereiro de 2022
Municípios: Marabá/ rondon do Pará
PEriodo: 29/03 a 01/04/2022
3/5 (três diárias e meias)

serVidor carGo MatricULa

ElENY rodriGUEs GUiMaraEs auxiliar de informática em saúde 5113130/1

roEZEr BaNdEira loBo odontólogo 1135

ordenador: irlândia da silva Galvão
Protocolo: 782169

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  12ª REGIONAL

.

Portaria Nº 173 de 06 de abril de 2022.
Nome: amanda da silva sousa.
cargo: colaborador eventual.
Matrícula/siape: colaborador eventual.
cPf: 018.065.812-30.
Período: 11 a 14.04.2022.
Nº de diárias: 3,5 (três e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: rio Maria.
objetivo: acompanhar servidores que irão orientar e apoiar a Elaboração 
do Plano Municipal saúde 2022 e Monitorar sistema digisUs
ordenador de despesas: Jucirema de souza Gomes.

Protocolo: 781879
Portaria Nº 174 de 06 de abril de 2022
Nome: antônia rosileide Mariano de souza.
cargo: agente administrativo.
Matrícula/siape: 5897525-1.
cPf: 720.712.732-49.
Nome: Maria cruz Marinho silva.
cargo: auxiliar de Enfermagem.
Matrícula/siape: 06039553.
cPf: 041.216.828-66.
Nome: Nalva Gomes de souza silva.
cargo: Enfermeira.
Matrícula/siape: 54185701-5.
cPf: 245.484.132-00.
Período: 18 a 20.04.2022.
Nº de diárias: 2,5 (duas e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: rio Maria e redenção.
objetivo: realizar monitoramento dos indicadores do Previne Brasil, atu-
alização do prontuário eletrônico, treinamento com equipes de saúde e 
implantação da estratégia de suplementação de ferro em rio Maria – Pa e 
Participar de reunião da cir em redenção.
ordenado de despesa: Jucirema de souza Gomes - 
diretora do 12º crs / sEsPa - Portaria Nº 1700/23.11.2021.

Protocolo: 781938
Portaria Nº 169 de 06 de abril de 2022.
Nome: Jhonatas Bispo da silva.
cargo: agente administrativo.
Matrícula/siape: 5897583-1.
cPf: 886.588.302-25.
Nome: Emilio fernando de carvalho Moraes Netto.
cargo: agente administrativo.
Matrícula/siape: 5832314-2.
cPf: 375.464.062-34.
Período: 11 a 14.04.2022.
Nº de diárias: 3,5 (três e meia).
origem: conceição do araguaia-Pa.
destino: são felix do Xingu
objetivo: realizar monitoramento e avaliação das ações de controle da 
tuberculose conforme indicadores do PQavs
ordenador de despesas: Jucirema de souza Gomes.

Protocolo: 781716
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Portaria Nº 170 de 06 de abril de 2022.
Nome: Edinaldo ferreira da silva.
cargo: agente de saúde Pública.
Matrícula/siape: 504995.
cPf: 259.585.933-15.
Período: 11 á 14.04.2022.
Nº de diárias: 3,5 (três e meia).
origem: conceição do araguaia-Pa.
destino: ourilândia do Norte, tucumã e são felix do Xingu
objetivo: tratar de assuntos relacionados ao setor de almoxarifado fazer 
distribuição de EPi mascara, luvas e material de consumo e limpeza para 
os profissionais de saúde que atuam no combate as Endemias. Malária, 
dengue, leishmaniose, covid -19, etc, nos municípios sobre a jurisdição 
deste 12º crs/sEsPa/ENdEMias
ordenador de despesas: Jucirema de souza Gomes 
diretora do 12º crs/sEsPa.

Protocolo: 781721
Portaria Nº 171 de 06 de abril de 2022.
Nome: Marcilene silva alves
cargo: farmacêutica-Bioquímica
Matrícula/siape: 5939876-1
cPf: 530.291.512-04
Período: 11 a 14.04.2022
Nº de diárias: 3,5 (três e meia)
origem: conceição do araguaia-Pa
destino: são felix do Xingu.
objetivo: realizar visita “in loco” na estrutura da farMácia Basica e iM-
PlaNtaÇÃo do sistEMa HoUrUs Basico.
ordenador de despesas: Jucirema de souza Gomes.

Protocolo: 781751
Portaria Nº 172 de 06 de abril de 2022.
Nome: Marcilene silva alves
cargo: farmacêutica-Bioquímica
Matrícula/siape: 5939876-1
cPf: 530.291.512-04
Período: 18 a 20.04.2022
Nº de diárias: 2,5 (duas e meia)
origem: conceição do araguaia-Pa
destino: redenção.
objetivo: realizar visita “in loco” na estrutura da farMácia Basica e tEi-
NaMENto dE aPac. (autorização de Procedimento de auto custo).
ordenador de despesas: Jucirema de souza Gomes.

Protocolo: 781795

HOSPITAL OPHIR LOYOLA

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 277/2022 – 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 casamento da servidora, que se deu na data de 23 de 
março de 2022 e especialmente o que dispõe o art. 72, inciso ii, da lei no. 
5.810, de 24 de janeiro de 1994;
r E s o l v E:
autorizar o afastamento por motivo de casamento da servidora sENHoriNHa 
fErrEira dE assUNÇao, matricula nº 5681928/1, ocupante do cargo au-
xiliar operacional, lotada na divisão de Nutrição e dietética, a contar de 23 
a 30 de março de 2022, conforme certidão de casamento nº 067934 01 55 
2022 2 00211 133 0054449 59, no processo n° 2022/345833 de 23/03/2022.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
HosPital oP Hir loYola,
Em, 29 de março de 2022.
ivEtE GadElHa vaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 782012
Portaria Nº 276/2022– GaB/dG/HoL.
a dirEtora GEral do HosPital oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto de 01/12/2021, Publicado no doE 
nº 34.783 de 02/12/2021.
coNsidEraNdo os termos contidos no Processo nº 2022/162260 de 09/02/2022.
rEsolvE:
i - rEvoGar os termos da Portaria Nº 07/2022 – GaB/dG/Hol de 03/01/2022.
II - DESIGNAR para fins de regularização, os servidores abaixo para com-
porem a comissão intra-Hospitalar de doações de Órgãos e tecidos para 
transplante- ciHdott deste Hospital.

coordeNador:

Jair francisco de santana Graim Médico Médico

MeMBros:

renata lobato Kos de Moura Psicólogo
Eyre samea Barros de souza assistente social

Maria denise oliveira da silva Enfermeiro
Nilvanize conceiçao silva saraiva assistente social

Marcelle laranjeira de oliveira santos técnico em administração e finanças (administração)

dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Hospital ophir loyola.
Em, 06 de abril de 2022.
ivete Gadelha vaz diretora
Geral do Hol
ciente:

Protocolo: 781712
Portaria N° 275/2022 – GaB/dG/HoL.
a dirEtora GEral do HosPital oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto de 01/12/2021, Publicado no doE 
nº 34.783 de 02/12/2021.
coNsidEraNdo a necessidade de estabelecer uma política de uso racional 
de recursos terapêuticos no Hospital ophir loyola;
coNsidEraNdo os termos contidos no Processo nº 2021/793803 de 21/07/2021.
rEsolvE:
i - rEvoGar os termos da Portaria Nº 134/2021 - GaB/dG/Hol de 12/03/2021.
ii - atUaliZar os membros para comporem a comissão de farmácia e terapêutica.
iii - dEsiGNar os servidores abaixo relacionados para comporem a co-
missão de farmácia e terapêutica.
Presidente: ana Paula Borges, Médico/superintendente do instituto de oncologia.
Membros:

diretora Geral ivete Gadelha Vaz comissionado (assistente 
social)

diretor clínico João de deus reis da silva Médico
divisão de cirúrgia Geral e oncológica alessandro frança de souza Médico
divisão de cirúrgia Geral e oncológica Paulo cardoso soares Médico

divisão de oncologia clínica danielle feio da costa Médico
centro de tratamento intensivo - cti Eduardo laurido dos santos Médico
centro de tratamento intensivo - cti isamu Komatsu lima Médico

divisão de finanças Helena tobias acatauassu Nunes administrador
comissao de controle de infecção Hospitalar 

- cciH ilce carla Moreira Beckmann Menezes Médico

divisão de Hematologia lucyana Barbosa cardoso leão Médico
centro de Nefrologia silvia regina da cruz Migone Médico

divisão farmácia tainah Brasil Melgaço farmacêutico

divisão farmácia antonio José carmona Guimarães Júnior farmacêutico
 

divisão farmácia annie Elisandra Mesquita de oliveira farmacêutico
centro de suporte de Enfermagem Eliete Pereira Morais Enfermeiro

dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Hospital ophir loyola.
Em, 29 de março de 2022.
ivEtE GadElHa vaZ
diretora Geral do Hol
ciente:

Protocolo: 781665

FUNDAÇÃO SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº 350/2022/caPe/FscMP
o PrEsidENtE da fUNdaÇÃo saNta casa dE MisEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela lei nº 6.178, 
de 30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, e,
coNsidEraNdo o PaE nº 2022/325620
rEsolvE:
dEsiGNar o servidor sr. JoEl fraNcisco costa dE MENdoNÇa, Mat. 
N.º 57194799/1, assistente administrativo, lotado na Gerência de su-
primentos-GsUP/coordenação de contratos de serviços/csEr, Email: 
suprimentos@santacasa.pa.gov.br, para exercer o encargo de fiscal do 
contrato nº 106/2022/fscMP, oriundo do disPENsa dE licitaÇÃo Nº 
025/2022, firmado entre a FUNDAÇÂO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA 
do Pará-fscMP e a empresa iMPrENsa oficial do Estado do Pará
-ioEPa, cNPJ/Mf sob o nº 04.835.476/0001-01, cujo o objeto é a coN-
trataÇÃo dE sErviÇos dE PUBlicaÇÃo dE atos adMiNistrativos 
No diário oficial do Estado.
E para fiscal substituto, o servidor Sr. VÍTOR HUGO FERREIRA PINHEIRO, 
Mat. N.º 5960407/1, coordenador de contratos de serviços/csEr
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Belém-Pa, 05 de abril de 2022.
1. BrUNo MENdEscarMoNa
PrEsidENtE
fscMP

Protocolo: 781644
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Portaria Nº 347/2022/caPe/FscMP
a Presidente da fUNdaÇÃo saNta casa dE MisEricÓrdia do Pará, em 
exercício, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela 
lei nº 6.178, de 30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, e,
coNsidEraNdo o PaE nº 2022/57826
rEsolvE:
i - dEsiGNar a servidora ana cláudia lima de souza: cargo: Enfermei-
ra, Matrícula: 5671736/2, lotada na Gerência de Material e Esterilização. 
os contatos serão realizados através do telefone (91) 4009-2316 -email: 
gpme.fscmpa@santacasa.pa.gov.br , para exercer o encargo de fiscal do 
contrato nº 107/2022/fscMP, oriundo da iNEXiGiBilidadE Nº 005/2022/
FSCMP; firmados pela SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ - FSCMP 
com a empresa MacEdo HosPitalar coMÉrcio, rEPrEsENtaÇÃo, 
iMPortaÇÃo E EXPortaÇÃo dE EQUiPaMENtos HosPitalarEs ltda, 
cNPJ: 09.475.249/0001-28, tendo como objeto a aQUisiÇÃo PEÇas, 
acEssÓrios E circUitos dE rEsPiradorEs E rEssUscitadorEs.
ii - dEsiGNar a servidora rosimairy Magno reis, cargo: Enfermeira, Ma-
trícula 541952581, lotada na Gerência da central de Materiais e Esterili-
zação. os contatos serão realizados através do telefone (91)4009-2232 e 
do e-mail: gpme.fscmpa@santacasa.pa.gov.br para, na ausência do titular, 
exercer o encargo de substituto.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Belém/Pa, 05 de abril de 2022.
BrUNo MENdEs carMoNa
PrEsidENtE
fUNdaÇÃo saNta casa dE MisEricÓrdia do Pará
coNtrataNtE

Protocolo: 782171
Portaria Nº 348/2022/caPe/FscMP
a Presidente da fUNdaÇÃo saNta casa dE MisEricÓrdia do Pará, em 
exercício, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela 
lei nº 6.178, de 30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, e,
coNsidEraNdo o PaE nº 2022/275334
rEsolvE:
i - dEsiGNar a servidora ana cláudia lima de souza: cargo: Enfermeira, 
Matrícula: 5671736/2, lotada na Gerência de Material e Esterilização. os 
contatos serão realizados através do telefone (91) 4009-2316 -email: gpme.
fscmpa@santacasa.pa.gov.br , para exercer o encargo de fiscal do contrato 
nº 109/2022/FSCMP, oriundo da INEXIGIBILIDADE Nº 006/2022/FSCMP; fir-
mados pela saNta casa dE MisEricÓrdia do Pará - fscMP com a em-
presa advaNcEd stEriliZatioN ProdUcts distriBUiÇÃo E coMÉr-
cio dE ProdUtos Para saÚdE ltda, cNPJ: 32.494.340/0001-02, tendo 
como objeto a aQUisiÇÃo dE iNsUMos Para o EQUiPaMENto dE EstE-
riliZaÇÃo a BasE dE PErÓXido dE HidroGÊNio.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Belém/Pa, 05 de abril de 2022.
BrUNo MENdEs carMoNa
PrEsidENtE
fUNdaÇÃo saNta casa dE MisEricÓrdia do Pará
coNtrataNtE

Protocolo: 782174

errata
.

errata da PUBLicaÇÃo: 687933, diÁrio oFiciaL Nº 34.658 de 04/08/2021
oNde se LÊ: vigência: 03/08/2021 a 03/08/2022
Leia-se: vigência 03/08/2021 a 03/08/2023
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fscMP

Protocolo: 781862

.

.

coNtrato
.

coNtrato: 106/2022/FscMP
Exercício: 2022
objeto: coNtrataÇÃo dE sErviÇos dE PUBlicaÇÃo dE atos adMi-
Nistrativos No diário oficial do Estado
valor: r$ 198.000,00
data de assinatura: 05/04/2022
vigência: 05/04/2022 a 05/04/2023
disPENsa dE licitaÇÃo Nº 025/2022 - PaE Nº 2022/325620
fUNcioNal ProGraMática: 10.131.1508.8233; foNtE dE rEcUrso: 
0103; ElEMENto dE dEsPEsa: 339139
coNtratado: iMPrENsa oficial do Estado do Pará-ioEPa, cNPJ/Mf 
sob o n.º 04.835.476/0001-01, Endereço: trav. do chaco nº 2271, Marco, 
Belém/Pa, cEP: 66.630-505, telefone/fax: (91) 4009-7804 / 4009-7800
ordenador: BrUNo MENdEs carMoNa
Presidente da fscMP

Protocolo: 781646
coNtrato: 107/2022/FscMP
objeto:aQUisiÇÃo PEÇas, acEssÓrios E circUitos dE rEsPirado-
rEs E rEssUscitadorEs
valor: r$ 135.561,00
data de assinatura: 05/04/2022
vigência: 05/04/2022 a 05/04/2023
inexigibilidade de licitação nº 007/2022/fscMP - PaE Nº 2022/57826
dotação orçamentária: funcional Programática: 10.302.1507.8288; fon-
tes de recursos: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 
0269006842, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 0269008101, 
0269008067, 0269008102, 0149006653 e nos seus respectivos supera-
vits; Elemento de despesa: 339030.

contratada: MacEdo HosPitalar coMÉrcio, rEPrEsENtaÇÃo, iMPor-
taÇÃo E EXPortaÇÃo dE EQUiPaMENtos HosPitalarEs ltda, cNPJ/Mf 
n.º 09.475.249/0001-28
Endereço: travessa angustura n.º 3145, térreo, Marco, Belém/Pa, cEP: 
66.093-040, fone: (91) 3276-6889 / 3277-5366 / 3276-2374
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fscMP

Protocolo: 782181
coNtrato: 109/2022/FscMP
objeto: aQUisiÇÃo dE iNsUMos Para o EQUiPaMENto dE EstEriliZa-
ÇÃo a BasE dE PErÓXido dE HidroGÊNio
valor: r$ 759.273,00
data de assinatura: 05/04/2022
vigência: 05/04/2022 a 05/04/2023
inexigibilidade de licitação nº 006/2022/fscMP - PaE Nº 2022/275334
dotação orçamentária: funcional Programática: 10.302.1507.8288; fontes de 
recursos: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 0269006842, 
0269006962, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 0269008067, 
0269008101, 0269008102, 0149006653, 7349008494, 7349008545 e nos 
seus respectivos superavits; Elemento de despesa: 339030.
contratada: advaNcEd stEriliZatioN ProdUcts distriBUiÇÃo E coMÉr-
cio dE ProdUtos Para saÚdE ltda, cNPJ/Mf n.º 32.494.340/0001-02
Endereço: avenida tamboré, 1.077, Parte a, alphaville Empresarial, tam-
boré, cidade de Barueri/sP, cEP: 06.460.000, telefone: (11) 3616-0170 / 
(91) 98400-7984
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fscMP

Protocolo: 782192

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

disPeNsa: 028/2022
data: 06/04/2022
valor: r$30.000,00
objeto: aQUisiÇÃo EM carátEr EMErGENcial dE MatErial dE coN-
sUMo, toUca dEscartavEl saNfoNada
fundamentação legal: com base no artigo 24, inciso iv, da lei nº 
8.666/93 e Parecer nº 098/2022/aJUr/fscMP
Data de Ratificação: 05/04/2022 - PAE nº 2022/261927
funcional Programática: 10.302.1507.8288; fontes de recursos: 0101, 
0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 0269006842, 0269006962, 
0269008053, 0269008054, 0269008067, 0269008100, 0269008101, 
0269008102, 0349008725, 0349008569, 0349008950, 0349009280, 
0349009535, 0349009475, 0349009308, 7349008494, 7349008545 e 
seus respectivos superávits; Elemento de despesa: 339030.
coNtratada: N Q aMaZoNas ltda;
cNPJ/Mf: 37.297.378/0001-09
ENdErEÇo: rua dom romualdo de seixas 1127B - cep: 66050-380, Uma-
rizal Belém-Pa, tElEfoNE: (91)99356-0205
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fscMP

Protocolo: 781868
disPeNsa: 029/2022
data: 06/04/2022
valor: r$43.038,00
objeto: aQUisiÇÃo dE MatErial dE coNsUMo, coNJUNto P/ circUla-
cao EXtracorPorEa, NEoNatal, c/ 6 itENs.
fundamentação legal: com base no artigo 24, inciso iv, da lei nº 
8.666/93 e Parecer nº 095/2022/aJUr/fscMP
Data de Ratificação: 05/04/2022 - PAE nº 2022/359761
funcional Programática: 10.302.1507.8288; fontes de recursos: 0101, 
0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 0269006842, 0269006962, 
0269008053, 0269008054, 0269008067, 0269008100, 0269008101, 
0269008102, 0149006653, 7349008494, 7349008545 e seus respectivos 
superávits superávits; Elemento de despesa: 339030.
coNtratada: fortEcarE iNdÚstria dE ProdUtos MEdicos EirEli;
cNPJ/Mf: 08.474.646/0001-12
ENdErEÇo: travessa Pedro Pok, 570 – Jardim cristina, colombo/ Pr - cEP 
- 83411000, tElEfoNE: (41)3888-4469
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fscMP

Protocolo: 781872

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo do terMo de disPeNsa Nº 029/2022
Nos termos do art. 26 da Lei 8.666/93
data: 06/04/2022
objeto: aQUisiÇÃo dE MatErial dE coNsUMo, coNJUNto P/ circUla-
cao EXtracorPorEa, NEoNatal, c/ 6 itENs.
coNtratada: fortEcarE iNdÚstria dE ProdUtos MEdicos EirEli;
cNPJ/Mf:08.474.646/0001-12
ordenador: dr. Bruno Mendes carmona
Presidente da fscMP

Protocolo: 781874
ratiFicaÇÃo do terMo de disPeNsa Nº 028/2022
Nos termos do art. 26 da Lei 8.666/93
data: 06/04/2022
objeto: aQUisiÇÃo EM carátEr EMErGENcial dE MatErial dE coN-
sUMo, toUca dEscartavEl saNfoNada.
coNtratada: N Q aMaZoNas ltda;
cNPJ/Mf:37.297.378/0001-09
ordenador: dr. Bruno Mendes carmona
Presidente da fscMP

Protocolo: 781870
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Ratificação da Inexigibilidade de Licitação nº 006/2022
Nos termos do art. 26 da Lei 8.666/93
objeto: aQUisiÇÃo dE iNsUMos Para o EQUiPaMENto dE EstEriliZa-
ÇÃo a BasE dE PErÓXido dE HidroGÊNio, para atender no período de 
01 (um) ano a demanda de pacientes hospitalizados na fundação santa 
casa de Misericórdia do Pará.
coNtratada: advaNcEd stEriliZatioN ProdUcts distriBUi-
ÇÃo E coMÉrcio dE ProdUtos Para saÚdE ltda
data: 05/04/2022
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fscMP

Protocolo: 782193

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

iNeXiGiBiLidade: 006/2022
data: 05/04/2022
objeto: aQUisiÇÃo dE iNsUMos Para o EQUiPaMENto dE EstEriliZa-
ÇÃo a BasE dE PErÓXido dE HidroGÊNio, para atender no período de 
01 (um) ano a demanda de pacientes hospitalizados na fundação santa 
casa de Misericórdia do Pará
fundamento: com base no artigo 25, inciso i, da lei nº 8.666/1993 e Pa-
recer nº 091/2021/Prof/fscMP.
Data de Ratificação: 05/04/2022 - PAE Nº 2021/275334
valor: r$ 759.273,00
dotação orçamentária: fUNcioNal ProGraMáti-
ca: 10.302.1507.8288; foNtE dE rEcUrso: 0101, 0103, 0261, 0269, 
0269003264, 0269006841, 0269006842, 0269006962, 0269008053, 
0269008054, 0269008100, 0269008067, 0269008101, 0269008102, 
0149006653, 7349008494, 7349008545 e nos seus respectivos superavits. 
ElEMENto dE dEsPEsa: 339030,
contratada: advaNcEd stEriliZatioN ProdUcts distriBUiÇÃo E coMÉr-
cio dE ProdUtos Para saÚdE ltda, cNPJ/Mf n.º 32.494.340/0001-02
Endereço: avenida tamboré, 1.077, Parte a, alphaville Empresarial, tam-
boré, cidade de Barueri/sP, cEP: 06.460.000, telefone: (11) 3616-0170 / 
(91) 98400-7984
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fscMP

Protocolo: 782195
iNeXiGiBiLidade: 007/2022
data: 05/04/2022
objeto: aQUisiÇÃo PEÇas, acEssÓrios E circUitos dE rEsPirado-
rEs E rEssUscitadorEs, visando atendimentos das demandas nos se-
guintes setores: Uti Pediátrica, Neonatologia e demais unidades assisten-
ciais da fundação santa casa de Misericórdia do Pará, para atender ao 
período de 01 (um) ano às necessidades da fscMP.
fundamento: com base no artigo 25, inciso i, da lei nº 8.666/1993 e Pa-
recer nº 080/2021/Prof/fscMP.
Data de Ratificação: 05/01/2022 - PAE Nº 2021/57826
valor: r$ 135.561,00
dotação orçamentária: fUNcioNal ProGraMática: 10.302.1507.8288; foN-
tE dE rEcUrso: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 
0269006842, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 0269008101, 
0269008067, 0269008102, 0149006653 e nos seus respectivos supera-
vits. ElEMENto dE dEsPEsa: 339030,
contratada: MacEdo HosPitalar coMÉrcio rEPrEsENtaÇÃo iMPor-
taÇÃo E EXPortaÇÃo dE EQUiPaMENtos HosPitalarEs ltda
cNPJ/Mf n.º09.475.249/0001-28
Endereço: travessa angustura n.º 3145, térreo, Marco, Belém/Pa, cEP: 66.093-040
telefone: (91) 3276-6889 / 3277-5366 / 3276-2374
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fscMP

Protocolo: 782186

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

Ratificação da Inexigibilidade de Licitação nº 007/2022
Nos termos do art. 26 da Lei 8.666/93
objeto: aQUisiÇÃo PEÇas, acEssÓrios E circUitos dE rEsPirado-
rEs E rEssUscitadorEs, visando atendimentos das demandas nos se-
guintes setores: Uti Pediátrica, Neonatologia e demais unidades assisten-
ciais da fundação santa casa de Misericórdia do Pará.
coNtratada: MacEdo HosPitalar coMÉrcio rEPrEsENtaÇÃo iM-
PortaÇÃo E EXPortaÇÃo dE EQUiPaMENtos HosPitalarEs ltda
data: 05/04/2021
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fscMP

Protocolo: 782189

oUtras MatÉrias
.

terMo de oUtorGa e aceitaÇÃo de BoLsa Nº 001/2021 - 
editaL- 001/2021 troca de ProJeto
data da assinatura: 27/10/2021
vigência do termo: 01/11/2021 a 31/10/2022
valor da bolsa: r$ 400,00 (Quatrocentos reais)
concedente: fundação santa casa de Misericórdia do Pará - fscMP
Beneficiário: EVALDO PINTO TRINDADE JÚNIOR
Finalidade: Concessão de bolsa de Iniciação Científica, como forma de 
apoiar as atividades de Projeto de Pesquisas e no termo de cooperação fi-
nanceira nº 001/2017, conforme Edital 001/2021 - coMUNicaÇÃo EQUiPE 
E faMÍlia: UMa EstratÉGia Para otiMiZar o acoMPaNHaMENto clÍ-

Nico dE PaciENtEs EM UNidadEs dE tEraPia iNtENsiva (Uti) para o proje-
to associaÇÃo dE PoliMorfisMos GENÉticos coM dEsENvolviMENto E 
rEsPosta ao trataMENto da rEtiNoPatia da PrEMatUridadE.
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fscMP

Protocolo: 781914
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 075/2022/FscMP
ata de registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico srP nº 002/2022 - 
fscMP, Processo nº 2021/1382419, homologado, em 25/03/2022.
oBJEto: Pregão, na forma Eletrônica, para srP, tem por objeto a futura 
e eventual ““aQUisiÇÃo dE MEdicaMENtos”, para suprir a necessidade 
desta Fundação, conforme especificações constantes do Termo de Referên-
cia (anexo i do Edital).
viGÊNcia: a presente ata de registro de Preços terá validade de 29/03/2022 a 
29/03/2023, 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.

GUiLBer FarMaceUtica coMÉrcio Ltda, com sede em ananindeua/Pa , na Pass.Bom sossego Bairro cen-
tro, ceP: 67030245, telefone: (91) 3238-3814/3282-0788, inscrita no cNPJ/MF sob o nº: 01.399.246/0001-

40, e-mail:licitacao@guilberfarma.com/licitacao_s
item Especificação Marca/Fab Qtd. Valor unitário Valor total

19

solUÇÃo iNJEtávEl dE 
ElEtrÓlitos coM pH 7,4, 
acoNdicioNada EM Bol-
sa Plástica dE 500Ml. 

cada 100Ml dE solUÇÃo 
coNtÉM: clorEto dE sÓ-
dio 526MG,GlicoNato dE 
sÓdio 502MG, acEtato 

dE sÓdio triHidratado 
368, clorEto dE Potás-
sio 37MG, clorEto dE 

MaGNÉsio 30MG

HalEX istar
HalEX istar 100 r$ 70.00 r$ 7.000,00

valor total r$ 7.000,00

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 076/2022/FscMP
ata de registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico srP nº 002/2022 - 
fscMP, Processo nº 2021/1382419, homologado, em 25/03/2022.
oBJEto: Pregão, na forma Eletrônica, para srP, tem por objeto a futura 
e eventual ““aQUisiÇÃo dE MEdicaMENtos”, para suprir a necessidade 
desta Fundação, conforme especificações constantes do Termo de Referên-
cia (anexo i do Edital).
viGÊNcia: a presente ata de registro de Preços terá validade de 04/04/2022 a 
04/04/2023, 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.

citoPHarMa e rePreseNtaÇÃo de MedicaMeNtos esPeciais Ltda, com sede em Belo Horizonte/MG , 
na Rua Padre Rolim N°531 Bairro Santa Efigênia, CEP: 3013-0090, Telefone: (31) 3115-6000, inscrita no 

cNPJ/MF sob o nº: 01.640.262/0001-83, e-mail:jorge@citopharma.com.br

item Especificação Marca/Fab Qtd. Valor unitário Valor total

4

fenilefrina 10% 5ml 
solUÇÃo oftálMica - 
frasco MEdicaMENto 
MaNiPUlado validadE: 

12 MEsEs

citoPHarMa
citoPHarMa 
MaNiPUlaÇÃo

450 r$ 33,40 r$ 15.030,00

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 077/2022/FscMP
ata de registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico srP nº 002/2022 - 
fscMP, Processo nº 2021/1382419, homologado, em 25/03/2022.
oBJEto: Pregão, na forma Eletrônica, para srP, tem por objeto a futura 
e eventual ““aQUisiÇÃo dE MEdicaMENtos”, para suprir a necessidade 
desta Fundação, conforme especificações constantes do Termo de Referên-
cia (anexo i do Edital).
viGÊNcia: a presente ata de registro de Preços terá validade de 04/04/2022 a 
04/04/2023, 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.

coMÉrcio e rePreseNtaÇÕes Prado Ltda, com sede em Belém/Pa , na tv.castelo Branco N°2028 Bair-
ro Guamá, ceP: 66.063-000 , telefone: (91) 3249-7794/32497790, inscrita no cNPJ/MF sob o nº: 

05.049.432/0001-00, e-mail:prado@distribuidora.com.br

item Especificação Marca/Fab Qtd. Valor unitário Valor total

14

ciclosPoriNa Para Mi-
croEMUlsÃo 100MG/Ml, 
solUÇÃo oral, frasco 
coM 50Ml. GradUaÇÃo 
alcoÓlica da solUÇÃo 
oral dE 94,70 MG/Ml.

GErMEd
GErMEd 50 r$ 290,74 r$ 14.537,00

15

cilosPoriNa 50 MG, 
caPsUla GElatiNosa 

MolE coM MicroEMUl-
sÃo acoNdicioNada EM 
BlÍstEr coNvENcioNal 

oU Picotado coM 
idENtificaÇÃo iNdivi-
dUaliZada coNtENdo 

NoME do fárMaco, lotE 
E validadE.

GErMEd
GErMEd 700 r$ 3,20 r$ 2.240,00
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cilosPoriNa 50 MG, 
caPsUla GElatiNosa 

MolE coM MicroEMUl-
sÃo acoNdicioNada EM 
BlÍstEr coNvENcioNal 

oU Picotado coM 
idENtificaÇÃo iNdivi-
dUaliZada coNtENdo 

NoME do fárMaco, lotE 
E validadE.

GErMEd
GErMEd 700 r$ 4,80 r$ 3.360,00

valor total r$ 20.137,00

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 078/2022/FscMP
ata de registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico srP nº 002/2022 - 
fscMP, Processo nº 2021/1382419, homologado, em 25/03/2022.
oBJEto: Pregão, na forma Eletrônica, para srP, tem por objeto a futura 
e eventual ““aQUisiÇÃo dE MEdicaMENtos”, para suprir a necessidade 
desta Fundação, conforme especificações constantes do Termo de Referên-
cia (anexo i do Edital).
viGÊNcia: a presente ata de registro de Preços terá validade de 28/03/2022 a 
28/03/2023, 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.

caLL Med coMÉrcio de MedicaMeNtos e rePreseNtaÇÕes Ltda, com sede em Fortaleza/ce, na rua 
Herbene N°471 Bairro Messejana , ceP:60.842-120 , telefone: (85) 3077-8650/8860, inscrita no cNPJ/MF 

sob o nº: 05.106.015/0001-52, e-mail:licitacao@callmedce.com.br
item Especificação Marca/Fab Qtd. Valor unitário Valor total

23

ProdUto: coNtrastE io-
dado NÃo iÔNico 300MG/
Ml, solUÇÃo iNJEtávEl 

coM 100Ml. rEGistro Na 
aNvisa: 1839600010051 

Marca: oMNiPaQUE 
faBricaNtE: GE HEaltH-
carE (sHaNGai) co. ltd. 
ENdErEÇo: ZHaNGJiaNG 
Hi-tEcH ParK - NEWtoN 

road - cHiNa, rEPÚBlica 
PoPUlar validadE: 24 

MEsEs

oMNiPaQUE
GE HEaltHcarE 3.500 r$ 86,50 r$ 302.750,00

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 079/2022/FscMP
ata de registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico srP nº 002/2022 - 
fscMP, Processo nº 2021/1382419, homologado, em 25/03/2022.
oBJEto: Pregão, na forma Eletrônica, para srP, tem por objeto a futura 
e eventual ““aQUisiÇÃo dE MEdicaMENtos”, para suprir a necessidade 
desta Fundação, conforme especificações constantes do Termo de Referên-
cia (anexo i do Edital).
viGÊNcia: a presente ata de registro de Preços terá validade de 30/03/2022 a 
30/03/2023, 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.

eLFa MedicaMeNtos s.a, com sede em Brasilia /dF, na Nucr interseção rod. dF 001/c rod 475 Ga 02 
cond.sys Gama B.Park Bairro Ponte alta (Gama) , ceP: 72427-010 , telefone: (83) 2106-2433, inscrita no 

cNPJ/MF sob o nº: 09.053.134/0001-45, e-mail:licitacao@grupoelfa.com.br
item Especificação Marca/Fab Qtd. Valor unitário Valor total

22

tacroliMUs 5MG, cáPsUla, 
acoNdicioNada EM 

BlÍstEr coNvENcioNal oU 
Picotado coM idENtifica-
ÇÃo iNdividUaliZada coN-
tENdo NoME do fárMaco, 
lotE E validadE rMs Nº 

1771700070027

astEllas farMa 
Brasi

astEllas 
irElaNd co. 
ltd-irlaNda

6000 r$ 32,60 r$ 195.600,00

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 080/2022/FscMP
ata de registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico srP nº 002/2022 - 
fscMP, Processo nº 2021/1382419, homologado, em 25/03/2022.
oBJEto: Pregão, na forma Eletrônica, para srP, tem por objeto a futura 
e eventual ““aQUisiÇÃo dE MEdicaMENtos”, para suprir a necessidade 
desta Fundação, conforme especificações constantes do Termo de Referên-
cia (anexo i do Edital).
viGÊNcia: a presente ata de registro de Preços terá validade de 28/03/2022 a 
28/03/2023, 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.

UNi HosPitaLar ceara Ltda, com sede em Fortaleza/ce, na rua Francisco José alburquerque Pereira 
N°1085 Bairro cajazeiras , ceP: 60.864-520 , telefone: (85) 3289-3722, inscrita no cNPJ/MF sob o nº: 

21.595.454/0001-68, e-mail:licitacaouniceara.com.br
item Especificação Marca/Fab Qtd. Valor unitário Valor total

8
PoliEstirENo sUlfoNato 

dE cálcio 3,3MEQ/G, 
ENvEloPE coM 30G.

calNatE
EUrofarMa 3.500 r$ 21,94 r$ 76.790,00

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 081/2022/FscMP
ata de registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico srP nº 002/2022 - 
fscMP, Processo nº 2021/1382419, homologado, em 25/03/2022.
oBJEto: Pregão, na forma Eletrônica, para srP, tem por objeto a futura 
e eventual ““aQUisiÇÃo dE MEdicaMENtos”, para suprir a necessidade 
desta Fundação, conforme especificações constantes do Termo de Referên-
cia (anexo i do Edital).
viGÊNcia: a presente ata de registro de Preços terá validade de 28/03/2022 a 
28/03/2023, 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.

esPirito saNto distriBUidora de ProdUtos HosPitaLares, com sede em Guararapi/es , na rua serra 
Negra N°78 Galpão 02 Bairro Praia do Morro , ceP: 29.216-560 , telefone: (27) 3261-1877, inscrita no cNPJ/

MF sob o nº: 28.911.309/0001-52, e-mail:espiritosantohospitalar@gmail.com
item Especificação Marca/Fab Qtd. Valor unitário Valor total

21

tacroliMo 1MG aPrEsEN-
taÇÃo:1 MG caP dUra ct 

Bl al Plas Pvdc oPc X 
100 ENv.al NoME coMEr-
cial:tacrolil tiPo:siMi-
lar ProcEdÊNcia:Nacio-
Nal faBricaNtE :EMs s/a 

rMs 1023510300116

EMs
EMs 6.000 r$ 3,67 r$ 22.020,00

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 082/2022/FscMP
ata de registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico srP nº 002/2022 - 
fscMP, Processo nº 2021/1382419, homologado, em 25/03/2022.
oBJEto: Pregão, na forma Eletrônica, para srP, tem por objeto a futura 
e eventual ““aQUisiÇÃo dE MEdicaMENtos”, para suprir a necessidade 
desta Fundação, conforme especificações constantes do Termo de Referên-
cia (anexo i do Edital).
viGÊNcia: a presente ata de registro de Preços terá validade de 28/03/2022 a 
28/03/2023, 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.

PoLYMedH eireLi, com sede em castanhal/Pa , na av.Pres.Vargas N°4547 Bairro ianetama , ceP: 68745-
000 , telefone: (91) 3721-3275, inscrita no cNPJ/MF sob o nº: 63.848.345/0001-10, e-mail:polymedh@

globo.com

item Especificação Marca/Fab Qtd. Valor unitário Valor total

1

EscoPolaMiNa BU-
tilBroMEto 6,67MG/

Ml + diPiroNa sodica 
333,4MG/Ml, solUÇÃo 

oral, frasco dE vidro 
ÂMBar oU Plástico oPa-
co coM 20Ml, coNtENdo 
BatoQUE GotEJador oU 
disPositivo siMilar. 

Marca: BUscoPlEX 
coMPosto; faBricaNtE: 
NatUlaB laBoratÓrio 

s.a; rEGistro aNvisa Nº 
138410066; ProcEdÊNcia 

NacioNal; validadE 
MiNiMa 12 MEsEs

BUscoPlEX 
coMPosto

NatUlaB laBora-
tÓrio s.a

300 r$ 8,00 r$ 2.400,00

10

sais Para rEidrataÇÃo 
oral EM PÓ, ENvEloPE 

coM 27,9G. Marca: 
tYlEMaX; faBricaNtE: 
NatUlaB laBoratÓ-
rio s.a;rdc 199/06 ; 

ProcEdÊNcia NacioNal; 
validadE MiNiMa 12 

MEsEs.

tYlEMaX
NatUlaB laBora-

tÓrio s.a
750 r$ 0,82 r$ 615,00

valor total r$ 3.015,00

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 083/2022/FscMP
ata de registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico srP nº 002/2022 - 
fscMP, Processo nº 2021/1382419, homologado, em 25/03/2022.
oBJEto: Pregão, na forma Eletrônica, para srP, tem por objeto a futura 
e eventual ““aQUisiÇÃo dE MEdicaMENtos”, para suprir a necessidade 
desta fundação, conforme especificações constantes do Termo de Referên-
cia (anexo i do Edital).
viGÊNcia: a presente ata de registro de Preços terá validade de 28/03/2022 a 
28/03/2023, 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.

ProMeFarMa MedicaMeNtos e ProdUtos HosPitaLares Ltda, com sede em curitiba/Pr , na rua João 
amaral de almeida N°100 Bairro cidade industrial , ceP: 81.170-520 , telefone: (41) 3165-7900, inscrita no 

cNPJ/MF sob o nº: 81.706.251/0001-70, e-mail:hospitalar@promefarma.com.br

item Especificação Marca/Fab Qtd. Valor unitário Valor total

3

siMEticoNa - 75 MG/
Ml (GENÉrico) Princípio 
ativo: siMEticoNa apre-
sentação: 75MG/Ml 15Ml 
EMBalaGEM iNdividU-
al registro M.s.: rdc 

199/2006

siMEticoNa
EMs 15.000 r$ 1,71 r$ 25.650,00
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eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 084/2022/FscMP
ata de registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico srP nº 002/2022 - 
fscMP, Processo nº 2021/1382419, homologado, em 25/03/2022.
oBJEto: Pregão, na forma Eletrônica, para srP, tem por objeto a futura 
e eventual ““aQUisiÇÃo dE MEdicaMENtos”, para suprir a necessidade 
desta Fundação, conforme especificações constantes do Termo de Referên-
cia (anexo i do Edital).
viGÊNcia: a presente ata de registro de Preços terá validade de 01/04/2022 a 
01/04/2023, 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.

r c ZaGaLLo MarQUes e cia Ltda, com sede em Belém/Pa , no conj.catalina trav.14 N° 182 Bairro Man-
gueirão , ceP: 66.640-390 , telefone: (91) 3279-5246, inscrita no cNPJ/MF sob o nº: 83.929.976/0001-70, 

e-mail:rifarmed@uol.com.br

item Especificação Marca/Fab Qtd. Valor unitário Valor total

7

ParacEtaMol 200MG, so. 
oral, frasco EM Plas-

tico coM 15MlcoM 
BatoQUE GotEJaodr 

oU siMilar

NatUlaB
NatUlaB 4.500 r$1,35 r$ 6.075,00

17

HidrocortisoNa HEMis-
sUcciNato 500MG, PÓ 

Para solUÇÃo iNJ , frs-
co aMPola + dilUENtE

tEUto
tEUto 13.000 r$ 5,21 r$ 67.730,00

valor total r$ 73.805,00

ordENador rEsPoNsávEl: dr. BrUNo MENdEs carMoNa
Protocolo: 781729

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 098/2022/FscMP
ata de registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico srP nº 092/2021 - 
fscMP, Processo nº 2020/886529, homologado, em 16/02/2022.
oBJEto: Pregão, na forma Eletrônica, para srP, tem por objeto a futura e 
eventual ““ aQUisiÇÃo dE MatErial tÉcNico HosPitalar – tEcNolo-
Gias Para trataMENto dE fEridas (coBErtUras ativas)”, para su-
prir 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 31/03/2022 a 
31/03/2023, 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.

HYBrida ProdUtos HosPitaLares Ltda, com sede em Belém/Pa, na Barão do triunfo N°3540, Bairro 
Marco, ceP: 6609-5055, telefone: (91) 3257-5160, inscrita no cNPJ/MF sob o nº: 12.544.921/0001-02, 

e-mail:licitacaohybridahospitalar.com.br

item Especificação Marca/Fab Qtd. Valor unitário Valor total

1

Kit dE cUrativo UtiliZado coM os sistE-
Mas dE PrEssÃo NEGativa Para fEridas, 
iNdicado Para ProPorcioNar PrEssÃo 

NEGativa NUMa fErida, coNtENdo EsPUMa 
EM 100% dE PoliUrEtaNo, drENo sUavE 
coM filME dE PoliUrEtaNo traNsParEN-
tE;filME traNsParENtE dE PoliUrEtaNo, 
traNslÚcido, EXtENsÍvEl, iMPErMEávEl 

a áGUa E vaPor PErMEávEl, coM adEsivo 
dE acrÍlico coM dUas Barras dE MaNi-
PUlaÇÃo EM PoliProPilENo, EstÉril Por 
ÓXido dE EtilENo. taMaNHo aProXiMado 

10cMX8cMX3cM.EMBalados EM ÚNica 
EMBalaGEM.

K c i Brasil
K c i Brasil 48 r$ 800,00 r$ 38.400,00

2

Kit dE cUrativo UtiliZado coM os sistE-
Mas dE PrEssÃo NEGativa Para fEridas, 
iNdicado Para ProPorcioNar PrEssÃo 

NEGativa NUMa fErida, coNtENdo EsPUMa 
EM 100% dE PoliUrEtaNo, drENo sUavE 
coM filME dE PoliUrEtaNo traNsParEN-
tE;filME traNsParENtE dE PoliUrEtaNo, 
traNslÚcido, EXtENsÍvEl, iMPErMEávEl 

a áGUa E vaPor PErMEávEl, coM adEsivo 
dE acrÍlico coM dUas Barras dE MaNi-
PUlaÇÃo EM PoliProPilENo, EstÉril Por 
ÓXido dE EtilENo. taMaNHo aProXiMado 

20cM13cMX3cM.EMBalados EM ÚNica 
EMBalaGEM.

K c i Brasil
K c i Brasil 36 r$ 800,00 r$ 28.800,00

3

disPositivo colEtor do tiPo “caNistEr” 
QUE sE adaPta a BoMBa dE tEraPia NE-

Gativa Para fEridas Para ProPorcioNar 
PrEssÃo NEGativa EM UMa fErida coM o 
oBJEtivo dE cicatriZaÇÃo, coM taMPa 
soldada QUE iMPEdE o coNtato coM o 
coNtEÚdo colEtado, tUdo dE silicoNE 
Para coNEXÃo No drENo do cUrativo, 
filtro aNtiBactEriaNo EXtErNo Para 

coNEXÃo Na BoMBa,filtro aNti-rEflUXo 
iNtErNo, sacHE solidificaNtE E GradU-
aÇÃo No frasco Para coNtrolE dE coN-
tEÚdo. EMBalado iNdividUalMENtE, NÃo 
EstÉrildE Uso ÚNico. taMaNHo 300Ml.

K c i Brasil
K c i Brasil 48 r$ 462,00 r$ 22.176,00

4

disPositivo colEtor do tiPo “caNistEr” 
QUE sE adaPta a BoMBa dE tEraPia NE-

Gativa Para fEridas Para ProPorcioNar 
PrEssÃo NEGativa EM UMa fErida coM o 
oBJEtivo dE cicatriZaÇÃo, coM taMPa 
soldada QUE iMPEdE o coNtato coM o 
coNtEÚdo colEtado, tUdo dE silicoNE 
Para coNEXÃo No drENo do cUrativo, 
filtro aNtiBactEriaNo EXtErNo Para 

coNEXÃo Na BoMBa,filtro aNti-rEflUXo 
iNtErNo, sacHE solidificaNtE E GradU-
aÇÃo No frasco Para coNtrolE dE coN-
tEÚdo. EMBalado iNdividUalMENtE, NÃo 
EstÉrildE Uso ÚNico. taMaNHo 1000 Ml.

K c i Brasil
K c i Brasil 72 r$ 1.200,00 r$ 86.400,00

8

MatriZ EXtracElUlar BioaBsorvÍvEl, 
dErivada dE sUBMUcosa dE iNtEstiNo 

sUÍNo. EstrUtUra tridiMENsial, 
acElUlar, coM coMPoNENtEs da MatriZ 

EXtracElUlar, fENEstrada, NEcEssárias 
Para a cicatriZaÇÃo da fErida. EstÉril.
EMBaladas iNdividUalMENtE. taMaNHo 

aProXiMado dE 3X3,5cM

Bard Brasil
Bard Brasil 5 r$ 4.000,00 r$ 20.000,00

 valor total   r$195.776,00

ordENador rEsPoNsávEl: dr. BrUNo MENdEs carMoNa
Protocolo: 781836

Portaria Nº 351/2022 - 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 02/05/2019, publicado no doE n° 33.864,
coNsidEraNdo o decreto nº 795, de 29/05/2020, que dispõe sobre a 
cessão de servidores de Órgãos e entidades da administração Pública Es-
tadual direta, autárquica e fundacional, publicado no doE nº 34.240, de 
01/06/2020.
coNsidEraNdo os autos do processo nº 2021/1298920.
r E s o l v E:
cEdEr, a contar de 11/04/2022 até 09/04/2026, a servidora ciNtHYa ca-
valcaNtE coElHo BotElHo, matrícula nº 54186995/3, cargo Médico, para 
a secretaria de Estado de saúde Pública - sEsPa, com ônus para o órgão 
cessionário, em permuta com a servidora da secretaria de Estado de saúde 
Pública, carla alEssaNdra HaBEr Bastos, matrícula nº 55589034/4.
 rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Belém – Pa, 06 de abril de 2022.
 BrUNo MENdEs carMoNa
Presidente da fscMP

Protocolo: 782128

.

.

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA
E HEMATOLOGIA DO PARÁ

.

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 012/2022-HeMoPa
oBJEto: aQUisiÇÃo dE 02 (dUas) cENtrais dE ar tiPo sPlit dE 60.000 BtU’s
Edital disponível em: www.comprasgovernamentais.gov.br e www.com-
praspara.pa.gov.br no Mural de licitações.
UasG da fundação HEMoPa: 925452
sEssÃo PÚBlica: 20/04/2022
local: www.comprasgovernamentais.gov.br
Hora: 09:00 Horas. (Horário de Brasília)
Unidade orçamentária: 62201
Programa de trabalho: 10302150782890000, 10302150782930000 e 
10122129783380000 fonte de recurso: 0261000000, 0103000000 e 
0301000000 Natureza de despesa: 409052
ordenador da despesa: Paulo andré castelo Branco Bezerra.

Protocolo: 781720
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FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL 
DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 174, 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 decre-
to Governamental de 28 de janeiro de 2022, publicado no doE n° 34.848 
de 31/01/2022.
PaE: 2022/324343.
rEsolvE:
CONCEDER Gratificação de Tempo Integral do servidor abaixo relacionado, 
com percentual fixado em 60% (sessenta por cento), incidente sobre o 
vencimento do cargo.

MatricULa NoMe carGo a coNtar de
57194400/1 GirlENE MiraNda MUNiZ aUX.adMiNistrativo 01/04/2022

dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE.
ricardo JorGE dE MoUra PalHEta
diretor Presidente / fPEHcGv

Protocolo: 781920

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 176, de 04 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 JaNEiro/2022.
1º PEriodo

MatricULa NoMe carGo triÊNio dias coN-
cedidos

Periodo 
coNcedido

Portaria 
aNterior

103241/1 fatiMa do carMo 
viaNa tUrENKo arQUitEto 01/06/1995 a 

31/05/1998 60 03/01/2022 a 
03/03/2022 -

dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE E PUBliQUE-sE.
ricardo JorGE dE MoUra PalHEta
diretor Presidente da fHcGv

Protocolo: 781929

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Laudo: 39/22
Nome: Kassia caMila raBElo costa
Matrícula: 5963687/1
cargo/ lotação: técnico de Enfermagem/fPEHcGv
Período: 18/03/2022 a 23/03/2022

Protocolo: 781937

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria N° 147, de 04 de aBriL de 2022
o diretor Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar vianna, no uso das atribuições que lhe foram designadas pelo de-
creto Governamental datado de 28 de janeiro de 2022, publicado no doE
-Pará nº 34.848 de 31 de janeiro de 2022;
considerando o disposto no decreto n° 870, de 04 de outubro de 2013,
rEsolvE:
designar o servidor saulo coelho assis ribeiro – Matrícula nº 54189932 
para acompanhar e fiscalizar o seguinte contrato:
• CONTRATO Nº 75/2022 - BIOLIFE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - EPP
oBJEto: aquisição de oPME para realização de procedimento em paciente 
do sUs na fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar vianna.
viGÊNcia: início em 04/04/2022 e término em 02/07/2022.
ProcEsso 2022/300638.
ModalidadE: dispensa de licitação Nº 32/2022.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
 ricardo JorGE dE MoUra PalHEta
diretor Presidente da fPEHcGv

Protocolo: 781902

errata
.

No doe N° 34.923, QUe PUBLicoU o Nº PUBLicaÇÃo 781282 
do eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 79/2022/FHcGV
oNde se LÊ:
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.
Leia-se:
EMPrEsa: call MEd coMÉrcio dE MEdicaMENtos E rEP. ltda, Pessoa 
Jurídica de direito Privado, inscrita no cNPJ/Mf sob nº 05.106.015/0001-
52, inscrição Estadual nº 06.666963-4, com sede na rua Herbene, 
471 – Messejana, fortaleza/cE, cEP: 60.842-120, telefone: (85) 3077-
8650/8660, e-mail: licitacao@callmedce.com.br.

Protocolo: 781722

.

.

coNtrato
.

coNtrato Nº 75/2022
valor r$ 16.500,00 (dEZEssEis Mil E QUiNHENtos rEais)
objeto: aquisição de oPME para realização de procedimento em paciente do sUs, 
na fundação Pública Estadual Hospital das clínicas Gaspar vianna - fPEHcGv.
data de assinatura: 04/04/2022
vigência: início em 04/04/2022 e término em 02/07/2022
dispensa de licitação n º 32/2022
fundamento legal: art. 24, inciso iv, da lei nº 8.666/93
orçamento: 2022
funcional Programática: 10.302.1507.8288
Natureza da despesa: 339030
fonte do recurso: 0261,0269,0103,0149 e suas respectivas subfontes e 
superávits
origem do recurso: Estadual
coNtratado:
Nome: BiolifE ProdUtos MÉdicos ltda-EPP
Endereço: Trav. Dom Romualdo de Seixas, 1560. Edifício Connext Office – 
Umarizal – loja 7.
Belém – Pará – cEP: 66055-200
telefone: (91) 3223-3998 / 3230-2887
ordenador: ricardo Jorge de Moura Palheta

Protocolo: 781897
coNtrato Nº 71/2022

valor r$ 3.465,00 (trÊs Mil, QUatrocENtos E sEssENta E ciNco rEais)
objeto: aquisição eventual de produtos para hemodiálise para atender a 
necessidade de 120 (centro e vinte) dias no serviço de terapia renal subs-
titutiva (strs) e no centro de Hemodiálise dr. Monteiro leite (cHMl).
data de assinatura: 28/03/2022
vigência: início em 28/03/2022 e término em 26/03/2022.
dispensa de licitação n º 30/2022
fundamento legal: art. 24, inciso iv, da lei nº 8.666/93.
orÇaMENto: 2022
fUNcioNal ProGraMática: 10.3020.1507.8288 E oU 10.302.1507.7684
NatUrEZa da dEsPEsa: 339030
foNtE do rEcUrso: 0349009750
oriGEM do rEcUrso: EstadUal
coNtratado:
NoME: f cardoso & cia ltda
ENdErEÇo: rUa JoÃo NUNEs dE soUZa, Nº 125, Br 316 KM 08
aNaNiNdEUa/Pa – cEP: 67.033-030
tElEfoNE: (91) 3182-0250/ (91) 3182-0394
E-Mail: licitacao@shoppingdasaudeonline.com.br
ordENador: ricardo JorGE dE MoUra PalHEta

Protocolo: 781726

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de reaBertUra de LicitaÇÃo
ModaLidade PreGÃo eLetrÔNico

Número: 54/2022
a presente licitação tem por objeto a aquisição de equipamentos para a 
central de Material e Esterilização da fundação Pública Estadual Hospital 
de Clínicas Gaspar Vianna (FPEHCGV), conforme especificações do Termo 
de referência - anexo i, o qual é parte integrante do edital para forneci-
mento nos prazos e condições constantes no referido termo.
Entrega do Edital: www.comprasnet.gov.br
observação: o horário de abertura será referente ao horário de Brasília.
responsável pelo certame: William saraiva Garcia
local de abertura: www.comprasnet.gov.br
data de abertura: 25/04/2022
Hora de abertura: 09:00h, Horário de Brasília.
ordenador: ricardo JorGE dE MoUra PalHEta

Protocolo: 781967

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 31/FHcGV/2022
Processo: 2021/615231
oBJEto: a presente licitação tem por objeto o registro de Preços para 
aquisição eventual de Equipos para bombas de infusão linear e bombas 
de infusão linear em comodato, para atender a necessidades da funda-
ção Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar vianna (fHcGv) e clínica 
Monteiro leite.
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EMPrEsa(s) vENcEdora(s):

iteM esPeciFicaÇÃo QUaNt VaLor UNitÁrio VeNcedor
lotE i

1. 

Equipo específico para utilização em bomba de infu-
são, recomendado pelo fabricante do equipamento 

para administração de soluções parenterais por 
bomba de infusão em sistema linear; estéril; de uso 
único; apirogênico; atóxico; tubo de comprimento 

aproximado de 270 cm, em PVC transparente, flexível 
e dEHP free; intermediário de segmento de silicone 
grau médico para uso sobre o sistema de infusão, 
ponta perfurante padrão iso contendo protetor, 

entrada para captação de solução e abertura para 
descompressão do frasco contendo filtro de ar anti-
bacteriológico de 0,2 micra em sua lateral; câmara 
gotejadora, flexível, transparente, contendo filtro 
interno de 15 micra; pinça rolete com corta-fluxo; 
clamp antifluxo livre com trava mecânica; injetor 

lateral tipo “Y” com sistema needle free; terminal co-
nector tipo luer-lock com capa protetora e sistema de 
controle do preenchimento, firme e de fácil remoção. 

Embalagem individual, em grau cirúrgico.

48.000 r$28,50 f cardoso E 
cia ltda

2. 

Equipo Fotossensível específico para utilização em 
bomba de infusão, recomendado pelo fabricante 
do equipamento para administração de soluções 

parenterais por bomba de infusão em sistema linear; 
estéril; de uso único; apirogênico; atóxico; tubo com 
comprimento aproximado de 270 cm, isento de Pvc 
na cor âmbar, flexível e DEHP free; intermediário de 
segmento de silicone grau médico para uso sobre 

o sistema de infusão; ponta perfurante padrão iso 
contendo protetor, entrada para captação de solução 
e abertura para descompressão do frasco contendo 
filtro de ar antibacteriológico de 0,2 micra em sua 
lateral; câmara gotejadora, flexível, fotoprotetora, 
contendo filtro interno de 15 micra; pinça rolete 
com corta-fluxo; clampantifluxo livre com trava 

mecânica; terminal conector tipo luer-lock com capa 
protetora e sistema de controle do preenchimento, 
firme e de fácil remoção. Embalagem individual, em 

grau cirúrgico.

10.200 r$34,00 f cardoso E 
cia ltda

total do PrEGÃo ElEtrÔNico srP Nº 31/fHcGv/2022:
r$ 1.714.800,00 (Hum milhão, setecentos e quatorze mil e oitocentos reais).
Belém/Pa, 06 de abril de 2022.
dr. ricardo Jorge de Moura Palheta
ordenador responsável

Protocolo: 782126
HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico Nº 39/FHcGV/2022

Processo: 2021/1246022
oBJEto: a presente licitação tem por objeto a contratação de empresa 
especializada na prestação dos serviços de manutenção preventiva e cor-
retiva do sistema de tratamento e distribuição de água (Eta) para hemo-
diálise do prédio sede da fPEHcGv.
EMPrEsa(s) vENcEdora(s):

iteM esPeciFicaÇÃo QUaNt VaLor GLoBaL VeNcedor

1. 

contratação de empresa especializada na prestação dos 
serviços de para manutenção preventiva e corretiva do 

sistema de tratamento e distribuição de água (Eta) para 
hemodiálise do prédio sede da:

a Estação de tratamento de água para hemodiálise da 
marca culligan, em uso no serviço de terapia renal 
substitutiva da fPEHcGv, com coleta, transporte e 

análise bacteriológica e físico-química de água tratada 
para hemodiálise;

o Equipamento de osmose reversa Portátil marca 
iPaBras, nº de série 001050 com coleta, transporte e 
análise bacteriológica e físico-química de água tratada 
para hemodiálise; o Equipamento de osmose reversa 

Portátil marca Mca, modelo Mca.or.Pf.001, nº de série 
0061 com coleta, transporte e análise bacteriológica e 

físico-química de água tratada para hemodiálise; o loo-
ping que supre de água tratada a unidade de hemodiálise 

do strs (setor de terapia renal substitutiva);
os Pontos de saída de água para as bancadas de reuso 

dos capilares presentes no strs e para máquinas de he-
modiálise do strs, e os pontos de saída de água tratada 
presentes nos ctis adultos (1 e 2), sat e enfermarias;
Os Filtros de pré-tratamento de água (filtro de carvão 

ativado, filtro de polipropileno de 1 micra e polipropileno 
de 5 micra) que estão localizados no andar mecânico da 

Unidade coronariana (Uca) da fPEHcGv.

01 r$192.315,00
NortEfloW 
ENGENHaria 
cliNica ltda

total do PrEGÃo ElEtrÔNico Nº 39/fHcGv/2022:
r$ 192.315,00 (cento e noventa e dois mil, trezentos e quinze reais)
Belém/Pa, 06 de abril de 2022.
ricardo Jorge de Moura Palheta
ordenador responsável

Protocolo: 782155

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 175, de 04 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 decre-
to Governamental de 28 de janeiro de 2022, publicado no doE n° 34.848 
de 31/01/2022.
coNsidEraNdo o disposto no decreto nº 1.180 de 12.08.2008.
r E s o l v E:
coNcEdEr ao servidor abaixo, suprimento de fundos no valor de r$ 
600,00 (seiscentos reais), para pagamento de despesas miúdas durante o 
mês de aBril/2022, que não podem subordinar-se ao processo normal de 
aplicação da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar vianna.
coNcEdEr o prazo de 30 (triNta) dias para aplicação e mais 15 (QUiN-
ZE) dias, contados da data do recebimento, para encaminhamento de 
prestação de contas, sendo que após esse período estará o servidor im-
pedido de receber novo suprimento de fundos, além de estar sujeito a 
tomada de contas especial.
NoME: rosiclEidE foNsEca da silva
carGo: aGENtE adMiNistrativo
MatrÍcUla: 5360854/2
rG: 2096705
cPf: 394.650.202-49
333903096 – MatErial dE coNsUMo….................................r$ 500,00
333903996 – sErviÇo dE tErcEiros – PEssoa JUrÍdica….....r$ 100,00
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE E PUBliQUE.
ricardo JorGE dE MoUra PalHEta
diretor Presidente / fPEHcGv

Protocolo: 781916

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 177, de 04 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:
EXclUir o nome da servidora, abaixo relacionado, da Portaria n° 571 de 
03/11/2021, publicada no doE/Pa nº 34.774 de 24/11/2021, que conce-
deu férias a servidora da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar vianna – fHcGv, no mês de JaNEiro/2022
PErÍodo aQUisitivo 2020/2021.

MatricULa NoMe Periodo
57192843 1 raiMUNda rita soUZa BraZao 03/01/2022 a 01/02/2022

dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE E PUBliQUE-sE.
ricardo JorGE dE MoUra PalHEta
diretor Presidente da fHcGv

Protocolo: 781925

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 70/2022/FHcGV
ata de registro de Preços Nº 70/2022, decorrente do Pregão Eletrônico 
para registro de Preços nº 126/2021/fHcGv, Processo nº 2021/1016, ho-
mologado pelo Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clíni-
cas 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: rioBaHiafarMa coMErcio E distriBUiÇÃo dE Prod MEdi-
cos E cosMEticos ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
cNPJ/Mf sob nº : 15.145.035/0001-96, inscrição Estadual nº 100.115.264, 
com sede na rua do luxemburgo, s/nº, Galpão 01, Granjas rurais Presi-
dente vargas, telefone: (71) 3015-9887, email: licitacao@riobahiafarma.
com.br, cEP: 41.230-130, salvador/Ba
 

iteM descriÇÃo Necessidade P/ 
12 Meses UNid VaLor

UNitÁrio
VaLor
totaL

07 ampicilina sódica 1g 2000 fr/amp r$ 3,59 r$ 7.180,00
valor total: r$ 7.180,00

* o valor global estimado desta ata é r$ 7.180,00 (sete mil, cento e oi-
tenta reais)
ricardo JorGE dE MoUra PalHEta
ordENador rEsPoNsávEl.

Protocolo: 781895
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 74/2022/FHcGV
ata de registro de Preços Nº 74/2022, decorrente do Pregão Eletrônico 
para registro de Preços nº 126/2021/fHcGv, Processo nº 2021/1016, ho-
mologado pelo Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clíni-
cas 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).
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EMPrEsa: oNMEd distriBUidora dE MEdicaMENtos EirEli, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no cNPJ/Mf sob nº : 34.707.920/0001-
66, inscrição Estadual nº 160.945.793, com sede na rua do luxemburgo, 
s/N, Galpão 02, Granjas rurais Presidente vargas, telefone: (71) 99171-
0257, email: licitacao@onmeddistribuidora.com.br, salvador/Ba.
 

iteM descriÇÃo Necessidade
P/ 12 Meses UNid VaLor

UNitÁrio
VaLor
totaL

13 cefazolina 1g 8.000 fr/amp r$ 6,24 r$ 49.920,00
valor total: r$ 49.920,00

* o valor global estimado desta ata é r$ 49.920,00 (Quarenta e nove mil, 
novecentos e vinte reais).
ricardo JorGE dE MoUra PalHEta
ordENador rEsPoNsávEl.

Protocolo: 782051
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 73/2022/FHcGV
ata de registro de Preços Nº 73/2022, decorrente do Pregão Eletrônico 
para registro de Preços nº 126/2021/fHcGv, Processo nº 2021/1016, ho-
mologado pelo Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clíni-
cas 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: PolYMEdH.EirEli, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
cNPJ/Mf sob nº: 63.848.345/0001-10, inscrição Estadual nº 15.160.219-
0, com sede na av. Presidente vargas, n° 4547 - ianetama, telefone: (91) 
3721-3275/98162-2948, email: polymedh@globo.com, cEP: 68.745-000 
– castanhal/Pa.
 

iteM descriÇÃo Necessidade
P/ 12 Meses UNid VaLor

UNitÁrio
VaLor
totaL

10 cefalexina 250mg suspensão 50 fr 60ml r$ 7,69 r$ 384,50

36 Metronidazol 250mg 5.000 comp. r$ 0,17 r$ 850,00

40 Neomicina (sulfato) + Bacitracina 500 bisnaga 
15g r$ 3,23 r$ 1.615,00

47 sulfametoxazol 400mg + trimetopri-
ma 80mg 7.000 comp r$ 0,24 r$ 1.680,00

valor total: r$ 4.529,50

* o valor global estimado desta ata é r$ 4.529,50 (Quatro mil, quinhentos 
e vinte e nove reais e cinquenta centavos).
ricardo JorGE dE MoUra PalHEta
ordENador rEsPoNsávEl.

Protocolo: 781692
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 76/2022/FHcGV
ata de registro de Preços Nº 76/2022, decorrente do Pregão Eletrônico 
para registro de Preços nº 126/2021/fHcGv, Processo nº 2021/1016, ho-
mologado pelo Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clíni-
cas 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: f. cardoso & cia ltda, Pessoa Jurídica de direito Privado, 
inscrita no cNPJ/Mf sob nº 04.949.905/0001-63, inscrição Estadual nº 
15.051.578-2, com sede na rua João Nunes de souza, 125, Br 316 Km 
08, Bairro águas Brancas, Município de ananindeua - Pa, cEP 67.033-030, 
telefone: (91) 3182-0250/3182-0394, e-mail licitacao@shoppingdasaude-
online.com.br.

iteM descriÇÃo Necessidade
P/ 12 Meses UNid VaLor

UNitÁrio
VaLor
totaL

19 cetoconazol creme 800 bisnaga 
30g r$ 5,10 r$ 4.080,00

28 Gentamicina (sulfato) 20mg/ml 450 amp 1ml r$ 1,70 r$ 765,00

29 Gentamicina (sulfato) 40mg/ml 2.500 amp 2ml r$ 2,00 r$ 5.000,00

30 imipenem + cilastatina 500mg 7.000 fr/amp r$ 22,00 r$ 154.000,00

35 Metronidazol 5mg/ml 5.000 bls ou frc 
100ml r$ 4,05 r$ 20.250,00

43 Penicilina Potássica 5.000.000 Ui 400 fr/amp r$ 9,70 r$ 3.880,00

52 vancomicina (cloridrato) 1g 6.000 fr/amp r$ 18,30 r$ 109.800,00

valor total: r$ 297.775,00

* o valor global estimado desta ata é r$ 297.775,00 (duzentos e noventa 
e sete mil, setecentos e setenta e cinco reais).
ricardo JorGE dE MoUra PalHEta
ordENador rEsPoNsávEl.

Protocolo: 781693

secretaria de estado
de traNsPortes

.

.

.

coNVÊNio
.

eXtrato de coNVÊNio
Nº.do coNVÊNio: 034/2022  Processo Nº 2021/175581

valor total: r$ 520.648,76 (quinhentos e vinte mil, seiscentos e quarenta 
e oito reais e setenta e seis centavos).
objeto: aquisição de 89.000 litros de Óleo diesel para recuperação e Ma-
nutenção de 112,72 km de estradas e vicinais na zona rural do Município 
de Belterra/Pa.
data de assinatura: 06/04/2022  Prazo: 180 (cento e oitenta) dias
inic. de vig.: 06/04/2022  t. vig.: 02/10/2022
foro: comarca de Belém
dotaÇÃo orÇaMENtária:
Unidade orçamentária: 29101; Programa de trabalho: 26.782.1486.7505; 
Natureza da despesa: 444042; origem do recurso: tesouro; fonte de recur-
so: 0124000000; Plano interno: 206coNvcoBt; ação detalhada: 273778.
coNtratado:
Nome: PrEfEitUra MUNiciPal dE BEltErra/Pa - cNPJ: 01.614.112/0001-03
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da silvEira – sEcrEtário dE 
Estado dE traNsPortEs

Protocolo: 782223

.

.

oUtras MatÉrias
.

aViso de LicitaÇÃo
ModaLidade: coNcorrÊNcia

Número: n.º 003/2022.
oBJEto: construção de ponte mista (concreto e aço) sobre o rio cama-
razinho (360,00m x 10,00m), localizada na travessia entre salvaterra e 
cachoeira do arari na Pa-154, km 21, trecho Pa-154 salvaterra / cachoeira 
do arari no Município de cachoeira do arari, no 9º Núcleo regional.
o Edital poderá ser lido, a partir do dia 14/04/2022, de segunda a sex-
ta-feira na sede da secretaria de Estado de transportes, av. almirante 
Barroso, nº 3639, Bairro: souza – Belém-Pa, bem como, estará disponível 
no site da sEtraN www.setran.pa.gov.br, no Menu transparência Pública, 
licitações e licitações (detalhes).
caso o interessado opte em adquirir a via física do Edital (mídia digital), 
deverá comparecer à secretaria da comissão Permanente de licitação para 
retirada.
responsável pelo certame: victor rocHa dE soUZa.
local de abertura: Edifício sede da sEtraN, 2º andar no auditório da 
sEtraN.
data de abertura: 17/05/2022.
Hora de abertura: 10h00min.
ordenador: adlEr GErcilEY alMEida da silvEira
Belém, 06 de abril de 2022.

Protocolo: 782197
aViso de LicitaÇÃo

ModaLidade: coNcorrÊNcia
Número: n.º 004/2022.
oBJEto: construção de Ponte Mista (concreto e aço) sobre o furo da laura 
(440,00M X 10,00M), localizada na travessia de Penha longa na Pa-238, 
KM 10, trecho Pa-140 / Pa-238 no município de colares, no 1º Núcleo 
regional.
o Edital poderá ser lido, a partir do dia 14/04/2022, de segunda a sex-
ta-feira na sede da secretaria de Estado de transportes, av. almirante 
Barroso, nº 3639, Bairro: souza – Belém-Pa, bem como, estará disponível 
no site da sEtraN www.setran.pa.gov.br, no Menu transparência Pública, 
licitações e licitações (detalhes).
caso o interessado opte em adquirir a via física do Edital (mídia digital), 
deverá comparecer à secretaria da comissão Permanente de licitação para 
retirada.
responsável pelo certame: victor rocHa dE soUZa.
local de abertura: Edifício sede da sEtraN, 2º andar no auditório da 
sEtraN.
data de abertura: 17/05/2022.
Hora de abertura: 14h00min.
ordenador: adlEr GErcilEY alMEida da silvEira
Belém, 06 de abril de 2022.

Protocolo: 782206
Portaria N° 051 de 04 de aBriL de 2022

o sEcrEtário dE Estado dE traNsPortEs, no uso de suas atribuições 
legais conferidas no parágrafo único do art. 138 da constituição Estadual 
do Pará, de 05 de outubro de 1989 e lei nº 5.810 de 24.01.1994;
coNsidEraNdo o processo nº 2022/384713 - PaE;
resolve:
dEsiGNar os servidores aNdrE coNtE soarEs, id. funcional nº 
5909743/2 e iolaNda ModEsto dE vilHENa torrEs, id. funcional nº 
3274683/1, para atuarem, como fiscal e suplente, respectivamente, na fis-
calização do Convênio nº 033/2022, firmado entre a SETRAN e a Prefeitura 
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Municipal de Senador Jose Porfirio, referente ao processo nº 2022/371529, 
cujo objeto e aquisição de óleo diesel s-10 para serem utilizado na recu-
peração de estradas vicinais, desgastadas por utilização e por fenômenos 
naturais, no município de Senador José Porfirio/PA. 
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
Gabinete do secretário de Estado de transportes, 04 de abril de 2022.
adlEr silvEira
secretário de Estado de transportes

Protocolo: 782221

.

.

COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 067/2022-GP, de 06 de aBriL de 2022.
o dirEtor adMiNistrativo E fiNaNcEiro da companhia de Portos e 
Hidrovias do Estado do Pará – cPH, no exercício das suas atribuições que 
lhe foram conferidas pelo Decreto de 16 de Abril de 2018 no Diário Oficial 
do Estado n° 33.598;
r E s o l v E:
coNcEdEr o gozo de férias, no período de 07/04/2022 a 20/04/2022, à 
servidora Maria fortUNata rEsQUE tEiXEira, ocupante do cargo de 
Gerente, Matrícula n° 5193168, sendo 5 (cinco) dias referente ao período 
aquisitivo 2019/2020 interrompidas por meio da Portaria Nº 105/2020-
GP de 14/10/2020, publicada no doE n° 34.374 de 15/10/2020 e 9 (nove) 
dias referente ao período aquisitivo 2020/2021 interrompidas por meio da 
Portaria Nº 102/2021- GP de 02/08/2021, publicada no doE n° 34.657 
de 03/08/2021.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
  diretoria administrativa e financeira da companhia de Portos e Hidrovias 
do Estado do Pará – cPH, 06 de abril de 2022.
HUGo PENNa HacHEM
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 782016

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo: 02
coNtrato 003/2020-cPH

oBJEto: o presente termo aditivo tem por objeto a ProrroGaÇÃo de 
prazo do contrato de nº 003/2020-cPH, que versa sobre a contratação de 
empresa para a prestação de serviços de locação de impressoras, copiado-
ras, plotter e scanner de mesa.
Vigência: O prazo de vigência do Contrato nº 003/2020-CPH fica pror-
rogado por 12 (doze) meses, com início em 03/04/2022 e término em 
03/04/2023.
data de assinatura: 01/04/2022
Programa de trabalho: 26.122.1297.8338
fonte/Natureza: 0101/339040
cNPJ: 21.214.323/0001-58 NortE NordEstE locaÇÃo dE iMPrEsso-
ras E coPiadoras ltda.
Endereço: avenida Pontes vieira, nº1615, bairro dionísio torres, cEP: 
60.135-237, cidade de fortaleza, Estado do ceará.
ordenador: aBraÃo BENassUlY NEto.

Protocolo: 782002

.

.

AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO
E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS

.

t.
.

torNar seM eFeito
.

torNa seM eFeito a PUBLicaÇÃo de eXtrato de Nº 08/2022
considerando as atribuições do diretor Geral da agência de regulação e 
controle de serviços Públicos do Estado do Pará-arcoN-Pa. Motivo: con-
siderando que a implementação do fornecimento de combustível pela em-
presa vencedora do PrEGÃo ElEtrÔNico sEPlad/dGl/srP Nº 024/2021 
ocorrerá até a data 17/05/2022 e visando a continuidade dos serviços des-
ta autarquia, tornamos sem efeito o CONTRATO Nº 08/2022, firmado entre 
esta arcoN/Pa e a empresa ticKEt solUÇÕEs HdfGt s/a, publicado no 
doE Nº 34.921, protocolo 780421.
ordenador: diretor Geral, Euripedes reis da cruz filho.

Protocolo: 782004

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico 003/2022 - Processo nº. 2022/184978 - Ho-
mologo o presente certame e determino a contratação da seguinte empre-
sa: M & W coMÉrcio sErviÇos E rEPrEsENtaÇÕEs ltda-EPP, cNPJ: 
01.957.320/0001-05 para contratação de empesa especializada no forne-
cimento de 9 (nove) ar condicionado tipo cassets – teto de 48.000 BtUs 
e 1 (uma) ar condicionado tipo casset – teto de 24.000 BtUs, de forma 
estimativa, objetivando o atendimento das necessidades da arcoN-Pa, 
conforme termo de referência (anexo i), no valor total de r$ 97.000,00 
(Noventa e sete Mil reais), considerando a necessidade de demanda desta 
agência. - Belém, 06 de abril de 2022. - EUriPEdEs rEis da crUZ filHo 
- diretor Geral da arcoN-Pa

Protocolo: 781723
..

secretaria de estado
de deseNVoLViMeNto 
aGroPecUÁrio e da Pesca

.

Portaria
Portaria Nº 71 de 06 de aBriL de 2022.

o sEcrEtário adJUNto dE Estado dE dEsENvolviMENto aGroPEcUá-
rio E da PEsca, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo decre-
to Governamental publicado no doE nº 33.795 de 01 de fevereiro de 2019;
coNsidEraNdo o Processo nº 2022/340755;
coNsidEraNdo o decreto Estadual nº 870 de 04/10/2013;
r E s o l v E:
art. 1º - dEsiGNar o servidor ivaldo saNtos dE saNtaNa, ocupante do 
cargo de Engenheiro Agrônomo, matrícula n° 14826/1, como fiscal para 
acompanhar e fiscalizar, o Contrato Administrativo nº 43/2022 - SEDAP 
celebrado com o iNstitUto dE GEMas E JÓias da aMaZÔNia - iGaMa.
Art, 2º - São atribuições do FISCAL DO CONTRATO: Acompanhar e fisca-
lizar a execução do contrato; fiscalizar o cumprimento, pelo contratado, 
das normas, objeto e cláusulas contratuais; registrar todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do contrato; confrontar se o valor a ser pago 
mensalmente ao contratado está em conformidade com o valor estabelecido 
no contrato, atestando a fatura de pagamento na unidade financeira, jun-
tando, inclusive, termo declaratório que o serviço foi satisfatoriamente exe-
cutado; controlar o prazo de vigência do contrato sob sua responsabilidade; 
apresentar relatórios mensais consolidados sobre a execução do contrato.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
lUcas viEira torrEs
secretário adjunto de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca.

Protocolo: 781706

errata

Na publicação protocolada no doe nº 34.923 sob o número de Pro-
tocolo  781560, oNde se LÊ: Portaria dE diária: 226/2022 Leia-se 
: Portaria dE diárias 225/2022 BENEficiário: raimundo Guimarães 
feliz ordENador: rosivaldo Batista

Protocolo: 782177

aPostiLaMeNto
coNVÊNio Nº 42/2021-sedaP

data de assinatura: 05/04/2022
objeto: inclusão da fonte 0301
ordenador: lUcas viEira torrEs.

Protocolo: 781660

diÁria
Portaria de diÁrias Nº 245/2022 fUNdaMENto lEGal: lei 
n° 5.810/94, art. 145. BasE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 
oriENtaÇÃo NorMativa 001/aGE – Portaria Nº 278/2019.
BENEficiário: Jonatas tavares de sousa. carGo: Motorista. MatrÍcU-
la: 5214424. oriGEM: Belém/Pa. dEstiNo: Mojú /Pa. oBJEtivo: con-
duzir servidor para Participar como orador pela sEdaP do projeto Parceria 
pelo Pará: agenda de desenvolvimento, Emprego e renda no município de 
Mojú. PErÍodo: 11 a 13/04/2022. Nº dE diárias: 2 ½ (duas e meia). 
ordENador: rosivaldo Batista/diretor administrativo e financeiro/sEdaP
Portaria de diÁrias Nº 246/2022 fUNdaMENto lEGal: lei 
n° 5.810/94, art. 145. BasE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 
oriENtaÇÃo NorMativa 001/aGE – Portaria Nº 278/2019.
BENEficiário: ariolando Jorge lima Belfort. carGo: Engenheiro agrôno-
mo. MatrÍcUla: 832103/1. oriGEM: Belém/Pa. dEstiNo: Mojú / Pa. oB-
JEtivo: Participar como orador pela sEdaP do projeto Parceria pelo Pará: 
agenda de desenvolvimento, Emprego e renda no município de Mojú/Pa.. 
PErÍodo: 11 a 13/04/2022. Nº dE diárias: 2 ½ (duas e meia). ordENa-
dor: rosivaldo Batista/diretor administrativo e financeiro/sEdaP
Portaria de diÁrias Nº 247/2022 fUNdaMENto lEGal: lei 
n° 5.810/94, art. 145. BasE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 
oriENtaÇÃo NorMativa 001/aGE – Portaria Nº 278/2019.
BENEficiário: arlindo lima Paiva. carGo: Motorista. MatrÍcUla: 
12130. oriGEM: Belém/Pa. dEstiNo: augusto corrêa/ Pa. oBJEtivo: 
conduzir o servidor atila santos Brandão, com destino a augusto correa, 
para trazer a produção de caranguejo destinada a semana santa. PErÍo-
do: 11 a 13/04/2022. Nº dE diárias: 2 ½ (duas e meia). ordENador: 
rosivaldo Batista/diretor administrativo e financeiro/sEdaP
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Portaria de diÁrias Nº 248/2022 fUNdaMENto lEGal: lei 
n° 5.810/94, art. 145. BasE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 
oriENtaÇÃo NorMativa 001/aGE – Portaria Nº 278/2019.
BENEficiário: renildo viana de castro. carGo: Gerente. MatrÍcUla: 
55586644/3. oriGEM: Belém/Pa. dEstiNo: Bragança e tracuateua/
Pa. oBJEtivo: acompanhar o sr. secretário que irá tratar de assuntos re-
ferentes a expansão do Programa territórios sustentáveis. PErÍodo: 08 a 
09/04/2022. Nº dE diárias: 1 ½ (uma e meia). ordENador: rosivaldo 
Batista/diretor administrativo e financeiro/sEdaP
Portaria de diÁrias Nº 227/2022 fUNdaMENto lEGal: lei 
n° 5.810/94, art. 145. BasE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 
oriENtaÇÃo NorMativa 001/aGE – Portaria Nº 278/2019.
BENEficiário: layene Everton de oliveira carGo: coordenadora. Ma-
trÍcUla: 5945909/1. oriGEM: Paragominas/Pa. dEstiNo: Belém e Mãe 
do rio /Pa. oBJEtivo: Belém Buscar os kits para utilização na feira do 
pescado. Mãe do rio organização e participação na feira do pescado. PErÍ-
odo: 11 a 14/04/2022. Nº dE diárias: 3 ½ (três e meia). ordENador: 
rosivaldo Batista/diretor administrativo e financeiro/sEdaP
Portaria de diÁrias Nº 249/2022 fUNdaMENto lEGal: lei 
n° 5.810/94, art. 145. BasE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 
oriENtaÇÃo NorMativa 001/aGE – Portaria Nº 278/2019.
BENEficiário: antonio fernandes de lima. carGo: Motorista. MatrÍ-
cUla: 14338. oriGEM: Belém/Pa. dEstiNo: abaetetuba/Pa. oBJEtivo: 
conduzir os servidores desta diretoria PdaQ, para um evento e visita téc-
nica no município de abaetetuba nos dias 14 e 15 de abril. PErÍodo: 14 a 
15/04/2022. Nº dE diárias: 1 ½ (uma e meia). ordENador: rosivaldo 
Batista/diretor administrativo e financeiro/sEdaP

Protocolo: 782222

.

.

INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

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

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

Processo NoMe deNoMiNaÇÃo Área MUNicÍPio Portaria

2012/484330 Blair aNtoNio coElHo faZENda carMEli-
taNa i 940,1894Ha sÃo fÉliX do 

XiNGU 744/2022

2018/333073 GilBErto BErtoldo 
da silva

faZENda cali-
forNia 188,4580Ha sÃo fÉliX do 

XiNGU 745/2022

Belém(Pa), 06/04/2022
Bruno Yoheiji Kono ramos – Presidente

Protocolo: 781947
Portaria Nº 746/2022

o Presidente do iNstitUto dE tErras do Pará – itErPa, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas no art. 5º, alínea “b” da lei Estadual nº 
4.584, de 08 de outubro de 1975, regulamentada pelo decreto n° 63, de 
14 de março de 2007;
considerando os termos do Processo nº 2022/385975, de 31.03.2022;
r  E  s  o  l  v  E:
i – rEvoGar, a Portaria Nº 0379/2022, de 03.01.2022, publicada no 
DOE nº 34.825, de 11.01.2022, que concedeu a Gratificação de Tempo 
integral, no percentual de 50% (cinquenta por cento) à servidora Maira 
Elisa fErrEira tavarEs, técnico em Gestão de desenvolvimento agrário 
e fundiário, matrícula nº 5938684/2.
II – CONDEDER a referida Gratificação no mesmo percentual acima citado 
ao servidor Mario sÉrGio dE liMa soUsa, técnico em Gestão de desen-
volvimento agrário e fundiário, matrícula nº 80845071/1.
iii – faZEr vigorar os efeitos da presente Portaria a partir de 01 de abril de 2022.
Publique-se
 BrUNo YoHEiJi KoNo raMos
Presidente
Gabinete da Presidência do instituto de terras do Pará – itErPa, 06 de 
abril de 2022.

Protocolo: 782164

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
terMo de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo

o Presidente do instituto de terras do Pará – itErPa, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas no art. 5º, alínea “b” da lei Estadual nº 
4.584, de 08 de outubro de 1975, regulamentada pelo decreto nº 63, de 
14 de março de 2007, torna público para conhecimento dos interessados, 
o julgamento final do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022-ITERPA, do tipo 
Menor Preço, que tem por objeto a aquisição de materiais de consumo do 

grupo de GÊNEros aliMENtÍcios, para abastecer ao instituto de terras 
do Pará-itErPa, pelo prazo de 12 (doze) meses, conforme o planejamento 
elaborado por esta Gerência de Material e Patrimônio-GMP, nos termos do 
processo licitatório nº 2021/780126 em toda sua tramitação, que atendeu 
aos requisitos da lei federal nº 8.666/93 e alterações posteriores.
desse modo, satisfazendo a lei e o mérito, adJUdico e HoMoloGo o pro-
cesso licitatório e o objeto em questão à empresa proponente r. MastEr 
coMÉrcio dE aliMENtos EirEli, cNPJ nº 26.892.930/0001-90, pelo 
valor global de r$49.399,99 (quarenta e nove mil, trezentos e noventa e 
nove reais e noventa e nove centavos).
Publique-se.
Belém-Pa, 06 de abril de 2022.
BrUNo YoHEiJi KoNo raMos
Presidente do itErPa

Protocolo: 781893

.

.

editaL de NotiFicaÇÃo
.

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

Proc. Nº iNteressado assUNto MUNicÍPio

2021/1358826 sidNEY GoNÇalvEs dE liMa rEGUlariZaÇÃo fUNdiária 
oNErosa ParaUaPEBas

2021/1365376 raiMUNdo MElo dos saNtos rEtificaÇÃo “

2012/529011 arYscÉlia MElo dE soUZa rEGUlariZaÇÃo fUNdiária 
NÃo oNErosa toMÉ-aÇU

2013/440511 raiMUNdo BalBiNo loPEs rEGUlariZaÇÃo fUNdiária 
oNErosa

sÃo fraNcisco do 
Pará

2013/454006 EdEr roBsoN PassariNHo cErtidÃo dE tÍtUlo BraGaNÇa

2019/482319 fElicia MEscoUto PoNtEs MoNtEiro cErtidÃo dE tÍtUlo saNta BarBara do 
Pará

2018/431106 rUBilEia dE olivEira riBEiro rEGUlariZaÇÃo fUNdiária 
oNErosa itUPiraNGa

Em, 06/04/2022
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente itErPa

Protocolo: 781934

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 743/2022
o Presidente do iNstitUto dE tErras do Pará – itErPa, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas  no art. 5º, alínea “b” da lei Estadual nº 
4.584, de 08 de outubro de 1975, e;
coNsidEraNdo o PaE nº 2022/389459, datado de 31/03/2022.
r E s o l v E:
i - coNcEdEr, diárias aos servidores abaixo mencionados, visando atender a 
ação de regularização fundiária  Urbana no município de ananindeua.

 Mat. NoMe carGo PerÍodo  diÁrias VaLor totaL r$

5957330/1 andré Gustavo campi-
nas Pereira téc. dEaf 07/04 a 06/05/2022

 15,0 2.505,75

57211738/1 Brena Thaise Rufino 
Monteiro da silva

ass. técnico- 
dEaf

07/04 a 06/05/2022
 15,0 2.505,75

5939008/2 caique Nilson do 
Nascimento amaral téc. dEaf 07/04 a 06/05/2022

 15,0 2.505,75

5956163/1 carlos alberto Borges 
Guimarães júnior téc. dEaf 11/04 a 06/05/2022 13,0 2.171,65

5961537/1 Eduarda Emília Maga-
lhães cristovão

ass. técnico- 
dEaf

07/04 a 06/05/2022
 15,0 2.505,75

5918157/2 Hugo lopes teixeira téc. dEaf 07/04 a 06/05/2022
 15,0 2.505,75

5911774/2 Hugo santos de souza ass. técnico- 
dEaf

07/04 a 06/05/2022
 15,0 2.505,75

7565543/2 isabela rodrigues 
santos téc. dEaf 07/04 a 06/05/2022

 15,0 2.505,75

3167631/1 luiz Paulo franco fiok 
dos santos topografo 07/04 a 06/05/2022

 15,0 2.505,75

5956016/1 Paula Karoline da silva 
fereira téc. dEaf 07/04 a 06/05/2022

 15,0 2.505,75

5961666/1 rita de cássia concei-
ção Maufa

ass. técnico- 
dEaf

07/04 a 06/05/2022
 15,0 2.505,75

5954670/1 thamyres Marques 
da silva téc. dEaf 11/04 a 06/05/2022 13,0 2.171,65
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5956075/1 Wedlas Júnior Pereira 
Brito téc. dEaf 07/04 a 06/05/2022

 15,0 2.505,75

5956072/1 socrattes Martins 
araújo de azevedo téc. dEaf 07/04 a 06/05/2022

 15,0 2.505,75

5956162/1 Wladimir Bastos 
Pamplona

assistente 
administra-

tivo

07/04 a 06/05/2022
 15,0 2.505,75

5961239/1 antônio carlos Bandei-
ra alves Motorista 07/04 a 06/05/2022

 15,0 2.505,75

57194776/1 Elias frota santos Motorista 07/04 a 06/05/2022
 15,0 2.505,75

5961233/1 Jean de Nazaré cantão 
luglimi Motorista 07/04 a 06/05/2022

 15,0 2.505,75
  
Publique-se.
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente
Gabinete da Presidência do instituto de terras do Pará – itErPa, em 05 
de abril de 2022.

Protocolo: 781876
GoVerNo do estado do ParÁ

iNstitUto de terras do ParÁ - iterPa
atos adMiNistratiVos

EXtrato da Portaria dE HoMoloGaÇÃo EXPEdida PElo ilMo. sr. 
PrEsidENtE do iNstitUto dE tErras do Pará-itErPa, Nos aUtos 
do ProcEsso dE rEGUlariZaÇÃo fUNdiária oNErosa (coMPra) dE 
tErras, EM QUE fiGUra coMo iNtErEssado:

Processo NoMe deNoMiNaÇÃo Área MUNicÍPio Portaria

2016/360547 GUstavo vaZ rE-
BoUÇas

faZENda saNta 
Maria 192ha38a28ca sÃo fÉliX do 

XiNGU 748/2022

obs: Esta Portaria torna sem efeito a Portaria nº739 de 05 de abril de 
2022, publicada no Diário Oficial n° 34.923 de 06 de abril de 2022.
Belém(Pa), 06/04/2022
Bruno Yoheiji Kono ramos – Presidente 

Protocolo: 782230
..

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO
DO PARÁ RURAL

.

aViso de LicitaÇÃo
.

GoVerNo do estado do ParÁ
NÚcLeo de GereNciaMeNto do ParÁ rUraL

aViso de LicitaÇÃo
ModaLidade: PreGÃo eLetrÔNico N° 05/2022

objeto: MaQUiNários, EQUiPaMENtos, iMPlEMENtos, fErraMENtas, 
EMBarcaÇÃo, MotorEs NáUticos, vEÍcUlos lEvEs, vEÍcUlos Utili-
tários, vEÍcUlo PEsado, MotociclEta, GrUPos GEradorEs E BoMBa 
sUBMErsa
responsável pelo certame: francisco fabricio Glins de araújo
local de abertura: www.comprasgovernamentais.gov.br
data de abertura: 18/04/2022
Hora da abertura: 10:00 horas (horário de Brasília)
orçamento:
Programa de trabalho nº 281010460814918715
fonte de recurso 0301000000 e 0101000000
Natureza da despesa 44905200
Pi 21dEf318853, 22dEMP00104, 22dEEMG00016, 22dEMP00029, 
22dEMP00041, 22EMEN00118, 21dEf402719, 21dEf402719, 2070008715E.
ordenador de despesa: fEliPE coElHo PicaNÇo
o texto integral do presente Edital, bem como seus anexos, estará disponí-
vel nos sites: www.comprasgovernamentais.gov.br, www.comprasnet.gov.
br e www.pararural.pa.gov.br a partir do dia 01/04/2022
fEliPE coElHo PicaNÇo
GErENtE EXEcUtivo

Protocolo: 782165
..

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria N°1654/2022, adeParÁ - 06 de aBriL de 2022
altera o aNEXo i da Portaria n°0124, de 04 de fevereiro de 2020.
o dirEtor GEral da aGÊNcia dE dEfEsa aGroPEcUária do Estado 
do Pará – adEaPará, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 2° 
da lei Estadual n° 6.482, de 17 de setembro de 2002;
coNsidEraNdo o que preconiza a lei Estadual nº. 6.712, de14 de ja-
neiro de 2005, que institui a defesa sanitária animal no Estado do Pará 
e o decreto Estadual regulamentador nº 2.118 de 27 de março de 2006, 

que estabelecem as medidas estratégicas necessárias para a manutenção 
de saúde animal e preservação dos interesses da economia estadual e da 
saúde pública, e;
coNsidEraNdo a necessidade de atualização dos integrantes do Grupo Especial 
de atendimento sanitário a Enfermidades Emergenciais ou Exóticas – GEasE.
rEsolvE:
art.1° - atualizar o anexo i da Portaria n° 0124/adEPara, de 04 de fe-
vereiro de 2020, a qual designa fiscais Estaduais agropecuários, Médicos 
veterinários, a integrarem o Grupo Especial de atendimento sanitário a 
Enfermidades Emergenciais ou Exóticas – GEasE para atuação em ações 
de emergência sanitária animal em todo Estado do Pará.
art.2° - a presente Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
JaMir JUNior ParaGUassU MacEdo - diretor Geral da adEPará

aNeXo i
Ficais estaduais agropecuários – Fea’s (Médicos Veterinários) – adeParÁ

aNeXo i

N° Fiscais estaduais agropecuários Município de Lotação

1 alexandre da silva cunha Breu Branco

2 ana Paula Pinto castelo dos sonhos/altamira

3 Andreza Scafi Almeida de Oliveira santarém

4 andré reale simões santarém

5 arlinéa Maria Mota rodrigues Paragominas

6 auricélia do socorro souza araújo capitão Poço

7 Betânia Batista silva Xinguara

8 celijane diniz e silva Brasil Novo

9 cesar augusto soares lopes são domingos do araguaia

10 cleane Pantoja Pessoa castanhal

11 dráucia dalen silva Gouveia santo antônio do tauá

12 Eufrásio Jácome de Moura filho rio Maria

13 felipe Baraldi sobral rondon do Pará

14 Gerlan Matos alvarenga capanema

15 Jocélia fernandes e silva são Geraldo do araguaia

16 Joelson de souza rezende itupiranga

17 Karinny ferreira campos Eldorado do carajás

18 Kelly cristiny da Paixão albuquerque soure

19 Melina Garcia de sousa Nobre terra alta

20 Normando rolim dantas redenção

21 Pericles dias Bastos dom Eliseu

22 raika dias da silva Marabá

23 renata Pereira da silva Marques redenção

24 roberta ferreira fulco G. de azevedo faro

25 roberto Estevam Benedetti são félix do Xingú

26 roberto francisco de oliveira Ulianópolis

27 rogério figueiredo Pessoa Juruti

28 sandra de Mamedes costa castanhal

29 sérgio luís amaral Marabá

30 Wilson rogerio rodrigues dos santos igarapé açú

N° auditores Fiscais Federais agropecuários Lotação

31 Katherine s. Barbosa fragoso superintendência federal de agricultura - sfa/Pa

32 luciana cherr ribeiro superintendência federal de agricultura - sfa/Pa

Protocolo: 782021
Portaria N°1655/2022, adeParÁ 06 de aBriL de 2022.

o dirEtor GEral da aGÊNcia dE dEfEsa aGroPEcUária do Estado 
do Pará – adEaPará, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 2° 
da lei Estadual n° 6.482, de 17 de setembro de 2002;
considerando a determinação da diretoria Geral.
rEsolvE:
designar a servidora Naila adriENE rodriGUEs dE MoraEs, matrícula 
nº 596106511-1, para responder pela coordenadoria de controle interno, 
a contar de 08 de março de 2022, até ulterior deliberação.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
JaMir JUNior ParaGUassU MacEdo - diretor Geral da adEPará

Protocolo: 782130

errata
.

errata da Portaria 1166/2022, PUBLicada 
dia 21/03/2022

onde se lê: 24/03/2022 a 26/03/2022.
Leia-se: 28/03/2022 a 30/03/2022.
ordenador: JaMir JUNior ParaGUassU MacEdo.

Protocolo: 782078
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sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 1650/2022: BENEficiá-
rio: liliaN da silva Morais; Matrícula: 57223554;função:20agricul-
tura;Programa: 1297;Projeto/atividade: 8338;fonte: 0261;objetivo: re-
alizar despesas de pronto pagamento de prestação de serviço de pessoa 
jurídica e aquisições de materiais diversos de consumo, para atender as 
necessidades da Ulsa de anapú.Elemento de despesa / valor: 339030/39/ 
r$ 2.000,00;Prazo de aplicação (em dia): 60Prazo de prestação de contas 
(em dia): 15.ordenador de despesas: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 781935
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 1649/2022: BENEficiá-
rio: carla vilaNi rodriGUEs MaGalHÃEs; Matrícula: 6403325;fun-
ção:20agricultura;Programa: 1297;Projeto/atividade: 8338;fonte: 
0261;objetivo: realizar despesas de pronto pagamento para aquisições 
de materiais diversos de consumo, para suprir as necessidades da Ulsa 
de conceição do araguaia.Elemento de despesa / valor: 339030/ r$ 
500,00;Prazo de aplicação (em dia): 60Prazo de prestação de contas (em 
dia): 15.ordenador de despesas: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 781930
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 1648/2022: BENEficiá-
rio: lElio toMaZ dos saNtos; Matrícula: 75224091;função:20agricul-
tura;Programa: 1297;Projeto/atividade: 8338;fonte: 0261;objetivo: rea-
lizar despesas de pronto pagamento para aquisições de materiais diversos 
de consumo, para suprir as necessidades da Gerência regional de tucuruí.
Elemento de despesa / valor: 339030/ r$ 3.000,00;Prazo de aplicação 
(em dia): 60Prazo de prestação de contas (em dia): 15.ordenador de des-
pesas: JaMir JUNior ParaGUassU MacEdo.

Protocolo: 781921
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 1635/2022: BENEficiá-
rio: GiUsEPPE GariBaldi loUrEiro ParENtE; Matrícula: 5950196;fun-
ção:20agricultura;Programa: 1297;Projeto/atividade: 8338;fonte: 
0261;objetivo: realizar despesas de pronto pagamento de prestação de 
serviço de pessoa jurídica, para atender as necessidades da coMissÃo 
PErMaNENtE dE licitaÇÃo.Elemento de despesa / valor: 339039/ r$ 
6.000,00;Prazo de aplicação (em dia): 60Prazo de prestação de contas 
(em dia): 15.ordenador de despesas: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 781690
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 1637/2022: BENEficiá-
rio: Elda soraYa do NasciMENto MartiNs;Matrícula: 6403139;fun-
ção:20agricultura;Programa: 1297;Projeto/atividade: 8338;fonte: 
0261;objetivo: realizar despesas de pronto pagamento de serviço de pes-
soa jurídica para atender as necessidades da diretoria Geral.Elemento de 
despesa/ valor: 339039/ r$ 3.000,00;Prazo de aplicação (em dia): 60Pra-
zo de prestação de contas (em dia):15.ordenador de despesas: JaMir 
JUNior ParaGUassU MacEdo.

Protocolo: 781677
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 1646/2022: BENEficiário: 
GlaUcElEia aMoriM da costa; Matrícula: 55586713;função:20agricultu-
ra;Programa: 1297;Projeto/atividade: 8338;fonte: 0261;objetivo: realizar 
despesas de pronto pagamento de serviço de pessoa jurídica para atender 
as necessidades da diretoria Geral.Elemento de despesa / valor: 339039/ 
r$ 3.000,00;Prazo de aplicação (em dia): 60Prazo de prestação de contas 
(em dia): 15.ordenador de despesas: JaMir JUNior ParaGUassU MacEdo.

Protocolo: 781821

diÁria
Portaria: 1651/2022 objetivo: dar apoio durante visitas nas unidades, 
para acompanhamento das atividades diárias e entrega de material de 
expediente, reunir com todos os servidores das unidades para apresen-
tação das metas e traçar plano de melhorias nos municípios.fundamento 
legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: tUcUrUÍ/Pa destino: BrEU 
BraNco, GoiaNÉsia do Pará, JacUNdá, Novo rEPartiMENto, PacaJá 
/Pa servidor: 5911933 / daNiEllE cristiNa silva corrEia (aUXiliar 
dE caMPo) / 4,5 diárias / 11/04/2022 a 15/04/2022.ordenador: alEX 
faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 781941
Portaria: 1653/2022 objetivo: realizar emissão de Gta, atualização ca-
dastral, atendimento ao público em geral.fundamento legal: lei 5.810/94, 
art. 145/149. origem: caPaNEMa/Pa destino: BoNito/Pa servidor: 
5555914/ Marcio aNdrEY MUNiZ PriEto (assistENtE adMiNistrati-
vo) / 4,5 diárias / 28/03/2022 a 01/04/2022.ordenador: alEX faBiaNo 
dE alMEida HaGE.

Protocolo: 781975
Portaria: 1652/2022 objetivo: acompanhamento de servidores, orien-
tações quanto ao rH-e psicossocial nas regionais de Marabá, Parauapebas, 
são Geraldo do araguaia, são domingos do araguaia e rondon nos seus 
respectivos municípios.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. 
origem: BElÉM/Pa destino: MaraBá, ParaUaPEBas, roNdoN do Pará, 
sÃo doMiNGos do araGUaia, sÃo GEraldo do araGUaia/Pa servi-
dor: 5947243/ MarZUvEtH da silva valENtE NoGUEira (assistENtE 
social) / 5,5 diárias / 04/03/2022 a 09/03/2022.ordenador: alEX fa-
BiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 781956
Portaria: 1645/2022 objetivo: Participar do treinamento de fiscaliza-
ção em Estabelecimento, produtos de uso veterinário utilizados em defe-
sa sanitária aanimal no município.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: sÃo doMiNGos do araGUaia/Pa destino: MaraBá/
Pa servidor: 55588838/ cEsar aUGUsto soarEs loPEs (MÉdico vEtE-
riNário) / 2,5 diárias / 22/03/2022 a 24/03/2022.ordenador: JEffEr-
soN PiNto dE olivEira.

Protocolo: 781814

coMPLeMeNtaÇÃo de diÁrias reFereNte a PaPeLeta Nº 
47290/2022, Portaria Nº 1240/2022 de 22/03/2022

Portaria: 1644/2022 objetivo: realizar ações de controle da praga 
quarentenária Bactrocera carambolae(mosca da carambola).fundamen-
to legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: coNcÓrdia do Pará/Pa 
destino: MoNtE doUrado/Pa servidor: 54189283/ WaldEMar PadilHa 
(ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 14,0 diárias / 02/04/2022 a 15/04/2022.
ordenador: lUcioNila PaNtoJa PiMENtEl.

Protocolo: 781809
Portaria: 1642/2022 objetivo: realizar supervisão nos municípios pro-
dutores de cacau da regional de abaetetuba, bem como, realizar vistoria 
em propriedades onde foram feitos levantamentos de detecção da monilí-
ase e cadastramento de propriedades.fundamento legal: lei 5.810/94, 
art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: acará,aUrora do Pará,to-
MÉ-aÇU/Pa servidor: 5569648/ EUclidEs HolaNda cavalcaNtE filHo 
(ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 4,5 diárias / 04/04/2022 a 08/04/2022.
ordenador: JaMir JUNior ParaGUassU MacEdo.

Protocolo: 781799
Portaria: 1643/2022 objetivo: realizar supervisão nos municípios pro-
dutores de cacau da regional de abaetetuba, bem como, realizar vistoria 
em propriedades onde foram feitos levantamentos de detecção da monilía-
se e cadastramento de propriedades.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: BElÉM/Pa destino: acará,aUrora do Pará,toMÉ-a-
ÇU/Pa servidor: 57173646/ ricardo alEX coNcEiÇao da GaMa (aUXi-
liar dE caMPo) / 4,5 diárias / 04/04/2022 a 08/04/2022.ordenador: 
JaMir JUNior ParaGUassU MacEdo.

Protocolo: 781801
Portaria: 1631/2022 Objetivo: Realizar atendimento a notificação de 
suspeita de Mormo no município.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: PacaJá/Pa destino: tUcUrUÍ/Pa servidor: 5951755/ 
aMaliN arEro MElo tavarEs (fiscal EstadUal aGroPEcUário - MÉ-
dico vEtEriNário) / 0,5 diária / 25/03/2022 a 25/03/2022.ordenador: 
JEffErsoN PiNto dE olivEira.

Protocolo: 781675
Portaria: 1632/2022 objetivo: realizar ações de cadastramento com 
retiradas de coordenadas inloco nas comunidades da caiP, ParaGoNortE 
E VIZINHANÇAS, para finalização do cadastro e inserção das mesmas no 
sistema. a solicitação de diárias se faz necessária, pois as regiões as quais 
serão trabalhadas, são regiões bastante distante da sede do município, e 
de difícil acesso, tornando inviável o retorno a sede do município no mesmo 
dia, sendo necessário o pernoite do servidor na região até a finalização das 
buscas dos inadimplentes nas regiões.fundamento legal: lei 5.810/94, 
art. 145/149. origem: ParaGoMiNas/Pa destino: ParaGoMiNas/Pa ser-
vidor: 54181050/ arliNEa Maria Mota rodriGUEs (MÉdico vEtEriNá-
rio) / 4,5 diárias / 04/04/2022 a 08/04/2022.ordenador: JEffErsoN 
PiNto dE olivEira.

Protocolo: 781679
Portaria: 1633/2022 objetivo: realizar atividades de vigilância em 
propriedades rurais e busca de inadimplentes no município.fundamen-
to legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: cacHoEira do arari/
Pa destino: saNta crUZ do arari/Pa servidor: 589793/ oNEl solaNo 
Garcia (fiscal EstadUal aGroPEcUário) / 4,5 diárias / 28/03/2022 
a 01/04/2022.ordenador: JEffErsoN PiNto dE olivEira.

Protocolo: 781681
Portaria: 1630/2022 objetivo: dar apoio ao médico veterinário Eufrá-
sio Jácome de Moura filho), no saneamento de anemia infecciosa equina 
na propriedade fazenda Bom Jesus i, localizada no município.fundamento 
legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: florEsta do araGUaia/Pa 
destino: áGUa aZUl do NortE/Pa servidor: 5943099/ GUilHErME Go-
MEs dos saNtos (aGENtE dE dEfEsa aGroPEcUária) / 0,5 diária / 
28/03/2022 a 28/03/2022.ordenador: JEffErsoN PiNto dE olivEira.

Protocolo: 781670
Portaria: 1629/2022 objetivo: realizar atividades de cadastramento de abri-
gos e captura de morcegos Hematófagos nos municípios.fundamento legal: 
lei 5.810/94, art. 145/149. origem: caPitÃo PoÇo/Pa destino: saNta Maria 
do Pará,sÃo MiGUEl do GUaMá/Pa servidor: 54185980/ adircEli WEN-
dE corrEa BotElHo (aGENtE dE dEfEsa aGroPEcUária) / 4,5 diárias / 
28/03/2022 a 01/04/2022.ordenador: JEffErsoN PiNto dE olivEira.

Protocolo: 781667
Portaria: 1639/2022 objetivo: realizar ações de monitoramento da 
praga quarentenária Bactrocera carambola e (mosca da carambola).fun-
damento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: 
MosQUEiro/Pa servidor: 54193829/ HUGo EdUardo MorEira caMi-
NHa /  (aUXiliar dE caMPo) / 0,5 diária / 08/04/2022 a 08/04/2022.
ordenador: JaMir JUNior ParaGUassU MacEdo.

Protocolo: 781691
Portaria: 1640/2022 objetivo: realizar educação sanitária sobre medi-
das de prevenção referente a Mosca da carambola em feiras e escolas nos 
municípios. Justifica-se meia diária por dia pois servidor não pernoitará 
no local.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: casta-
NHal/Pa destino: BENEvidEs, MaritUBa, saNta BárBara do Pará/Pa 
servidor: 54187596/ ciBEllY coElHo fErrEira (assistENtE adMiNis-
trativo) / 2,5 diárias / 11/04/2022 a 14/04/2022.ordenador: JaMir 
JUNior ParaGUassU MacEdo.

Protocolo: 781696
Portaria: 1636/2022 objetivo: dar apoio as atividades de vigilância 
em propriedades rurais e busca de inadimplentes.fundamento legal: lei 
5.810/94, art. 145/149. origem: cacHoEira do arari/Pa destino: saNta 
crUZ do arari/Pa servidor: 3254070/ JoÃo das GraÇas fiGUEirEdo 
BarBosa ([sEPlad] aUXiliar dE oPEraÇÃo E sEGUraNÇa) / 4,5 diárias 
/ 28/03/2022 a 01/04/2022.ordenador: JEffErsoN PiNto dE olivEira.

Protocolo: 781694



42  diário oficial Nº 34.925 Quinta-feira, 07 DE ABRIL DE 2022

Portaria: 1638/2022 objetivo: realizar ações de monitoramento da 
praga quarentenária Bactrocera carambolae (mosca da carambola).fun-
damento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: 
MosQUEiro/Pa servidor: 57189753/ rosa dE fatiMa fEliZ cavalcaN-
tE (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 0,5 diária / 08/04/2022 a 08/04/2022.
ordenador: JaMir JUNior ParaGUassU MacEdo.

Protocolo: 781684
Portaria: 1634/2022 objetivo: Palestrar sobre Monilíase do cacauei-
ro, durante a programação do i sEMiNário iNtEGrado dE ativida-
dEs ProdUtivas da rEGiÃo XiNGU, no município.fundamento legal: 
lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: altaMira/Pa 
servidor: 54185730/ lUcioNila PaNtoJa PiMENtEl (dirEtora) / 3,5 
diárias / 05/04/2022 a 08/04/2022.ordenador: JaMir JUNior Para-
GUassU MacEdo.

Protocolo: 781686
Portaria: 1628/2022 Objetivo: Realizar entrega de notificação e contro-
le populacional em propriedades próximo ao focos de raiva no município.
fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: aBaEtEtUBa/
Pa destino: acará/Pa servidor: 54193774/ JUcivaldo MaNoEl aBrEU 
MoNtEiro (aGENtE fiscal aGroPEcUário) / 4,5 diárias / 04/04/2022 
a 08/04/2022.ordenador: JEffErsoN PiNto dE olivEira.

Protocolo: 781661
Portaria: 1641/2022 objetivo: realizar educação sanitária sobre me-
didas de prevenção referente a Mosca da carambola em feiras e escolas 
nos municípios. Justifica-se meia diária por dia pois servidor não pernoita-
rá no local.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: saNta 
iZaBEl do Pará/Pa destino: BENEvidEs, MaritUBa, saNta BárBara 
do Pará/Pa servidor: 55586095/ JarlEaNE adEodata saMPaio sil-
va / (aGENtE fiscal aGroPEcUário) / 2,5 diárias / 11/04/2022 a 
14/04/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUassU MacEdo.

Protocolo: 781704
..

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 
EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ

.

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica
.

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica
Partes: eMater-ParÁ e PreFeitUra MUNiciPaL de NoVo rePartiMeNto
OBJETO: O presente Termo de Cooperação tem por finalidade a congrega-
ção de esforços para a implementação de ações do Programa de assistên-
cia técnica e Extensão rural - ProatEr, executado pela EMatEr-Pará, no 
Estado do Pará, visando contribuir para a promoção do desenvolvimento 
rural sustentável no município de Novo rEPartiMENto. a EMatEr-Pará 
desenvolverá a ação observada às politicas e diretrizes dos Governos fede-
ral, Estadual e Municipal de comum acordo e participação da PrEfEitUra, 
visando à melhoria das condições econômicas, ambientais e sociais de sua 
população rural.
viGÊNcia: 06/04/2022 à 31/12/2024
foro: foro da comarca de Marituba - Pa
data da assiNatUra: 06/04/2022
assiNatUras:
rosival PossidÔNio do NasciMENto
Presidente da EMatEr-Pa
vladir lEMEs MacHado
Prefeita Municipal de Novo rEPartiMENto

Protocolo: 781946
terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica

Partes: eMater-ParÁ e PreFeitUra MUNiciPaL de BreJo 
GraNde do araGUaia
OBJETO: O presente Termo de Cooperação tem por finalidade a congrega-
ção de esforços para a implementação de ações do Programa de assistên-
cia técnica e Extensão rural - ProatEr, executado pela EMatEr-Pará, no 
Estado do Pará, visando contribuir para a promoção do desenvolvimento 
rural sustentável no município de BrEJo GraNdE do araGUaia. a EMa-
tEr-Pará desenvolverá a ação observada às politicas e diretrizes dos Go-
vernos federal, Estadual e Municipal de comum acordo e participação da 
PrEfEitUra, visando à melhoria das condições econômicas, ambientais e 
sociais de sua população rural.
viGÊNcia: 31/03/2022 à 31/12/2024
foro: foro da comarca de Marituba - Pa
data da assiNatUra: 31/03/2022
assiNatUras:
rosival PossidÔNio do NasciMENto
Presidente da EMatEr-Pa
JEsUaldo NUNEs GoMEs
Prefeito Municipal de BrEJo GraNdE do araGUaia

Protocolo: 781755

sUPriMeNto de FUNdo
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº023/2022

BENEficiário: Nair de lima araújo; Mat.: 3171663; fUNÇÃo: Exten-
sionista rural ii; ProG.: 1491; ProJ. ativ.: 8711; foNtE: 0661; oBJ.: 
Manutenção preventiva e corretiva do veículo modelo fiat Uno Placa Nsr-
8328.; MUNic.: Ponta de Pedras- l; ElEM. dE dEsPEsa: 333903996: r$ 
2.500,00; PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias da emissão da o.B. PraZo dE 
coMProvaÇÃo: 15 dias; ord. dE dEsPEsas: cicero Batista sobrinho.

Protocolo: 782101

Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº024/2022
BENEficiário: fernando da conceição de Moura; Mat.: 57175975; fUN-
ÇÃo: Extensionista rural ii; ProG.: 1491; ProJ. ativ.: 8711; foNtE: 
0661; oBJ.: Manutenção preventiva e corretiva do veículo fiat strada Pla-
ca QdM-0950; MUNic.: soure- l; ElEM. dE dEsPEsa: 333903996: r$ 
2.000,00; PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias da emissão da o.B. PraZo dE 
coMProvaÇÃo: 15 dias; ord. dE dEsPEsas: cicero Batista sobrinho.

Protocolo: 782173

.

.

diÁria
.

sUPriMeNto de diÁria - Portaria 027/2022
lEi ordiNária Nº 5.810, dE 24 dE JaNEiro dE 1994. dEcrEto Esta-
dUal Nº 734 dE 07 dE aBril dE 1962./oBJEtivo:ParticiPar dE UMa 
caPacitaÇÃo Na sEdaP, soBrE tErritÓrio sUstENtávEl/oriGEM:-
caPaNEMa-Pa/dEstiNo:BElÉM-Pa:PErÍodo dE:07 á 08.04.2022: Nº dE 
diária(s) UM diária E MEia./ BENEficiário (a): aNtoNia dE olivEira 
vidal cardoso / cPf:15300137200/MatrÍcUla: 57195446/ carGo oU 
fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNistraÇÃo/foNtE:0101006357/ElEMENto 
dE dEsPEsa:33901414: r$356,07/valor total r$356,07/ PraZo Para 
aPlicaÇÃo: 15 dias / coMProvaÇÃo: 15 dias / ordENador dE dEs-
PEsas: WaldEMiro dE olivEira rosa JUNior.

Protocolo: 782082
sUPriMeNto de diÁria - Portaria 028/2022

lEi ordiNária Nº 5.810, dE 24 dE JaNEiro dE 1994. dEcrEto Esta-
dUal Nº 734 dE 07 dE aBril dE 1962./oBJEtivo:ParticiPar dE UMa 
caPacitaÇÃo Na sEdaP, soBrE tErritÓrio sUstENtávEl/oriGEM:-
caPaNEMa-Pa/dEstiNo:BElÉM-Pa:PErÍodo dE:07 á 08.04.2022: Nº 
dE diária(s) UM diária E MEia./ BENEficiário (a):WaldEMiro dE 
olivEira rosa JUNior / cPf: 647.848.002-04/MatrÍcUla: 55588416/ 
2 / carGo oU fUNÇÃo: UPErvisor rEGioNal/foNtE:0101006357/ElE-
MENto dE dEsPEsa:33901414: r$356,07/valor total r$356,07/ Pra-
Zo Para aPlicaÇÃo: 15 dias / coMProvaÇÃo: 15 dias / ordENadora 
dE dEsPEsas sUBstitUta: MicHEla cristiNa JacQUEs BElarMiNo.

Protocolo: 782084

.

.

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO
DO PARÁ S/A

.

.

.

adMissÃo de serVidor
.

Portaria N.º 030/2022
o diretor Presidente da centrais de abastecimento do Pará s.a. – cEasa/Pa, 
no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Estatuto desta Empresa;
rEsolvE: 
Nomear o sr. valdo lUiZ dos saNtos GasPar, matrícula nº 5661900, 
para desempenhar o cargo de diretor administrativo e financeiro desta 
cEasa/Pa, a partir de 05 de abril de 2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se, em 05 de abril de 2022.
fraNcisco alvEs dE aGUiar
diretor Presidente
cEasa/Pa

Protocolo: 782033
Portaria N.º 031/2022

o diretor Presidente da centrais de abastecimento do Pará s.a. – cEasa/Pa, 
no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Estatuto desta Empresa;
rEsolvE: 
Nomear o sr. aNtoNio GoMEs da rocHa, matrícula nº 5946520, para 
desempenhar o cargo de diretor operacional desta cEasa/Pa, a partir de 
05 de abril de 2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se, em 05 de abril de 2022.
fraNcisco alvEs dE aGUiar
diretor Presidente
cEasa/Pa

Protocolo: 782036

.

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

Portaria N.º 028/2022
o diretor Presidente da centrais de abastecimento do Pará s.a. – cEasa/Pa, 
no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Estatuto desta Empresa;
rEsolvE: 
Exonerar o sr. valdo lUiZ dos saNtos GasPar, matrícula nº 5661900/5 
do cargo de diretor operacional desta cEasa/Pa, a partir de 05 de abril 
de 2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se, em 05 de abril de 2022.
fraNcisco alvEs dE aGUiar
diretor Presidente
cEasa/Pa

Protocolo: 782026
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Portaria N.º 029/2022
o diretor Presidente da centrais de abastecimento do Pará s.a. – cEasa/Pa, 
no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Estatuto desta Empresa;
rEsolvE: 
Exonerar a sra. NEUZa crUZ dEl tEtto silva, matrícula nº 5946484/2 
do cargo de diretora administrativa e financeira desta cEasa/Pa, a partir 
de 05 de abril de 2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se, em 05 de abril de 2022.
fraNcisco alvEs dE aGUiar
diretor Presidente
cEasa/Pa

Protocolo: 782029

oUtras MatÉrias
terMo de Posse

aos 06 dias do mês de abril de 2022 às 10h., na sala da diretoria Presidên-
cia do prédio sede das centrais de abastecimento do Pará s/a – cEasa/Pa, 
sociedade de Economia Mista, Órgão da administração indireta do Estado, 
inscrita no NirE sob o nº 1530000623-6 e no cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas cNPJ/Mf sob o nº 04.819.728/0001-09, situada na alameda cE-
asa, 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 003/2022, do conselho de administração da cEasa/Pa, empos-
sou no cargo de diretor operacional da cEasa/Pa, o sr. aNtÔNio GoMEs 
da rocHa, brasileiro, casado, Empresário, rG 3043292 - ssP/Ma, cPf/
Mf: 235.339.864-20, residente e domiciliado na rua Peru, residencial alto 
de Pinheiros, Qd. 11, lt. 15, Bairro: Pratinha, cEP: 66.810-816, Belém/
Pa, cumpriu-se, portanto as deliberações emanadas da lei 13.303/2016 
e do Estatuto social, com aporte da assinatura do empossado e, por mim 
secretário dos trabalhos.
Belém (Pa), 06 de abril de 2022.
aNtÔNio GoMEs da rocHa
diretor operacional da cEasa/Pa
HEitor raJEH da crUZ
assessor Jurídico cEasa/Pa

Protocolo: 781957
terMo de Posse

aos 06 dias do mês de abril de 2022 às 10h., na sala da diretoria Presidên-
cia do prédio sede das centrais de abastecimento do Pará s/a – cEasa/Pa, 
sociedade de Economia Mista, Órgão da administração indireta do Estado, 
inscrita no NirE sob o nº 1530000623-6 e no cadastro Nacional de Pesso-
as Jurídicas cNPJ/Mf sob o nº 04.819.728/0001-09, situada na alameda 
cEasa, KM-04, s/Nº, Bairro curió, cEP 66.915-030, Belém – Pará, de-
pois de devidamente lida pelo secretário dos trabalhos, HEitor raJEH da 
crUZ, ata de nº 003/2022, do conselho de administração da cEasa/Pa, 
empossou no cargo de diretor administrativo e financeiro da cEasa/Pa, 
o sr. valdo lUiZ dos saNtos GasPar, brasileiro, casado, rG 1323275 
- ssP/Pa, cPf/Mf: 089.109.791-91, residente e domiciliado na avenida 
Perimetral, nº 07, residencial Jardim Universitário, Qd. 11, lt. 13, Bairro: 
Guamá, cEP: 66.075-750, Belém/Pa, cumpriu-se, portanto as deliberações 
emanadas da lei 13.303/2016 e do Estatuto social, com aporte da assina-
tura do empossado e, por mim secretário dos trabalhos.
Belém (Pa), 06 de abril de 2022.
valdo lUiZ dos saNtos GasPar
diretor administrativo e financeiro cEasa/Pa
HEitor raJEH da crUZ
assessor Jurídico cEasa/Pa

Protocolo: 781951
..

secretaria de estado de Meio 
aMBieNte e sUsteNtaBiLidade

desiGNar serVidor
Portaria Nº 00596/2022-GaB/seMas, de 04.04.2022

servidora: saNdra lUciENE loBo NaZarÉ
cargo: coordenador
Matrícula: 55589527/5
i – dEsiGNar, a servidora para responder pela diretoria de Geotecnologias 
- diGEo, durante o impedimento da titular MaXiMira dE araUJo costa, 
matrícula nº 57193040/4, no período de 27/03/2022 a 04/04/2022.
JosÉ MaUro dE liMa o’ dE alMEida
secretário de Estado de Meio ambiente e sustentabilidade

Protocolo: 782014

errata
resoLUÇÃo coeMa Nº 169, de 27 de JaNeiro de 2022, da publi-
cidade às decisões dos processos administrativos de natureza punitiva, 
constantes do anexo Único daquela resolução, julgados na 75ª reunião 
ordinária do conselho Estadual de Meio ambiente – coEMa, realizada em 
27 de Janeiro de 2022.

item onde se lê Leia-se

14

Processo: 19414/2016
recorrente: acorQE

auto de infração: 7001/7950/2016 - GEflor
decisão do coEMa: recurso conhecido e não provido. Pela 

manutenção da penalidade de multa simples no valor de 55.000 
UPfs/Pa.

Processo: 19414/2016
recorrente: acorQE

auto de infração: 7001/7950/2016 - GEflor
decisão do coEMa: Processo retirado de 

pauta por solicitação. Pendente de decisão 
do coEMa.

Protocolo: 781886

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo: 008/2022
coNtrato: 022/2017-seMas/Pa

Processo: Pae 2020/912201
Justificativa: Prorrogação de vigência
vigência: 27/03/2022 a 27/03/2023
orçamento: Unidade 27102; Gestão 00001; PtrEs 274668; fonte
0116002169; Elemento 339030; P i 4120004668c, ação 224548
contratado: ticKEt solUÇÕEs HdfGt s/a (cNPJ 03.506.307/0001-57)
Endereço: rua Machado de assis, nº 50, Edif. 2, Bairro santa lucia, cEP
93700.00, fone (51) 3920-2200, licitacoes@edenred.com, campo Bom/rs
ordenador: José Mauro de lima o’ de almeida, secretário de Estado de 
Meio ambiente e sustentabilidade

Protocolo: 782216

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 011/2022
objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 
administração e gerenciamento de despesas de manutenção da frota de 
veículos da secretaria de Meio ambiente e sustentabilidade.
Entrega do Edital, disponível a partir do dia 07.04.2022: https://www.gov.
br/compras/pt-br; www.semas.pa.gov.br; www.compraspara.pa.gov.br
local de abertura: www.gov.br/compras/pt-br
data de abertura: 20/04/2022 às 10:00 h (horário de Brasília)
07 de abril de 2022.
aziel  Moraes
PrEGoEiro oficial - sEMas/Pa

Protocolo: 781948

diÁria
.

Portaria Nº 0618/2022 - GaB/seMas 06 de aBriL de 2022.
Objetivo: Conduzir veículo oficial.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: altamira e tucuruí/Pa
Período: 06/04 à 09/04/2022 – 03 e ½ diárias.
servidor:
- 5654777-1 - GilBErto GoNZalEZ PiNa - (Motorista)
ordENador: lilia Marcia raMos rEis / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 781877
Portaria Nº 0612/2022 - GaB/seMas 06 de aBriL de 2022.

objetivo:realizar vistoria técnica para acompanhamento dos serviços de 
reflutuação do Navio Haidar, no Porto de Vila do Conde.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Barcarena/Pa
Período: 06/04 á 07/04/2022- 01 e ½ diária.
servidores:
- 8400928/1 - Marcos ENoQUE lEitE liMa-(técnico Em Gestão de Meio ambiente)
- 54191335/2 - ivaN roBErto saNtos araUJo - ( técnico Em Gestão 
de Meio ambiente)
- 5092663/1 - rita dE cassia NasciMENto cavalcaNtE- (Engenheiro 
Químico)
- 57175269-1- liNs saNdro rEsQUE daMascENo- (Engenheiro civil)
- 57194236/1 - MicHEl roBsoN dE soUZa NaZarÉ- (Motorista)
ordENador: lilia Marcia raMos rEis / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 781707
Portaria Nº 0378/2022 - GaB/seMas 10 de MarÇo de 2022.
Objetivo: Participar de ação de fiscalização ambiental integrada com ór-
gãos que compõem a força Estadual de combate ao desmatamento.
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 a 31/03/2022 – 17 e ½ diárias
servidores:
- 57174006/1 - EMErsoN lEÃo riBEiro - (3° sGt BM)
- 57218303/1 - PaUlo roGÉrio rodriGUEs fErrEira - (cabo BM/Pa)
- 5932282/1 - fraNcisco costa GoUvÊa NEto - (soldado 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: 769957
Portaria Nº 0398/2022 - GaB/seMas 11 de MarÇo de 2022.
Objetivo: Participar de ação de fiscalização ambiental integrada com ór-
gãos que compõem a força Estadual de combate ao desmatamento.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa.
destino: anapu/Pa, Pacajá/Pa, tucuruí/Pa, senador José Porfírio/Pa, 
Baião/Pa, Portel e vitória do Xingu/Pa
Período: 14/03 a 31/03/2022 – 17 e ½ diárias
servidores:
- 5187990-2 - dUrval PoNtEs fErrEira - (Perito criminal)
- 57226320-1 - BErNardo aNtÔNio rodriGUEs MaUÉs - (Perito criminal)
- 57195147-1 - MaNoEl fraNcisco fErrEira MarQUEs JUNior - (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: 770898
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Portaria Nº 0401/2022 - GaB/seMas 14 de MarÇo de 2022.
Objetivo: Participar de ação de fiscalização ambiental integrada com ór-
gãos que compõem a força Estadual de combate ao desmatamento.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa.
destino: anapu/Pa, Pacajá/Pa, tucuruí/Pa, senador José Porfírio/Pa, 
Baião/Pa, Portel e vitória do Xingu/Pa
Período: 14/03 a 31/03/2022 – 17 e ½ diárias
servidores:
- 5954923/1- adriElE racHor taGliEBEr - (técnico em Gestão de Meio ambiente)
- 5954915/1 - raQUEl da silva BaNdEira - (técnico em Gestão de Meio ambiente)
- 5950228/2 - aNa MarcEla alvEs dos saNtos – (técnico em Gestão 
de Meio ambiente)
- 5875730/3 - lEoNardo fEliPH dE MoraEs GoMEs - (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: 770938
Portaria Nº 0513/2022 - GaB/seMas 24 de MarÇo de 2022.
objetivo:acompanhar a equipe semas em agenda da Política territórios 
sustentáveis, localizado na cidade citada.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: são félix do Xingu/Pa
destino:Parauapebas, conceição do araguaia, Xinguara e Marabá/Pa
Período:09 a 16/04/2022 – 07, ½ diárias.
servidor:
-5905603/2 - carlos KlEitoN da silva rodriGUEs - (Engenheiro agrônomo)
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: 776259
Portaria Nº 0520/2022 - GaB/seMas 24 de MarÇo de 2022.
objetivo:realizar vistoria ao longo do traçado da linha de transmissão e 
subestação da empresa EvoltZ para subsidiar o licenciamento ambiental, 
localizado nos municípios citados.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino:Marabá, Parauapebas/Pa
Período:11/04 a 14/04/2022 – 03, ½ diárias.
servidores:
-5932607 - aliNNE NaYara NEGrÃo dE MElo - (téc. Em Gestão de Meio ambiente)
-5903373/5 - EdENilcE olivEira dE olivEira- (téc. Em Gestão de Meio ambiente)
-5924173-2- roBErto WaGNEr caBral Batista- (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: 776748
Portaria Nº 0526/2022 - GaB/seMas 25 de MarÇo de 2022.
objetivo:Promover o nivelamento teórico acerca da regularização de uso 
de recursos hídricos através do instrumento de outorga, localizado nos 
municípios citados.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino:conceição do araguaia/Pa(com deslocamento terrestre de Mara-
bá/Pa e Xinguara/Pa)
Período:09 a 15/04/2022 – 06, ½ diárias.
servidores:
-5927641/3 - rEGiaNE roBErta saNtos MENdoNÇa - (técnico Em Ges-
tão de Meio ambiente)
-57228886/3 - daNiEllE BarBosa sarMaNHo- (técnico Em Gestão de 
Meio ambiente)
-5953129/1 - cássila dos saNtos siMÃo- (técnico Em Gestão de Meio 
ambiente)
-5954989/1 - rafaElla loUZEiro BraGa - (técnico Em Gestão de Meio 
ambiente)
-5939260/2 - clEYaNNE KEllY BarBosa soUto – (Gerente)
- 5927725/4 - MarYEllE da silva fErrEira- (coordenadora)
-57193748/1 - JosÉ lUciaNo saNtos rodriGUEs-(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: 776943
Portaria Nº 0547/2022 - GaB/seMas 29 de MarÇo de 2022.
objetivo:realizar vistoria técnica nos empreendimentos para atividade de 
comércio objetivando abertura de cEProf.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Pacajá, Marabá e redenção/Pa
Período:11 a 16/04/2022 - 05, ½ diárias.
servidores:
-5955010 - daNiEl BraGa saMPaio coElHo dE soUZa - (técnico Em 
Gestão de Meio ambiente)
-5907552 - aNa JÚlia dos saNtos aMaral costa - (técnico Em Gestão 
de Meio ambiente)
-5963674 - EllEN GlEYcE da silva liMa Maltarolo-(técnico Em Ges-
tão de Meio ambiente)
5875730/3 - lEoNardo fEliPH M. GoMEs – (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: 778099

Portaria Nº 0566/2022 - GaB/seMas 31 de MarÇo de 2022.
objetivo: Programa territórios sustentáveis.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: MaraBá,GEraldo do araGUaia, sÃo doMiNGos do ara-
GUaia, sÃo JoÃo do araGUaia E ParaUaPEBas/Pa
Período: 12/04 a 14/04 – 2 e ½ diária.
servidores:
- 5930962/1 – raUl ProtáZio roMÃo – secretário adjunto de recursos 
Hídricos e clima.
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: 779075
Portaria Nº 0572/2022 - GaB/seMas 31 de MarÇo de 2022.
objetivo: Política de atuação integrada de territórios sustentáveis.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino:carajás/Pa-Parauapebas/Pa, conceição do araguaia/Pa, Xinguara 
e Marabá/Pa
Período: 09 a 15/04/2022 – 06,½ diárias.
servidores:
- 5938904/3 - EMaNUEl lUcas PErEira liMa – (chefe de Gabinete)
- 5954985/1 - larissE fErNaNda PErEira dE soUZa - (técnico em 
Gestão de Meio ambiente)
- 5960931/1 - HaMiltoN fErrEira dE soUZa NEto - (Engenheiro agrô-
nomo)
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: 779644

.

.

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº. 188 de 05 de aBriL de 2022
art.1º conceder, 30 (trinta) dias consecutivos de férias aos servidores 
abaixo:

Nome Matrícula Período aquisitivo Período de Gozo

aNdrEssa JUlia saNtos vascoNcElos 5923512 13/06/2020 a 12/06/2021 23/05/2022 a 
21/06/2022

JaNEtE WaNdErlEY PEiXoto 57220413 29/06/2020 a 28/06/2021 30/05/2022 a 
28/06/2022

sEBastiÃo MaGNo castEllo BraNco olivEira 27545 10/05/2021 a 09/05/2022 09/05/2022 a 
07/06/2022

sHislENE rodriGUEs dE soUZa 57191828 01/08/2020 a 31/07/2021 16/05/2022 a 
14/06/2022

Karla lEssa BENGtsoN
PrEsidENtE do idEflor-Bio

Protocolo: 782167

.

.

oUtras MatÉrias
.

coNseLHo Gestor da FLoresta estadUaL (FLota) do 
troMBetas editaL de cHaMada PÚBLica

a presidência do conselho Gestor da floresta Estadual (flota) do trombe-
tas, Unidade de conservação da Natureza criada pelo decreto Estadual nº. 
2.607, de 04/12/2006, dispondo de um conselho Gestor, órgão de cons-
tituição entre Poder Público e sociedade civil, criado pela Portaria sEMa 
nº. 3.664/2009 em decorrência da lei 9.985/2000, que instituiu o sistema 
Nacional de Unidades de conservação – sNUc torna público torna público 
que a composição do conselho Gestor da flota do trombetas se encontra 
em processo de renovação.
1.das disPosiÇÕes PreLiMiNares
1.1floresta Estadual (flota) do trombetas é uma Unidade de conservação 
que pertence à categoria de Uso sustentável localizada nos municípios de 
oriximiná (88%), Óbidos (11%) e alenquer (1%), abrangendo uma área 
de 3.025,667 ha, com o objetivo de uso múltiplo dos recursos florestais e 
ambientais, e gestão de reserva legal de forma compatível com a conser-
vação de sua biodiversidade. a flota do trombetas dispõe de um con-
selho consultivo, presidido pelo órgão responsável por sua administração 
e constituído por representantes de órgãos públicos federais, estaduais e 
municipais e de organizações da sociedade civil.
2.FiNaLidade do coNseLHo Gestor, reGiMeNto iNterNo, art. 4º.
i-contribuir para o aperfeiçoamento de uma política pública ambiental na 
FLOTA do Trombetas a fim de que possa garantir o desenvolvimento da 
sociedade e a conservação dos recursos naturais;
ii-contribuir na gestão e no planejamento integrado e participativo da flo-
ta do trombetas, de forma propositiva envolvendo os diversos grupos da 
sociedade civil organizada e do poder público; e
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iii-contribuir para o aperfeiçoamento da gestão participativa em outras 
Unidades de conservação.
3.da coMPosiÇÃo do coNseLHo Gestor e das VaGas Por seGMeNto
3.1.o conselho Gestor será composto por representantes de órgãos públi-
cos, e da sociedade civil local;
i-Órgãos Públicos dos três entes da federação: União, Estado e Municípios;
ii-sociedade civil.
3.2.torna público a disponibilidade de 02 (duas) vagas para representantes 
da sociedade civil.
3.3.a representação da sociedade civil nos conselhos de unidades de con-
servação deve contemplar, quando couber, a comunidade científica e Or-
ganizações Não- Governamentais ambientalistas com atuação comprovada 
na região da unidade, população residente e do entorno, população tra-
dicional, proprietários de imóveis no interior da unidade, trabalhadores e 
setor privado atuantes na região e representantes dos comitês de Bacia 
Hidrográfica;
3.4.todos os interessados em ingressar no referido conselho deverão apre-
sentar as documentações relacionadas abaixo e encaminhá-las à Gerência 
da região administrativa da calha Norte- ii (GrcN-li/dGMUc/idEflor-
Bio), situada na sede do instituto de desenvolvimento florestal e da Bio-
diversidade do Estado do Pará - idEflor-Bio, localizado na av. João Paulo 
ii, s/n, Parque Estadual do Utinga, Bairro curió-Utinga, cEP 66.610-770, 
Belém-Pa, de segunda à sexta, no horário de 8h às 17h; ou pelo endereço 
eletrônico: ideflorgrcn2@gmail.com, dentro do prazo de 30 (trinta) dias 
corridos, a contar da data de publicação desta Chamada no Diário Oficial 
do Estado (d.o.E/Pa)
4.docUMeNtos NecessÁrios Para HaBiLitaÇÃo dos iNteressados
i- sociedade civil:
a)ofício dirigido pelo responsável da organização informando interesse em 
fazer parte do conselho Gestor, indicando 02 (dois) conselheiros, sendo 01 
(um) titular e 01 (um) suplente;
b)cópia do ato constitutivo atualizado e cNPJ;
c)cópia da ata de eleição da atual diretoria;
d)cópia do documento de identidade e cPf dos conselheiros indicados;
e)relatórios de atividades;
f)informações dos contatos atualizados dos candidatos a conselheiro (en-
dereço completo, telefone e e-mail).
4.1.após o encerramento do período de habilitação, os documentos serão 
analisados por 03 (três) membros da Gerencia da região administrativa da 
calha Norte-ii/GrcN-ii, sendo um deles o próprio Gestor da Unidade, e, 
comprovado o atendimento às orientações contidas neste Edital, os inte-
ressados deverão ser oficializados pelo Presidente do Conselho Gestor da 
Unidade de conservação.
5.etaPa Posterior À HaBiLitaÇÃo dos caNdidatos
5.1.as organizações habilitadas deverão realizar sustentação oral com du-
ração máxima de 15 minutos perante o Conselho, em reunião específica a 
ser realizada, após 15 dias do término da chamada pública, no horário de 
9h as 12h, em reunião em sala virtual que será posteriormente encami-
nhado aos habilitados.
5.2.a sustentação oral deverá abordar o histórico da organização e a forma 
pelo qual a organização contribui ou poderá contribuir com a gestão da 
floresta Estadual (flota) do trombetas.
5.3.os conselheiros juntamente com o Presidente, farão a votação das 
instituições que irão compor as vagas existentes;
6.das disPosiÇÕes FiNais
6.1.caso haja um número de candidato maior que o número de vagas, o 
critério a ser adotado será:
a-Para sociEdadE civil
i-Preferência por aquelas instituições que tenham objetivos em consonân-
cia com os objetivos da Uc;
ii-Preferência para aquelas com ações já efetivadas e em consonância com 
os objetivos da Unidade;
iii-Preferencia por aquelas instituições com atuação socioambiental.
Belém, 24 de fevereiro de 2022.
ronaldison antônio de oliveira farias
Gerente da flota do trombetas
Karla lessa Bengtson
Presidente/idEflor-Bio

Protocolo: 781687

.

.

secretaria de estado
de seGUraNÇa PÚBLica
e deFesa sociaL

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 04/2022 - ciGesP
dispõe acerca da revogação da Portaria Nº 001/2019, de 27/03/2019, 
e da criação de Grupo de trabalho integrado com o escopo de aperfeiçoar 
o atendimento de chamadas em ocorrências de Poluição sonora e a devida 
atuação dos órgãos do sistema Estadual de segurança Pública e defesa 
social - siEds.
o Presidente do comitê integrado de Gestores de segurança Pública - ci-
GEsP, no uso de suas atribuições legais, e;
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 ampla demanda de ocorrências geradas no centro integra-
do de operações (cioP) em relação à perturbação do sossego, ocasionada 
pela Poluição sonora, carecendo de análise, planejamento e acompanha-
mento de atendimento e sua resolutividade, possibilitando dinâmicas que 
possam contribuir para o aperfeiçoamento das ações preventivas de segu-
rança e ordem pública;
considerando que é dever do Estado promover a manutenção da paz e 
da ordem social utilizando os recursos públicos com a máxima eficiência, 
eficácia e efetividade;
rEsolvE:
art. 1º - rEvoGar a Portaria Nº 001/2019, de 27/03/2019.
art. 2º - iNstitUir o Grupo de trabalho integrado - Gti para estudo, 
discussão e implementação de ProcEdiMENto oPEracioNal E GErEN-
ciaMENto que inclua medidas preventivas e reativas a serem adotadas 
durante o atendimento em ocorrências que envolvam Poluição sonora.
art. 3º - o Gti será composto por representantes, titulares e suplentes, 
na forma a seguir:
1. 01 (um) representante do centro integrado de operações (cioP/sEGUP);
2. 01 (um) representante do conselho Estadual de trânsito (cEtraN-Pa);
• 01 (um) representante do Comando de Policiamento Ambiental (CPA/PMPA);
1. 01 (um) representante da diretoria de Polícia Especializada (dPE/PcPa);
2. 01 (um) representante da coordenação de operações e fiscalização de 
trânsito (coft/dEtraN).
art. 4º - a coordenação do Gti será exercida pelo representante do centro 
integrado de operações (cioP/sEGUP), que deverá estabelecer cronogra-
ma de trabalho e realizar a apresentação dos resultados ao ciGEsP e pos-
terior encaminhamento ao Presidente do comitê integrado da segurança 
Pública, para homologação.
art. 5º - o Gti terá o prazo de 60 (sessenta) dias para conclusão dos tra-
balhos, podendo ser prorrogado por igual período.
art. 6º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogan-
do-se as disposições em contrário.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Belém-Pa, 04 de abril 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: 781770

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº538/2022-saGa
BeLÉM, 06 de aBriL de 2022

coNsidEraNdo: o Processo nº 2022/409667, e Mem. Nº 96/2022-
ccc, de 05.04.2022.
coNsidEraNdo: Portaria Nº 304/2022-saGa, de 22.02.2022, publicada 
no doE nº 34.876, de 25.02.2022, que concedeu 30 (trinta) dias de férias 
regulamentares à servidora adriaNNE costa alvEs, coordenador de 
contratos e convênios, Mf 5936907/5, 2020/2021, no período de 18.04 
a 02.05.2022(15 dias).
r E s o l v E:
designar a servidora MoNiQUE cristiNa costa dE farias, assessor ii, 
Mf 8401211/3, para responder pelo cargo coordenador de contratos e 
convênios, no referido período.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
PaUlo roBErto dos saNtos liMa
secretário adjunto de Gestão administrativa da sEGUP

Protocolo: 782211

.

.

errata
.

errata da Portaria Nº 500/2022 - saGa, PUBLicada 
eM doe Nº 34.923, PUBLicada eM 06.04.2022

oNde LÊ: QUaNtidadE dE diarias: 2 ½ (duas e meia)
Leia-se: QUaNtidadE dE diarias: 1 ½ (uma e meia)
ordENador: PaUlo roBErto dos saNtos liMa

errata da Portaria Nº 501/2022 - saGa, PUBLicada 
eM doe Nº 34.923, PUBLicada eM 06.04.2022

oNde LÊ: PErÍodo: 24.02.2022
Leia-se: PErÍodo: 24.03.2022
ordENador: PaUlo roBErto dos saNtos liMa

errata da Portaria Nº 502/2022 - saGa, PUBLicada 
eM doe Nº 34.923, PUBLicada eM 06.04.2022

oNde LÊ: PErÍodo: 24.02.2022
Leia-se: PErÍodo: 24.03.2022
ordENador: PaUlo roBErto dos saNtos liMa

Protocolo: 782182
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coNtrato
.

1º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 108/2020 - seGUP/Pa
Processo: 2019/285299
Exercício: 2022
origem: Pregão Eletrônico srP nº 008/2020 - sEGUP/Pa.
objeto: constitui objeto deste termo aditivo o acréscimo de 21,280375%.
fundamentação legal: Parecer Jurídico N° 150/2022- coNJUr/sEGUP
data da assinatura: 04/04/2022
valor Global: r$ 20.193.510,00
Programação orçamentária: 21. 101.06.181.1502.8261 – realização das ações 
do centro integrado de operações; fonte 0101 e 0301; Natureza 339040.
79.203.18.122.1297.8407 – operacionalização das ações administrativas; 
fonte: 0316002625; Natureza 339040
contratada: radioNEWs coMÉrcio E sErviÇo dE tElEcoMUNicaÇÃo 
E iNforMática ltda
cNPJ: 07.390.148/0001-29
Endereço: avenida João Paulo ii, n° 880, sala 06, Bairro: Marco, cEP: 
66.095-492.
ordenador: PaUlo roBErto dos saNtos liMa - secretário adjunto de 
Gestão administrativa- saGa.

Protocolo: 781827
1º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 028/2021 - seGUP/Pa

Processo: 2020/1044961
Exercício: 2022
origem: ata de registro de Preços nº 001/2020 - Pregão Eletrônico srP nº 
008/2020 - sEGUP/Pa.
Objeto: Constitui objeto deste Termo Aditivo a alteração/retificação do 
item 2.2 do contrato originário, conforme descrição da ata de registro de 
Preços nº 001/2020 - Pregão Eletrônico srP nº 008/2020 - sEGUP/Pa e o 
acréscimo de 11,521625%.
fundamentação legal: Parecer Jurídico N° 153/2022- coNJUr/sEGUP
data da assinatura: 04/04/2022
valor Global: r$ 1.910.700,00
Programação orçamentária: 21.101.06.181.1502.8261 - realização das ações 
do centro integrado de operações; Natureza: 339040; fontes: 0101 e 0301.
contratada: radioNEWs coMÉrcio E sErviÇo dE tElEcoMUNicaÇÃo 
E iNforMática ltda
cNPJ: 07.390.148/0001-29
Endereço: avenida João Paulo ii, n° 880, sala 06, Bairro: Marco, cEP: 
66.095-492.
ordenador: PaUlo roBErto dos saNtos liMa - secretário adjunto de 
Gestão administrativa- saGa

Protocolo: 781832

terMo aditiVo a coNtrato
.

2º terMo aditiVo ao coNtrato: Nº 10/2021/FisP. oBJE-
to: acréscimo de serviço no valor de r$ 78.857,15 (setenta e oito mil, 
oitocentos e cinquenta e sete reais e quinze centavos) e prorrogação de 
prazo para execução da obra de 120 (cento e vinte) dias, a contar de 
08/01/2022 à 07/05/2022. data da assiNatUra: 06/04/2022 - viNÍ-
ciUs PiNHEiro carvalHo - dirEtor E ordENador dE dEsPEsa do 
fUNdo dE iNvEstiMENto dE sEGUraNÇa PÚBlica/fisP -carlos aN-
tÔNio BarBosa dE liMa -cliMa rEPrEsENtaÇÕEs ENGENHaria E sEr-
viÇos EirEli.

Protocolo: 781773

aPostiLaMeNto
.

aPostiLaMeNto
Processo Nº 2022/229062
1º terMo de aPostiLaMeNto do coNtrato Nº 11/2022-FisP
1º tErMo dE aPostilaMENto do coNtrato Nº 11/2022-fisP, cElE-
Brado ENtrE fUNdo dE iNvEstiMENto dE sEGUraNÇa PÚBlica E a 
EMPrEsa tEcHBiZ forENsE diGital ltda.
1 – do oBJeto
constitui objeto do presente termo de apostilamento a alteração da cláUsU-
la oitava – da dotaÇÃo orÇaMENtária, do contrato nº 11/2022-fisP.
Natureza: 339093.
Que passará para:
Natureza: 339039.
2 - da FUNdaMeNtaÇÃo LeGaL
 constitui fundamento legal para o aPostilaMENto em tela, o art. 65, 
§8º da lei federal nº 8.666/93.
3 – da ratiFicaÇÃo
Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato.
Belém-Pa, 06 de abril de 2022.
fundo de investimento de segurança Pública - fisP/sEGUP
viNiciUs PiNHEiro carvalHo
diretor e ordenador de despesa do fisP

Protocolo: 781649

diÁria
.

Portaria Nº 506/2022-saGa
oBJEtivo: Para realizar manutenção na embarcação “ laNcHa GrUPa-
MENto flUvial 08 “.
fUNdaMENto lEGal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019- sEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dEstiNo(s): MUNiciPio dE saNta crUZ do arari, soUrE E cacHoEi-
ra do arari/Pa

PErÍodo: 30.03 à 05.04.2022
QUaNtidadE dE diárias: 6 ½ (seis e meia)
sErvidor(Es): raMiro araÚJo alvEs, Mf: 591311-1
ordENador: PaUlo roBErto dos saNtos liMa

Portaria Nº 508/2022-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): MaraBá/Pa
PErÍodo: 26 à 27.03.2022
QUaNtidadE dE diárias: 1 ½ (uma e meia)
sErvidor(Es): sUZaNa MoUra liMa, Mf: 57218061-5
MaX soUZa costa, Mf: 7565592-2
ordENador: PaUlo roBErto dos saNtos liMa

Portaria Nº 510/2022-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): caMEtá E adJacÊNcias/Pa
PErÍodo: 17 à 22.04.2022
QUaNtidadE dE diárias: 06(seis) de alimentação e 05(cinco) de pousada
sErvidor(Es): sGt PM raNGEl fErrEira vElasco, Mf: 57199749-1
sd PM diEGo cristHiaN saNta rosa riBEiro, Mf: 6039155-2
ordENador: PaUlo roBErto dos saNtos liMa

Portaria Nº 511/2022-saGa
oBJEtivo: Para realizar transporte da comitiva Governamental.
fUNdaMENto lEGal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019- sEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dEstiNo(s): oUrilÂNdia do NortE/Pa
PErÍodo: 25 à 26.03.2022
QUaNtidadE dE diárias: 02(duas) de alimentação e 01(uma) de pousada
sErvidor(Es): MaJ PM MarcElo PErEira sá, Mf: 54197044-1
QUaNtidadE dE diárias: 1 ½ (uma e meia)
sErvidor(Es): roNaldo HENriQUE MoraEs BENiGNo, Mf: 5931420-1
ordENador: PaUlo roBErto dos saNtos liMa

Portaria Nº 512/2022-saGa
oBJEtivo: Para apoio a casa militar.
fUNdaMENto lEGal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019- sEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dEstiNo(s): XiNGUara/Pa
PErÍodo: 25 à 26.03.2022
QUaNtidadE dE diárias: 02(duas) de alimentação e 01(uma) de pousada
sErvidor(Es): tEN cEl PM GEorGE aUad carvalHo JÚNior, Mf: 
5774012-1
caP PM fraNcisco JosÉ castro dE soUZa, Mf: 5196604-1
sd PM NEYroN soUsa dos saNtos, Mf: 6401977-1
QUaNtidadE dE diárias: 1 ½ (uma e meia)
sErvidor(Es): roMildo riBEiro aNdrÉ, Mf: 5410592-1
ordENador: PaUlo roBErto dos saNtos liMa

Portaria Nº 513/2022-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): caPaNEMa E adJacÊNcias/Pa
PErÍodo: 01 à 10.04.2022
QUaNtidadE dE diárias: 10(dez) de alimentação e 09(nove) de pousada
sErvidor(Es): sGt PM Marcos NEi dos saNtos caMPos, Mf: 
5729980-1
ordENador: PaUlo roBErto dos saNtos liMa

Portaria Nº 514/2022-saGa
oBJEtivo: Para apoio a casa militar.
fUNdaMENto lEGal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019- sEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dEstiNo(s): MaraPaNiM/Pa
PErÍodo: 10 à 11.03.2022
QUaNtidadE dE diárias: 02(duas) de alimentação e 01(uma) 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
ordENador: PaUlo roBErto dos saNtos liMa

Portaria Nº 515/2022-saGa
oBJEtivo: Para participar da cerimônia de entrega da lancha.
fUNdaMENto lEGal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019- sEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dEstiNo(s): PortEl/Pa
PErÍodo: 04.03.2022
QUaNtidadE dE diárias: ½ (meia)
sErvidor(Es): sEcrEtário dE sEGUraNÇa UalaME fialHo MacHa-
do, Mf: 5945675-1
ordENador: PaUlo roBErto dos saNtos liMa

Portaria Nº 516/2022-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): MaraBá/Pa
PErÍodo: 04 à 05.04.2022
UaNtidadE dE diárias: 02(duas) de alimentação e 01(uma) de pousada
sErvidor(Es): cEl PM alEXaNdrE MascarENHasdos saNtos, Mf: 
5420628-1
ordENador: PaUlo roBErto dos saNtos liMa
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Portaria Nº 517/2022-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): MaraBá/Pa
PErÍodo: 31.03 à 02.04.2022
QUaNtidadE dE diárias: 2 ½ (duas e meia)
sErvidor(Es): MaX soUZa costa, Mf: 7565592-2
ordENador: PaUlo roBErto dos saNtos liMa

Portaria Nº 518/2022-saGa
oBJEtivo: Para realizar manutenção na embarcação “ laNcHa GrUPa-
MENto flUvial 06 “.
fUNdaMENto lEGal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019- sEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dEstiNo(s): MaracaNÃ vila dE alGodoal/Pa
PErÍodo: 26 à 29.03.2022
QUaNtidadE dE diárias: 04(quatro) de alimentação e 03(três) de pousada
sErvidor(Es): 2° sGt PM JosE alEXaNdrE dos saNtos, Mf: 5587433-1
3° sGt PM JacoB raMos dE arrUda, Mf: 5789036-1
ordENador: PaUlo roBErto dos saNtos liMa

Portaria Nº 519/2022-saGa
oBJEtivo: Para apoio a casa militar.
fUNdaMENto lEGal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019- sEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dEstiNo(s): MaraPaNiM/Pa
PErÍodo: 10 à 11.03.2022
QUaNtidadE dE diárias: 02(duas) de alimentação e 01(uma) de pousada
sErvidor(Es): tEN cEl BM PaUlo cEsar vaZ JUNior, Mf: 5843502-1
sGt BM roGErio sarMENto fErNaNdEs, Mf: 54184999-1
QUaNtidadE dE diárias: 1 ½ (uma e meia)
sErvidor(Es): BrUNo dE carvalHo lEitE, Mf: 54190834
ordENador: PaUlo roBErto dos saNtos liMa

Protocolo: 782179

t.
.

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 438/2022 - saGa, QUE GEroU o Protocolo dE 
PUBlicaÇÃo: 778897.
ordENador: PaUlo roBErto dos saNtos liMa.

Protocolo: 782180

.

.

oUtras MatÉrias
.

resoLUÇÃo Nº 002/2022 – ciGesP
instituir no âmbito do sistema Estadual de segurança Pública e defesa 
social - siEds, o Banco de Projetos do siEds.o Presidente do comitê 
integrado de Gestores de segurança Pública - ciGEsP, no uso de suas 
atribuições legais, e;
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 necessidade de criar o Banco de Projetos do sistema Es-
tadual de segurança Pública e defesa social, bem como de estabelecer 
diretrizes e orientações para o encaminhamento de projetos à secretaria 
de Estado de segurança Pública e defesa social;
considerando a aprovação da proposta feita pelo Núcleo de Projetos cor-
porativos no ciGEsP quanto a criação do Banco de Projetos corporativos, 
conforme estabelecido na 3º reunião ordinária do ciGEsP de 14 de se-
tembro de 2021 c/c a 2ª reunião ordinária do ciGEsP, de 15 de fevereiro 
de 2022.
rEsolvE:
art.1º - instituir o Banco de Projetos do siEds, o qual contemplará os Ór-
gãos a seguir: secretaria de Estado de segurança Pública e defesa social 
- sEGUP; Policia civil do Estado do Pará - PcPa; Policia Militar do Estado 
do Pará - PMPa; corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará - cBMPa; 
Polícia Científica do Estado do Pará - PCEPA e o Departamento de Trânsito 
do Estado do Pará - dEtraN/Pa, para dar celeridade na apresentação de 
Projetos, visando a captação de recursos e parcerias com diferentes Entes 
(federal, Estadual, Municipal) e Privados, quando houver.
caPÍtULo i
Das Definições Preliminares
art. 2º - Para efeito desta resolução considera-se:
1. Projeto: empreendimento não repetitivo, caracterizado por uma sequ-
ência clara e lógica de eventos, com início, meio e fim, que se destina a 
atingir um objetivo claro e definido.
2. Projeto Estratégico: projeto vinculado à missão, à visão aos objetivos 
estratégicos dispostos no Plano Estratégico e/ou às prioridades definidas 
pelo secretário de segurança Pública.
• Projeto Corporativo: projetos com a possibilidade de envolver mais de um 
órgão do sistema Estadual de segurança Pública e defesa social/siEds.

1. Projeto transversal: projetos que o seu escopo e/ou resultado atinja todos 
os órgãos do sistema Estadual de segurança Pública e defesa social/siEds.
2. Programa: grupo de projetos relacionados, gerenciados de modo co-
ordenado para a obtenção de benefícios estratégicos e controle que não 
estariam disponíveis se eles fossem gerenciados individualmente.
3. Portfólio: conjunto de projetos, programas, subportfólios e operações, ge-
renciados como um grupo para atender objetivos estratégicos da organização.
• Unidades Demandantes: serão consideradas Unidades Demandantes to-
dos os órgãos pertencentes ao siEds (órgãos de deliberação colegiada, 
órgãos de natureza consultiva, órgãos de natureza especial, órgão central 
do sistema e os órgãos sob supervisão técnica e operacional).
• Base de Dados: consiste nas informações completas relacionadas aos 
projetos dos órgãos componentes do siEds.
1. Banco de Projetos: consiste no meio utilizado para reunir os projetos dos 
órgãos componentes do siEds.
caPÍtULo ii
BaNco de ProJetos - sieds
art. 3º - o Banco de Projetos - siEds, no âmbito da secretaria de Estado 
de Segurança Pública e Defesa Social, tem a finalidade de reunir os proje-
tos previamente habilitados, apresentados por órgãos de segurança públi-
ca estadual. Os referidos projetos irão compor portfólio, a fim de manter 
uma base de dados, estando disponíveis conforme captação ou disponibili-
dade dos recursos financeiros, os quais deverão obedecer obrigatoriamen-
te os seguintes requisitos:
1. apresentar vínculo com o Plano Estratégico do siEds;
2. apresentar vínculo com as diretrizes para captação de recursos via Go-
verno federal, quer seja por meio de Emendas Parlamentares ou por Pro-
gramas federais; e
• haver o interesse recíproco das partes.
Parágrafo único - serão considerados habilitados somente os projetos que 
preencherem os requisitos nos art. 4º §1º e art. 9º desta resolução.
caPÍtULo iii
diretrizes e orientações Gerais
art. 4º - o Banco de Projetos - siEds será destinado a receber projetos que 
tenham por objetivo o fomento de políticas públicas do sistema de segurança 
Pública e defesa social, devendo ser compostos das seguintes ações:
1. aquisição de veículos, aeronaves e embarcações;
2. aquisição de material bélico, armamentos e coletes balísticos;
• videomonitoramento (Prevenção e repressão da criminalidade);
1. radiocomunicação digital (modernização da comunicação crítica de se-
gurança Pública);
2. aquisições de soluções tecnológicas, kit biométrico, computadores, mo-
biliários e ferramentas de análise e extração de dados;
3. construção e reforma de delegacias e aquisição de soluções tecnológicas;
• aquisição de equipamentos, construção e reforma de espaços físicos para 
valorização dos profissionais de segurança pública;
• construção, reforma e aquisição de equipamentos e mobiliário para rees-
truturação das instituições de segurança pública;
1. aquisição de materiais e equipamentos especializados das diversas áreas 
de perícia;
2. aquisição de materiais e equipamentos atinentes às atividades de com-
bate e prevenção a incêndios, busca, resgate, salvamento e atividades de 
defesa civil;
3. aquisição de materiais e equipamentos especializados destinados à in-
vestigação criminal;
• aquisições de equipamentos para policiamento ostensivo e preservação 
da ordem pública;
• aparelhamento, construção e reforma das unidades de ensino em segu-
rança pública;
• fomentar estudos e pesquisas para um melhor desenvolvimento, aperfei-
çoamento e capacitação das competências dos profissionais de segurança 
pública;
1. fomentar a valorização dos profissionais de Segurança Pública através 
da promoção de ações de valorização e melhoria da qualidade de vida, nas 
áreas de atenção biopsicossocial, de saúde e segurança do trabalho, e de 
valorização profissional.
• 1° - Para os Projetos apresentados relacionados a construção, reforma e 
ampliação, dependendo da fonte de recurso a ser disponibilizado para sua 
execução, serão necessários os seguintes requisitos:
1. realização de estudos sobre a demanda do serviço público no local onde 
se deseja realizar a construção;
2. realização de estudo para comprovar a real necessidade de uma nova 
construção no local pretendido em face de outras alternativas, como a re-
forma de local já existente ou locação de novo espaço;
• realização de estudo de impacto no custeio;
1. elaboração de projeto básico e de projeto executivo; e
2. disponibilização de pessoal especializado para o acompanhamento e o 
monitoramento da construção.
• 2° - O recebimento de projetos para compor o Banco de Projetos - SIEDS 
ocorrerá em caráter contínuo e permanente.
art. 5º - Não integrarão o Banco de Projetos - siEds:
1. atividades cujo objeto esteja relacionado ao pagamento de custeio con-
tinuado do proponente;
2. projetos não habilitados.
art. 6º - compete ao secretário de segurança Pública e defesa social, 
decidir sobre:
1. aprovação de projetos estratégico, corporativos/transversais;
2. suspensão ou cancelamento de projeto estratégico, corporativos/transversais;
• proposições referentes a alterações de escopo e acréscimo de prazo ou 
de custo de projeto estratégico, corporativos/transversais.
art. 7º - compete ao Núcleo de Projetos corporativos - NPc:
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1. captação e negociação de recursos junto aos governos e/ou as organiza-
ções públicas ou privadas, necessários à execução de projetos;
2. negociação de convênios de cooperação técnica e os de repasse de re-
cursos, da União, dos órgãos públicos ou das entidades privadas, destina-
dos aos órgãos do siEds;
• negociação das transferências da União, dos órgãos públicos ou de orga-
nizações públicas ou privadas, a fundo perdido e de empréstimos destina-
dos à segurança pública;
1. negociar os empréstimos destinados a área de segurança pública;
2. avaliar os projetos elaborados pela unidade demandante e posterior-
mente encaminhá-los ao secretário de Estado do segurança Pública e de-
fesa social para autorização.
Parágrafo único - O Núcleo de Projetos Corporativos ficará responsável em 
manter a base de dados para o recebimento de futuros projetos, os quais 
ficarão disponíveis no Banco de Projetos e poderão ser apresentados con-
forme a captação ou disponibilidade do recurso financeiro.
art. 8º - compete às unidades demandantes do sistema Estadual de segu-
rança Pública e defesa social/siEds.
1. elaborar propostas de projetos;
2. preenchimento dos formulários iniciais dos projetos, contendo as infor-
mações necessárias para análise do projeto;
• selecionar os projetos que serão encaminhados ao NPC;
1. relacionar o projeto, a iniciativa estratégica contida no plano estratégico 
do siEds, quando for o caso;
2. acompanhar o andamento do projeto junto ao NPc.
art. 9° - os termos de abertura do Projeto deverão ser preenchidos con-
forme aNEXo i, dependendo do objeto do projeto, deverão conter obriga-
toriamente os seguintes requisitos:
1. termo de referência (em caso de aquisição);
2. pesquisa Mercadológica;
• projeto executivo/arquitetônico (em caso de obra);
1. estudo de viabilidade do projeto.
art. 10 - Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Belém-Pa, 30 de março de 2022.
UalaME fialHo MacHado
secretário de Estado de segurança Pública e defesa social do Pará e
Presidente do comitê integrado da segurança Pública (ciGEsP)
lei Estadual nº 7.584/11, art. 6º§1º

aNeXo i
ModeLo de terMo de aBertUra de ProJetos

título (NoME) do Projeto: xxxxxxx
informações adicionais (se entender pertinente)

 

dados do resPoNsÁVeL PeLa eLaBoraÇÃo do ProJeto

Nome  

cargo  

cPf  

contato: e-mail e telefone  
 

1. JUstiFicatiVa
(Para ambos os Eixos)

- fazer uma breve apresentação do órgão que apresentará ação.
- contextualizar o problema ou situação a ser enfrentada pelo Programa proposto e deverá conter:
a.  aNálisE diaGNÓstica do ProBlEMa (incluir dados quantitativos relacionados ao problema)

b.  aliNHaMENto coM o PlaNEJaMENto dE sEGUraNÇa PÚBlica EstadUal/distrital
c.  raZÕEs Para QUE o ProBlEMa sEJa alvo dE iNtErvENÇÃo

d.  iMPacto da iNtErvENÇÃo (aÇÃo) QUE Está sENdo ProPosta
e.  locais (rEGiÕEs oU MUNicÍPios) QUE sErÃo coNtEMPlados

f.  iNstitUiÇÕEs do sUsP QUE sErÃo coNtEMPladas
g.  PÚBlico a sEr coNtEMPlado (dirEto E iNdirEto)

 
 

2. estratÉGia de iMPLeMeNtaÇÃo
descrever como se pretende implementar os projetos, as atividades e as ações para alcançar os objetivos e os resultados 

almejados, contemplando as ações a serem financiadas. (Para ambos os eixos).
 

 

3. oBJetiVos
os objetivos devem ser selecionados entre os que constam nas normativas expedidas pelo orgão concedente do recurso, 

e/ou que tenham relação intrínseca com a solução dos problemas elencados.
 

4. resULtados
os resultados esperados devem ser selecionados entre os que constam nas normativas expedidas pelo orgão concedente 

do recurso, e/ou que tenham relação intrínseca com a solução dos problemas elencados.
 

 

5. iMPactos

os impactos esperados devem ser selecionados entre os que constam nas normativas expedidas pelo orgão concedente 
do recurso, e/ou que tenham relação intrínseca com a solução dos problemas elencados.

 

6. iNdicadores e Metas
Os indicadores e metas deverão ser definidos pelos órgãos/instituições, devendo refletir as ações a serem financiadas e 

as realidades locais.
indicador

forma de Mensuração
Metas

 

7. orÇaMeNto
(informar o valor da ação, podendo ser estimado conforme pesquisa de mercado)

 
item
Qtd.

vl. Unitário r$
vl. total r$

 
 total

 

Belém-Pa, _____ de ____________ de _______.
__________________________________________________________
__
(NoME)
responsável pela Elaboração do Plano de ação
anexos:
Xxxxxxxxx

Protocolo: 781769

.

.

POLICIA MILITAR DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 1086/2022 – dGP/sP/sccMP
o coMaNdaNtE GEral da Policia Militar do Estado do Pará, 
no exercício da atribuição prevista no artigo 8º, inciso viii, da lei 
complementar Estadual nº 053/2006; considerando o disposto no art. 
52, inciso iv, alínea “q” c/c art. 120, inciso i, § 1º, da lei Estadual nº 
5.251/1985; considerando o Memorando nº 206/2022 - Polo rio Maria, 
de 28 de março de 2022, que anexa o requerimento firmado pela AL CFP 
PM aNaEtH olivEira GUrGEl; considerando a Portaria Nº 165/2022 – 
dGEc, publicada no Boletim Geral nº 059, de 28 de março de 2022, a qual 
dEsliGoU a PEdido do cfP/PMPa/2022 a al cfP PM aNaEtH olivEira 
GUrGEl (PaE Nº 2022/364787);
rEsolvE:
art. 1º licENciar a PEdido da Polícia Militar do Pará, a al cfP PM aNa-
EtH olivEira GUrGEl (cPf Nº 007.865.832-23), pertencente ao Polo rio 
Maria/Pa.
art. 2º EXclUir a al cfP PM aNaEtH olivEira GUrGEl, da folha de pa-
gamento da PMPa. Providencie o departamento Geral de Pessoal da PMPa.
art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se, cumpra-se.
Quartel em icoaraci/Pa, 06 de abril de 2022.
JosÉ dilsoN MElo dE soUZa JÚNior – cEl QoPM rG 18044
comandante Geral da PMPa

Protocolo: 781728
Portaria Nº 1089/2022 – dGP/sP/sccMP

o coMaNdaNtE GEral da Policia Militar do Estado do Pará, 
no exercício da atribuição prevista no artigo 8º, inciso viii, da lei 
complementar Estadual nº 053/2006; considerando o disposto no art. 
52, inciso iv, alínea “q” c/c art. 120, inciso i, § 1º, da lei Estadual nº 
5.251/1985; considerando o Memorando nº 094/2022 - cfaP-PMPa, de 
29 de março de 2022, que anexa o requerimento firmado pelo AL CFP 
PM Marcos lUdE da silva fErrEira; considerando a Portaria Nº 
168/2022 – dGEc, publicada no Boletim Geral nº 060, de 29 de março 
de 2022, a qual dEsliGoU a PEdido do cfP/PMPa/2022 o al cfP PM 
Marcos lUdE da silva fErrEira (PaE Nº 2022/372560);
rEsolvE:
art. 1º licENciar a PEdido da Polícia Militar do Pará, o al cfP PM Mar-
cos lUdE da silva fErrEira (cPf Nº 039.684.832-00), pertencente ao 
Polo Belém/Pa.
art. 2º EXclUir o al cfP PM Marcos lUdE da silva fErrEira, da folha de 
pagamento da PMPa. Providencie o departamento Geral de Pessoal da PMPa.
art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se, cumpra-se.
Quartel em icoaraci/Pa, 06 de abril de 2022.
JosÉ dilsoN MElo dE soUZa JÚNior – cEl QoPM rG 18044
comandante Geral da PMPa

Protocolo: 781731
Portaria de NoMeaÇÃo de FiscaL Nº 072/2022 – ccc: NoMEar 
o tEN cEl QoPM rG 27436 Marcio valÉrio dE soUZa, em substituição 
ao MaJ QoPM rG 29181 lEoNaldo PaNtoJa araÚJo, como Presidente 
da comissão fiscalizadora do contrato 012/2021-CCC/PMPA, celebrado en-
tre a PMPa e a coNstrUtora ENErGEo ltda; MaNtEr o 3° sGt PM rG 
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34530 faBrÍcio aNdrEY araÚJo PalHEta e a sd PM rG 41356 cláU-
DIA FEITOSA LOBO DA SILVA como Membros da Comissão fiscalizadora do 
contrato n.º 012/2021; registre-se, publique-se, cumpra-se; Belém/Pa, 
06 de abril de 2022;ricardo do NasciMENto raMos – tEN cEl QoPM 
rG 29213;chefe do centro de compras e contratos da PMPa.

Protocolo: 782063

.

.

errata
.

errata da Portaria Nº 397/22/di/dF, contida no doE nº 34.866 do 
dia 16/02/2022; onde Lê-se: servidores:cB PM Marcos andré Monteiro 
figueiredo; cPf:746.366.692-15; valor: r$ 1.266,00. leia-se: servidores: 
cB PM Marcus andré Monteiro figueiredo; cPf:746.366.692-15; valor: r$ 
1.266,00. ordenador: cEl QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra.
Errata da Portaria Nº 302/22/di/df, contida no doE nº 34.863 do dia 
11/02/2022; onde lê-se: servidores: cB PM vivia Kelly soares cabral; 
cPf: 795.070.422-60; valor: r$ 1.392,60. Leia-se: servidores: cB PM 
vivia Kelly soares cabral; cPf: 795.070.422-53; valor: r$ 1.392,60. 
ordenador: cEl QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra.

Protocolo: 781823

.

.

aPostiLaMeNto
.

terceiro aPostiLaMeNto ao coNtrato adMiNistratiVo 
Nº 015/2014-ccc/PMPa; Pelo presente fica apostilado o reajuste 
de valor do contrato administrativo nº 015/2014-ccc, celebrado entra 
a PMPa e a srª. Maria dE fatiMa GoMEs dE assUNÇÃo, cujo objeto 
é a locação de imóvel para abrigar a sede da 18º ciPM no minicípio de 
JacUNdá/Pa, referente a dispença de licitação nº 001/2014 dal/PMPa, 
tendo como base o Índice Geral de Preços de Mercado (iGP-M) referente 
aos ultimos 12 meses, considerando que o indicador econômico acumulado 
será de 12,30%. alterando o seu valor global de 27.600,00 (vinte e sete 
mil e seiscentos reais), para r$ 35.569,28 (trinta e cinco mil, quinhentos 
e sessenta e nove reais e vinte e oito centavos), anual. conforme dota-
ção orçamentária: Programa: 1502- segurança Pública; ação: (projeto/
atividade):26/8259- realização de Policiamento ostesivo; Natureza da 
despesa: 33.90.36.15: outros serviços de terceiros- pessoa física; Plano 
interno: 1050008259c; fonte do recurso: 0101 (recursos ordinários);Be-
lém/Pa, 05 de abril de 2022;JosÉ dilsoN MElo dE soUZa JÚNior – cEl 
QoPM rG 18044;comandante Geral da PMPa.

Protocolo: 781927
terceiro aPostiLaMeNto ao coNtrato adMiNistratiVo Nº 
038/2011-ccc/PMPa; Pelo presente fica apostilado o reajuste de valor 
do contrato administrativo nº 038/2011-ccc/PMPa, celebrado entra a PMPa 
e a srª KariNa KocHHaN fErNaNdEs, cujo objeto é a locação de imóvel 
para abrigar a sede do 37º pelotão no Município de Goianésia/Pa, referente 
a dispença de licitação nº 018/2011 dal/2-PMPa, tendo como base o Índice 
Geral de Preços de Mercado (iGPM) referente aos ultimos 12 meses, consi-
derando que o indicador econômico acumulado será de 24,87%, alterando 
o seu valor global de 19.841,18 (dezenove mil oitocentos e quarenta e um 
reais e dezoito centavos), para r$ 24.776,33 (vinte e quatro mil, setecentos 
e setenta e seis reais e trinta e três centavos), anual. conforme dotação 
orçamentária: Programa: 1502- segurança Pública; ação: (projeto/ativida-
de):26/8259- realização de Policiamento ostensivo; Natureza da despesa: 
3.3.90.36.15: outros serviços de terceiros- pessoa física= locação de imóvel; 
Plano interno: 1050008259c; fonte do recurso: 0101 (recursos Próprio);Be-
lém/Pa, 04 de abril de 2022;JosÉ dilsoN MElo dE soUZa JÚNior – cEl 
QoPM rG 18044;comandante Geral da PMPa.

Protocolo: 781969

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

eXtrato de Portarias de coNcessÃo - PUBLicaÇÃo
Portaria Nº 462/2022-dGa-sUP FUNdos; suprido JaNEtE 
PalMira MoNtEiro sErrÃo, MaJ PM, Mf: 541820523, do efetivo do (a) 
ciPtUr/cPE ; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; valor: r$ 1000,00; Elemento de despesa: 
33.90.30 – aQUisiÇÃo dE MatErial dE coNsUMo; fonte de recurso: 
0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa 
Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 473/2022-dGa-sUP FUNdos; suprido alEX tEiXEira 
raPoso, MaJ PM, Mf 5807760/1, do efetivo do (a) cvP/dGP; Prazo p/ 
aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) 
dias; valor: r$ 800,00; Elemento de despesa: 33.90.30 – aQUisiÇÃo dE 
MatErial dE coNsUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de 
despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.

Protocolo: 782143

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1610/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(oP. tiradENtEs 2022); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Bragança-Pa; Período: 20 a 25/04/2022; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; servidores: sd 
PM Jéssica Nayara Espindola almeida Maia; cPf: 011.205.272-01; valor: 
r$ 1.266,00. ordenador: cEl QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.

Portaria Nº 1611/22/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa; fundamento 
legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: tucuruí-Pa; 
Período: 06 a 08/04/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 02 de 
pousada; servidores: tEN cEl PM leno Márcio Barros do carmo; cPf: 766.799.936-
87; valor: r$ 791,30. caP PM rosa de fátima lima rodrigues; cPf:751.493.032-
91; valor:r$ 725,35. cB PM christian amaral cabral; cPf:837.361.742-68; 
valor: r$ 633,00. sd PM diogo souza Benjamim; cPf:028.154.822-66; valor:r$ 
633,00. ordenador: cEl QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1612/22/di/dF – objetivo: a serviço da 
PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marabá-
Pa; destino: rodon do Pará-Pa; Período: 03 a 13/04/2022; Quantidade 
de diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; servidores: sd PM Juliana 
Pereira da silva; cPf: 070.785.653-12; valor: r$ 2.532,00. sd PM 
raimundo vale leal Junior; cPf:018.488.843-38; valor: r$ 2.532,00. 
ordenador: cEl QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1613/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
sEMaNa saNta 2022); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: salinópolis-Pa; Período: 14 a 18/04/2022; 
Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; servidores: 
MaJ PM Edson Melo de castro; cPf: 760.369.012-91; valor: r$ 1.266,08. 
cB PM diogo rodrigues lima de assunção; cPf: 889.119.502-20; valor: r$ 
1.012,80. cB PM victor ferreira de lima; cPf:007.793.612-45; valor: r$ 
1.012,80. ordenador: cEl QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; 
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 782007
Portaria Nº 1565/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(oP. tiradENtEs 2022); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: abaetetuba-Pa; Período: 20 a 25/04/2022; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; servidor: cB PM 
fábio Humberto silva Marçal; cPf: 781.047.772-20; valor: r$ 1.266,00. 
ordenador: cEl QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1566/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(oP. tiradENtEs 2022); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: salinópolis-Pa; Período: 20 a 25/04/2022; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; servidor: sd PM 
ingrid Maia do Espirito santo; cPf: 017.385.352-82; valor: r$ 1.266,00. 
ordenador: cEl QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1567/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(oP. tiradENtEs 2022); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Maracanã-Pa; Período: 20 a 25/04/2022; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; servidor: cB PM 
Jéssica Brasil Gonçalves Moreira; cPf: 977.584.422-34; valor: r$ 857,20. 
ordenador: cEl QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1568/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(oP. tiradENtEs 2022); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Mosqueiro-Pa; Período: 20 a 25/04/2022; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; servidores: sGt 
PM sindeval santos Miranda; cPf: 380.282.042-87; valor: r$ 870,40. cB PM 
João raimundo alves sampaio; cPf: 952.986.572-49; valor: r$ 857,20. sd 
PM José roney franklin cordovil; cPf: 001.038.862-14; valor: r$ 857,20. 
sd PM Josiel felipe santos souza; cPf: 002.998.012-76; valor: r$ 857,20. 
sd PM vailton Pereira Penha; cPf: 052.679.553-02; valor: r$ 857,20. sd PM 
carlos Wyllyam rodrigues Pereira; cPf: 017.916.602-66; valor: r$ 857,20. 
ordenador: cEl QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 782015
Portaria Nº 204/22/di/dF – Objetivo: A fim de atender ao Chamado de 
Justiça; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Melgaço-
Pa; destino: são sebastião da Boa vista-Pa; Período: 16 a 18/02/2022; 
Quantidade de diárias: 02 diária(s) de alimentação e 02 diária(s) de Pousada; 
servidor: sGt PM saulo de tarso leal araújo; cPf: 765.410.532-00; valor: r$ 
257,52. ordenador: cEl QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; 
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 782170
Portaria Nº 12/21/di/dF – objetivo: Participar do ii curso de operações 
Especiais da PMPi (coNvÊNio BacEN Nº 661543/2021; fundamento legal: lei. 
N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: teresina-Pi; Período: 
14/06 a 13/07/2021; Quantidade de diárias: 30 de alimentação; servidores: 
sd PM ronaldes de oliveira ferreira; cPf: 932.438.392-20; valor: r$ 5.380,80. 
ordenador: cEl QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 782104

resULtado de recUrso adMiNistratiVo
.

considerando o Processo administrativo, instaurado por meio 
da Portaria Nº 002/2021 – daL1/PMPa,com escopo de apurar 
as responsabilidades, bem como as circunstâncias que deram causa,por 
possível descumprimento das obrigações previstas no contrato 
administrativo nº 026/2021 – PMPa, pela Empresa lotUs coMErcio dE 
aliMENtos EirEli, a Policia Militar da PMPa, através de seu ordenador de 
despesa o Exmº sr. cEl QoPM JosÉ dilsoN MElo dE soUZa JUNior, 
comandante Geral da PMPa, aplica sanção resultando no impedimento de 
contratar com a administração pública, pelo prazo de 02 (dois) anos, nos 
termos do art. 79, inciso i e art. 87, inciso iii da lei 8.666/93. cEl JorGE 
WilsoN PiNHEiro dE araUJo dirEtor dE aPoio loGistico.

Protocolo: 781812
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FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA 
POLÍCIA MILITAR

.

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria N°039/2022-GaB diretor/sUP. FUNdos.
o diretor do fundo de assistência social da PMPa, no exercício de suas 
atribuições no dec. Nº 1.180/2008.
rEsolvE:
art. 1° autorizar o servidor Mario oBErto dos saNtos MElo, caP PM 
rG 8296, cPf 211.572.432-15, Mf 337682601, cHEfE do fiNaNcEiro E 
orÇaMENto do fasPM - Pa, a utilizar o adiantamento no valor total de r$ 
4.000,00 (Quatro Mil reais), para despesa de caráter eventual, na funcio-
nal programática: 08.303.1502.8277.0000; sendo r$ 4.000,00 (Quatro Mil 
reais) na 339039 (Pessoa Jurídica).
art. 2º determino o prazo de 60(sessenta) dias para a aplicação e 15 (quinze) 
dias para prestação de contas, a contar da emissão da ordem Bancária.
Belém-Pa, 06 de abril de 2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
raUl ZÊNio GENtil silva – cEl QoPM
diretor do fundo de assistência social da PMPa

Protocolo: 781807
Portaria N°041/2022-GaB diretor/sUP. FUNdos.

o diretor do fundo de assistência social da PMPa, no exercício de suas 
atribuições no dec. Nº 1.180/2008.
rEsolvE:
art. 1° autorizar a servidora JUcElia silva dE olivEira, sGt PM rG 
16524, cPf 286.848.342-91, Mf 51638971, chefe da seção do almoxari-
fado do fasPM - Pa, a utilizar o adiantamento no valor total de r$ 4.000,00 
(Quatro Mil reais), para despesa de caráter eventual, na funcional progra-
mática: 08.303.1502.8277.0000; sendo r$ 4.000,00 (Quatro Mil reais) na 
339030 (Mat. consumo).
art. 2º determino o prazo de 60(sessenta) dias para a aplicação e 15 (quinze) 
dias para prestação de contas, a contar da emissão da ordem Bancária.
Belém-Pa, 06 de abril de 2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
raUl ZÊNio GENtil silva – cEl QoPM
diretor do fundo de assistência social da PMPa

Protocolo: 781831
Portaria N°040/2022-GaB diretor/sUP. FUNdos.

o diretor do fundo de assistência social da PMPa, no exercício de suas 
atribuições no dec. Nº 1.180/2008.
rEsolvE:
art. 1° autorizar o servidor silvio Maia Batista, sGt PM rG 22570, 
cPf 380.601.162-15, Mf 5582555, Motorista do fasPM - Pa, a utilizar 
o adiantamento no valor total de r$ 3.400,00 (três Mil e Quatrocentos 
reais), para despesa de caráter eventual, na funcional programática: 
08.303.1502.8277.0000; sendo r$ 3.400,00 (três Mil e Quatrocentos re-
ais) na 339039 (Pessoa Jurídica).
art. 2º determino o prazo de 60(sessenta) dias para a aplicação e 15 (quinze) 
dias para prestação de contas, a contar da emissão da ordem Bancária.
Belém-Pa, 06 de abril de 2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
raUl ZÊNio GENtil silva – cEl QoPM
diretor do fundo de assistência social da PMPa

Protocolo: 781820

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 052/2022/Gab. diretor/FasPM – objetivo: Por ter 
seguido em virtude da necessidade de apoio veicular para a dependente 
NATHALHA DA COSTA RODRIGUES, filha do associado CB PM RG 39387 
MaiKo dE soUsa liMa, até o Hospital oncológico infantil octávio lobo. 
fUNdaMENto lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Barcarena-
Pa; destino: Belém-Pa; Período: no dia 12 de Março de 2022; Quantidade 
de diárias: 01 diária de alimentação na categoria “B”; servidor: 3º sGt PM 
rG 25607 Marialdo BENEdito do socorro dos aNJos rodriGUEs; 
cPf: 333.219.492-53, no valor: r$ 131,88. ordENador: raUl ZÊNio 
GENtil silva; PraZo Para PrEstaÇÃo dE coNtas: 05 (ciNco) dias 
aPÓs a data dE rEcEBiMENto do valor.

Protocolo: 782006
Portaria Nº 053/2022/Gab. diretor/FasPM – objetivo: Por ter 
seguido em virtude da necessidade de apoio veicular para a dependente 
NATHALHA DA COSTA RODRIGUES, filha do associado CB PM RG 39387 
MaiKo dE soUsa liMa, até o Hospital oncológico infantil octávio lobo. 
fUNdaMENto lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: abaetetuba-
Pa; destino: Belém-Pa; Período: nos dias 02,19 e 31 de 2022; Quantidade 
de diárias: 03 diárias de alimentação na categoria “B”; servidor: 2º 
sGt PM rG 21570 lEoNito JEsUs do rÊGo cPf: 394.840.922-68; no 
valor: r$ 395,64. ordENador: raUl ZÊNio GENtil silva; PraZo Para 
PrEstaÇÃo dE coNtas: 05 (ciNco) dias aPÓs a data dE rEcEBiMENto 
do valor.

Protocolo: 782018

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo: 05
Exercício: 2022
contrato: 360/2017
data da assinatura: 01/04/2022
objeto: a prorrogação excepcional de vigência contratual por mais 90 
(dias) a contar de 02/04/2022 ou até o início da vigência do contrato 
021/2022 oriundo da ata de registro de Preços N° 09/2022 – sEPlad.
Unidade Gestora: 310101
Fonte de Recurso: 0101002169 – Fonte Especifica do Tesouro Ordinário.
funcional Programática: 06.122.1297.4668 – abastecimento de Unidades 
Móveis do Estado.
Elemento de despesa: 339030 – Material de consumo.
Plano interno: 4120004668c
valor Global do consumo: r$ 900.000,00
contratada: ticKEt solUÇÕEs HdfGt s/a
cNPJ: 03.506.307/0001-57,
ordenador: JaYME dE aviZ BENJÓ - cEl QoBM
comandante-Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil, em 
exercício.

Protocolo: 781912

.

.

diÁria
.

eXtrato da Portaria Nº 71/diÁria/dF 
de 21 de FeVereiro de 2022

conceder aos militares: sGt JosÉ flaUro carvalHo JÚNior Mf:5827094, 
sGt EvaNdErsoN KlaYtoN saNtos foNsEca Mf:54185165 e ao sd 
JHoNata rodriGUEs fEio Mf:5932454, 01 (UMa) diária de alimentação 
para cada, perfazendo um valor total de r$390,36 para seguirem viagem 
de Barcarena-Pa para a capital do Estado, no dia 17 de dezembro de 
2021, a serviço do 6°GBM. Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMEs dE soUZa - cEl QoBM. coman-
dante-Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

eXtrato da Portaria Nº 78/diÁria/dF 
de 23 de FeVereiro de 2022

conceder aos militares: cEl HaYMaN aPolo GoMEs dE soUZa 
Mf:5267560, MaJ MaNoEl lEoNardo costa sarGEs Mf:57173900, 
sGt NataNaEl cardoso da silva Mf:5602408, sGt WElliNGtoN soU-
sa da silva castro Mf:54187037, cB rENaN lUiZ lacErda faÇaNHa 
Mf:57217790 e ao cB adriaNo dE soUZa PiNHEiro Mf:57218380, 04 
(QUatro) diárias de alimentação e 03 (trÊs) diárias de pousada para 
cada, perfazendo um valor total de r$6.659,03 para seguirem viagem de 
Belém-Pa para são João do araguaia– Pa, no período 21 a 24 de fevereiro 
de 2022, a serviço da corporação. Esta portaria entra em vigor na data de 
sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMEs dE soUZa - cEl QoBM. coman-
dante-Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.
eXtrato da Portaria Nº 86/diÁria/dF de 03 de MarÇo de 2022
conceder aos militares: cEl HaYMaN aPolo GoMEs dE soUZa Mf:526756005 
e a MaJ diaNa fErNaNdEs das cHaGas Mf:54184148, 04 (QUatro) diá-
rias de alimentação e 03 (trÊs) diárias de pousada para cada, perfazendo um 
valor total de r$6.252,88 para seguirem viagem de Belém-Pa para Brasília– 
Pa, no período de 28 a 31 de Março de 2022, a serviço da corporação. Esta 
portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMEs dE soUZa - cEl QoBM. coman-
dante-Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.
eXtrato da Portaria Nº 88/diÁria/dF de 14 de MarÇo de 2022
conceder aos militares: sGt EdGar sMitH saNtos Mf:5211409, sGt 
aNdErsoN claYtoN soUsa dE soUZa Mf:54185205 e ao cB faBio 
WaGNEr costa soarEs Mf:57217988, 05 (ciNco) diárias de alimenta-
ção e 04 (QUatro) diária de pousada para cada, perfazendo um valor total 
de r$3.513,24 para seguirem viagem de ananindeua-Pa para capanema– 
Pa, Bragança-Pa e salinópolis-Pa no período de 26 de fevereiro de 2022 a 
02 de Março de 2022, a serviço do csMv/MoP. Esta portaria entra em vigor 
na data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMEs dE soUZa - cEl QoBM. coman-
dante-Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.
eXtrato da Portaria Nº 93/diÁria/dF de 07 de MarÇo de 2022
conceder aos militares: tcEl MicHEl NUNEs rEis Mf:5817064, stEN 
aNtoNio saNtos Mf:5037689 e ao sGt alEX alaN frEirE MacHado 
Mf:5610397, 11 (oNZE) diárias de alimentação e 10 (dEZ) diárias de pou-
sada para cada, perfazendo um valor total de r$8.862,42 para seguir via-
gem de Belém-Pa para santarém– Pa, no período de 22 de Março de 2022 
a 01 de abril de 2022, a serviço do csMv/MoP. Esta portaria entra em vigor 
na data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMEs dE soUZa - cEl QoBM. coman-
dante-Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.
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eXtrato da Portaria Nº 102/diÁria/dF de 07 de MarÇo 2022
conceder aos militares: tEN raiMUNdo fEliPE tavarEs MaciEl 
Mf:6397907 e ao sGt clElsoN fErrEira MoraEs Mf:57173895, 04 
(QUatro) diárias de alimentação e 04 (QUatro) diárias de pousada para 
cada, perfazendo um valor total de r$2.183,92 para seguirem viagem de 
Belém-Pa para alter do chão-Pa, no período de 17 a 24 de Março de 2022, 
a serviço da dal. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMEs dE soUZa - cEl QoBM. coman-
dante-Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.
eXtrato da Portaria Nº 122/diÁria/dF de 18 de MarÇo de 2022

conceder aos militares: cEl HaYMaN aPolo GoMEs dE soUZa 
Mf:5267560 e ao cEl JaYME dE aviZ BENJo Mf:5704430, 04 (QUatro) 
diárias de alimentação e 03 (trÊs) diárias de pousada para cada, perfa-
zendo um valor total de r$3.040,31 para seguirem viagem de Belém-Pa 
para santarém-Pa, no período de 21 a 24 de Março de 2022, a serviço da 
corporação. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMEs dE soUZa - cEl QoBM. coman-
dante-Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.
eXtrato da Portaria Nº 124/diÁria/dF de 21 de MarÇo de 2022

conceder aos militares: sUBtEN aNtoNio Marcos dos Passos alvEs 
Mf:5602254, sGt Marcio lUiZ araUJo BotElHo Mf:5210577 e ao sGt 
lUis otavio dE soUZa MaciEl Mf:5826594, 08 (oito) diárias de ali-
mentação e 07 (sEtE) diárias de pousada para cada, perfazendo um valor 
total de r$5.934,60 para seguirem viagem de ananindeua-Pa para santa-
rém-Pa, no período de 22 a 29 de Março de 2022, a serviço do csMv/MoP. 
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMEs dE soUZa - cEl QoBM. coman-
dante-Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.
eXtrato da Portaria Nº 143/diÁria/dF de 04 de aBriL de 2022
conceder aos militares: stEN PEdro GUilHErME NasciMENto GoMEs 
Mf:5064074, sGt lEaNdro aUGUsto EstEvEs dE soUZa Mf:57173607, 
cB WElliNGtoN EvaNGElista fErrEira Mf:57217773 e ao sd claUcio 
da silva fErrEira Mf:5932409, 14 (QUatorZE) diárias de alimentação 
e 13 (trEZE) diárias de pousada para cada, perfazendo um valor total de 
r$13.957,92 para seguirem viagem de Belém-Pa para tucuruí-Pa, altami-
ra-Pa, santarém-Pa e itaituba-Pa no período de 04 a 08 de abril de 2022, 
a serviço da dal. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMEs dE soUZa - cEl QoBM. coman-
dante-Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

Protocolo: 781844

.

.

oUtras MatÉrias
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 30/2021 – srP – cBMPa
Extrato de ata srP Nº 002/2022 - B, Espécie: ata de registro de Preço Nº 
002/2022 - B, firmada entre o CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ, 
cNPJ sob o nº 34.847.236.0001/80 e a empresa abaixo. ModalidadE: 
Pregão Eletrônico srP nº 30/2021 – cBMPa. objeto: aQUisiÇÃo dE Kit 
dorMitÓrio, Kit HiGiENE E colcHÃo soltEiro Para aÇÕEs dE rEs-
Posta EM sitUaÇÃo dE EMErGÊNcias E/oU calaMidadEs PÚBlicas 
NO ESTADO DO PARÁ, especificado nos Itens 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07 
(Kit HiGiENE PEssoal) do termo de referência, anexo i do edital de 
Pregão nº 30/2021-srP, que é parte integrante desta ata, assim como a 
proposta vencedora, independentemente de transcrição. EMPrEsa: Karla 
KaroliNE foNtEs MENEsEs; cNPJ: 37.937.325/0001-05.

coMPosiÇÃo GrUPo 02 – Kit HiGieNe – cota Me/ePP

Nº 
iteM Li-
citaÇÃo

Nº 
iteNs 

do 
tr

descriÇÃo Marca/ Mo-
deLo UNid Qtd Por 

Kit

Qtde 
de 

Kits

Qtde 
iteNs

VaLor 
UNitÁ-

rio 

sUB-
totaL 
Por 
Kit 
(r$)

sUBto-
taL Lici-

tado (r$)

10 01 saBoNEtE MaraN Barra 4 270 1080 r$ 1,15 r$ 4,60 r$ 1.242,00

11 02 Escova dEN-
tal MEdfio UNid. 4 270 1080 r$ 0,89 r$ 3,56 r$ 961,20

12 03 Pasta 
dENtal frEEdENt tUBo 4 270 1080 r$ 1,66 r$ 6,64 r$ 1.792,80

13 04 toalHa Ba-
NHo rEistiN UNid. 4 270 1080 r$ 

14,95
r$ 

59,80
r$ 

16.146,00

14 05 PaPEl HiGiÊ-
Nico cottoN 

Pct 
c/ 4 
UNid

4 270 1080 r$ 4,20 r$ 
16,80 r$ 4.536,00

15 06 aBsorvENtE cliNoff 
Pct 
c/ 8 
UNid

8 270 2160 r$ 2,22 r$ 
17,76 r$ 4.795,20

16 07 dEsodo-
raNtE doYtH UNid. 4 270 1080 r$ 4,98 r$ 

19,92 r$ 5.378,40

total(r$) r$ 
129,08

r$ 
34.851,60

taBeLa de QUaNtitatiVo dos ÓrGÃos – GrUPo 02 – Kit 
HiGieNe – cota Me/ePP

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

tÁrio Kit PreÇo totaL

02 Kit HiGiENE Kit cBMPa 270 r$ 129,08 r$ 34.851,60

total GrUPo 2 r$ 34.851,60

tendo como Órgão gerenciador o corpo de Bombeiros Militar do Pará (cBMPa).
valor Global: r$ 34.851,60
data de assinatura: 23/03/2022
vigência: 23/03/2022 à 23/03/2023
signatários: cEl QoBM Hayman apolo Gomes de souza – comandante Ge-
ral do corpo de Bombeiros Militar do Pará e pelo respectivo representante 
legal da Empresa.

Protocolo: 781888

.

.

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato
contrato: 78/2022. inexigibilidade de Licitação nº 45/2022. Par-
tes: Polícia civil do Estado do Pará. cNPJ nº 00.368.105/0001-06. aN-
DERSON LUIZ OLIVEIRA LIMA. Cpf nº 574.182.412-91. Classificação do 
Objeto: Contratação da prestação de serviços técnico profissional especia-
lizado, para atender ao curso de formação de Policiais civis – categorias: 
Escrivão, ivestigador e Papiloscopista de Polícia civil, como docente, das 
turmas iPc 04, 05, 10 e 11, EPc 03 e 07. data da assinatura: 30/03/2022. 
vigência: a contar da sua assinatura até 24/06/2022. valor: r$ 13.200,00. 
orçamento: Programa de trabalho Natureza de despesa fonte de recur-
so origem do recurso. 40101.06.128.1502.8833.339036.339047.0101. 
Estadual. Proc. nº 2022/306127. contratado: aNdErsoN lUiZ olivEira 
liMa. Endereço: avenida cipriano santos, nº 633, Bairro: canudos, cep: 
66.070-000, Belém/Pa. ordenador: ana Michelle Gonçalves soares Zagalo. 
chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil/Pa.

Protocolo: 781933
eXtrato do coNtrato

contrato: 58/2022. inexigibilidade de Licitação nº 25/2022. Par-
tes: Polícia civil do Estado do Pará. cNPJ nº 00.368.105/0001-06. EllEM 
GONÇALVES CARDOSO OLIVEIRA. Cpf nº 661.379.262-49. Classificação 
do Objeto: Contratação da prestação de serviços técnico profissional espe-
cializado, para atender ao curso de formação de Policiais civis – catego-
rias: Escrivão, ivestigador e Papiloscopista de Polícia civil, como docente, 
das turmas iPc 06 e 07, EPc 01, 02 e 05. data da assinatura: 29/03/2022. 
vigência: a contar da sua assinatura até 24/06/2022. valor: r$ 11.550,00. 
orçamento: Programa de trabalho Natureza de despesa fonte de recurso 
origem do recurso. 40101.06.128.1502.8833.339036.339047.0101. Es-
tadual. Proc. nº 2022/306563. contratada: EllEM GoNÇalvEs cardoso 
olivEira. Endereço: rodovia Mário covas, Bl 02, residencial Parque dos 
coqueiros, Bairro: coqueiro, cep: 67.113-330, ananindeua/Pa. ordena-
dor: ana Michelle Gonçalves soares Zagalo. chefe de Gabinete do delega-
do Geral da Polícia civil/Pa.

Protocolo: 781846
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aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de aBertUra de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico – 18/2022

comunicamos a abertura do pregão eletrônico nº. 018/2022 PcPca, cujo 
objeto é a aQUisiÇÃo dE sUrPiMENtos E fErraMENtas dE iNforMá-
tica Para atENdEr as NEcEssidadEs da PolÍcia civil do Estado 
do Pará – Pc/Pa.
data de abertura: 20/04/2022
Hora da abertura: 09:00 (horário de Brasília/df)
Entrega de Edital: www.comprasnet.gov.br e www.compraspara.pa.gov.br
local da abertura: www.comprasnet.gov.br
Pregoeiro: leão da costa leão Neto

Protocolo: 781635

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 45/2022– Pc/Pa
PartEs: o Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da PolÍcia civil do Estado do Pará, inscrito no cNPJ/
Mf sob o nº 00.368.105/0001-06, e o sr. aNdErsoN lUiZ olivEira liMa, 
pessoa física, inscrita no cPf/Mf sob o nº 574.182.412-91.
DO OBJETO: Contratação da prestação de serviço técnico profissional es-
pecializado, para atender ao “cUrso dE forMaÇÃo dE Policiais ci-
vis – categorias: Escrivão, investigador e Papiloscopista de Polícia civil”, 
2ª etapa do concurso Público c-207/2020-sEPlad/PcPa, aprovado pela 
resolução nº 413/2021-coNsUP de 21.12/2021, como docENtE das dis-
ciplinas “sisp Web” turmas iPc 04, iPc 05, iPc 10, iPc 11 e EPc 03 e 
“Prática cartorária” turma EPc 07, com carga horária total de 165 (cento 
e sessenta e cinco) horas-aulas, no valor unitário de r$ 80,00 (oitenta 
reais), totalizando o valor de r$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais).
da fUNdaMENtaÇÃo lEGal E JUstificativa dE iNEXiGiBilidadE dE 
licitaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. 25, caput da 
lei nº 8.666/93 e suas alterações, considerando o valor para contratação.
valor EstiMado: r$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais).
rEcUrsos orÇaMENtários: funcional Programática:
função Programática: 40101.06.128.1502.8833
Elemento de despesa: 339036 / 339047
fonte de recursos: 0101
ordENador rEsPoNsávEl: aNa MicHEllE GoNÇalvEs soarEs ZaGa-
lo, chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará.
foro: Belém – Estado do Pará.
data: 30/03 /2022.
aNa MicHEllE GoNÇalvEs soarEs ZaGalo
chefe de Gabinete do delegado Geral

Protocolo: 781950
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 25/2022– Pc/Pa
PartEs: o Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da PolÍcia civil do Estado do Pará, inscrito no cNPJ/
Mf sob o nº 00.368.105/0001-06, e a srª. EllEM GoNÇalvEs cardoso 
olivEira, pessoa física, inscrita no cPf/Mf sob o nº 661.379.262-49.
DO OBJETO: Contratação da prestação de serviço técnico profissional es-
pecializado, para atender ao “cUrso dE forMaÇÃo dE Policiais ci-
vis – categorias: Escrivão, investigador e Papiloscopista de Polícia civil”, 
2ª etapa do concurso Público c-207/2020-sEPlad/PcPa, aprovado pela 
resolução nº 413/2021-coNsUP de 21.12/2021, como docENtE das dis-
ciplinas “sisp Web”, com carga horária total de 150 (cento e cinquenta) 
horas-aulas e Prática cartorária” com carga horária de 15 (quinze) horas
-aulas, no valor unitário de r$ 70,00 (setenta reais), totalizando o valor de 
r$ 11.550,00 (onze mil quinhentos e cinquenta reais).
da fUNdaMENtaÇÃo lEGal E JUstificativa dE iNEXiGiBilidadE dE 
licitaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. 25, caput da 
lei nº 8.666/93 e suas alterações, considerando o valor para contratação.
valor EstiMado: r$ 11.550,00 (onze mil quinhentos e cinquenta reais).
rEcUrsos orÇaMENtários: funcional Programática:
Unidade orçamentária: Polícia civil do Estado do Pará
função Programática: 40101.06.128.1502.8833
Elemento de despesa: 339036 / 339047
fonte de recursos: 0101
ordENador rEsPoNsávEl: aNa MicHEllE GoNÇalvEs soarEs ZaGa-
lo, chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará.
foro: Belém – Estado do Pará.
data: 29/03/ 2022.
aNa MicHEllE GoNÇalvEs soarEs ZaGalo
chefe de Gabinete do delegado Geral

Protocolo: 781850

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
O Delegado Geral da Polícia Civil do Estado do Pará. Resolve ratificar o Termo 
de inexigibilidade de licitação nº 45/2022 para contratação de aNdErsoN 
lUiZ olivEira liMa. valor: r$ r$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais).
Belém/Pa, 30 de Março de 2022.
aNa MicHEllE GoNÇalvEs soarEs ZaGalo
chefe de Gabinete do delegado Geral

Protocolo: 781953
ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo

O Delegado Geral da Polícia Civil do Estado do Pará. Resolve ratificar o Ter-
mo de inexigibilidade de licitação nº 25/2022 para contratação de EllEM 
GoNÇalvEs cardoso olivEira. valor: r$ 11.550,00 (onze mil quinhen-
tos e cinquenta reais).
Belém/Pa, 29 de Março de 2022.
aNa MicHEllE GoNÇalvEs soarEs ZaGalo
chefe de Gabinete do delegado Geral

Protocolo: 781852

.

.

aPostiLaMeNto
.

4º aPostiLaMeNto 2022 – Pc/Pa
considerando que a PolÍcia civil do Estado do Pará recebeu cré-
dito suplementar pela fonte 0301 (sUPErávit), razão pela qual resolve 
acrEscENtar a foNtE dE rEcUrso 0301 aos contratos, abaixo relacio-
nados, e seus respectivos aditivos, para adequar a nova fonte de recursos, 
a partir de 29 de Março de 2022, com base no art. 65, §8º, da lei federal 
nº 8.666/93.
contrato: 004/2017 - vigência: 23/03/2022 á 23/03/2023
contrato: 092/2021 - vigência: 18/08/2021 á 18/08/2022
contrato: 094/2021 - vigência: 16/08/2021 á 16/08/2022
Belém/Pa, 06 de abril de 2022.

Protocolo: 781805

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de acordo
acordo de cooPeraÇÃo tÉcNica N° 035/2022-Pc/Pa-PMsdc

Partes: Polícia civil do Estado do Pará cNPJ nº 00.368.105/0001-06 e a Pre-
feitura Municipal de são domingos do capim cNPJ nº 05.193.115/0001-63.
Classificação do Objeto: Cooperação mútua entre as partes, visando dar 
apoio às atividades da Polícia Civil, especificamente aos serviços para 
emissão de carteira de identidade aos cidadãos residentes no município 
de são domingos do capim.
vigência: 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data da publicação.
foro: Belém-Pa.
data da assinatura: 06/04/2022.
Processo nº 2022/137254.
Presidente: Paulo Elson da silva e silva. Prefeito do município de são do-
mingos do capim.
Endereço: avenida lauro sodré, nº 206, Bairro: Matriz, cEP: 68.635-540, 
são domingos do capim/Pa.
ordenador: Walter resende de almeida. delegado Geral da Polícia civil/Pa.

eXtrato de acordo
acordo de cooPeraÇÃo tÉcNica N° 036/2022-Pc/Pa-PMP

Partes: Polícia civil do Estado do Pará cNPJ nº 00.368.105/0001-06 e a 
Prefeitura Municipal de Primavera cNPJ nº 05.149.141/0001-94.
Classificação do Objeto: Cooperação mútua entre as partes, visando dar 
apoio às atividades da Polícia Civil, especificamente aos serviços para 
emissão de carteira de identidade aos cidadãos residentes no município 
de Primavera.
vigência: 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data da publicação.
foro: Belém-Pa.
data da assinatura: 06/04/2022.
Processo nº 2022/57.
Prefeito: aureo Bezerra Gomes. Prefeito do Município de Primavera.
Endereço: avenida General de Moura carvalho, s/nº, Bairro: centro, cEP: 
68.707-000, Primavera/Pa.
ordenador: Walter resende de almeida. delegado Geral da Polícia civil/Pa.

eXtrato de acordo
acordo de cooPeraÇÃo tÉcNica N° 037/2022-Pc/Pa-PMM

Partes: Polícia civil do Estado do Pará cNPJ nº 00.368.105/0001-06 e a 
Prefeitura Municipal de Mocajuba cNPJ nº 05.846.704/0001-01.
Classificação do Objeto: Cooperação mútua entre as partes, visando dar 
apoio às atividades da Polícia Civil, especificamente aos serviços para 
emissão de carteira de identidade aos cidadãos residentes no município 
de Mocajuba.
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vigência: 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data da publicação.
foro: Belém-Pa.
data da assinatura: 06/04/2022.
Processo nº 2021/1382039.
Prefeito: cosme Macedo Pereira. Prefeito do Município de Mocajuba
Endereço: rua siqueira Mendes, nº 45, Bairro: centro, cEP: 68.420-000, 
Mocajuba/Pa.
ordenador: Walter resende de almeida. delegado Geral da Polícia civil/Pa.

Protocolo: 781926
Portaria Nº 003/2022 – GaB/cG/Pc-Pa

 BeLÉM/Pa, 1 de aBriL de 2022
o corregedor-Geral da Polícia civil, delegado raiMUNdo BENassUlY 
MaUÉs JÚNior, no uso de suas atribuições, etc.
coNsidEraNdo:  o recebimento, nesta corregedoria-Geral da Polícia ci-
vil, em 01/04/2022, do ofício n. 039/2022-vara criminal da comarca de 
Marituba, por meio do qual o Juiz de direto, Exmo. sr. Wagner soares da 
silva, requisita a devolução de inúmeros autos físicos de procedimentos 
policiais que se encontram na Polícia civil do Estado do Pará para cumpri-
mento de  diligências por autoridades Policiais;
coNsidEraNdo:  que, em que pese os esforços envidados pela divisão de 
correição desta corregedoria-Geral, grande parte das autoridades Policiais 
não realizou a devolução dos procedimentos policiais solicitados;
coNsidEraNdo:  que a conduta das autoridades Policiais que não devolve-
ram os procedimentos pode caracterizar, em tese, crime, transgressão admi-
nistrativa de natureza grave e improbidade administrativa, bem como pode 
ensejar a determinação judicial de diferentes medidas cautelares, incluindo, 
mas não se limitando a, afastamento das funções e busca e apreensão;

coNsidEraNdo:  que compete a esta corregedoria-Geral, nos termos da 

legislação em vigor, especialmente artigos 14, i, ii, iii, v, vi e Xi, da lei 

complementar Estadual n. 022/1994 e 25, ii, iv e v, do regimento interno 

da Polícia Civil, promover o controle interno, velar pela fiel observância da 

disciplina e probidade, exercer correição, em caráter permanente ou extra-

ordinário, acompanhar e orientar as autoridades Policiais e demais servi-

dores no exercício das suas atividades funcionais, articular-se com o Poder 

Judiciário e Ministério Público, visando à eficiência dos serviços prestados 

e adotar providências para sanar omissões, prevenir e corrigir ilegalidades, 

elaborando e expedindo portarias, instruções e ordens de serviço e demais 
provimentos no âmbito de suas atribuições, necessários ao aperfeiçoamen-
to das atividades de Polícia Judiciária;
r E s o l v E:
i - determinar que as autoridades Policiais cujas iniciais dos seus nomes e 

respectivas matrículas funcionais constam do anexo i promovam a entre-

ga, à divisão de correição desta corregedoria-Geral, dos procedimentos 

policiais identificados, no estado em que se encontram, impreterivelmente 

em até 10 dias, ou comprovem, no mesmo prazo, junto a mesma divisão, 

sua devolução diretamente à comarca de Marituba.

rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
delegado raiMUNdo BENassUlY MaUÉs JUNior
corregedor-Geral

PoLÍcia ciViL do estado do ParÁ

aUtoridade PoLiciaL NÚMero do iNQUÉrito PoLiciaL data de eNVio PeLa diVisÃo de correiÇÃo

adEliNo HiltoN sErra soUsa
MatricUla: 5332516

00029/2017.100056-2
00029/2018.100630-4
00303/2013.000018-9
00029/2018.100629-7
00328/2013.000019-0
00303/2013.000020-8
00029/2016.100669-5
00029/2019.100039-3
00029/2013.000602-5
00029/2016.100235-5
00029/2016.100444-0

sem devolução à divisão de correição 17/09/2019
sem devolução à divisão de correição 16/01/2020
sem devolução à divisão de correição 05/11/2019
sem devolução à divisão de correição 22/01/2020
sem devolução à divisão de correição 23/01/2020
sem devolução à divisão de correição 05/02/2020
sem devolução à divisão de correição 11/02/2020
sem devolução à divisão de correição 21/01/2020
sem devolução à divisão de correição 05/11/2019
sem devolução à divisão de correição 14/02/2020
sem devolução à divisão de correição 05/02/2020

aNtÔNio JosÉ dE soUZa liMa
MatricUla: 54189216 00029/2010.000354-5 sem devolução à divisão de correição 24/05/2016

aridissoN rodriGo vidal dE olivEira
MatricUla: 58360

00304/2009.000335-4
00304/2009.000196-9

sem devolução à divisão de correição 11/07/2013
sem devolução à divisão de correição 11/07/2013

clovis loPEs dE oliEvira
MatricUla: 63550

00029/2017.100075-0
00029/2003.000195-8
00029/2004.000181-3
00029/2016.100178-0
00029/2005.000257-8
00029/2005.000133-6

sem devolução à divisão de correição 04/11/2021
sem devolução à divisão de correição 18/12/2019
sem devolução à divisão de correição 21/11/2011
sem devolução à divisão de correição 10/09/2021
sem devolução à divisão de correição 18/12/2019
sem devolução à divisão de correição 09/08/2012

daUriEdsoN BENtEs da silva
MatricUla: 5824664

00486/2012.000008-6
00328/2008.000158-3

sem devolução à divisão de correição 19/07/2017
sem devolução à divisão de correição 30/12/2014

EdEN BENtEs da silva
MatricUla: 5599636

00029/2019.100176-0
00029/2019.100049-0
00029/2012.000441-7
00029/2018.100672-0
00029/2016.100583-8
00029/2017.100850-8
00029/2012.000127-5
00029/2018.100097-7
00304/2008.000203-0
00029/2015.000116-4
00303/2011.000107-0
00029/2016.100629-0
00029/2010.000272-0
00029/2018.100241-7
00029/2016.100258-4
00328/2007.000162-9
00029/2018.100155-8
00029/2019.100036-7
00029/2019.100233-5

sem devolução à divisão de correição 23/01/2020
sem devolução à divisão de correição 04/02/2020
sem devolução à divisão de correição 15/01/2019
sem devolução à divisão de correição 27/08/2020
sem devolução à divisão de correição 29/01/2018
sem devolução à divisão de correição 17/09/2018
sem devolução à divisão de correição 18/01/2018
sem devolução à divisão de correição 13/12/2018
sem devolução à divisão de correição 06/03/2019
sem devolução à divisão de correição 28/02/2019
sem devolução à divisão de correição 20/07/2017
sem devolução à divisão de correição 16/02/2018
sem devolução à divisão de correição 05/02/2018
sem devolução à divisão de correição 27/12/2019
sem devolução à divisão de correição 31/10/2016
sem devolução à divisão de correição 09/11/2016
sem devolução à divisão de correição 31/08/2018
sem devolução à divisão de correição 27/12/2019
sem devolução à divisão de correição 03/01/2020

ErNaNdo cEZar MarcoliNo da silva JUNior
MatricUla: 5940500 00273/2019.100082-0 sem devolução à divisão de correição 10/09/2021

HEitor dE araUJo PiNto
MatricUla: 5231892 00095/2014.000056-7 sem devolução à divisão de correição 10/12/2014
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HiltoN MoNtEiro dias
MatricUla: 5332460

00029/2018.100180-0
00029/2010.000408-2
00328/2015.000084-0
00029/2010.000281-0
00029/2015.000431-1
00029/2012.000328-5
00029/2015.000592-2
00029/2020.100542-0
00029/2012.000281-8
00029/2016.100432-3
00029/2015.000622-5
00304/2016.000009-2
00029/2015.000444-4
00029/2015.000631-6
00029/2005.000197-6
00029/2012.000281-8
00029/2015.000558-0
00029/2013.000144-5
00029/2017.100067-4
00029/2017.100068-0
00029/2016.100048-3
00029/2018.100101-4
00523/2013.000012-2
00029/2018.100108-2
00328/2014.000031-7
00029/2015.000100-5
00328/2015.000195-7
00029/2017.100081-4
00029/2016.100064-4
00029/2016.100204-0
00029/2016.100451-0
00029/2010.000343-3
00328/2014.000049-9
00328/2011.000135-3
00029/2012.000588-8
00328/2012.000214-7
00304/2019.100043-7
00303/2012.000047-8
00029/2017.100846-4
00328/2012.000372-7
00029/2012.000937-0
00029/2016.100418-3
00029/2013.000033-6

0000126-8.020.148.140.2000
00029/2018.100017-6
00029/2012.000879-9
00029/2015.000235-9
00303/2009.000026-8
00029/2012.000022-0
00029/2012.000405-3
00029/2015.000255-1
00029/2019.100082-7
00029/2017.100093-1
00029/2016.100050-6
00029/2018.100181-5
00029/2018.100179-2
00029/2018.100176-6
00029/2018.100178-7
00029/2016.100290-6
00029/2018.100177-1
00029/2015.000295-7
029/2014.000187-0

00029/2016.100321-4
00029/2019.100132-2
00029/2016.100379-0
00328/2012.000264-4
00328/2012.000264-4
00029/2016.100610-4
00029/2017.100190-2
00029/2016.100661-1
00303/2011.000019-8
00029/2016.100668-0
029/2012.000584-6

00029/2015.000002-9
00029/2017.100129-7
00029/2018.100079-5
029/2011.000561-3

00029/2018.100103-5
00029/2011.000132-0
00029/2012.000778-6
00029/2017.100072-3
00029/2015.000129-7
00029/2018.100225-6
00029/2020.100149-9
00029/2017.100838-9
00029/2020.100150-6
00029/2018.100002-2
00029/2016.100048-3
00328/2015.000068-8
00328/2012.000159-5
00029/2013.000232-5
00328/2013.000066-3
00303/2012.000028-1
00029/2012.000606-3
029/2009.000647-5
029/2009.000647-5

00029/2011.000661-0
00029/2015.000246-0

sem devolução à divisão de correição 10/09/2021
sem devolução à divisão de correição 11/08/2021
sem devolução à divisão de correição 27/06/2016
sem devolução à divisão de correição 02/08/2021
sem devolução à divisão de correição 17/06/2016
sem devolução à divisão de correição 08/01/2015
sem devolução à divisão de correição 19/09/2017
sem devolução à divisão de correição 09/09/2021
sem devolução à divisão de correição 02/08/2021
sem devolução à divisão de correição 09/09/2021
sem devolução à divisão de correição 31/05/2016
sem devolução à divisão de correição 09/09/2021
sem devolução à divisão de correição 09/09/2021
sem devolução à divisão de correição 09/09/2021
sem devolução à divisão de correição 27/06/2016
sem devolução à divisão de correição 02/08/2021
sem devolução à divisão de correição 28/02/2019
sem devolução à divisão de correição 30/06/2016
sem devolução à divisão de correição 20/07/2017
sem devolução à divisão de correição 14/11/2017
sem devolução à divisão de correição 31/05/2016
sem devolução à divisão de correição 08/11/2021
sem devolução à divisão de correição 29/07/2021
sem devolução à divisão de correição 17/09/2018
sem devolução à divisão de correição 19/11/2021
sem devolução à divisão de correição 19/11/2021
sem devolução à divisão de correição 22/02/2019
sem devolução à divisão de correição 14/07/2017
sem devolução à divisão de correição 30/06/2016
sem devolução à divisão de correição 31/10/2016
sem devolução à divisão de correição 31/01/2022
sem devolução à divisão de correição 31/05/2016
sem devolução à divisão de correição 07/01/2019
sem devolução à divisão de correição 10/12/2014
sem devolução à divisão de correição 17/06/2016
sem devolução à divisão de correição 20/07/2017
sem devolução à divisão de correição 05/02/2020
sem devolução à divisão de correição 04/06/2016
sem devolução à divisão de correição 12/11/2018
sem devolução à divisão de correição 30/12/2014
sem devolução à divisão de correição 21/06/2016
sem devolução à divisão de correição 19/11/2018
sem devolução à divisão de correição 30/06/2016
sem devolução à divisão de correição 31/05/2016
sem devolução à divisão de correição 05/11/2021
sem devolução à divisão de correição 31/10/2016
sem devolução à divisão de correição 04/11/2021
sem devolução à divisão de correição 10/12/2014
sem devolução à divisão de correição 31/05/2016
sem devolução à divisão de correição 31/05/2016
sem devolução à divisão de correição 29/06/2015
sem devolução à divisão de correição 30/01/2020
sem devolução à divisão de correição 08/11/2021
sem devolução à divisão de correição 08/11/2021
sem devolução à divisão de correição 08/11/2021
sem devolução à divisão de correição 04/11/2021
sem devolução à divisão de correição 08/11/2021
sem devolução à divisão de correição 04/11/2021
sem devolução à divisão de correição 06/12/2016
sem devolução à divisão de correição 08/11/2021
sem devolução à divisão de correição 10/12/2014
sem devolução à divisão de correição 20/07/2017
sem devolução à divisão de correição 20/07/2017
sem devolução à divisão de correição 23/01/2020
sem devolução à divisão de correição 13/09/2019
sem devolução à divisão de correição 10/12/2014
sem devolução à divisão de correição 10/12/2014
sem devolução à divisão de correição 08/10/2018
sem devolução à divisão de correição 14/01/2020
sem devolução à divisão de correição 16/02/2018
sem devolução à divisão de correição 10/12/2014
sem devolução à divisão de correição 08/10/2018
sem devolução à divisão de correição 07/06/2016
sem devolução à divisão de correição 09/09/2021
sem devolução à divisão de correição 08/11/2021
sem devolução à divisão de correição 09/09/2021
sem devolução à divisão de correição 24/05/2016
sem devolução à divisão de correição 09/09/2021
sem devolução à divisão de correição 16/10/2015
sem devolução à divisão de correição 30/10/2015
sem devolução à divisão de correição 09/09/2021
sem devolução à divisão de correição 09/09/2021
sem devolução à divisão de correição 13/12/2018
sem devolução à divisão de correição 09/09/2021
sem devolução à divisão de correição 31/07/2018
sem devolução à divisão de correição 09/09/2021
sem devolução à divisão de correição 07/01/2019
sem devolução à divisão de correição 31/05/2016
sem devolução à divisão de correição 15/10/2015
sem devolução à divisão de correição 29/12/2014
sem devolução à divisão de correição 30/10/2015
sem devolução à divisão de correição 08/01/2015
sem devolução à divisão de correição 27/11/2014
sem devolução à divisão de correição 29/12/2014
sem devolução à divisão de correição 27/06/2016
sem devolução à divisão de correição 27/06/2016
sem devolução à divisão de correição 30/12/2014
sem devolução à divisão de correição 04/02/2016

JosÉ odoN MUNiZ dE araUJo MatricUla: 5204720 00029/2011.000380-6 sem devolução à divisão de correição 07/02/2012

Marco aNtoNio PitMaN MacHado
MatricUla: 8001197

00304/2015.000022-9
00304/2015.000055-9

sem devolução à divisão de correição 21/02/2018
sem devolução à divisão de correição 06/02/2018

MEriaN NaZarÉ NUNEs saBBa
MatricUla: 5268540

00029/2019.100152-5
00328/2013.000235-5

sem devolução à divisão de correição 12/07/2019
sem devolução à divisão de correição 31/01/2022

roBErto PErEira GasPar
MatricUla: 733660 00029/2019.100255-9 sem devolução à divisão de correição 02/03/2022

roMUlo cEsar PicaNÇo soUto
MatricUla: 5914141

00029/2016.100687-7
00029/2020.100100-4

sem devolução à divisão de correição 01/10/2021
sem devolução à divisão de correição 31/01/2022

toBias fErrEira rodriGUEs
MatricUla: 5914053

00029/2019.100729-8
00304/2020.100012-5

sem devolução à divisão de correição 17/12/2021
sem devolução à divisão de correição 04/02/2020

WilliaM alEXaNdrE MoNtEiro dias
MatricUla: 5280311 00304/2010.000328-1 sem devolução à divisão de correição 12/07/2013

 

Protocolo: 781932
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POLÍCIA CIENTÍFICA DO PARÁ

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 114/2022 de 06 de aBriL de 2022 – GaB/dG – PcP
o dirEtor-GEral da PolÍcia ciENtÍfica do Pará, usando das atribui-
ções legais.
coNsidEraNdo, a lei n° 5.810 de 24.01.94 e a lei nº 9.382/21.
coNsidEraNdo, a lei 8.666 de 21 de junho de 1993, art. 60.
rEsolvE:
Designar como fiscal a servidora ROSANA CRISTINA DA SILVA MONTEI-
ro, Perita criminal, matrícula nº 54187970/1, e como suplente a ser-
vidora vaNJa Maria NasciMENto PiNto, Perita criminal, matrícula nº 
5449502/1, do contrato administrativo nº 010/2022 – PcP, celebrado com 
a empresa tEcHsciENtific coMÉrcio E sErviÇos ltda, que tem por 
objeto a prestação de serviços de manutenção corretiva avulsa do equi-
pamento de Sistema de Cromatografia Gasosa (CG) com Detector FID da 
Marca varian, cG cP3800, Nº de serie 09970, Ms saturno 2200 nº 4438, 
sample 80 nº de série cH260988, para o atendimento das necessidades da 
Polícia Científica do Pará – PCP, no período de 18 de março de 2022 a 17 de 
março de 2023, conforme a atual vigência do contrato.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
PolÍcia ciENtÍfica do Pará – PcP, 06 de abril de 2022.
cElso da silva MascarENHas
diretor-Geral

Protocolo: 782203

.

.

coNtrato
.

coNtrato Nº 026/2022 – PcP
oBJEto: o objeto do presente contrato consiste no serviço de administração 
e gerenciamento informatizado de fornecimento contínuo e ininterrupto de 
combustíveis e agente redutor líquido automotivo (arla 32), em rede de 
postos credenciados em todo o território nacional, para veículos automotores 
e equipamentos integrantes da frota da Polícia Científica do Pará.
data da assiNatUra: 06/04/2022.
valor: r$ 2.745.044,40 (dois milhões, setecentos e quarenta e cinco mil, 
quarenta e quatro reais e quarenta centavos).
viGÊNcia: 06/04/2022 a 05/04/2023.
ModalidadE: arP nº 009/2022 – dGl/sEPlad, Pregão Eletrônico srP nº 
024/2021 - dGl/sEPlad.
foro: Justiça Estadual, comarca de Belém/Pa.
dotaÇÃo orÇaMENtária: PtrEs: 854668; foNtE: 0101002169; NatU-
rEZa da dEsPEsa: 339030; Pi: 4120004668c; aÇÃo: 232703.
coNtratado: a empresa ticKEt solUcoEs HdfGt s/a, pessoa jurídica 
de direito privado, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 03.506.307/0001-57, com 
sede estabelecida à rua Machado de assis, nº 50, Edifício 02, bairro santa 
lúcia, cEP 93.700.000.
ordENador dE dEsPEsas: celso da silva Mascarenhas.

Protocolo: 782199

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

3º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 009/2020 – cPcrc.
oBJEto do coNtrato: objeto do contrato consiste na prestação de ser-
viço de certificação digital, com fornecimento de token tipo E-CPF, MODELO 
A3, para a Coordenação de Informática deste Centro de Perícias Científicas 
renato chaves.
oBJEto do aditivo: o presente termo aditivo tem como objeto a pror-
rogação da vigência do contrato administrativo nº 009/2020-cPcrc, com 
início em 07/04/2022 e término em 06/04/2023.
dotaÇÃo orÇaMENtária: Pi: 4120008238c; foNtE: 0101; PtrEs: 
858238; NatUrEZa da dEsPEsa: 339040; aÇÃo: 254163.
coNtratada: a empresa oBJEctti solUÇÕEs ltda, inscrita no cNPJ/Mf 
sob o nº 11.735.236/0001-92, com sede estabelecida à rua 9, Quadra E-12, 
lote 12-aE, sala 03, s/N, santa Marista, Goiânia/Go, cEP: 74.150-130.
ordENador dE dEsPEsas: celso da silva Mascarenhas.

Protocolo: 782189

.

.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 028/2022 – PcePa | Processo 

Nº 2021/1474727
objeto: aquisição de material de consumo e permanente, para atendimen-
to da demanda anual estimada da sede, Unidades regionais e Núcleos 
Avançados 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: 20 de abril de 2022, às 10h (Horário de Brasília).
Pregoeira Oficial: Lidiane Nascimento Gomes
ordenador de despesas: celso da silva Mascarenhas

Protocolo: 782020

diÁria
.

Portaria N°. 469/ 2022
aBdoN alBErto a. dos saNtos
MatrÍcUla: 5832470/1
carGo: Perito criminal
cidadE: tErra alta - Pa
diária: 07 1/2 (sete e meia) PErÍodo: 09/03/2022 a 16/03/2022
oBJEtivo: realizar perícia.
dr. cElso da silva MascarENHas

Portaria N°. 400/ 2022
fraNcisco JosÉ soUZa saNtos
MatrÍcUla: 5832500/1
carGo: Perito criminal
cidadE: rEdENÇÃo - Pa
diária: 09 1/2 (Nove e meia) PErÍodo: 21/03/2022 a 30/03/2022
oBJEtivo: Participar de risP e pericia veícular.
dr. cElso da silva MascarENHas

Protocolo: 781887
Portaria N°. 285/ 2022

HiNtoN Barros cardoso JÚNior
MatrÍcUla: 5205255/1
carGo: Médico legista
JacilENE siQUEira dE araGÃo
MatrÍcUla: 5829704/3
carGo: auxiliar técnico de Perícias
Marcia cHavEs soUZa
MatrÍcUla: 57228154
carGo: auxiliar operacional
raiMUNdo NoNato do NasciMENto alMEida
MatrÍcUla: 5417031/2
carGo: Perito criminal
rodriGo loPEs da costa
MatrÍcUla: 54189294
carGo: auxiliar técnico de Perícias
rosivaN dE JEsUs BarrEto
MatrÍcUla: 5890504/1
carGo: Motorista
cidadE: saliNoPÓlis - Pa
diárias: 06 1/2 (seis e meia) PErÍodo: 25/02/2022 a 03/03/2022
oBJEtivo: operação carnaval.
dr. cElso da silva MascarENHas

Portaria N°. 1895/ 2021
clEBENilda caldas rodriGUEs PErEira
MatrÍcUla: 57190584/1
carGo: assistente administrativo
cYNtHia dE NaZarE PortilHo rocHa PaNtoJa
MatrÍcUla: 5946874
carGo: chefe de Gabinete
dENis fiGUEirEdo da silva
MatrÍcUla: 54188133/1
carGo: Perito criminal
fraNcisco JosÉ soUZa saNtos
MatrÍcUla: 5832500/1
carGo: Perito criminal
JaNEtE da silva soarEs
MatrÍcUla: 55589720/2
carGo: agente administrativo
JosE EdUardo soarEs dos saNtos
MatrÍcUla: 5889981
carGo: coordenador
Marcia cHavEs soUZa
MatrÍcUla: 57228154
carGo: auxiliar operacional
Nidia catHEriNE MartiNs fErrEira
MatrÍcUla: 57227585
carGo: secretária da diretoria
cidadE: castaNHal - Pa
diárias: 03 1/2 (três e meia) PErÍodo: 17/12/2021 a 20/12/2021
oBJEtivo: visita tÉcNica ao NÚclEo dE castaNHal.
dr. cElso da silva MascarENHas

Protocolo: 782198
Portaria N°. 496/ 2022

WElliNGtoN fErrEira BaltaZar
MatrÍcUla: 60205681
carGo: Motorista
cidadE: PraiNHa - Pa
diária: 04 1/2 (Quatro e meia) PErÍodo: 25/03/2022 a 29/03/2022
oBJEtivo: conduzir viatura.
dr. cElso da silva MascarENHas

Portaria N°. 267/ 2022
Elvis dE olivEira lEitE
MatrÍcUla: 54188039/1
carGo: Perito criminal
cidadE: itaitUBa - Pa
diária: 09 1/2 (Nove e meia) PErÍodo: 22/03/2022 a 31/03/2022
oBJEtivo: rEaliZar PEricias divErsas.
dr. cElso da silva MascarENHas

Portaria N°. 360/ 2022
MUrilo YUri PiNHEiro EllErEs
MatrÍcUla: 5892930
carGo: auxiliar técnico de Perícias
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cidadE: castaNHal - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 29/03/2022 a 30/03/2022
oBJEtivo: auxiliar na necrópsia.
dr. cElso da silva MascarENHas

Portaria N°. 1906/ 2021
aNdrÉ Brasil dE carvalHo
MatrÍcUla: 5839670/1
carGo: Perito criminal
cidadE: BarcarENa - Pa
diária: meia PErÍodo: 16/12/2021
oBJEtivo: Participar da equipe pericial.
dr. cElso da silva MascarENHas

Protocolo: 782172
Portaria N°. 517/ 2022

silvio cassio da silva BarBosa
MatrÍcUla: 5955600/2
carGo: auxiliar técnico de Perícias
cidadE: MaraBá - Pa
diária: 08 1/2 (oito e meia) PErÍodo: 26/03/2022 a 03/04/2022
oBJEtivo: ficar a disposição.
dr. cElso da silva MascarENHas

Portaria N°. 387/ 2022
fErNaNdo doUGlas JardiM saNtos
MatrÍcUla: 54188040/1
carGo: Perito criminal
cidadE: BraGaNÇa - Pa
diária: 11 1/2 (onze e meia) PErÍodo: 20/03/2022 a 31/03/2022
oBJEtivo: realizar Perícia.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE,
dr. cElso da silva MascarENHas

Portaria N°. 495/ 2022
MaNoEl dE JEsUs fErNaNdEs PErEira filHo
MatrÍcUla: 5889991/1
carGo: Médico legista
cidadE: PraiNHa - Pa
diária: 04 1/2 (Quatro e meia) PErÍodo: 25/03/2022 a 29/03/2022
oBJEtivo: realizar exumação.
dr. cElso da silva MascarENHas

Portaria N°. 493/ 2022
WilliaMs dE soUsa QUiNtiNo
MatrÍcUla: 80846414
carGo: auxiliar técnico de Perícias
cidadE: PraiNHa - Pa
diária: 04 1/2 (Quatro e meia) PErÍodo: 25/03/2022 a 29/03/2022
oBJEtivo: realizar exumação.
dr. cElso da silva MascarENHas

Protocolo: 782162

.

.

oUtras MatÉrias
.

LiceNÇa MaterNidade
Portaria Nº095 de 06/04/2022-daF

NoME: sUElEN fraNÇa da foNsEca
carGo: aux. téc. de Perícias MatrÍcUla:5950738/1
PErÍodo:28.03.2022 a 23.09.2022.

Protocolo: 781730

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 1071/2022-daF/cgp, de 30/03/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito do Es-
tado do Pará-dEtraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNsidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/363666;
r E s o l v E :
aUtoriZar o pagamento de vinte e cinco e meia (25 e 1/2) diárias a 
servidora abaixo especificada, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para o município de salinópolis no período de 25/04 à 20/05/2022, 
a fim de dar suporte técnico relacionados ao serviços que competem ao 
rENaiNf para os servidores na cirEtraN do referido municipio.

nome matricula
Ercila Nazaré coelho Negreiros da silva 57194029 /1

dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 1117/2022-daF/cgp, de 01 de abril de 2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito do Es-
tado do Pará-dEtraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNsidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no 
Processo nº 2022/376045;

r E s o l v E:
aUtoriZar o pagamento de trEZE E MEia (13 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
santarém para os municípios de ÓBidos – 12/04 à 18/04/2022, JUrUti/
SANTARÉM – 19/04 à 25/04/2022, a fim de realizar campanhas educativas 
pela operação semana santa.

nome matricula
Elisabeth sussuarana colares 3265277/1

José de almeida sales 3226000/1
ozias Melo do Nascimento 3263517/1

dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 1081/2022-daF/cgp, de 30 de março de 2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito do Es-
tado do Pará-dEtraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNsidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/359618;
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 realizar treinamento nas CIRETRANS, 
a fim de esclarecer dúvidas in loco sobre a correta utilização de recursos 
de diárias, suprimento de fundos e salientar a importância da qualidade do 
gasto no setor público.

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

dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 1114/2022-daF/cgp, de 01 de abril de 2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito do Es-
tado do Pará-dEtraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNsidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/369922;
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 município de Barcarena no período de 13 à 18/04/2022, a fim de 
realizar ações de fiscalização de trânsito no referido municipio em cum-
primento a cronograma de ações determinadas pela dto, em especial por 
ocasião operação semana santa 2022.

nome matricula
Gilvan veloso cruz 57213689 /2

alberto Jansen ferreira 57231977 /1
Jacson cleiton de Melo saraiva 57200226 /1

dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 1113/2022-daF/cgp, de 01 de abril de 2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito do Es-
tado do Pará-dEtraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNsidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/371675;
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 município de Bragança no período de 13 à 18/04/2022, a fim de 
realizar ações de fiscalização de trânsito no referido municipio em cum-
primento a cronograma de ações determinadas pela dto, em especial por 
ocasião operação semana santa 2022.

nome matricula
Eduardo augusto ferreira lins 57203591 /1

ademilton vaz de Quadros 57230538 /1

Mauro luiz da silva costa 57194178 /2

dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 782052
Portaria Nº 1083/2022-dG/dHcrV/cHc/GccFc
a diretora Geral do dEPartaMENto dE trÂNsito do Pará Estado do 
Pará, no uso de suas atribuições legais, e
coNsidEraNdo o disposto no art. 22, incisos i, ii e X, da lei 9.503, de 
23 de setembro de 1997, que instituiu o código de trânsito Brasileiro, e 
suas alterações;
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coNsidEraNdo o que estabelecem as resoluções coNtraN nº 789/2020 
e as Portarias do dEtraN/Pa 506/2014 e 2432/2018;
coNsidEraNdo o requerimento nº 2022/380780, apresentado pela em-
presa MEta cENtro dE forMaÇÃo dE coNdUtorEs ltda- ME, inscrita 
no cNPJ sob o nº 04.819.261/0003-50, nome de fantasia cfc - MEta, 
junto a esta autarquia.
coNsidEraNdo que as exigências legais foram atendidas mediante a apre-
sentação da documentação necessária ao credenciamento do referido cfc;
rEsolvE:
art. 1º rENovar o crEdENciaMENto da empresa MEta – cENtro 
dE forMaÇÃo dE coNdUtorEs ltda- ME, inscrita no cNPJ sob o nº 
04.819.261/0003-50, nome de fantasia cfc - MEta (classificaÇÃo 
a/B), com estabelecimento na tv WE 21, nº 162, Bairro: coqueiro, cEP: 
67.133-460, ananindeua/Pa, com atuação na região de trânsito de Belém, 
em tudo observada a legislação em vigor.
art. 2º o credenciamento a que se refere o artigo anterior, terá validade de 
36 meses a contar da data final de sua última portaria.
art. 3º fica atribuído ao cfc o número de registro 1108187 neste dEtraN/Pa.
art. 4º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Belém, 30 de março de 2022.
renata Mirella freitas Guimarães de souza coelho
diretora Geral

Protocolo: 781733
Portaria Nº 991/2022-dG/dHcrV/cHc/GccFc
a diretora Geral do dEPartaMENto dE trÂNsito do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, e
coNsidEraNdo o disposto no art. 22, incisos i, ii e X, da lei 9.503, de 
23 de setembro de 1997, que instituiu o código de trânsito Brasileiro, e 
suas alterações;
coNsidEraNdo o que estabelecem as resolução coNtraN nº 789/2020 
e Portarias do dEtraN/Pa 506/2014 e 2432/2018;
coNsidEraNdo o requerimento nº 2022/346833, apresentado pela em-
presa cENtro dE forMaÇÃo dE coNdUtorEs caraJas ltda - ME, ins-
crito no cNPJ sob o nº 04.000.719/0001-83, nome de fantasia cENtro dE 
forMaÇÃo dE coNdUtorEs caraJas, junto a esta autarquia.
coNsidEraNdo que as exigências legais foram atendidas mediante a 
apresentação da documentação necessária a renovação do credenciamen-
to do referido cfc;
rEsolvE:
art. 1º rENovar o crEdENciaMENto da empresa cENtro dE forMa-
ÇÃo dE coNdUtorEs caraJas ltda - ME, inscrita no cNPJ sob o nº 
04.000.719/0001-83, nome de fantasia cENtro dE forMaÇÃo dE coN-
dUtorEs caraJas (classificaÇÃo a/B),com estabelecimento na av do 
coMÉrcio Nº 157, Bairro rio vErdE, cEP 68.515-000, Parauapebas/
Pa, com atuação na região de trânsito de Parauapebas, em tudo observa-
da a legislação em vigor.
art. 2º o credenciamento a que se refere o artigo anterior, terá validade 
de 36 (trinta e seis) meses a contar da data final de sua última portaria.
art. 3º fica atribuído ao cfc o número de registro 888524 neste dEtraN/Pa.
art. 4º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Belém, 25 de março de 2022.
renata Mirella freitas Guimarães de souza coelho
diretora Geral

Protocolo: 781734
Portaria Nº 990/2022-dG/dHcrV/cHc/GccFc
a diretora Geral do dEPartaMENto dE trÂNsito do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, e
coNsidEraNdo o disposto no art. 22, incisos i, ii e X, da lei 9.503, de 
23 de setembro de 1997, que instituiu o código de trânsito Brasileiro, e 
suas alterações;
coNsidEraNdo o que estabelecem as resolução coNtraN nº 789/2020 
e Portarias do dEtraN/Pa 506/2014 e 2432/2018;
coNsidEraNdo o requerimento nº 2022/346833, apresentado pela em-
presa cENtro dE forMaÇÃo dE coNdUtorEs aB sErra lEstE EirEli 
-ME, inscrita no cNPJ sob o nº 24.969.760/0001-70, nome de fantasia Efc 
sErra lEstE, junto a esta autarquia.
coNsidEraNdo que as exigências legais foram atendidas mediante a 
apresentação da documentação necessária a renovação do credenciamen-
to do referido cfc;
rEsolvE:
art. 1º rENovar o crEdENciaMENto da empresa cENtro dE forMa-
ÇÃo dE coNdUtorEs aB sErra lEstE EirEli -ME, inscrita no cNPJ sob 
o nº 24.969.760/0001-70, nome de fantasia cfc sErra lEstE (classi-
ficaÇÃo a/B),com estabelecimento na av. Pará N° 214, Bairro cENtro, 
cEP 68.523-000, curionópolis/Pa, com atuação na região de trânsito de 
Parauapebas, em tudo observada a legislação em vigor.
art. 2º o credenciamento a que se refere o artigo anterior, terá validade 
de 36 (trinta e seis) meses a contar da data final de sua última portaria.
art. 3º fica atribuído ao cfc o número de registro 2148601 neste dEtraN/Pa.
art. 4º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Belém, 25 de março de 2022.
renata Mirella freitas Guimarães de souza coelho
diretora Geral

Protocolo: 781735

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 1034/2022-daF/cGP, de 28/03/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito do Es-
tado do Pará- dEtraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria Nº 3057/2020- dG/cGP.

coNsidEraNdo a solicitação de concessão de suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/338313;
rEsolvE:
art. 1º - aUtoriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
Josué coentro costa, matrícula nº 80845490/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) e destina-se a fim de subsidiar despesas 
emergenciais de pequeno vulto e de pronto pagamento que venham ocor-
rer nas atividades desenvolvidas pelo referido departamento.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339036-r$-4.000,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dEtraN/Pa.
Para aplicação: No período de 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
Portaria Nº 1106/2022-daF/cGP, de 31/03/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito do Es-
tado do Pará- dEtraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNsidEraNdo a solicitação de concessão de suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/333571;
rEsolvE:
art. 1º - aUtoriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
fábio Pereira de freitas, matrícula nº 57200292/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
500,00 (QUiNHENtos rEais) e destina-se a suprir despesas com trans-
porte no municipio de tucumã.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339033-r$-500,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dEtraN/Pa.
Para aplicação: No período de 04 à 29/04/2022
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 1109/2022-daF/cGP, de 01/04/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito do Es-
tado do Pará- dEtraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNsidEraNdo a solicitação de concessão de suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/369422;
rEsolvE:
art. 1º - aUtoriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
cleocidalva de freitas aarão, matrícula nº 80845411/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
400,00 (QUatrocENtos rEais) e destina-se a suprir despesas do des-
locamento fluvial nos municipios de Santarém/Juruti, e quiasquer outras 
despesas emergenciais durante a viagem.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339033-r$-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 25/04 à 20/05/2022
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 1111/2022-daF/cGP, de 01/04/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito do Es-
tado do Pará- dEtraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNsidEraNdo a solicitação de concessão de suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/371488;
rEsolvE:
art. 1º - aUtoriZar a concessão de suprimento de fundos a servidora 
luiza raquel sodré da silveira de oliveira, matrícula nº 57188974/2.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
30,00 (triNta rEais) e destina-se a suprir despesas de transporte para o 
municipio de castanhal..
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339033-r$-30,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dEtraN/Pa.
Para aplicação: No período de 28/03 à 20/04/2022
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 1115/2022-daF/cGP, de 01/04/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito do Es-
tado do Pará- dEtraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNsidEraNdo a solicitação de concessão de suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/42584;
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rEsolvE:
art. 1º - aUtoriZar a concessão de suprimento de fundos a servidora 
idinalva soares Maciel, matrícula nº 5946621/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
3.000,00 (trÊs Mil rEais) e destina-se a suprir despesas emergências 
no municipio de alenquer.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$-1.800,00
3339036-r$-1.200,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dEtraN/Pa.
Para aplicação: 30 dias a contar da data do recebimento
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 1119/2022-daF/cGP, de 01/04/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito do Es-
tado do Pará- dEtraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNsidEraNdo a solicitação de concessão de suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/376064;
rEsolvE:
art. 1º - aUtoriZar a concessão de suprimento de fundos à servidora 
Elisabeth sussuarana colares, matrícula nº 3265277/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
1.500,00 (UM MIL E QUINHENTOS REAIS) e destina-se a fim de suprir des-
pesas de locomoção na viagem para os municípios de ÓBidos e JUrUti; 
conforme Processo de diárias n° 2022/376045
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$-200,00
3339033-r$-1.000,00
3339039-r$-300,00
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 12 à 25/04/2022.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 781775

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1067/2022-daF/cgp, de 30/03/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito do Es-
tado do Pará-dEtraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNsidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no 
Processo nº 2022/368222;
r E s o l v E :
aUtoriZar o pagamento de quatro e meia (04 e 1/2) diárias aos servido-
res abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de Novo Progresso no período de 29/03 à 02/04/2022, 
a fim de acompanhar e da suporte técnico na inauguração da nova CIRE-
traN no referido municipio.

nome matricula
Josué coentro costa 80845490 /1

Mauricio santos da silva 57234927 /4
reinaldo dos santos Barros 3476 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 1107/2022-daF/cgp, de 31/03/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito do Es-
tado do Pará-dEtraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNsidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no 
Processo nº 2022/349853;
r E s o l v E :
aUtoriZar o pagamento de seis e meia (06 e 1/2) diárias a servidora abai-
xo especificada, referente ao deslocamento do Município de Belém para os 
municípios de Pacajá – 18 à 23/04/2022, tucurui/Belém – 24/04/2022, a 
fim de realizar assessoria de empresa, cobertura jornalistica e fotográfica, 
e redes sociais da ação itinerante de veículos.

nome matricula

leidemar Barros oliveira 5947169 /2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 1110/2022-daF/cgp, de 01/04/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito do Es-
tado do Pará-dEtraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNsidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no 
Processo nº 2022/328077;

r E s o l v E :
aUtoriZar o pagamento de vinte e cinco e meia (25 e 1/2) diárias a ser-
vidora abaixo especificada, referente ao deslocamento do Município de Be-
lém para o município de Paragominas no período de 11/04 à 06/05/2022, 
a fim de realizar atendimento e retaguarda de habilitação na CIRETRAN do 
referido municipio.

nome matricula
ana Paula farias Brown 80845544/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 781746

.

.

secretaria de estado
de adMiNistraÇÃo 
PeNiteNciÁria

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 0455/2022-cGP/seaP 
Belém, 05 de abril 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:
- 0389/2022-cGP/sEaP, de 16/03/2022, publicada no doE nº 34.901, de 
22/03/2022, referente à redesignação das comissões das sindicâncias ad-
ministrativas investigativas no art. 1º - 6664 e 6673/2022-cGP/sEaP; art. 
2º - 6665, 6666, 6668 e 6672/2022-cGP/sEaP; art. 3º - 6667/2022-cGP/
sEaP; art. 4º - 6670 e 6671/2022-cGP/sEaP.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
rENato NUNEs vallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 782003
Portaria Nº 0453/2022-cGP/seaP 
Belém, 04 de abril 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:
- 0316/2022-cGP/sEaP, de 07/03/2022, publicada no doE nº 34.893, de 
15/03/2022, referente à sindicância administrativa investigativa 
nº: 6813/2022-cGP/sEaP;
- 0318/2022-cGP/sEaP, de 07/03/2022, publicada no doE nº 34.893, de 
15/03/2022, referente à sindicância administrativa investigativa 
nº: 6815/2022-cGP/sEaP;
- 0325/2022-cGP/sEaP, de 07/03/2022, publicada no doE nº 34.893, de 
15/03/2022, referente à sindicância administrativa investigativa 
nº: 6822/2022-cGP/sEaP;
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
rENato NUNEs vallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 781993
Portaria Nº 0449/2022-cGP/seaP 
Belém, 01 de abril 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 PiNHEiro 
dE soUsa, funcional: 55585599 – Presidente; e EliZaBEtH MalcHEr vi-
lHENa, funcional: 5464285 – Membro; para dar continuidade à apuração 
dos autos do Processo Administrativo Disciplinar Simplificado nº 6271/2021-
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: 781995
Portaria Nº 0456/2022-cGP/seaP 
Belém, 05 de abril 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-
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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 aNdrÉ silva dE oli-
vEira, funcional: 42811 – Presidente; EliZaBEtH MalcHEr vilHENa, 
funcional: 5464285 – Membro; e adriaNa fErraZ do Prado MaUÉs, 
funcional: 57201800 – Membro, para dar continuidade à apuração dos au-
tos das sindicâncias administrativas investigativas nº 6749, 6750, 6751, 
6752, 6753, 6754, 6755, 6756, 6757, 6758, 6759/2022-cGP/sEaP, esta-
belecendo o prazo de 15 (quinze) dias úteis, prorrogável por igual período, 
a critério da autoridade superior;
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
rENato NUNEs vallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 781997
Portaria Nº 0454/2022-cGP/seaP 
Belém, 05 de abril de 2022.
coNsidEraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(stf, Mandados de segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e stJ, Manda-
dos de segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
coNsidEraNdo que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, envida-
do todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão do feito;
CONSIDERANDO ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Jus-
tiça no sentido da não conclusão do processo administrativo disciplinar no 
prazo legal não constituir nulidade;
rEsolvE:
art. 1º - rEdEsiGNar a comissão composta por rodriGo costa 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 
6635 e 6641/2022-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 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 da sindicância administrativa investigativa nº 6636/2022-cGP/
sEaP, estabelecendo o prazo de 15 (quinze) dias úteis, prorrogável por 
igual período, a critério da autoridade superior;
art. 3º - rEdEsiGNar a comissão composta por vitor raMos EdUardo, 
funcional: 5902749 – Presidente; EliZaBEtH MalcHEr vilHENa, funcio-
nal: 5464285 – Membro; e adriaNa fErraZ do Prado MaUÉs, funcio-
nal: 57201800 – Membro, para dar continuidade à apuração dos autos da 
sindicância administrativa investigativa nº 6637/2022-cGP/sEaP, estabe-
lecendo 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: 781998
Portaria Nº 0452/2022-cGP/seaP 
Belém, 04 de abril 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 aNdrÉ silva dE oli-
vEira, funcional: 42811 – Presidente; EliZaBEtH MalcHEr vilHENa, 
funcional: 5464285 – Membro; e adriaNa fErraZ do Prado MaUÉs, 
funcional: 57201800 – Membro, para dar continuidade à apuração dos au-
tos das sindicâncias administrativas investigativas nº 6735, 6744, 6745, 
6746, 6747 e 6748/2022-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: 781999

Portaria Nº 0451/2022-cGP/seaP 
Belém, 01 de abril 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 aNdrÉ silva dE oli-
vEira, funcional: 42811 – Presidente; EliZaBEtH MalcHEr vilHENa, 
funcional: 5464285 – Membro; e adriaNa fErraZ do Prado MaUÉs, 
funcional: 57201800 – Membro, para dar continuidade à apuração dos au-
tos das sindicâncias administrativas investigativas nº 6733, 6734, 6736, 
6737, 6738, 6739, 6740, 6742 e 6743/2022-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: 782000
Portaria Nº 0450/2022-cGP/seaP 
Belém, 01 de abril 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 da sindicância administrativa investigativa nº 6638/2022-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 PiNHEi-
ro dE soUsa, funcional: 54196889 – Presidente; EliZaBEtH MalcHEr 
vilHENa, funcional: 5464285 – Membro; e adriaNa fErraZ do Prado 
MaUÉs, funcional: 57201800 – Membro, para dar continuidade à apuração 
dos autos da sindicância administrativa investigativa nº 6639/2022-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: 782001
Portarias de FUNÇÃo GratiFicada
Portaria N°874/2022-dGP/seaP/Pa
Belém-Pa, 06 de abril de 2022.
o dirEtor dE GEstÃo dE PEssoas, no uso de suas atribuições legais,
rEsolvE:
art. 1º - dEsiGNar (o) a servidor (a) MaNoEl GUiMaraEs dE olivEi-
RA, matrícula funcional n° 57174174/1, para exercer a Função Gratifi-
cada de supervisor de serviços técnicos Penitenciários de Manutenção 
Predial - GstP, com lotação Presídio Estadual Metropolitano ii – PEM ii, 
a contar de 01 de abril 2022.
lUiZ fErNaNdo PaEs dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 781973
Portaria Nº 0460/2022-cGP/seaP 
Belém, 07 de abril 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;
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rEsolvE:
art. 1º - Prorrogar as Portarias abaixo relacionadas:
- 1432/2021-cGP/sEaP, de 08/10/2021, publicada no doE nº 34.734, 
de 14/10/2021, referente à sindicância administrativa disciplinar nº: 
6360/2021-cGP/sEaP;
- 1433/2021-cGP/sEaP, de 08/10/2021, publicada no doE nº 34.734, 
de 14/10/2021, referente à sindicância administrativa disciplinar nº: 
6361/2021-cGP/sEaP;
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
rENato NUNEs vallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 782148
Portaria Nº 0458/2022-cGP/seaP 
Belém, 06 de abril 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:
- 0406/2022-cGP/sEaP, de 17/03/2022, publicada no doE nº 34.901, de 
22/03/2022, referente à redesignação das comissões das sindicâncias ad-
ministrativas investigativas no art. 1º - 6619/2021-cGP/sEaP; art. 2º - 
6622 e 6626/2021-cGP/sEaP; art. 3º - 6669/2022-cGP/sEaP.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
rENato NUNEs vallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 782156
Portaria Nº 0459/2022-cGP/seaP 
Belém, 07 de abril 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:
- 1431/2021-cGP/sEaP, de 08/10/2021, publicada no doE nº 34.734, 
de 14/10/2021, referente ao Processo administrativo disciplinar nº: 
6359/2021-cGP/sEaP;
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
rENato NUNEs vallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 782151
Portaria Nº 0461/2022-cGP/seaP 
Belém, 07 de abril 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:
- 0406/2022-cGP/sEaP, de 17/03/2022, publicada no doE nº 34.901, de 
22/03/2022, referente à redesignação das comissões das sindicâncias admi-
nistrativas investigativas no art. 1º - 6685 e 6686/2022-cGP/sEaP-cGP/sEaP
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
rENato NUNEs vallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 782153
Portaria Nº 0457/2022-cGP/seaP 
Belém, 06 de abril 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, 
corregedor Metropolitano – Presidente; aNdrÉ ricardo NasciMENto 
tEiXEira, Procurador autárquico e fundacional – membro; e EliZaBE-
tH MalcHEr vilHENa, funcional: 5464285 – Membro, em substituição à 
servidora saidY MErcÊs dos saNtos dias, funcional: 42323, para dar 
continuidade à apuração dos autos dos Processos administrativos disci-

plinares nº 5446/2020-cGP/sEaP, estabelecendo o prazo de 120 (cento e 
vinte) dias úteis para a conclusão.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
rENato NUNEs vallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 782141

.

.

adMissÃo de serVidor
.

Portaria N°881/2022-dGP/seaP/Pa
Belém-Pa, 06 de abril de 2022.
o dirEtor dE GEstÃo dE PEssoas, no uso de suas atribuições legais,
rEsolvE:
art. 1º - EXclUir da Portaria N° 3438/2021- dGP/sEaP/Pa de 
15/12/2021, publicada no doE n° 34.799 de 16/12/2021, rEGiNaldo 
MENDES DE SOUZA, matrícula n° 7565447/2, da Função Gratificada de 
supervisor de Equipe Penitenciária - GsEP, com lotação na central de tria-
gem da cidade Nova - ctcN, a contar de 03 de abril de 2022.
art. 2º - dEsiGNar lUiZ fErNaNdo silva corrEa JUNior, matrícula nº 
5940848/2, para exercer a referida função na unidade penal, a contar de 
04 de abril de 2022.
lUiZ fErNaNdo PaEs dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 781987

.

.

errata
.

errata de publicação do doe Nº 34.887, de 10.03.22, Protocolo: 
769382, referente à Portaria Nº 470/22/dGP/sEaP, de 03/03/22:
onde se lê: Nome: JaifEr HENriQUE fErNaNdEs Maia – 
Período: 01.04.22 a 30.04.22
Leia-se: Nome: JaifEr HENriQUE fErNaNdEs Maia – 
Período: 05.04.22 a 04.05.22

Protocolo: 781843

.

.

aPostiLaMeNto
.

aPostiLaMeNto ao coNVÊNio Nº 006/2021
1º Apostilamento ao CONVÊNIO N° 006/2021, firmado entre a SECRETA-
ria dE Estado dE adMiNistraÇÃo PENitENciária – sEaP e a GilvaN 
dE P. silva - EirEli, cujo objeto é a absorção de mão de obra carcerária.
a cláusula Quinta será substituída pela seguinte redação:
cláUsUla QUiNta: dos rEcUrsos
Para prover o objeto do presente instrumento, será efetuado o repasse de 
recursos da GilvaN dE P. silva - EirEli pra a sEaP, no valor mensal estima-
do de r$ 9.417,24 (Nove mil quatrocentos e dezessete reais e vinte e quatro 
centavos), passando o valor global para o montante de r$ 100.540,37 (cem 
mil quinhentos e quarenta reais e trinta e sete centavos), em razão da alte-
ração do valor do salário mínimo vigente e contribuição previdenciária para 
o ano de 2022, conforme Medida Provisória nº 1.091 de 30/12/2021 - diário 
Oficial da União - DOU de 31/12/2021, a contar de 01/01/2022.
as demais cláusulas do referido convênio permanecem inalteradas.
Belém/Pa, 31 de março de 2022.
JarBas vascoNcElos do carMo
secretário de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 781695

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 863/22-dGP.seaP, de 04/04/22
o dirEtor dE GEstÃo dE PEssoas, no uso de suas atribuições legais que 
lhe são conferidas pela Portaria de nº 595/2021-GaB.sEaP, de 08/06/2021.
rEsolvE: coNcEdEr aos servidores, abaixo relacionados, 30 (trinta) dias 
de férias regulamentares, de acordo com o art. 74 da lei nº 5.810/94, a 
serem gozadas no período conforme informações abaixo:
Nº; NoME; MatrÍcUla; EXErcÍcio; GoZo
1; aBEdoliNs GoNÇalvEs XaviEr; 5414890; 2022; 02.05.22 a 31.05.22 
/ 2; adaltoN lUis da silva; 5204852; 2021; 02.05.22 a 31.05.22 / 3; 
adElia fErraZ dE alMEida; 5921789; 2022; 02.05.22 a 31.05.22 / 4; 
adEMilsoN liMa do carMo; 5953883; 2022; 02.05.22 a 31.05.22 / 5; 
adriaNa cristiNa PErEira diNiZ da silva; 57213578; 2022; 02.05.22 
a 31.05.22 / 6; adriaNo cEZar soUZa dos saNtos; 5954813; 2022; 
02.05.22 a 31.05.22 / 7; alaN rivEliNo da silva; 5957874; 2021; 
02.05.22 a 31.05.22 / 8; aldalEia dias BEZErra; 5939349; 2022; 
02.05.22 a 31.05.22 / 9; alENiltoN rodriGUEs BElo; 5947764; 2021; 
02.05.22 a 31.05.22 / 10; alEssaNdra alMEida MacEdo silvEira; 
5952715; 2021; 02.05.22 a 31.05.22 / 11; alEssaNdro da silva saN-
tos; 5931847; 2021; 02.05.22 a 31.05.22 / 12; alEssaNdro sErEJo da 
silva; 5954177; 2022; 02.05.22 a 31.05.22 / 13; alEssaNdro silva 
dos saNtos; 5769078; 2022; 02.05.22 a 31.05.22 / 14; alEssaNdro 
valE salEs; 5954223; 2022; 02.05.22 a 31.05.22 / 15; alEX da foNsE-
ca BarBosa; 5947800; 2022; 02.05.22 a 31.05.22 / 16; alEXaNdrE dE 
Barros iGarasHi; 57213737; 2022; 02.05.22 a 31.05.22 / 17; alEXaN-
drE dos saNtos sEaBra GoNÇalvEs; 5952406; 2021; 02.05.22 a 
31.05.22 / 18; alEXaNdro dE carvalHo PortilHo; 5798116; 2022; 
02.05.22 a 31.05.22 / 19; aliEZio soUsa soarEs; 5953955; 2022; 
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02.05.22 a 31.05.22 / 20; aliNE carNEiro BEsErra; 5952373; 2021; 
02.05.22 a 31.05.22 / 21; aliNE dos saNtos MENdoNÇa; 5900817; 
2021; 02.05.22 a 31.05.22 / 22; aliNE fatiMa BorGEs cEccoNEllo; 
5952450; 2021; 02.05.22 a 31.05.22 / 23; aNa caroliNE lEMos loPEs; 
5954631; 2022; 02.05.22 a 31.05.22 / 24; aNdErsoN riBEiro dE soU-
Za; 5953938; 2022; 02.05.22 a 31.05.22 / 25; aNdrE BraNdao dE oli-
vEira; 5905510; 2022; 02.05.22 a 31.05.22 / 26; aNdrE MoraEs silva; 
5766281; 2021; 02.05.22 a 31.05.22 / 27; aNtoNia Jaira dos saNtos 
silva; 5953897; 2022; 02.05.22 a 31.05.22 / 28; aNtoNio carlos sil-
va fErrEira JUNior; 5910870; 2021; 02.05.22 a 31.05.22 / 29; aNto-
Nio EdiNEY cHavEs dos saNtos; 54196312; 2022; 02.05.22 a 31.05.22 
/ 30; aNtoNio EdivaN tavarEs costa ; 54196469; 2022; 02.05.22 a 
31.05.22 / 31; aNtoNio JosE dE soUZa siMas; 5937386; 2021; 
02.05.22 a 31.05.22 / 32; aNtoNio lUis alvEs carNEiro; 5954199; 
2022; 02.05.22 a 31.05.22 / 33; aNtoNio Nivaldo araUJo Bastos JU-
Nior; 5859832; 2022; 02.05.22 a 31.05.22 / 34; aNtoNio toME NUNEs 
soUsa; 5942642; 2021; 02.05.22 a 31.05.22 / 35; aristotElEs do 
NasciMEBNto laUNE; 57221090; 2021; 02.05.22 a 31.05.22 / 36; BENE-
dito carlos liMa MoNtEiro; 5630592; 2022; 02.05.22 a 31.05.22 / 
37; BENilsoN dias cÂMara; 5958733; 2022; 02.05.22 a 31.05.22 / 38; 
BrENda lUciaNa do laGo PraXEdEs; 5954663; 2022; 02.05.22 a 
31.05.22 / 39; BrENda Motta costa; 5952498; 2021; 02.05.22 a 
31.05.22 / 40; BrENda PErEira da silva; 5954645; 2022; 02.05.22 a 
31.05.22 / 41; BrUNo riBEiro da silva; 5947642; 2022; 02.05.22 a 
31.05.22 / 42; carlos EMaNoEl PErEira rodriGUEs; 5954551; 2022; 
02.05.22 a 31.05.22 / 43; carol soarEs XaviEr; 5737362; 2022; 
02.05.22 a 31.05.22 / 44; caroliNE do socorro PENafort dE frEi-
tas caMPos; 5952418; 2021; 02.05.22 a 31.05.22 / 45; cEsar da silva 
cHavEs; 5954090; 2022; 02.05.22 a 31.05.22 / 46; cHaiaNY roliM 
frEitas; 5954280; 2022; 02.05.22 a 31.05.22 / 47; cidNEY JosE ro-
cHa; 57221045; 2021; 02.05.22 a 31.05.22 / 48; cilENE Portal rEis ; 
5820537; 2022; 02.05.22 a 31.05.22 / 49; claUdEMir MoraEs lEao; 
5948628; 2022; 02.05.22 a 31.05.22 / 50; claUdio cElio araUJo da 
silva; 5954292; 2022; 02.05.22 a 31.05.22 / 51; claUdio fErNaNdEs 
BarBosa do NasciMENto; 5419875; 2021; 02.05.22 a 31.05.22 / 52; 
claUdioNor MartiNs alvEs; 5940572; 2022; 02.05.22 a 31.05.22 / 
53; clEvErsoN GoMEs dos saNtos; 5953865; 2022; 02.05.22 a 
31.05.22 / 54; crisoN da coNcEiÇÃo alvEs liMa; 5953861; 2022; 
02.05.22 a 31.05.22 / 55; cristiaNE PErdiGao PiNHEiro; 5952551; 
2021; 02.05.22 a 31.05.22 / 56; daNiElla dE olivEira BarBosa; 
5952524; 2021; 02.05.22 a 31.05.22 / 57; daYsE do socorro Brito 
QUEiroZ; 5941140; 2022; 02.05.22 a 31.05.22 / 58; dENNYEl saNta 
BriGida dE JEsUs; 5954095; 2022; 02.05.22 a 31.05.22 / 59; dEoNito 
MoraEs dE olivEira; 5049202; 2021; 02.05.22 a 31.05.22 / 60; dHYEl 
lUiZ MacEdo dE carvalHo; 5431190; 2022; 02.05.22 a 31.05.22 / 61; 
diaNa ciNtia NUNEs da silva fErrEira; 5939000; 2021; 02.05.22 a 
31.05.22 / 62; diEGo caBral tEiXEira; 5952572; 2021; 02.05.22 a 
31.05.22 / 63; diEGo lEvY vaZ da silva; 5935814; 2021; 02.05.22 a 
31.05.22 / 64; diloMar rEis do NasciMENto; 54188644; 2022; 
02.05.22 a 31.05.22 / 65; dJaN cUNHa rosa; 5954301; 2022; 02.05.22 
a 31.05.22 / 66; dUlcilENE rodriGUEs alMEida; 5946280; 2022; 
02.05.22 a 31.05.22 / 67; EdErlaN Batista dos rEis; 54188639; 2022; 
02.05.22 a 31.05.22 / 68; EdGar da silva MacEdo filHo; 5952930; 
2021; 02.05.22 a 31.05.22 / 69; EdiKliltoN silva NasciMENto; 
5939032; 2022; 02.05.22 a 31.05.22 / 70; EdisoN MaciEl do Nasci-
MENto; 3280365; 2022; 02.05.22 a 31.05.22 / 71; EdNa Maria castro 
BarBosa; 5798396; 2022; 02.05.22 a 31.05.22 / 72; EdUardo PrEstEs 
silva; 5954678; 2022; 02.05.22 a 31.05.22 / 73; ElEdivaldo do so-
corro silva dE aviZ; 54196912; 2022; 02.05.22 a 31.05.22 / 74; Eli-
Naldo carlos cordovil da silva; 5953018; 2021; 02.05.22 a 
31.05.22 / 75; ElitoN GoNÇalvEs liMa; 5933744; 2022; 02.05.22 a 
31.05.22 / 76; EliZEU olivEira alvEs; 8400659; 2022; 02.05.22 a 
31.05.22 / 77; EltoN da costa fErrEira; 57202521; 2021; 02.05.22 a 
31.05.22 / 78; ENilda soUsa PirEs; 5855730; 2022; 02.05.22 a 
31.05.22 / 79; Erica BENMUYal liMa dos saNtos; 5943571; 2021; 
02.05.22 a 31.05.22 / 80; Ericlis GaBriEl cUNHa silva Morais; 
5946996; 2020; 02.05.22 a 31.05.22 / 81; EsMEraldiNo dE JEsUs Bar-
rEto JUNior; 5957705; 2021; 02.05.22 a 31.05.22 / 82; EstEfaNia NU-
NEs dE soUsa; 5941850; 2022; 02.05.22 a 31.05.22 / 83; EvEraldo 
Batista dE soUsa; 5927296; 2022; 02.05.22 a 31.05.22 / 84; EvEral-
do saNtos dE aNdradE; 57210693; 2022; 02.05.22 a 31.05.22 / 85; 
EvErtoN aBrEU olivEira; 5947035; 2022; 02.05.22 a 31.05.22 / 86; 
EZEQUiEl sarGEs cavalHEiro; 5816904; 2022; 02.05.22 a 31.05.22 / 
87; faBiaNa olivEira dE soUsa; 5952807; 2021; 02.05.22 a 31.05.22 
/ 88; faBio aNdErsoN da silva sErrao; 5932769; 2021; 02.05.22 a 
31.05.22 / 89; faBio dE olivEira riBEiro; 5949688; 2021; 02.05.22 a 
31.05.22 / 90; fEliPE aUGUsto silva dE castro; 5952588; 2021; 
02.05.22 a 31.05.22 / 91; fEliPE rEis dE alcaNtara; 5943006; 2021; 
02.05.22 a 31.05.22 / 92; floriaNo PirEs dE carvalHo JUNior; 
57213378; 2022; 02.05.22 a 31.05.22 / 93; fortUNato Batista Mora-
Es5; 5958329; 2022; 02.05.22 a 31.05.22 / 94; fraNciEldo dE olivEi-
ra saMPaio; 5954499; 2022; 02.05.22 a 31.05.22 / 95; fraNciNaldo 
riBEiro dos saNtos; 5953941; 2022; 02.05.22 a 31.05.22 / 96; fraN-
cisco aldEMir dE araUJo; 5910539; 2022; 02.05.22 a 31.05.22 / 97; 
fraNcisco aNtoNio caPEla dE vascoNcElos; 54196421; 2022; 
02.05.22 a 31.05.22 / 98; fraNcisco NasciMENto dE soUZa; 5798256; 
2022; 02.05.22 a 31.05.22 / 99; fraNcolENo rEis soarEs; 5954181; 
2022; 02.05.22 a 31.05.22 / 100; fraNQUivalda dE JEUs NasciMENto 
costa; 54197355; 2022; 02.05.22 a 31.05.22 / 101; GEovaNE dos saN-
tos fErNaNdEs; 5933424; 2022; 02.05.22 a 31.05.22 / 102; GErMaNo 
MoNtEiro; 54180715; 2021; 02.05.22 a 31.05.22 / 103; GErUsa oli-
vEira da rocHa; 5949720; 2021; 02.05.22 a 31.05.22 / 104; GilBErto 

da silva david; 57176444; 2021; 02.05.22 a 31.05.22 / 105; GilBErto 
JosE BElEM JoMar; 5954051; 2022; 02.05.22 a 31.05.22 / 106; Gilci-
rENE dE olivEira saNtaNa da PaiXao; 5948443; 2022; 02.05.22 a 
31.05.22 / 107; GilclEY dos PraZErEs filGUEira; 5877024; 2022; 
02.05.22 a 31.05.22 / 108; GilMar das MErcEs PiNHEiro; 80015462; 
2022; 02.05.22 a 31.05.22 / 109; GilsoN raMos MEirElEs; 5954064; 
2022; 02.05.22 a 31.05.22 / 110; GiovaNNi da silva BarBosa; 
5922821; 2022; 02.05.22 a 31.05.22 / 111; GlaUBEr fErNaNdo Maia 
doMiNGUEs; 5923293; 2022; 02.05.22 a 31.05.22 / 112; GraciaNE al-
BUQUErQUE MoUra; 5958297; 2022; 02.05.22 a 31.05.22 / 113; HEl-
dEr fErrEira MartiNs; 5413931; 2022; 02.05.22 a 31.05.22 / 114; 
HEloisa clEicY da silva GoMEs; 54196390; 2022; 02.05.22 a 31.05.22 
/ 115; HEloisa HElENa dos saNtos silva; 80015491; 2022; 02.05.22 
a 31.05.22 / 116; HElPPdioNEs da silva MElo; 5954267; 2022; 
02.05.22 a 31.05.22 / 117; HEslaN dE araUJo GaMa; 5953958; 2022; 
02.05.22 a 31.05.22 / 118; HEvaNdErsoN araUJo dE MiraNda; 
5940709; 2022; 02.05.22 a 31.05.22 / 119; HilaNia Maria fErrEira 
dos saNtos; 55587649; 2022; 02.05.22 a 31.05.22 / 120; ilKE EMEr-
soN BaltaZar liMa; 5953997; 2022; 02.05.22 a 31.05.22 / 121; iraN 
riBEiro da silvEira ; 5827744; 2021; 03.05.22 a 01.06.22 / 122; ira-
Nildo alMEida cavalcaNtE; 5954004; 2022; 02.05.22 a 31.05.22 / 
123; irlaNdia cristiNa Batista MoUra; 5954014; 2022; 02.05.22 a 
31.05.22 / 124; italo MaGNo NEvEs GoNÇalvEs; 5954703; 2022; 
02.05.22 a 31.05.22 / 125; ivoNE Barros cavalcaNtE; 5588397; 
2021; 02.05.22 a 31.05.22 / 126; iZaBEl NasciMENto dE soUZa; 
5816580; 2022; 02.05.22 a 31.05.22 / 127; iZaBEla NaYara da silva 
liNs; 5915056; 2021; 02.05.22 a 31.05.22 / 128; Jaciara corrEa dU-
artE; 54196360; 2022; 02.05.22 a 31.05.22 / 129; Jairo dos saNtos 
assUNÇÃo; 57209467; 2021; 02.05.22 a 31.05.22 / 130; JaMillE soa-
rEs cavalcaNtE; 5952927; 2021; 02.05.22 a 31.05.22 / 131; JaNdEr-
soN BarBosa dos saNtos; 80015453; 2022; 02.05.22 a 31.05.22 / 
132; JarMEs soUZa dos saNtos; 5941994; 2021; 02.05.22 a 31.05.22 
/ 133; JEaN dUartE dos saNtos; 80015471; 2022; 02.05.22 a 31.05.22 
/ 134; JEffErsoN lUiZ dE aZEvEdo E silva; 5953910; 2022; 02.05.22 
a 31.05.22 / 135; JEssYca MYlENE da rocHa do NasciMENto; 
5954598; 2022; 02.05.22 a 31.05.22 / 136; Joao Batista olivEira da 
silva; 5830621; 2022; 02.05.22 a 31.05.22 / 137; Joao daMascENo 
loPEs NEtto; 5949880; 2021; 02.05.22 a 31.05.22 / 138; Joao PaUlo 
MEdEiros fraNco; 54196407; 2022; 02.05.22 a 31.05.22 / 139; Joao 
ricardo loPEs corrEa; 5957687; 2021; 02.05.22 a 31.05.22 / 140; 
Joao silva viEira; 5942697; 2021; 02.05.22 a 31.05.22 / 141; Joci-
clEY NUNEs loPEs; 57231779; 2022; 02.05.22 a 31.05.22 / 142; Joci-
Mara ciNtHia rodriGUEs riBEiro; 5952578; 2021; 02.05.22 a 
31.05.22 / 143; JoEl favacHo da silva; 5915806; 2021; 02.05.22 a 
31.05.22 / 144; JoElitoN costa XaviEr; 5161083; 2022; 02.05.22 a 
31.05.22 / 145; JoElsoN foNsEca das NEvEs; 5940573; 2021; 02.05.22 
a 31.05.22 / 146; JoicE dE olivEira daNtas; 5899415; 2022; 02.05.22 
a 31.05.22 / 147; JoNas QUarEsMa PiNHEiro; 5879701; 2021; 02.05.22 
a 31.05.22 / 148; JoNata WiliaN dos saNtos torrEs; 5952960; 2021; 
02.05.22 a 31.05.22 / 149; JoNNis NElsoN sENa cUNHa; 5955358; 
2022; 02.05.22 a 31.05.22 / 150; JorGEaNE Matos dE loUrEiro; 
5681464; 2021; 07.05.22 a 05.06.22 / 151; JosE aNcHiEta dos saNtos 
BraGa; 57210776; 2022; 02.05.22 a 31.05.22 / 152; JosE fErNaNdo 
JUNior farias PaNtoJa; 5954549; 2022; 02.05.22 a 31.05.22 / 153; 
JosE Marcos PErEira da silva; 6121713; 2021; 02.05.22 a 31.05.22 / 
154; JosE NilsoN dos saNtos aMaral; 5957878; 2021; 02.05.22 a 
31.05.22 / 155; JosE riBaMar soarEs da silva; 5935637; 2022; 
02.05.22 a 31.05.22 / 156; JosE roBErto valErio dE soUZa; 
57213374; 2022; 02.05.22 a 31.05.22 / 157; JosE valdEJaN dE sá 
liMa; 54197096; 2022; 02.05.22 a 31.05.22 / 158; JosiNEi castro do 
NasciMENto; 57205749; 2021; 02.05.22 a 31.05.22 / 159; Karla Ma-
riaNa da silva coUtiNHo; 54196482; 2022; 02.05.22 a 31.05.22 / 
160; KEila liNo farias; 5924071; 2022; 02.05.22 a 31.05.22 / 161; 
KEila sUElEM do coUto saraiva; 5892180; 2022; 02.05.22 a 31.05.22 
/ 162; KEllY laMEira dE araUJo; 57205926; 2021; 02.05.22 a 31.05.22 
/ 163; KErsia dos rEis da silva; 5954046; 2022; 02.05.22 a 31.05.22 
/ 164; KirlaN roNald PErEira salEs; 57210040; 2021; 02.05.22 a 
31.05.22 / 165; KlEBEr fErrEira da silva; 5909094; 2022; 02.05.22 a 
31.05.22 / 166; lara ioNE olivEira Barros; 54188678; 2022; 02.05.22 
a 31.05.22 / 167; lEidE diaNa castro da silva; 5954692; 2022; 
02.05.22 a 31.05.22 / 168; lEoNaldo BraGa iGrEJa JUNior; 54181061; 
2022; 02.05.22 a 31.05.22 / 169; lUaNE do socorro dE olivEira 
liMa; 5941463; 2022; 02.05.22 a 31.05.22 / 170; lUcio MaUro tEiXEi-
ra da cUNHa; 54196509; 2022; 02.05.22 a 31.05.22 / 171; lUiZ car-
los BUarH corrEa silva; 5431239; 2022; 02.05.22 a 31.05.22 / 172; 
lUZia BraZ saNtiaGo NUNEs; 80015636; 2022; 02.05.22 a 31.05.22 / 
173; lUZiMar PErEira dE carvalHo; 5831202; 2022; 02.05.22 a 
31.05.22 / 174; MaltErJaNio cHaGas dE soUZa; 5954789; 2022; 
02.05.22 a 31.05.22 / 175; MaNoEl clEMENtiNo GoNÇalvEs filHo; 
57192322; 2021; 02.05.22 a 31.05.22 / 176; MaNoEl daMiao da silva 
loPEs; 54188725; 2022; 02.05.22 a 31.05.22 / 177; MaNoEl darlEi 
silva BacHa; 54196346; 2022; 02.05.22 a 31.05.22 / 178; MaNoEl das 
GraÇas costa; 5797888; 2022; 02.05.22 a 31.05.22 / 179; MaNoEl 
NaHUM dos saNtos; 54180731; 2022; 02.05.22 a 31.05.22 / 180; Mar-
cElo coElHo viaNa; 5953911; 2022; 02.05.22 a 31.05.22 / 181; Mar-
cElo filGUEira JardiM; 5952380; 2021; 02.05.22 a 31.05.22 / 182; 
Marcia caroliNE BaHia rodriGUEs; 5952333; 2021; 02.05.22 a 
31.05.22 / 183; Marcio alEXaNdrE MiraNda torrEs; 54183441; 
2022; 02.05.22 a 31.05.22 / 184; Marco aNtoNio da silva MoliNa; 
5959934; 2022; 06.05.22 a 04.06.22 / 185; Marcos roBErt da silva 
triNdadE; 5953953; 2022; 02.05.22 a 31.05.22 / 186; MarcUs viNi-
ciUs PErEira da silva; 5905633; 2021; 02.05.22 a 31.05.22 / 187; 
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Maria caroliNa PaiXÃo vEiGa; 57205710; 2021; 02.05.22 a 31.05.22 
/ 188; Maria dE BElEM PiNHEiro dE alMEida; 5417112; 2021; 02.05.22 
a 31.05.22 / 189; Maria dE JEsUs fErrEira cordovil; 5117054; 2021; 
02.05.22 a 31.05.22 / 190; Maria iZaBEl silva dE soUZa; 5266360; 
2022; 02.05.22 a 31.05.22 / 191; Maria KElY ModEsto loPEs Brito; 
5952362; 2021; 02.05.22 a 31.05.22 / 192; Maria lUiZa MoNtEiro 
GoNÇalvEs; 54191041; 2021; 02.05.22 a 31.05.22 / 193; Maria NElMa 
dE alMEida silva; 6015008; 2021; 02.05.22 a 31.05.22 / 194; Mario 
alMEida dE soUsa; 5931349; 2021; 02.05.22 a 31.05.22 / 195; Mario 
aUGUsto Mota Batista JUNior; 5952410; 2021; 02.05.22 a 31.05.22 / 
196; Mario KEMPYs silva liMa; 5954318; 2022; 02.05.22 a 31.05.22 / 
197; Marlo liMa dE soUsa; 5940711; 2022; 02.05.22 a 31.05.22 / 198; 
MarlUcia dos saNtos silva(a Partir dE 23/05); 57217161; 2022; 
02.05.22 a 31.05.22 / 199; MarQUiNHo PiNHEiro tiNoco; 8400898; 
2021; 02.05.22 a 31.05.22 / 200; MEcilENE silva corrEa; 5954647; 
2022; 02.05.22 a 31.05.22 / 201; MiltoN dE olivEira soarEs; 
57209667; 2021; 02.05.22 a 31.05.22 / 202; MoisEs da silva BarBo-
sa; 57211880; 2021; 02.05.22 a 31.05.22 / 203; NataNaYara dias NE-
Grao; 5952812; 2021; 02.05.22 a 31.05.22 / 204; NataNiElE do Nas-
ciMENto; 5954638; 2022; 02.05.22 a 31.05.22 / 205; NaYara NadJa 
soarEs da silva; 5954635; 2022; 02.05.22 a 31.05.22 / 206; NUBia 
MarGarEtH da silva Galisa; 57209592; 2021; 02.05.22 a 31.05.22 / 
207; ocidEMar silva carvalHo; 5797764; 2022; 02.05.22 a 31.05.22 
/ 208; ocir adaM liMa da silva; 4220589; 2022; 02.05.22 a 31.05.22 
/ 209; odiGlEissoN fEitosa cardoso; 5954235; 2022; 02.05.22 a 
31.05.22 / 210; odilio silva JUNior; 5954239; 2022; 02.05.22 a 
31.05.22 / 211; odirlEi aNtoNio coUtiNHo BarBosa; 5940570; 2022; 
02.05.22 a 31.05.22 / 212; orivalda olivEira MoNtEiro; 54188813; 
2022; 02.05.22 a 31.05.22 / 213; orlaNdo MoNtEiro NEto; 5954244; 
2022; 02.05.22 a 31.05.22 / 214; osiris loBato dE soUsa; 5920122; 
2021; 02.05.22 a 31.05.22 / 215; PatricK EricK alMEida costa; 
5835640; 2021; 02.05.22 a 31.05.22 / 216; PaUla Priscila do EsPiri-
to saNto Barroso; 5954269; 2022; 02.05.22 a 31.05.22 / 217; PaUlo 
fErNaNdo Pavao MENdEs; 6402880; 2022; 02.05.22 a 31.05.22 / 218; 
PaUlo HENriQUE GalENdE cUrY; 57216591; 2022; 07.05.22 a 05.06.22 
/ 219; PaUlo roBErto corrEa BorGEs; 5923884; 2022; 02.05.22 a 
31.05.22 / 220; QUEila GoMEs dE soUZa; 57223736; 2021; 02.05.22 a 
31.05.22 / 221; rafaEl avElar MoraEs; 5948486; 2022; 02.05.22 a 
31.05.22 / 222; raiMUNdo ivaN NasciMENto costa; 57210780; 2021; 
02.05.22 a 31.05.22 / 223; raiMUNdo Mario MorEira da silva; 
57220939; 2021; 02.05.22 a 31.05.22 / 224; raiMUNdo NoNato BEZEr-
ra JUNior; 5724724; 2022; 02.05.22 a 31.05.22 / 225; raoNi aNdrE 
loPEs cEciM; 5943028; 2021; 02.05.22 a 31.05.22 / 226; rENaN GoN-
ÇalvEs viEira; 5963854; 2021; 09.05.22 a 07.06.22 / 227; risolEtE 
GEsta farias; 54197232; 2022; 02.05.22 a 31.05.22 / 228; roBErto 
carlos saNtos Baia; 57211839; 2022; 02.05.22 a 31.05.22 / 229; ro-
BsoN fErNaNdo NEvEs dE frEitas; 5830770; 2022; 02.05.22 a 
31.05.22 / 230; roBsoN MiraNda fUrtado; 5947456; 2022; 02.05.22 
a 31.05.22 / 231; rodriGo da silva frEitas; 5932698; 2022; 02.05.22 
a 31.05.22 / 232; roGErio Baia GErMiNo NEri; 5755018; 2022; 
02.05.22 a 31.05.22 / 233; roNEidE rEGo MENdEs; 5417716; 2022; 
02.05.22 a 31.05.22 / 234; roNY clEY dE olivEira rEis; 5922325; 
2022; 02.05.22 a 31.05.22 / 235; rosEMarY PaMPloNa MiraNda; 
57198141; 2021; 02.05.22 a 31.05.22 / 236; rUtH araUJo dE alMEida; 
54197094; 2022; 02.05.22 a 31.05.22 / 237; rUtilENE riBEiro dE soU-
Za; 5954824; 2022; 02.05.22 a 31.05.22 / 238; sEBastiao aUGUsto 
alcaNtara EvaNGElista; 54196367; 2022; 02.05.22 a 31.05.22 / 239; 
sEBastiao rEGiNaldo PErEira liMa; 57211737; 2022; 02.05.22 a 
31.05.22 / 240; sErGio HENriQUE da silva ParENtE; 5520711; 2022; 
02.05.22 a 31.05.22 / 241; sHarlENE araUJo dE olivEira; 5941143; 
2022; 02.05.22 a 31.05.22 / 242; silvaNdro saNtos fErrEira; 
5769175; 2022; 02.05.22 a 31.05.22 / 243; silvio KlEBEr silva dos 
saNtos; 5209650; 2021; 02.05.22 a 31.05.22 / 244; sirlaNE da costa 
coElHo; 54196966; 2022; 02.05.22 a 31.05.22 / 245; sirlEY WEdEr 
BarBosa dUartE; 5950164; 2021; 02.05.22 a 31.05.22 / 246; sUaNNY 
dE fatiMa NasciMENto EvaNGElista; 6403590; 2022; 02.05.22 a 
31.05.22 / 247; tacila silva dE soUZa; 5954666; 2022; 08.05.22 a 
06.06.22 / 248; taMirEs dE PaUla soUZa da silva; 5954636; 2022; 
02.05.22 a 31.05.22 / 249; tassio do NasciMENto soUsa; 5950133; 
2021; 02.05.22 a 31.05.22 / 250; tHiaGo carNEiro da silva; 5950159; 
2021; 02.05.22 a 31.05.22 / 251; tHiaGo soUsa dE vascoNcElos; 
5941142; 2022; 02.05.22 a 31.05.22 / 252; tHiara dE olivEira PErEi-
ra; 5916503; 2022; 19.05.22 a 17.06.22 / 253; tHiliaNE MElo da silva 
alvEs fErrEira; 5943756; 2021; 02.05.22 a 31.05.22 / 254; tUlio 
WaGNEr silva Matos; 57173613; 2022; 02.05.22 a 31.05.22 / 255; 
UaNdErsoN alEXaNdrE da silva; 5952658; 2022; 02.05.22 a 31.05.22 
/ 256; vaGNEr do EsPirito saNtos liMa; 5943031; 2021; 02.05.22 a 
31.05.22 / 257; valdEcir dE claUdio dE liMa; 5954327; 2022; 
02.05.22 a 31.05.22 / 258; valMir PErEira rodriGUEs; 5947893; 
2022; 02.05.22 a 31.05.22 / 259; vaNEisE dE cassia MoNtEiro MacE-
do; 5954596; 2022; 02.05.22 a 31.05.22 / 260; vaNEssa da silva 
aGUiar; 5954822; 2022; 02.05.22 a 31.05.22 / 261; WaGNEr rEis do 
valE; 80015460; 2022; 02.05.22 a 31.05.22 / 262; WaldiclEY aMaral 
dE aGUiar; 54196378; 2022; 02.05.22 a 31.05.22 / 263; WalMir aMa-
ral da silva soBriNHo; 57216563; 2022; 07.05.22 a 05.06.22 / 264; 
WalNEi dE NaZarE alvEs dE araUJo; 5920730; 2022; 02.05.22 a 
31.05.22 / 265; WaNda olivEira Bordalo; 5952726; 2021; 02.05.22 a 
31.05.22 / 266; WasHiNGtoN stErfErsoN saNtos olivEira; 5953859; 
2022; 02.05.22 a 31.05.22 / 267; WElBErsoN fErrEira QUarEsMa; 
5958712; 2022; 02.05.22 a 31.05.22 / 268; WElsoN da crUZ MoUra JU-
Nior; 5953855; 2022; 02.05.22 a 31.05.22 / 269; WEMErsoN fEitosa 
coNcEiÇÃo; 5953853; 2022; 02.05.22 a 31.05.22 / 270; WEslEY GUNNar 

lEitE dE soUsa; 5949919; 2021; 02.05.22 a 31.05.22 / 271; WlladsoN 
icaro dE soUsa Biava; 5937454; 2022; 02.05.22 a 31.05.22.
lUiZ fErNaNdo PaEs dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 781747

oUtras MatÉrias
.

Portaria N°882/2022-dGP/seaP/Pa
Belém-Pa, 06 de abril de 2022.
o dirEtor dE GEstÃo dE PEssoas, no uso de suas atribuições legais,
rEsolvE:
art. 1º - EXclUir da Portaria N° 28/2022- dGP/sEaP/Pa de 07/01/2022, 
publicada no doE n° 34.846 de 28/01/2022, saNdro da silva lalor, 
matrícula n° 57221099/1, da Função Gratificada de Supervisor de Equipe 
Penitenciária - GsEP, com lotação no centro de recuperação de Mosqueiro 
- crMo, a contar de 03 de abril de 2022.
art. 2º - dEsiGNar MaUricio assUNÇÃo soUsa, matrícula nº 
57207245/1, para exercer a referida função na unidade penal, a contar de 
04 de abril de 2022.
lUiZ fErNaNdo PaEs dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 781988
Portaria N°875/2022-dGP/seaP/Pa
Belém-Pa, 06 de abril de 2022.
o dirEtor dE GEstÃo dE PEssoas, no uso de suas atribuições legais,
rEsolvE:
art. 1° - EXclUir da Portaria N° 2049/2021- dGP/sEaP/Pa de 
19/08/2021, publicada no doE n° 34.676 de 20/08/2021, lUis claUdio 
araUJo dE olivEira, matrícula funcional n° 5941808/2, da função Grati-
ficada de Supervisor de Equipe Penitenciária - GSEP, da lotação no Centro 
de recuperação Penitenciário do Pará iv – crPP iv, em virtude de transfe-
rência para outra unidade penitenciária, a contar de 26 de março de 2022.
lUiZ fErNaNdo PaEs dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 781978
Portaria N°876/2022-dGP/seaP/Pa
Belém-Pa, 06 de abril de 2022.
o dirEtor dE GEstÃo dE PEssoas, no uso de suas atribuições legais,
rEsolvE:
art. 1° - EXclUir da Portaria N° 481/2021- GaB/sEaP/Pa de 
20/05/2021, publicada no doE n° 34.596 de 27/05/2021, lUcia HElENa 
da silva cavalcaNtE, matrícula funcional n° 54180934/1, da função 
Gratificada de Supervisor de Serviços Técnicos Penitenciários de Controle 
de Prontuários - GstP, da lotação no centro de recuperação regional de 
salinópolis - crrsal, em virtude de transferência para outra unidade pe-
nitenciária, a contar de 03 de abril de 2022.
lUiZ fErNaNdo PaEs dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 781979
Portaria N°877/2022-dGP/seaP/Pa
Belém-Pa, 06 de abril de 2022.
o dirEtor dE GEstÃo dE PEssoas, no uso de suas atribuições legais,
rEsolvE:
art. 1º - EXclUir da Portaria N° 2081/2021- dGP/sEaP/Pa de 
26/08/2021, publicada no doE n° 34.683 de 27/08/2021, italo JoNa-
tHaN carvalHal fErrEira, matrícula funcional n° 5952981/1, da fun-
ção Gratificada de Supervisor de Equipe Penitenciária - GSEP, da lotação no 
Pórtico do complexo de santa izabel, em virtude de solicitação, a contar 
de 05 de abril de 2022.
lUiZ fErNaNdo PaEs dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 781981
Portaria N°878/2022-dGP/seaP/Pa
Belém-Pa, 06 de abril de 2022.
o dirEtor dE GEstÃo dE PEssoas, no uso de suas atribuições legais,
rEsolvE:
art. 1º - EXclUir da Portaria N° 288/2021- GaB/sEaP/Pa de 15/03/2021, 
publicada no doE n° 34.527 de 22/03/2021, JosE aUGUsto dE araUJo 
FERREIRA, matrícula funcional n° 5949862/1, da Função Gratificada de Su-
pervisor de Equipe Penitenciária - GsEP, da lotação no Pórtico do complexo 
de santa izabel, em virtude de solicitação, a contar de 05 de abril de 2022.
lUiZ fErNaNdo PaEs dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 781982
Portaria N°879/2022-dGP/seaP/Pa
Belém-Pa, 06 de abril de 2022.
o dirEtor dE GEstÃo dE PEssoas, no uso de suas atribuições legais,
rEsolvE:
art. 1º - EXclUir da Portaria N° 1152/2018- GaB/sUsiPE/Pa de 12/11/2018, 
publicada no doE n° 33.741 de 19/11/2018, aNdErsoN alMEida Nasci-
MENTO, matrícula funcional n° 57221197/1, da Função Gratificada de Su-
pervisor de Equipe Penitenciária - GsEP, da lotação no Pórtico do complexo 
de santa izabel, em virtude de solicitação, a contar de 05 de abril de 2022.
lUiZ fErNaNdo PaEs dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 781983
Portaria N°880/2022-dGP/seaP/Pa
Belém-Pa, 06 de abril de 2022.
o dirEtor dE GEstÃo dE PEssoas, no uso de suas atribuições legais,
rEsolvE:
art. 1º - EXclUir da Portaria N° 3035/2021- dGP/sEaP/Pa de 11/11/2021, 
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publicada no doE n° 34.768 de 17/11/2021, valdiNEi rodriGUEs aNdra-
DE, matrícula funcional n° 57175803/1, da Função Gratificada de Supervisor 
de Equipe Penitenciária - GsEP, da lotação no Pórtico do complexo de santa 
izabel, em virtude de solicitação, a contar de 05 de abril de 2022.
lUiZ fErNaNdo PaEs dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 781985
Portaria Nº 872/2022 – dGP/seaP 
Belém/Pa, 06 de aBriL de 2022.
Nome: GaBriElla da silva MacHado olivEira, Matrícula nº 5952334/1; 
cargo: assistente administrativo.
assunto: licença Gala.
Período: 18/03/2022 a 25/03/2022.
lUiZ fErNaNdo PaEs dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas.

Protocolo: 781833
LiceNÇa PaterNidade
Portaria Nº 873/2022 – dGP/seaP 
Belém, 06 de aBriL de 2022.
Nome: JEffErsoN WaNdErsoN PErEira dE sENa, Matrícula nº 
5933254/2; cargo: assistente de informática.
assunto: licença Paternidade.
Período: 18/03/2022 a 06/04/2022.
lUiZ fErNaNdo PaEs dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 781839
LiceNÇa NoJo
Portaria Nº 870/2022 – dGP/seaP 
Belém/Pa, 06 de aBriL de 2022.
Nome: toNY raMos vidal, Matrícula nº 5950183/1; carGo: Policial Penal.
assunto: licença Nojo.
Período: 26/03/2022 a 02/04/2022.
lUiZ fErNaNdo PaEs dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 781826
LiceNÇa GaLa
Portaria Nº 871/2022 – dGP/seaP 
Belém/Pa, 06 de aBriL de 2022.
Nome: JHoNNY fErrEira dE liMa, Matrícula nº 5963246/1; 
cargo: Policial Penal.
assunto: licença Gala.
Período: 16/03/2022 a 23/03/2022.
lUiZ fErNaNdo PaEs dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas.

Protocolo: 781828

secretaria de estado
de cULtUra

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 170 de 05.04.2022
Processo nº 2022/360505
servidor: adriaNo Barroso dos saNtos
Matrícula: 54186746-2
cargo: diretor do departamento de artes cênicas
objeto: designado como fiscal da prestação de serviço realizada pelo pro-
fissional RUBERVALDO CRUZ SARMENTO FILHO, contratado para Apresen-
tação de Espetáculo de teatro, programado por esta secretaria de Estado 
de cultura-sEcUlt, no evento do dia MUNdial do tEatro 2022, que 
acontecerá no dia 27 de Março de 2022 às 10:00 h., no Museu do Marajó 
(cachoeira do arari/Pa). os efeitos desta Portaria retroagem à data do evento.

Protocolo: 781736
Portaria Nº 169 de 05.04.2022
Processo nº 2022/341729
servidor: Yvens Guerreiro Penna
Matrícula: 5946497-1
cargo: assessor Especial ii
objeto: designado como fiscal da prestação de serviço a esta secretaria 
de Estado de Cultura-SECULT realizada pelo profissional FELIPE ANDREI 
dos saNtos dias, contratado como tradutor de libras no evento “tem-
pero de origens 2022”, que acontecerá no período de 26 a 27 de março 
de 2022, das 10:00 as 21:00 h. no teatro Estação Gasômetro. os efeitos 
desta Portaria retroagem à data do evento.

Protocolo: 781732
Portaria Nº 168 de 05.04.2022
Processo nº 2022/342680
servidor: adriaNo Barroso dos saNtos
Matrícula: 54186746-2
cargo: diretor do departamento de artes cênicas
objeto: designado como fiscal da prestação de serviço realizada pelo pro-
fissional ANTONIO FERNANDO GRANGENSE RASSY contratado para Apre-
sentação de Espetáculo de teatro, no evento “tempero de origens 2022”, 
que acontecerá no dia 26 de Março de 2022 às 10:00 h., no Anfiteatro 
Estação Gasômetro. os efeitos desta Portaria retroagem à data do evento.

Protocolo: 781710

.

.

coNtrato
.

coNtrato: 014/2022.secULt
Processo Nº: 2022/330713
oBJEto: o objeto do presente instrumento é a compra de alimentos de uso 
comum (leite) para atender aos espaços da secretaria de Estado e de cultura.
discriminação do objeto:

cód.
siMas

item da 
ata Especificação do Item Und Qtd Valor Unitá-

rio (r$)
Valor total 

(r$)

157108-7 07

leite em Pó integral, procedência nacional, 
com valor energético mínimo 400 kcal para 

100 gramas do produto. a embalagem deverá 
informar as vitaminas que integram o leite, 
rendimento mínimo 6 e máximo de 8 litros 

para 1kg do produto, embalado em pacote alu-
minado de 200 gramas. Embalagem primária 

atóxica e apropriada, com rotulagem adequada 
com prazo devalidade do produto e pelo sif 
ou siE, em conformidade com a legislação 

vigente. Embalagem secundária apropriada. 
validade do produto mínima de 6 meses após 

a a entrega.
Marca: Piracanjuba

PacotE 800 r$ 6,40 r$ 5.120,00

008756-4 09

leite líquido integral, embalagem tetra-Pack 
de 1 litro, caixa com 12 unidades. Embalagem 
primária atóxica e aproriada com a rotulagem 
adequada com prazo de validade do produtoe 

selo sif ou siE, em conformidade coma 
legislação vigente, embalagem secundária 

apropriada. validade do produto mínima de 4 
meses após a a entrega.

Marca: italac

UNd 150 r$ 59,40 r$ 1.782,00

  total r$ 6.902,00

valor total: 6.902,00 (seis mil novecentos e dois reais).
data dE assiNatUra: 06/04/2022
viGÊNcia do coNtrato: 06/04/2022 a 05/04/2023
oriGEM: PrEGÃo ElEtrÔNico NÚMEro 019/2021-sEPlad/dGl/srP, ata 
de registro de Preços de número 011/2022.
orÇaMENto: Projeto atividade: 8338 fonte de recurso: 0101000000 (re-
cursos ordinários) Natureza da despesa: 339030 – MatErial dE coNsU-
Mo PtrEs: 158338 Pi: 412cto8338c aÇÃo: 231148 fUNcioNal Pro-
GraMática: 13.122.1297-8338.
sErvidor rEsPoNsávEl: Elvira aparecida Bueno rosa de sousa - Ma-
trÍcUla 57192064-1.
coNtratado: BoM BoNs E dEscartávEis EirEli - cNPJ nº 
01.580.769/0001-99
ENdErEÇo: Beco da Piedade, número 32- Praça Magalhães, Bairro reduto, 
cEP: 66053-220, Belém, Pará.
ordENador: BrUNo cHaGas da silva rodriGUEs fErrEira

Protocolo: 781924

.

.

diÁria
.

Portaria Nº. 172 de 05 de aBriL de 2022
o sEcrEtário adJUNto da sEcrEtaria dE Estado dE cUltUra, no 
uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 1º inci-
so iX, da Portaria de n°160/2022; do artigo 35 do decreto de n° 1.434, 
de 13 de dezembro de 2004, e, coNsidEraNdo os termos do Processo 
2022/401078- dPat de 04.04.2022,
rEsolvE:
i - aUtoriZar os servidores abaixo relacionados, a se deslocarem para a 
cidade de cacHoEira do arari/Pa, no período de 07 a 08 de abril de 2022.

servidor (a) objetivo
JosÉ HEldEr MorEira cÂNdido, Matrícula: 5945919/1, ocupante do 

cargo de diretor do departamento de Patrimônio-dPat/sEcUlt realizar visita técnica ao Museu do Marajó

NElsoN lUÍs carvalHo dE olivEira Matrícula: 57190169/2, ocupante do 
cargo de diretor do departamento de Projetos -dP/sEcUlt realizar visita técnica ao Museu do Marajó

ii – coNcEdEr de acordo com as bases legais vigentes, 1 e 1/2 (uma e 
meia) diárias aos servidores acima, que se deslocarão conforme item i.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
secretaria de Estado de cultura, Belém 05 de abril de 2022.
lUiZ Maria dE JEsUs soarEs JUNior
secretário adjunto da secretaria de Estado de cultura / sEcUlt

Protocolo: 781739

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 173 de 05 de aBriL de 2022
o sEcrEtário da sEcrEtaria dE Estado dE cUltUra, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas pelo art. 138, da constituição do Estado 
do Pará, c/c o art. 34, do regimento interno da secretaria de Estado de 
cultura, aprovado pelo decreto nº 1.434, de 13 de dezembro de 2004,
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r E s o l v E:
EXCLUIR, a contar de 31.03.2022, a Gratificação de Tempo Integral no 
percentual de 50%, da servidora Maria do cÉU BraGa MartiNs, matrí-
cula nº 32280/1, ocupante do cargo técnico em Gestão cultural, concedida 
através da PORTARIA Nº 463, de 17.03.2019, publicada no Diário Oficial do 
Estado nº 33.925, de 18.07.2019.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
secretaria de Estado de cultura, em 05 de abril de 2021.
BrUNo cHaGas da silva rodriGUEs fErrEira
secretário de Estado de cultura/sEcUlt

Protocolo: 782218

.

.

FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 387 de 06 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 2021/1376202.
rEsolvE dEsiGNar, para as funções de fiscais do ProJEto “BaÚ dos 
ritMos rEGioNais”, referente à iN 303/2022 – fcP, fiscal titular, o (a) 
HUGo BisPo saNtos NasciMENto, matrícula nº: 57201059, cargo: 
assistente administrativo, setor/local de trabalho: dic, e como fiscal 
substituto, o(a) servidor(a) MarcElo dos saNtos carMo, matrícula nº: 
5888124, cargo: téc. Gestão cultural, setor/local de trabalho: dic.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
GUilHErME rElvas d’olivEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 781858
Portaria Nº 381 de 06 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 2022/315451.
rEsolvE dEsiGNar, para as funções de fiscais do ProJEto “coMPartilHaN-
do cUltUra Nos Bairros dE tUcUrÍ iv”, referente à iN 297/2022 – fcP, 
fiscal titular, o (a) Maria dE fátiMa liMa Barroso, matrícula nº: 32026 /1, 
cargo: agente administrativo, setor/local de trabalho: dic, e como fiscal 
substituto, o(a) servidor(a) 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: 781757
Portaria Nº 382 de 06 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 2022/317685.
rEsolvE dEsiGNar, para as funções de fiscais do ProJEto “BrEGartE”, 
referente à iN 298/2022 – fcP, fiscal titular, o (a) raiMUNdo do so-
corro MoraEs alMEida, matrícula nº: 5903311, cargo: coordenador, 
setor/local de trabalho: cGP, e como fiscal substituto, o(a) servidor(a) 
MarcElo dos saNtos carMo, matrícula nº: 5888124, cargo: téc. Ges-
tão cultural, setor/local de trabalho: dic.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
GUilHErME rElvas d’olivEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 781760
Portaria Nº 384 de 06 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 2022/295338
rEsolvE dEsiGNar, para as funções de fiscais do ProJEto “livE dEs-
PoNtaNdo o ritMo cUltUral”, referente à iN 300/2022 – fcP, fiscal 

titular, o (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: 781767
Portaria Nº 383 de 06 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 2022/295277.
rEsolvE dEsiGNar, para as funções de fiscais do ProJEto “diGitaNdo 
E caNtaNdo”, referente à iN 299/2022 – fcP, fiscal titular, o (a) servidor 
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: 781764
Portaria Nº 385 de 06 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 2022/295227.
rEsolvE dEsiGNar, para as funções de fiscais do ProJEto “livE soM 
viBraNtE do Pará”, referente à iN 301/2022 – fcP, fiscal titular, o (a) 
saNdra Maria NasciMENto dE aNdradE, matrícula nº: 5935624, car-
go: assessora, setor/local de trabalho: GaPrEs, e como fiscal substi-
tuto, o(a) servidor(a) Jair NaZarENo rodriGUEs liMa, matrícula 
nº:5960437/1, cargo:coordenador, 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: 781772
Portaria Nº 386 de 06 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 2022/318663.
rEsolvE dEsiGNar, para as funções de fiscais do ProJEto “GravaÇÕEs 
cUltUrais”, referente à iN 302/2022 – fcP, fiscal titular, o (a) PEdro 
HENriQUE cardoso BraZ, matrícula nº: 5899706/1, cargo: coordena-
dor, setor/local de trabalho: cMP, e como fiscal substituto, o(a) servi-
dor(a) MarcElo dos saNtos carMo, matrícula nº: 5888124, cargo: 
téc. Gestão cultural, setor/local de trabalho: dic.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
GUilHErME rElvas d’olivEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 781841
Portaria Nº 390 de 06 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 2022/413622.
rEsolvE dEsiGNar, para as funções de fiscais do ProJEto “ProJEto 
BaNZEiro cUltUral EdiÇÃo icoaraci 02”, referente à iN 304/2022 
– fcP, fiscal titular, o (a) Jair NaZarENo rodriGUEs liMa, matrícula 
nº:5960437/1, cargo:coordenador, setor/local de trabalho: dic, e como fis-
cal substituto, o(a) servidor(a) saNdra Maria NasciMENto dE aNdradE, 
matrícula nº: 5935624, cargo: assessora, setor/local de trabalho: GaPrEs.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
GUilHErME rElvas d’olivEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 782187
Portaria N° 372  de 07 de aBriL de 2022
aNÁLise PrÉVia
o PrEsidENtE da fUNdaÇÃo cUltUral do Estado do Pará/fcP, no 
uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela lei n° 5.322 
de 26 de julho de 1986, alterada pela lei n° 6.576, de 03 de setembro de 
2003, alterada pela lei n° 8.096, de 1° de janeiro de 2015, publicada no 
D.O.E. N° 32.798 de 01° de janeiro de 2015, fls 35, e pelo Decreto do Go-
vernador do Estado do Pará publicado no d.o.E. N° 32.789 de 1° de janeiro 
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de 2015 e no d.o.E. N° 3.311 de 19 de abril de 2016, coNsidEraNdo 
ainda, os temos constantes na lei n° 6.572/2003 e no decreto n° 847 de 
08 de janeiro de 2004, resolve:
art. 1º tornar público o resultado inicial da aNálisE PrÉvia Para HaBi-
litaÇÃo ao processo seletivo do ProGraMa EstadUal dE iNcENtivo 
À cUltUra – sEMEar 2022, conforme o dispositivo constante no item 
5.3 do Edital 001/2022.
art. 2º são considerados inicialmente habilitados os candidatos abaixo re-
lacionados, dispostos na seguinte ordem:
1. a) número de inscrição do projeto;
2. b) Nome do proponente, classificado por ordem alfabética.
1° Para fins de classificação dos projetos, foram estabelecidas as seguintes 
classes:
a) iNaBilitados – Projetos não elegíveis para o processo de avaliação, 
em decorrência da ausência de preenchimento dos requisitos objetivos re-
lativos à sua habilitação, conforme disposto no art. 15 do decreto nº 847, 
de 08 de janeiro de 2004; e
b) HaBilitados – Projetos elegíveis e submetidos ao processo de ava-
liação, em decorrência do total preenchimento aos requisitos objetivos 
relativos à sua habilitação, nos termos do art. 15 do decreto nº 847, de 
08 de janeiro de 2004.
2º conforme item 5.4. do Edital 001/2022-sEMEar, os considerados ina-
bilitados poderão oferecer impugnação ao resultado no prazo de 05 dias 
corridos após a publicação, a qual deverá ser apresentada exclusivamente 
através dos e-mails: semear@fcp.pa.gov.br ou semearfcp@gmail.com de-
vendo conter fundamentação e documentos que julgar necessários.

N° Proponente Projeto situação
538/2022 3d ProdUcoEs ltda PiNdUca, JaZZE E BaNda HaBilitado

024/2022 a filMs ProdUcoEs coNstrUiNdo fÉ - a HistÓria da BasÍli-
ca dE NaZarÉ HaBilitado

035/2022 a l dos saNtos ProdUÇÕEs E vENtos iv fEstival ENcoNtro das áGUas HaBilitado
282/2022 a l dos saNtos ProdUÇÕEs E vENtos fEstsol HaBilitado

355/2022 acadEMicos do saMBa UNidos dE 
tUcUrUÍ

dEsfilE acadEMicos do saMBa UNidos 
dE tUcUrUÍ 2023 HaBilitado

358/2022 adElaidE olivEira dE liMa PoNtEs ProJEto circUlar - 10 aNos circUlaNdo 
PElo cENtro HistÓrico dE BElÉM HaBilitado

362/2022 adElaidE olivEira dE liMa PoNtEs fEstival BaNZEiro iNaBilitado
472/2022 adEliNa cEcilia viEira dE olivEira sUraras do taPaJÓs HaBilitado
058/2022 adENilsoN PiNHEiro farias Mostra dE triBos iNdÍGENas HaBilitado
114/2022 adriaNa MorEira dE faria BoiUNa HaBilitado
560/2022 afoNso c l GalliNdo ProGraMa aMaZoNiaNdo iNaBilitado
102/2022 aila ProdUcoEs artisticas EirEli - ME fEstival MaNa HaBilitado
168/2022 aila ProdUcoEs artisticas EirEli - ME fEstival aMaZÔNia MaPPiNG - 7ª EdiÇÃo HaBilitado

297/2022 aillaN EvErtoN sErGio NasciMENto 
BarBosa MUsica Para coMUNidadE HaBilitado

111/2022 alaN da silva aNdradE iNEsQUEcÍvEl iNaBilitado
399/2022 alaN dEMEtrio tavarEs talENtos Pará 2023 HaBilitado
403/2022 alaN dEMEtrio tavarEs aMaZÔNia lUZ 2022 HaBilitado
068/2022 aldErlaN silva dE carvalHo fEstival dE MÚsica HaBilitado
107/2022 aldo alvEs dE sENa MEstrE aldo sENa - alBUM visUal 2023 HaBilitado
038/2022 alEssoN da silva Barros ZoNNa HoUsE sEssioNs iNaBilitado

390/2022 alEX costa alvEs GravaÇÃo do PriMEiro álBUM da BaNda 
tEvatrUM HaBilitado

085/2022 alEXaNdrE WillE saNtos Barros Efatá iNaBilitado
234/2022 alisoN MicHaEl tavarEs MENdEs ProJEto Novo olHar HaBilitado
475/2022 alisoN MicHaEl tavarEs MENdEs Novo HoriZoNtE HaBilitado
079/2022 allaN JosÉ MadEiro casiMiro sElo KiZoMBa iNaBilitado

096/2022 aMadEU fortEs alMEida corEs do Pará 2022 - rEGiÃo MEtroPoli-
taNa dE BElÉM HaBilitado

287/2022 aMaNda olivEira fErrEira casa saliNas HaBilitado
288/2022 aMaNda olivEira fErrEira fEstival sUNsEt HaBilitado

449/2022 aMaUrY raMalHo dE soUZa circUlaÇÃo dE sHoWs dE aMaUrY 
raMalHo HaBilitado

334/2022 aMPlicriativa ProdUÇÕEs ltda ME aMPliWEB #1 HaBilitado
103/2022 aNa cristiNa GoMEs dE soUZa tavarEs caNtos do lUar HaBilitado
123/2022 aNa cristiNa GoMEs dE soUZa tavarEs No MEsMo toM da NatUrEZa HaBilitado
137/2022 aNa lÍdia ZoNi riBEiro a HistÓria da MEliPoNicUltUra No Pará. HaBilitado
409/2022 aNa Maria da silva saNtos aÇaÍ dE Boca EM Boca HaBilitado

533/2022 aNa PaUla dE araUJo MoraEs soUl NatUral - cosMÉticos NatUrais, 
vEGaNos, NÃo tEstados EM aNiMais. HaBilitado

031/2022 aNa UNGEr acQUa caNcElado

275/2022 aNdErsoN costa dos saNtos fEstival MaraJoara das caNÇÕEs cUltU-
ra E EcoloGia iNaBilitado

276/2022 aNdErsoN costa dos saNtos circUito saMaUMa dE iNtEGraÇÃo 
cUltUral iNaBilitado

481/2022 aNdErsoN JosÉ favacHo dos saNtos- 
aNdsaNtos

colaB ParaENsE dE caPacitaÇÃo EM 
artEs visUais – ÔNiBUs GalEria HaBilitado

360/2022 aNdErsoN saNtos MoUra fEstival aPoENa 3 HaBilitado
184/2022 aNdrE saNtos MoNtEiro GraNdEs MaEstros da aMaZÔNia caNcElado

186/2022 aNdrE saNtos MoNtEiro caMiNHos da arQUEoloGia Na aMaZÔNia 
- caraJás HaBilitado

330/2022 aNdrE saNtos MoNtEiro UsiNa colaB dE Moda - icUÍ HaBilitado

384/2022 aNdrENNa scafi NoBrE da silva 3ª EdiÇÃo do ProJEto Praia acEssÍvEl 
Barra vElHa HaBilitado

370/2022 aNNa cristiNa olivEira GÓEs siQUEira 
caMPos fEstival laMBatEria aNo 6 HaBilitado

059/2022 aNtÔNio cÉsar PErEira da silva ElEctroBrEGa “diva do BrEGa” - dvd E 
tUrNÊ dE divUlGaÇÃo. HaBilitado

072/2022 aNtÔNio cÉsar PErEira da silva saMPlE off Pará MUsic - EdiÇÃo orGU-
lHo dE sEr ParaENsE HaBilitado

004/2022 aNtoNio fErNaNdo GraNGENsE rassY tEatro 24 Horas No ar. QUiNta EdiÇÃo HaBilitado

005/2022 aNtoNio fErNaNdo GraNGENsE rassY tEatro iNfaNtil PrEsENcial E livE HaBilitado

135/2022 artHUr cassiaNo costa dos saNtos 1º fEstival afro aMaZÔNico dE MÚsica 
NEGra HaBilitado

136/2022 artHUr EsPiNdola oriENtE vascoNcElos 
- oriENtE ProdUÇÕEs aMaZÔNia saMBa - Nova tEMPorada HaBilitado

158/2022 artHUr EsPiNdola oriENtE vascoNcElos 
- oriENtE ProdUÇÕEs

dvd virtUal artHUr EsPÍNdola + 
laNÇaMENto HaBilitado

151/2022 artHUr saMPaio rEdiG fEstival JaMBU BBQ- HaBilitado

349/2022 assoc dos MalHadorEs dE JUda da rUa 
coNc c 14 dE Marco

dEsfilE Escola dE saMBa XodÓ da 
NEGa 2023 iNaBilitado

156/2022 associaÇÃo acHiEvEMENt do Pará
o ProtaGoNisMo da EcoNoMia da cUltU-
ra Nas BasEs coMUNitárias Para JovENs 

,adUltos E artEsÃos da caPital
iNaBilitado

172/2022 associaÇÃo artÍstico cUltUral olHo 
d’áGUa

iN cordas - coNcErto-HoMENaGEM a 
sEBastiÃo taPaJÓs (EtaPa NortE) HaBilitado

045/2022 associaÇÃo carNavalEsca BolE-BolE GUaMáfrica: rEsistÊNcia PEla cUltUra HaBilitado

053/2022 associaÇÃo civil E cUltUral GrUPo 
folclÓrico Boi-BUMBá MalHadiNHo ENcoNtro MaraJoara dE Bois BUMBás HaBilitado

343/2022 associaÇÃo cUltUral aMaZÔNia iNdE-
PENdENtE

soNido vErÃo - MÚsica iNstrUMENtal & 
EXPEriMENtal Na Estrada HaBilitado

465/2022
associaÇÃo dos aMiGos do MUsEU 

MUNiciPal dE ParaUaPEBas HilMar HarrY 
KlUcK

caraJás aNcEstral – EdUcaÇÃo Patri-
MoNial Para o caMPo HaBilitado

524/2022
associaÇÃo dos aMiGos do MUsEU 

MUNiciPal dE ParaUaPEBas HilMar HarrY 
KlUcK

MUsEU iNtErativo HilMar HarrY KlUcK HaBilitado

464/2022 associaÇÃo filHos da tErra sEMEaNdo cUltUra: oficiNas E aÇÕEs 
cUltUrais da EcoPEdaGoGia caMPoNEsa iNaBilitado

551/2022 associaÇÃo folclÓrica E cUltUral 
coliBri dE oUtEiro fEstival dE Pássaros E BicHos do Pará HaBilitado

552/2022 associaÇÃo folclÓrica E cUltUral 
coliBri dE oUtEiro

Mostra cUltUral do PoNto dE cUltUra 
NiNHo coliBri dE oUtEiro HaBilitado

169/2022 associaÇÃo MUlticUltUral aMaZÔNia 
Mais fEstival aMaZÔNico do Miriti – fEstiM HaBilitado

474/2022 associaÇÃo MUlticUltUral aMaZÔNia 
Mais GÊNEro Miriti HaBilitado

131/2022 associaÇÃo MUsical da aMaZÔNia •XIII CAMPEONATO PARAENSE DE BANDAS 
E faNfarras HaBilitado

219/2022 associaÇÃo MUsical da aMaZÔNia
EsPEtácUlo MUsical raiNHas do BrEGa - 
o GraNdE ENcoNtro da MÚsica PoPUlar 

ParaENsE
HaBilitado

122/2022 aUrEo GiovaNi rodriGUEs GoUlart UM Palco Para todos os soNs - a ENEr-
Gia QUE vEM do Palco HaBilitado

258/2022 aUrEo GiovaNi rodriGUEs GoUlart UM Palco Para todos os soNs. a ENEr-
Gia QUE vEM do Palco HaBilitado

337/2022 aUriNo PiNdUca QUiriNo GoNÇalvEs PiNdUca - a fEsta do cariMBÓ (itiNEraN-
tE) #1 HaBilitado

413/2022 BárBara EMÍlia olivEira dE alMEida 
castro aME os aNiMais HaBilitado

415/2022 BárBara EMÍlia olivEira dE alMEida 
castro artE UrBaNa HaBilitado

563/2022 BarBara MÜllEr das NEvEs trÍadE florEs da aMaZÔNia - flor do 
UrUcUM, carirU E Ervas cHEirosas iNaBilitado

383/2022 BENEdita dilcilENE GoNÇalvEs PErEira stUdio daNÇa EM MoviMENto HaBilitado
062/2022 BErNardo diNiZ dos saNtos PErEs vErÃo PaidEGUa 2023 iNaBilitado
512/2022 Borari ProdUÇÕEs cUltUrais fEstival dos Botos No ÇairÉ HaBilitado
539/2022 Borari ProdUÇÕEs cUltUrais aUto dos Botos 2023 HaBilitado
353/2022 BraZ filHo aNGElo da silva No PÉ do BErriNal iNaBilitado
501/2022 BrENa da GaMa frEitas GravaÇÃo dE vidEocliPE - GaBriEl saNti HaBilitado
392/2022 BrENda caMara caldas JoNEs vEGa E os astroNaUtas (álBUM) HaBilitado
336/2022 BrENo soUsa dE olivEira fEstival traNsforMa #1 HaBilitado
435/2022 BrENo viNiciUs MariNHo PalHa MaGaZiNE Pará HaBilitado
514/2022 BrUNa aNGElica PErEira GUEdEs BrUNa BG (álBUM 2023) HaBilitado

352/2022 BrUNa sUElEN silva Barros Podcast cUriMBa, MEU filHo! o cariMBÓ 
UrBaNo dE icoaraci HaBilitado

402/2022 BrUNa sUElEN silva Barros alBÚM dE ciMa do rio MaGUari do 
GrUPo os falsos do cariMBÓ HaBilitado

482/2022 BrUNa vatUsa raiol dos saNtos fEstival iaBás (2023) HaBilitado
228/2022 BrUNo aNdErsoN soarEs rodriGUEs rEGGaEtoWN PÉ Na Estrada HaBilitado
470/2022 BrUNo MiraNda carvalHo vidEocliPEs E sHoW HENriQUE E GaBriEl iNaBilitado

070/2022 BrUNo WEslEY cUNHa saNtos alBUM do caNtor E coMPositor Para-
ENsE - BW Mc iNaBilitado

407/2022 caio aUGUsto virGoliNo aZEvEdo orácUlos - 2º álBUM BaNdo Masto-
doNtEs HaBilitado

253/2022 cairo EdUardo carvalHo BarrEto fEstival aMaZ 4.0 HaBilitado

213/2022 caMila cristiNa riBEiro alvEs 
93553005220

MÚsica dE coNcErto - PEQUENas E 
MÉdias forMaÇÕEs iNaBilitado

049/2022 caMila vidal MaUEs Bloco aUroras - fEira BorEal 11º 
EdiÇÃo HaBilitado

180/2022 carla BEZErra GoUvEa carvalHo caravaNa sUPEr PoP livE - NEW GENE-
ratioN iNaBilitado

307/2022 carla sUEli caBral da silva o MErcado do cHoro HaBilitado
003/2022 carlos HENriQUE costa MoNtEiro 5º ParaUaPEBas EM daNÇa HaBilitado
463/2022 carlos NilsoN Batista cHavEs Novo traBalHo dE NilsoN cHavEs iNaBilitado

171/2022 carlos WasHiNGtoN dE olivEira cosME 
04324456330

Mc sUPEr sHocK - BaNZo do Novo 
sÉcUlo HaBilitado

414/2022 carMEM EUNicE PENicHE dE olivEira MUlHEr dE cor 2023 HaBilitado

069/2022 caroliNE saNtos GoMEs o fEstival cUltUra tradicioNal dE 
oUrÉM HaBilitado

093/2022 cENtro artÍstico cUltUral BElÉM 
aMaZÔNia artEcidad(E)aNia: WEB EM MoviMENto HaBilitado
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105/2022 cENtro artÍstico cUltUral BElÉM 
aMaZÔNia Jaci E as criaNÇas da aMaZÔNia HaBilitado

154/2022 cENtro EdUcacioNal dE tEcNoloGia 
social da aMaZoNia - cEtEc fEstival cUltUral dE vErÃo arUcará HaBilitado

535/2022 cEZar Escocio dE faria alBUM aUdiovisUal HaBilitado

076/2022 cHarlEs d. t. do NasciMENto (BEatBoX 
ProdUÇÕEs) cH2 – staGE HaBilitado

126/2022 cHarlEs d. t. do NasciMENto (BEatBoX 
ProdUÇÕEs) tradicioNal fEira do Miriti (2023) HaBilitado

299/2022 cHarlEs rocHa farias fEstival dE folclorE dE BrEvEs HaBilitado
570/2022 cHristiENE PErEira fraNco QUarEsMa ProJEto corEs, soNs E sENsaÇÕEs iNaBilitado
356/2022 cia dE tEatro MadalENas rEliGarE: MEMÓrias aNcEstrais HaBilitado

531/2022 clUBE dE oficiais da Policia Militar 
do Pará fEstival dE MÚsica ParaENsE do coPM HaBilitado

408/2022 coM doMiNio ProdUcoEs ltda casa dE caBa HaBilitado

113/2022 coMPaNHia ParaENsE dE PErforMaNcE rios dE EsPEraNÇa - artE coNtra a 
covid 19 Na aMaZÔNia iNaBilitado

306/2022 cooaPriME 2ª EdiÇÃo da fEira: aÇaÍ, da cUltUra 
aliMENtar À BioEcoNoMia? HaBilitado

215/2022 crEUZUitE BarBora dE soUZa ProJEto MEraKi HaBilitado
088/2022 cUrUMiM oriGEM aMaZoNia vidEoasta Na aldEia iNaBilitado
087/2022 cUrUMiM oriGEM aMaZoNia EirEli ii EXPofai XiNGU iNaBilitado
339/2022 daN rodriGUEs Bordallo 2ª tEMPorada Estrada rEc #1 HaBilitado
340/2022 daN rodriGUEs Bordallo fEstival florEsta soNora - 4° EdiÇÃo HaBilitado

109/2022 daNiEllE dE soUZa cHavEs oUitÊ ir´raPÉ: PartEiras da trilHa 
doUrada HaBilitado

110/2022 daNiEllE dE soUZa cHavEs MUlHEr ciclica: a artE dE PartEJar E 
GiNEcoloGia NatUral aMaZÔNica HaBilitado

516/2022 daNiEllE filGUEiras volta ao Pará EM 40 dEstiNos - 1ª 
tEMPorada 2023 HaBilitado

523/2022 daNiEllE filGUEiras volta ao Pará EM 40 dEstiNos - 2ª 
tEMPorada 2023 HaBilitado

513/2022 daNilo MaNoEl vasQUEs Batista aroMa vErdE Nas ilHas HaBilitado
546/2022 daNilsoN tavarEs fEliX “dE sÃo caEtaNo À liBErdadE?” HaBilitado

565/2022 daNilsoN tavarEs fEliX MaEstro JEffiNHo alvEs, a MÚsica da 
MiNHa vida iNaBilitado

055/2022 darlaN da silva altEr do cHÃo - Paraiso aMaZÔNico HaBilitado

056/2022 david GErsoN tEiXEira soUZa alBUM do caNtor E coMPositor - lil 
david cf HaBilitado

009/2022 daYvid cristiaNo silva dE soUZa a crUZ E o GrÃo Pará HaBilitado

304/2022 daYvid cristiaNo silva dE soUZa os tEMPlários E o GrÃo Pará: a oUtra 
HistÓria HaBilitado

457/2022 dEiGiaNi cHaGas rodriGUEs fEstival dE MÚsica E PoEsia NaZarENa 
2022 HaBilitado

293/2022 dElclEY PErEira MacHado i Mostra “MarÉ iNstrUMENtal” iNaBilitado
416/2022 diEGo aQUiNo cavalcaNtE GoNÇalvEs aQNo HaBilitado
506/2022 dilsoN NÓBrEGa da silva Pará EcoaNdo fortE PElo MUNdo HaBilitado

200/2022 diNaBcarMoNa coMErcio E sErvico dE 
PUBlicidadE ltda MUlHErEs fortEs do NortE iNaBilitado

124/2022 dYoGo dE Paiva Maia fEstival iNtErNacioNal dE corais dE 
BElÉM iNaBilitado

373/2022 dYoGo dE Paiva Maia Mostra cUltUral EM caNtos do NortE HaBilitado
117/2022 E. s. W. dE MENEZEs EvENtos ÇairÉ 2022 - cUltUra Nativa dE altEr HaBilitado
199/2022 E. s. W. dE MENEZEs EvENtos dE PaPo coM a cUltUra HaBilitado
363/2022 EdiElsoN dE olivEira GoiaNo PassarEdo 2022 iNaBilitado
270/2022 EdiMar silva da costa EdiMar silva 20 aNos dE soM, lUZ E vida HaBilitado
010/2022 EdiNaldo dE olivEira Mata 5º fEst Pará JUNiNo - aNo v HaBilitado

032/2022 EdiNaldo dE olivEira Mata arraial do tUcUPÍ aNaNiN - o cÍrio 
PassoU Por aQUi. iNaBilitado

559/2022 EdiNÉa do carMo sMitH cariMBÓ Pra ENcaNtaria iNaBilitado
324/2022 EdsoN GoMEs BraNdÃo fEstival Mais artE EM toda PartE iNaBilitado

398/2022 EdUardo aUGUsto aZEvEdo rodriGUEs 
dE soUZa fEstival dE ciNEMa dE saliNas HaBilitado

374/2022 EdUardo MorEira rodriGUEs dE soUZa cÍrios HaBilitado

249/2022 EdUardo otávio fErrEira vascoNcElos traJEtÓrias - artE coNtEMPorÂNEa 
ParaENsE (1970-2022) HaBilitado

271/2022 EdUardo otávio fErrEira vascoNcElos iMaGENs soNoras: artEs visUais Na 
MÚsica ParaENsE HaBilitado

492/2022 EdUardo riBEiro dE alMEida JUNior PraMit 2023 iNaBilitado
430/2022 Edvar loPEs costa JÚNior vila 91 iNaBilitado
052/2022 ElaiNE aNdradE arrUda MastarEl HaBilitado

303/2022 EldEr MoNtEiro fErNaNdEs coNtraPosto - as caNÇÕEs dE EldEr 
EffE ( 25 aNos dE carrEira ) HaBilitado

313/2022 EldEr MoNtEiro fErNaNdEs EsPolEta clUBE - MÚsica E PatErNidadE iNaBilitado
240/2022 Elias carvalHo da costa MascUliNidadEs HaBilitado
412/2022 EliEltoN alvEs aMador MEi fEstival oUtros Nativos 4 HaBilitado

310/2022 EliZaBEtH NasciMENto dos saNtos ProdUÇÃo E laNÇaMENto do filME 
caBaNaGEM HaBilitado

206/2022 EriK Paiva loPEs fEstivErdE 2023 HaBilitado
047/2022 Escola dE daNÇas clara PiNto fida 29 HaBilitado

453/2022 EstEfaNE lorraNE do NasciMENto 
GalvÃo cariMBloco iNaBilitado

132/2022 EstÚdio odair MiNdEllo dEsÍGNio iNaBilitado
133/2022 EstÚdio odair MiNdEllo ods 2022/23 HaBilitado
260/2022 EvEraldo MoraEs cordEiro crUZEiriNHo MiriM HaBilitado
345/2022 EvErtoN tHiaGo olivEira araUJo EvErtoN Mc Nas Escolas HaBilitado
366/2022 EZEQUias fErrEira NasciMENto fEstival dE tEcNoBrEGa E aParElHaGEM HaBilitado
381/2022 EZEQUias fErrEira NasciMENto rÉvEilloN ParaENsE EM altEr do cHÃo iNaBilitado
411/2022 faBio cardoso saNtos tEatro No ParQUE HaBilitado

461/2022 fáBio PatrÍcio ErEMita fEitosa QUiNta do MEstrE E da sErEia iNaBilitado

420/2022 faBricio dE JEsUs lEal da costa 
65158512272 corEs, soNs E sENsaÇÕEs aNo iii HaBilitado

528/2022 faBricio dE JEsUs lEal da costa 
65158512272

Natal EM corEs, soNs E sENsaÇÕEs 2° 
EdiÇÃo HaBilitado

526/2022 faGNEr YaNoMaNi raMos GoMEs da silva Marcio MacEdo - ProJEto aUdiovisUal iNaBilitado
061/2022 fato ProdUÇÕEs artisticas EirEli MarroM, o MUsical - BElEM iNaBilitado

106/2022 fEliPE fiGUEirEdo dE caMPos riBEiro ZEca dE caMPos riBEiro: vida, MUsica 
E PoEsia HaBilitado

564/2022 fErNaNda fErrEira cHavEs circo liNdas florEs E ENcaNtos iNaBilitado

485/2022 fErNaNdo dE JEsUs GUrJÃo saMPaio NEto 
66450012234 BiENal das aMaZoNias - MaraBa iNaBilitado

511/2022 fErNaNdo dE JEsUs GUrJÃo saMPaio NEto 
66450012234 BiENal das aMaZoNias iNaBilitado

553/2022 fErNaNdo frEitas viEira X fEstival dE daNÇas Eva cHavEs iNaBilitado

300/2022 fivE filMEs & ProdUÇÕEs EirEli UMa lENda ParaENsE do rádio E da tv 
– ivo aMaral HaBilitado

302/2022 fivE filMEs & ProdUÇÕEs EirEli HUMor No Pará HaBilitado
066/2022 flávia PErEira dE olivEira GrUPo folclorico flor do GUaMá iNaBilitado

278/2022 florEsta UrBaNa aUdiovisUal E coMU-
Nicacao ltda vila sorriso do rocK HaBilitado

188/2022 foNsEca & PaEs ltda ME PaNEla aMaZÔNia - 2ª tEMPorada iNaBilitado
194/2022 foNsEca & PaEs ltda ME PaU & corda o cariMBÓ do MaraJÓ iNaBilitado

239/2022 fraNciElMa Maria assUNÇÃo Brito 1ª fEira dE artistas QUiloMBolas 
caladENsEs HaBilitado

395/2022 fraNcisco cardoso fEitosa MEstrE cHico Malta HaBilitado

183/2022 fraNcisco dE assis WEYl alBUQUErQUE 
costa

viii fEstival iNtErNacioNal dE ciNEMa 
do caEtÉ - ficca HaBilitado

217/2022 fraNcisco EMidio coNtENtE PErEira 
dos saNtos aMaZÔNia HaBilitado

157/2022 fraNcisco MaNoEl olivEira da silva o artista traNsforMista No sÃo JoÃo HaBilitado
224/2022 fraNcisco PaUlo da silva MiraNda Mostra aMaZoNia ciNEMa BrasilEiro caNcElado
225/2022 fraNcisco PaUlo da silva MiraNda filME loNGa-MEtraGEM rEBEca HaBilitado
496/2022 fraNcisco PaUlo da silva MiraNda PlataforMa aMaZÔNia PlaY HaBilitado

099/2022 fraNcisco PiNto MENdEs
PUBlicaÇÃo do livro sociEdadE raUl-
sEiXista dE BElÉM: UMa HistÓria coM 

rEfErÊNcia traNscENdENtal
iNaBilitado

218/2022 fraNcisco tavEira dE soUZa cÍrio MUsical dE MaraBá 2022 HaBilitado
290/2022 fraNcisco tiaGo GoMEs da costa o Pará viroU Moda HaBilitado
291/2022 fraNcisco tiaGo GoMEs da costa fáBrica dE soNHos HaBilitado
466/2022 fraNco E farNEsi ProdUÇÕEs ltda fEstival NarUa HaBilitado

265/2022 frEdErico GUilHErME saNtaNa da silva 
filHo artE fora da caiXa 2022 HaBilitado

266/2022 frEdErico GUilHErME saNtaNa da silva 
filHo vocÊ NÃo Para a MÚsica do Pará HaBilitado

471/2022 G2 sErviÇos dE ProdUÇÃo dE vÍdEo ltda o sEGrEdo dos Povos da florEsta - 1 HaBilitado

350/2022 GaBriEl diEtricH MacHoWsKi MartiNs raÍZEs latiNas - disco, livE E sitE / 
oficiNas HaBilitado

130/2022 GErsoN dE siQUEira dias JUNior 
88653684204 11º fEstival Psica iNaBilitado

152/2022 GEssica PaMEla dos Passos cardoso 
PENa soNs dE BElÉM HaBilitado

314/2022 GEssica PaMEla dos Passos cardoso 
PENa Moda MUsic HaBilitado

140/2022 GiBsoN Gil PadrÃo MassoUd fEstival aMaZÔNico dE GastroNoMia HaBilitado
148/2022 GiBsoN Gil PadrÃo MassoUd MPB fEstival BElÉM- HaBilitado
086/2022 GiovaNNi riBEiro dias la vEM HistÓria! - coNtos da florEsta HaBilitado
134/2022 GiovaNNi riBEiro dias EPisÓdio Piloto da sÉriE dE HaBilitado
333/2022 GisElE castro costa GoMEs UrGÊNcia E EMErGÊNcia. HaBilitado
021/2022 GlEBsoN dias dE soUZa 10 coNcUrso JUNiNo da tradiÇÃo HaBilitado

421/2022 GlENda rUBia dE castro alvEs fEstival coMidiNHa dE Praia - oitava 
EdiÇÃo HaBilitado

250/2022 GM MiraNda ME rUa 24 Horas 3º EdiÇÃo HaBilitado

120/2022 GrEMio rEcrEativo cUltUral E carNava-
lEsco dEiXa falar dEsfilE dE carNaval 2023 HaBilitado

143/2022 GrUPo dE tEatro PalHa MUsical do caNcioNEiro da aMaZÔNia 
NilsoN cHavEs “tEMPodEstiNo” HaBilitado

022/2022 GUstavo saBoia dE olivEira a NavE do Et HaBilitado
434/2022 GUstavo silva loUrEiro GodiNHo a traMa do aNJo HaBilitado
436/2022 GUstavo silva loUrEiro GodiNHo cHEGadas HaBilitado
235/2022 HaNs caMarGo varGas MaGNo E silva ProJEto MÚsica Para todos HaBilitado
236/2022 HaNs caMarGo varGas MaGNo E silva ProJEto JaNEla MUsical HaBilitado
508/2022 HENriQUE Barros dos saNtos NEto fortalEcE coNcErt iNaBilitado
509/2022 HENriQUE Barros dos saNtos NEto BailE fortalEcE iNaBilitado
405/2022 HEraldo MEira rEatEGUi rocK Na PraÇa HaBilitado
279/2022 HEvErtoN lUiZ do aMaral MoraEs os ProdUtorEs / o rEi da BroadWaY HaBilitado
562/2022 HEvErtoN lUiZ do aMaral MoraEs aBraKadaBra - a rEiNvENcao do circo iNaBilitado
211/2022 HUGo aNdrEY siQUEira dE Brito álBUM MUsical sPEll iNaBilitado

077/2022 HUMBErto carvalHo da silva alBUM visUal E sHoW dE laNÇaMENto da 
BaNda MaNatiNs - 2023 HaBilitaÇÃo

220/2022 iara MoNica coUtiNHo dE olivEira UM voo PElo Pará HaBilitado
177/2022 iGor MoUra da silva tEatro ParaENsE Nas ilHas HaBilitado

204/2022 ilZa carla favaro dE liMa
forMaÇÃo dE aGENtEs cUltUrais E 

ProMoÇÃo dE atividadEs Para a casa dE 
MEMÓria traNsXiNGU.

HaBilitado

192/2022 iNÊs soUsa fErNaNdEs iNEsita - álBUM E vidEocliPEs HaBilitado

321/2022 iNstitUto carvalHos da JUstica - icJ
ProJEto rEdE viva ProtEGE Brasil 

EdiÇÃo rEGiÃo dE iNtEGraÇÃo BaiXo 
aMaZoNas- Pará.

HaBilitado

325/2022 iNstitUto carvalHos da JUstica - icJ
ProJEto rEdE viva ProtEGE Brasil 
EdiÇÃo rEGiÃo dE iNtEGraÇÃo do 

XiNGU- Pará.
HaBilitado



diário oficial Nº 34.925   67Quinta-feira, 07 DE ABRIL DE 2022

028/2022 iNstitUto cUltUral aMaZoNia do 
aMaNHa ProJEto PiPas 2023 HaBilitado

029/2022 iNstitUto cUltUral aMaZoNia do 
aMaNHa GastroNoMia do aMaNHÃ 2023 HaBilitado

006/2022 iNstitUto cUltUral NaGÔ afro-Bra-
silEiro

fEstival: todas corEs E saBorEs - tUa, 
MiNHa, Nossa crENÇa HaBilitado

525/2022 iNstitUto da aMaZÔNia filHos da tErra 
- a Marca do folclorE ParaENsE

MUsEU folclÓrico da aMaZÔNia: EXPosi-
ÇÃo itiNEraNtE dE cUltUra PoPUlar HaBilitado

554/2022 iNstitUto PEdra PiNtada dE artE E 
cUltUra tHE cavE filM fEstival iNaBilitado

504/2022 iNstitUto tErritÓrio das artEs ciNEaltEr 2022 HaBilitado

084/2022 iNstitUto XiNGU

iv fEsta litErária iNtErNacioNal do 
XiNGU: a litEratUra iNfaNto JUvENil 

coMo iNstrUMENto dE iNclUsÃo: dEs-
coNtrUiNdo PrEcoNcEitos E aBriNdo 

Novos caMiNHos

iNaBilitado

488/2022 ioNEtE silvEira GaMa soNGBooK - doNa oNEtE HaBilitado
543/2022 ioNEtE silvEira GaMa ENcoNtros PoPUlarEs HaBilitado

318/2022 iPPcs

da aNtiGa BElÉM Mairi á BaiXada 
riBEiriNHa do tUcUNdUBa: PatriMÔNio 

HistÓrico cUltUral E forMaÇÕEs coMU-
Nitárias Na tErra firME.

iNaBilitado

063/2022 iraN Márcio liMa da coNcEiÇÃo 1° fEstival JUNiNo JEca dos caraJás HaBilitado
274/2022 isaac JEaN NoroNHa sErrÃo Era UMa vEZ EM UM Bar! HaBilitado
522/2022 isaBEla dE Brito liMa as MarGENs HaBilitado

040/2022 israEl aNdradE olivEira álBUM MUsical o cÉU ao sEU lado - 
sUPErsElf iNaBilitado

534/2022 italo adriaNo MoraEs dE frEitas MUsEU virtUal 3d - BasÍlica saNtUário 
Nossa sENHora dE NaZarÉ HaBilitado

569/2022 italo adriaNo MoraEs dE frEitas JoGo diGital - caiPora E os rios 
adorMEcidos HaBilitado

261/2022 iUri araGao cUNHa fEstival dE HUMor PlaNtE sorrisos HaBilitado
262/2022 iUri araGao cUNHa BatUKEMos HaBilitado
540/2022 ivaNdro sÉrGio farias sarMENto KolofÉ: cUltUra, MÚsica E áUdio #2 HaBilitado

227/2022 ivaNir EstEr dE olivEira GosMEs Garcia
rEtratos, lEMBraNÇas E MEMÓrias: 

aMostra aUdiovisUal do PatriMoNio 
HistÓrico da traNsXiNGU.

HaBilitado

327/2022 iZaBElla PaNtoJa rocHa altEr EGo HaBilitado

517/2022 JacQUEliNE KEli dE MiraNda carvalHo aMaZÔNia MaPPiNG - EdiÇÃo BElÉM 
407 aNos HaBilitado

201/2022 JaMEsoN frEitas dE MacEdo BrEGa Pai d’ÉGUa BElÉM HaBilitado
315/2022 JaNaiNa rEis PiNHEiro NÃo PErdE a fÉ HaBilitado
441/2022 JasMiNa soUZa da costa GUitarrada Brasil HaBilitado
127/2022 JaYME JosÉ PoNtEs NEto dia d fEstival itiNEraNtE 2023 iNaBilitado

264/2022 JEaNE Paola BraGa dE frEitas fEstival do folclorE MaraJoara Na 
vENEZa, i EdiÇÃo HaBilitado

242/2022 JEffErsoN ENcaNtada do BrEGa 2 HaBilitado
505/2022 JEffErsoN aNdricK MoraEs da silva aMaZÔNia soNora HaBilitado
298/2022 JENNiNGs & JENNiNGs ltda coZiNHa taPaJÓs 2022 iNaBilitado

182/2022 JEssica dE MENdoNÇa alvEs Mota ava aMaZoNia - fEstival iNtErNacioNal 
dE ciNEMa iNdiGENa da aMaZoNia iNaBilitado

567/2022 JHoNatHaN UrBaNo corrEa UrB4No (álBUM) HaBilitado
173/2022 JoaNNa GWENdolYN dENHolM aParElHo diGital - 2a. tEMPorada HaBilitado

520/2022 JoaNNa sara raBElo saraiva 
00674350251 MElÉ fEstival HaBilitado

527/2022 JoaNNa sara raBElo saraiva 
00674350251 JoKEr - fEstival dE EsQUEtEs do Pará HaBilitado

317/2022 Joao carlos araUJo dE aNdradE fEstival MUsica Para todos 2.0 HaBilitado
346/2022 Joao GUilHErME dE liMa dEsfilE Escola dE saMBa MatiNHa 2023 HaBilitado
469/2022 Joao PaUlo Bosco saraUs dE vErÃo iNdEfErido
489/2022 Joao PaUlo Bosco fafá EM BElÉM - tUrisMo HaBilitado

164/2022 JoÃo PaUlo cavalcaNtE PiNHEiro BailE do MEstrE cUPiJÓ - livE EXPE-
riÊNcia iNaBilitado

027/2022 JoaQUiM alvEs frEitas dE PaUla KiM 
frEitas KiM frEitas - saMBa dE MEstrE HaBilitado

014/2022 JoaQUiM farias MarQUEs a sacada do KiM 2022 caNcElado

515/2022 JoaQUiM rafaEl Barros do rosario altasBatalHa sEMEar: difUNdiNdo 
HiP-HoP traNsXiNGU HaBilitado

044/2022 JoEllE WatriN MEsQUita 83241558215 Elas No coMaNdo - EdiÇÃo Pará 
adENtro HaBilitado

170/2022 JoEllE WatriN MEsQUita 83241558215 fEstival MEU BB itiNEraNtE – EdiÇÃo 
Pará HaBilitado

002/2022 JoElMa KláUdia carvalHo PiNto 
85496600278

viii fEstival caNÇÃo da traNsaMa-
ZÔNica HaBilitado

011/2022 JoElMa KláUdia carvalHo PiNto 
85496600278 fEcaNt coMUNidadE HaBilitado

222/2022 JoHNataN rYdEr Barata dE soUsa sEJaM BEM viNdos iNaBilitado
231/2022 JoHNataN rYdEr Barata dE soUsa tElas EM MoviMENto iNaBilitado
104/2022 JoisE PiNHEiro silva PErEira Xiii Natal ENcaNtado - 2022 HaBilitado
116/2022 JoNNY raBElo dos saNtos BatalHa dE sÃo Brás itiNEraNtE 2023 HaBilitado
245/2022 JorGE aUGUsto fiGUEirEdo MoraEs MEU lUGar, MiNHa oriGEM, MiNHa tErra HaBilitado

361/2022 JorGE aUGUsto saNtos das MErcÊs MEMÓrias da ProMEssa E do fiM do 
MUNdo HaBilitado

467/2022 JorGE tEXEira soarEs NEto coMBU coNEctado 2.0 HaBilitado
357/2022 JorGE torrEs roMaNHolY fErrEira fEstival saMBalaio 2023 HaBilitado
359/2022 JorGE torrEs roMaNHolY fErrEira HYPNotica MUsic fEstival 2023 HaBilitado

375/2022 JosÉ ailtoN dE carvalHo arNaUd Na Estrada coM claUstro: UM PalHaÇo 
aNdarilHo PEla aMaZÔNia iNaBilitado

198/2022 JosE aNtoNio dias dE soUsa ProJEto: a cUltUra da PalMEira vai 
a fEira iNaBilitado

292/2022 JosÉ GEraldo XaviEr dE sENa “MUsical iNfaNtil a laGoa dos BicHos – 
o sUMiÇo do saPo sassá” HaBilitado

498/2022 JosÉ HENriQUE da silva aNdradE Mostra dE tEatro do Pará - aNo 2022 HaBilitado

075/2022 JosÉ lUcas MaUÉs NEvEs
¡avaNtE! – coNfErENcia dE artE E 

cUltUra latiNo aMaZÔNica (fEstival 
dE MÚsica)

iNaBilitado

451/2022 JosÉ lUcas MaUÉs NEvEs
¡avaNtE! – coNfErENcia dE artE E cUl-
tUra latiNo aMaZÔNica (coNfErÊNcia E 

fEira GastroNÔMica)
iNaBilitado

255/2022 JosE Maria fErrEira da silva BiBliotEca itiNEraNtE lEitUra EM 
MoviMENto iNaBilitado

394/2022 JosÉ PEdro Bastos cavalEro Pará livE 2023 HaBilitado
458/2022 JosÉ PEdro Bastos cavalEro PaPo Pai d’ÉGUa 2023 HaBilitado

037/2022 JosÉ roBErto aGUiar tEiXEira rUMo ao MUNdo ENcaNtado da 
aMaZÔNia HaBilitado

041/2022 JosÉ roBErto aGUiar tEiXEira EsPEtácUlo ciraNda dE risos HaBilitado

326/2022 JosÉ WarissoN da silva frEitas MÚsica E cUltUra PErifÉrica: os soNs 
QUE vEM da aMaZÔNia iNaBilitado

043/2022 JUaN carlos silva da silva MalacorE oriGiNs iNaBilitado
071/2022 JUliaNa silva fraNco a Hora É, do PaGodE das MENiNas HaBilitado

507/2022 JUlio cEZar rodriGUEs Patricio Há 22 aNos EssE É o Nosso toM o saMBa 
QUE vEM da aMaZÔNia HaBilitado

207/2022 JÚNia GoNÇalvEs saNtiaGo artE clássica Nas Escolas HaBilitado

057/2022 JUraNdir MoNtEiro dos saNtos “todas MUlHErEs – crEUZa GoMEs cElE-
Bra 50 aNos dE carrEira coM alBUM” HaBilitado

112/2022 KadMiEl Pacifico da costa rallY MUsical - MUsica itiNEraNtE iNaBilitado

494/2022 KaiaPo ProdUcoEs artisticas, foNoGra-
ficas E PUBlicidadE EirEli 100 aNos dE ModErNisMo No Pará HaBilitado

532/2022 KaiaPo ProdUcoEs artisticas, foNoGra-
ficas E PUBlicidadE EirEli dEvoÇÃo HaBilitado

341/2022 KaMara KÓ fotoGrafais ltda ME ProJEto circUlar caMPiNa / cidadE 
vElHa 2016 iNaBilitado

342/2022 KaMara KÓ fotoGrafais ltda ME olHos dE vEr … PENsaMENto, MEMÓria 
E PatriMÔNio HaBilitado

272/2022 KEviN YaN soUZa dE alBUQUErQUE Ela vEM as 4 HaBilitado
294/2022 laisa MariE dE soUsa GoMEs Pássaro JUNiNo PEQUENo GUará HaBilitado
295/2022 laisa MariE dE soUsa GoMEs Na PoNta dos PÉs HaBilitado
065/2022 larissa carvalHo lEitE larissa lEitE - álBUM E circUlÇÃo HaBilitado

190/2022 laUro Gil dE soUsa NEto EsPEtácUlo dE tEatro MUsical “aMor 
EM vErMElHo” HaBilitado

067/2022 laYsE silva rodriGUEs laYsE & os siNcEros HaBilitado
019/2022 lEaNdro PaUlo rassY soUsa iNfaNtil Na PraÇa HaBilitado

301/2022 lEaNdro PaUlo rassY soUsa oficiNas dE atividadEs dE ProdUÇÃo 
cÊNica. HaBilitado

389/2022 lEilaNE doMitila soUsa dE vascoNcElos fEMia - fEstival dE MÚsica iNdÍGENa da 
aMaZÔNia HaBilitado

259/2022 lENdl alvEs dE olivEira storM ovEr Pará toUr 2023 HaBilitado
181/2022 lEoNardo aUGUsto BarBosa foNsEca saMPlEados PElos iNtEriorEs 2 HaBilitado
254/2022 lEoNardo aUGUsto BarBosa foNsEca MUlEKE do trEME - o filME HaBilitado
080/2022 lEoNardo dE olivEira cHavEs JoaNa MartE - alBUM circUlaÇÃo 2023 HaBilitado

376/2022 lEoNardo MatEUs PrataGY PiNto caQUiado: álBUM-colEtÂNEa E filME-Ma-
NifEsto dE Novos artistas ParaENsEs iNaBilitado

257/2022 lEtÍcia HElEN olivEira PoNtE Elora HaBilitado

129/2022 lia soPHia fErrEira dE olivEira PoÉtica do iMaGiNário aMaZÔNico - 
PEsQUisa, vivÊNcia E álBUM-filME HaBilitado

189/2022 lia soPHia fErrEira dE olivEira icaMiaBas traNsModErNas - álBUM 
filME HaBilitado

230/2022 licMaB - liGa cUltUral dE MaraBa 35º fEstEJo JUNiNo dE MaraBá iNaBilitado

426/2022 liGa iNdEPENdENtE das Escolas dE 
saMBa dE

dEsfilEs das Escolas dE saMBa dE 
tUcUrUÍ 2023 - HaBilitado

316/2022 liGa iNdEPENdENtE das Escolas dE 
saMBa dE caMEtá

dEsfilE das Escolas dE saMBa filiadas 
a liEsc iNaBilitado

427/2022 liGa iNdEPENdENtE das Escolas dE 
saMBa dE tUcUrUÍ

dEsfilE das Escolas dE saMBa dE tUcU-
rUÍ 2023 - PartE 2 HaBilitado

125/2022 lorENa Morais rEis sEis PÉtalas HaBilitado

545/2022 lorENNa dE MElo E silva MEsQUita PrÉ-ProdUÇÃo do loNGa-MEtraGEM 
áGUa dE Mortas HaBilitado

548/2022 lorENNa dE MElo E silva MEsQUita ProdUÇÃo do loNGa-MEtraGEM áGUa 
dE Mortas HaBilitado

241/2022 lUcas da costa MoraEs Por todo o Pará iNaBilitado
530/2022 lUcas loUrENÇo Escocio dE faria vidEoartE iNclUsivo HaBilitado

193/2022 lUcas PaNtoJa dos saNtos alBUM faNtZlUcas E sHoW dE laNÇa-
MENto iNaBilitado

377/2022 lUciaNa cHErr riBEiro cordÃo do Galo - 15 aNos caNcElado
448/2022 lUciaNa cHErr riBEiro cordÃo do Galo - 15 aNos HaBilitado

185/2022 lUciaNa MoNtEiro diNiZ

rEsGatE dE daNÇas rEGioNais: a 
iMPortÂNcia do lUNdU, siriá, daNÇa do 
vaQUEiro E MaÇariQUiNHo Na HistÓria 

do Povo ParaENsE

HaBilitado

397/2022 lUciaNa MoNtEiro diNiZ

o tEatro Para todos – PartE das 
lENdas ParENEsE Nos Palcos. Para o 

ENcaNto dE todos lá vEM o UiraPUrU, o 
cUrUPira E a MatiNta PErEira.

HaBilitado

445/2022 lUciEtE Bastos dE araUJo MÚsica Pra vocÊs HaBilitado
455/2022 lUciEtE Bastos dE araUJo o soNHo coNtiNUa - BaNda saYoNara HaBilitado
012/2022 lUcilÉia dos aNJos dias tEatro Nas áGUas HaBilitado
023/2022 lUciMar da costa viNaGrE ProJEto PaidEGUa caNcElado
244/2022 lUciMar da costa viNaGrE Pai dEGUa iNdEfErido

020/2022 lUcivaldo iPiraNGa vEiGa MartiNs o aUto dE aNaNiNdEUa - cortEJo cUltU-
ral da trUPE flor dE lYZ HaBilitado

050/2022 lUcivaldo iPiraNGa vEiGa MartiNs a casa ENcaNtada dE PaPai NoEl - “a 
MaGia do Natal EM aNaNiN” iNaBilitado

372/2022 lUcYaN MEirElEs costa os laMBadEiros do trovÃo HaBilitado
196/2022 lUiZ cláUdio dos aNJos dEsiGN.coM cUltUral: UM iNaBilitado
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378/2022 lUiZ cláUdio MartiNs NEGrÃo
fEstival dE HistÓrias EM QUadriNHos 
E cUltUra PoP da aMaZÔNia - aMaZÔNia 

coMicoN 2022
HaBilitado

100/2022 lUiZ ENriQUE di PaUla rEGo KiKito 2023 HaBilitado
388/2022 lUiZ Maria dE JEsUs soarEs JÚNior raBEca BraGaNtiNa - MarUJada E lUÊ HaBilitado
369/2022 lUiZa GaBriEla florENZaNo GUErrEiro itÃ HaBilitado
371/2022 lUiZa GaBriEla florENZaNo GUErrEiro sErEia iNaBilitado
308/2022 MaÍra MENdEs rocHa GoMEs Mc ira - flor NEGra iNaBilitado

379/2022 MalENNa cliEr fErrEira farias docUMENtaNdo HistÓrias: QUadrilHas 
folclÓricas dE faro-Pa HaBilitado

380/2022 MalENNa cliEr fErrEira farias docUMENtaNdo HistÓrias: rEZadorEs 
das alMas dE faro-Pa HaBilitado

141/2022 MalU cavallEiro dE MacEdo GUEdElHa 
00707736293

MalU GUEdElHa - aMaZÔNia Na BEira 
da lÍNGUa, rEMaNso E alvoroÇo dE UM 

coraÇÃo sEMPrE rio
HaBilitado

073/2022 MarcEl coUtiNHo BarrEtto BUdoKaos coNEctado HaBilitado
439/2022 MarcEl riBEiro dE arÊdE cartoGrafia do cariMBÓ HaBilitado
280/2022 MarcEllE aBiNadEr EP laBiBE HaBilitado
281/2022 MarcEllE aBiNadEr tUrNÊ laBiBE HaBilitado

203/2022 MarcElo aNtoNio fErNaNdEs i EGUa - ENcoNtro dE GUitarristas da 
aMaZoNia iNaBilitado

221/2022 MarcElo daMaso dE araUJo sElEtivas sE rasGUM aMaZÔNia HaBilitado
387/2022 Marcio cUNHa alvEs da cUNHa JaMBlUEs rocK fEstival. HaBilitado

431/2022 Marco aNtÔNio MoNtEiro GUrJÃo circUlaÇÃo dE laNÇaMENto do dvd- as 
Portas do MEU coraÇÃo HaBilitado

246/2022 Marcos aNtoNio GoNÇalvEs Bastos Para NÃo EsQUEcEr: MaraJÓ HaBilitado
247/2022 Marcos aNtoNio GoNÇalvEs Bastos fEira MEdicilaNd HaBilitado
233/2022 Marcos HErMEs BarBoZa da silva docUMENtário MÚsica da aMaZÔNia HaBilitado
500/2022 Marcos HErMEs BarBoZa da silva livro MÚsica da aMaZÔNia HaBilitado

036/2022 Marcos NaZarENo JorGE alvEs PaU-dE-MoQUÉM. UMa coZiNHa socio-
cUltUral HaBilitado

095/2022 Marcos NUNEs dos saNtos NEto Marcos MadErito - fora do NorMal HaBilitado
210/2022 Marcos viNÍciUs rEGo BarBosa aMaZoN triad art EXPositioN BElÉM iNaBilitado

223/2022 Marcos viNÍciUs rEGo BarBosa aMaZoN trÍadE art EXPositioNs itiNE-
rÂNcia EM sP iNaBilitado

256/2022 MarcUs afoNso saNtos da silva BiBliotEca itiNEraNtE lEr Pra vocÊ iNaBilitado

051/2022 MarGarida do EsPÍrito saNto cUNHa 
Gordo

MEstrE vEtiNHo: HistÓrias E EstÓrias 
Para caNtar HaBilitado

417/2022 Maria dE fátiMa fafa dE BElEM PalHa dE 
fiGUEirEdo ProdUÇÕEs artÍsticas varaNda dE NaZarÉ 2022 HaBilitado

425/2022 Maria dE fátiMa fafa dE BElEM PalHa dE 
fiGUEirEdo ProdUÇÕEs artÍsticas tv varaNda HaBilitado

209/2022 Maria dE NaZarÉ GoMEs JardiNa vEM Pra roda vEM! iNaBilitado

175/2022 Maria JosÉ soUZa liMa Na Estrada - circUlaÇÃo dE sHoWs da 
caNtora Maria MariaNE HaBilitado

499/2022 Maria oliNa lEMos da silva ProJEto “o MENiNo saBidiNHo” HaBilitado
462/2022 MariaNa fiGUEirEdo PErEira fafá EM BElÉM - cUltUra ParaENsE iNaBilitado
468/2022 MariaNa fiGUEirEdo PErEira fafá EM BElÉM - MÚsica iNaBilitado
446/2022 MariZa BarBosa triNdadE MariZa BlacK: PElas ÀGUas do saMBa. iNaBilitado
365/2022 MarlENa PiNHEiro soarEs fEstival dos rios coMUNidadEs HaBilitado
368/2022 MarlENa PiNHEiro soarEs fEstival dos rios tErcEira EdiÇÃo HaBilitado

054/2022 MarloN MoNtEiro saNtaNa rEciclart - arrastÃo cUltUral do 
MalHadiNHo iNaBilitado

039/2022 MatEUs da costa lEal filHo circUito cUltUral altErNativo BElÉM 
2022 HaBilitado

438/2022 MaUrÍcio foNtEs do valE lUaU diBoa iNaBilitado
444/2022 MaUrÍcio foNtEs do valE lUaU WEB 2022 iNaBilitado
556/2022 MaX JosÉ NasciMENto alviM Eldorado BEats HaBilitado
277/2022 MaX WENdY costa rodriGUEs MaraPaNiM, tradiÇÃo E cUltUra iNaBilitado

161/2022 MaYara GoNÇalvEs liMa ii fEstival EXPEriMENtal dE daNÇa 
ParaENsE iNaBilitado

443/2022 MaYara rENÉE da rocHa coiMBra ProJEto floraMÖr - alBUM EsPEraNÇar HaBilitado
082/2022 MBÓia ProdUÇÕEs & tal BotoYola MocoroNGo 2022 HaBilitado
153/2022 MBÓia ProdUÇÕEs & tal as aMaZoNas do taPaJÓs 2022 HaBilitado
030/2022 MElQUiadEs JUstiNiaNo da silva ProJEto cUltUral - cÍrio das artEs HaBilitado

108/2022 MElQUiadEs JUstiNiaNo da silva ProJEto cUltUral/2022 sEMEaNdo artEs 
Para o Povo MaraBaENsE. HaBilitado

001/2022 MEssildo dE NaZarE corrEa fEstival cUltUral “Nos trilHos do 
trEM” HaBilitado

018/2022 MEssildo dE NaZarE corrEa a faNtástica EXPEdiÇÃo PEla iNdÚstria 
do MoviMENto JUNiNo HaBilitado

480/2022 MicHEl MartiNs rodriGUEs fEstival aMaZÔNia JUNiNa (2023) HaBilitado
561/2022 MicHEl MartiNs rodriGUEs fEstival dE vErÃo MosQUEiro (2023) HaBilitado
328/2022 MilENE cardoso MassoUd ciNEMa Na Estrada HaBilitado
150/2022 MilK ProdUÇÕEs PrÊMio aMaZÔNia dE MÚsica HaBilitado
174/2022 MilK ProdUÇÕEs saMBa dos coMPositorEs HaBilitado
476/2022 Moara NEvEs coNcEiÇÃo circUito raNGo dE fEira BElÉM (2023) HaBilitado
479/2022 Moara NEvEs coNcEiÇÃo fEstival acEita (2023) HaBilitado
013/2022 MoiZÉs frEirE soarEs ProMUisc JaZZ fEstival aNo i iNaBilitado
487/2022 MÔNica alMEida tENÓrio MEMorial diGital do fUtEBol ParaENsE HaBilitado
529/2022 MÔNica alMEida tENÓrio EstÚdio diBoa fEstival HaBilitado

558/2022 MtJ ProdUtora E Editora dE livros E 
MUsica ltda árvorE da vida HaBilitado

060/2022 MZ caraMEZ dE castro ME aMaZÔNia fidoc fEstival PaN-aMaZÔNi-
co dE ciNEMa 8ª EdiÇÃo 2022 HaBilitado

214/2022 MZ caraMEZ dE castro ME saBErEs da florEsta HaBilitado
097/2022 NaiEME dE cassia silva dos rEis NaiEME - altar 2022 HaBilitado
566/2022 NarJara laMEira olivEira virada cUltUral 2022 iNaBilitado

502/2022 Natalia Priscila rodriGUEs do Nas-
ciMENto PrÊMio da MÚsica ParaENsE HaBilitado

048/2022 Natália stEfaNi BarBosa liMa da crUZ taBaZiNE iNaBilitado

400/2022 NataNaEl MaGNo tENorio Nas ENtraNHas do solEdadE HaBilitado
401/2022 NataNaEl MaGNo tENorio corEoBriGUE HaBilitado
237/2022 NatHália castro vEiGa álBUM rEfÉM iNaBilitado
323/2022 NatHália castro vEiGa álBUM vivÊNcia iNaBilitado

248/2022 NElsoN carlos BorGEs as PastoriNHas dE aNaNiN - o aUto dE 
Natal dE aNaNiNdEUa HaBilitado

167/2022 NicolE da silva dias Nic dias - 2º alBUM HaBilitado

178/2022 NilZa cristiNa da silva crUZ
MEMÓrias da ditadUra No iNtErior 
ParaENsE: as voZEs fEMiNiNas QUE 

EcoaM EM cUrUÇá
iNdEfErido

118/2022 olavo dE olivEira NasciMENto stEaMY froGs aPrEsENta: visaJ HaBilitado
490/2022 oliMPio dUartE failacHE filHo caNtos dE BElÉM HaBilitado
367/2022 olivio rafaEl fErrEira da silva Natal ilUMiNa HaBilitado

354/2022 oMf sErviÇos E ProdUÇÕEs cUltUrais 
ltda ME Ecco fEst vErÃo do Pará iNaBilitado

007/2022 oscar Gil lisBoa JUNior rÍtMos daNcE PaPa-cHiBÉ HaBilitado
251/2022 otacio rUY NUNEs das NEvEs ProJEto saUatá iNaBilitado
252/2022 otacio rUY NUNEs das NEvEs ProJEto MBi’ara iNaBilitado

142/2022 otávio saloMÃo HaBiB daNtas coraÇÃo dE MadEira - a HistÓria do 
violÃo – saloMÃo HaBiB HaBilitado

493/2022 PaJE PatU aNU ProdUcoEs voZEs do rio iNaBilitado

491/2022 PaJE PatU aNU ProdUcoEs ciNEMatoGra-
ficas, cUltUrais E tUristicas EirEli GoEldi - UMa JorNada aMaZÔNica iNaBilitado

332/2022 PaMEla iris da silva frEitas iris dasElva: trÊs Marias E as áGUas 
dEssE rio iNaBilitado

519/2022 PassariNHo UrBaNo 4º fEstival rio oUricUri - MÚsica, artE 
E sUstENtaBilidadE HaBilitado

521/2022 PassariNHo UrBaNo ProJEto cUltUra EM MoviMENto HaBilitado
364/2022 PatrÍcia dE olivEira caMisÃo a faBUlosa casa do PaPai NoEl HaBilitado
454/2022 Patricia tatiaNE soUZa costa caravaNa cUltUral HaBilitado
456/2022 Patricia tatiaNE soUZa costa ProJEto caMalEÕEs HaBilitado
197/2022 PaUla sUElEN GUiMarÃEs liMa Bloco KalaNGo 2023 HaBilitado

406/2022 PaUlo cEsar dE MoraEs liMa BlacKoUt – rocK N roll do Pará Para 
o Brasil 2023 iNaBilitado

311/2022 PaUlo da silva rEis MiNEraNdo talENtos -PalEstra aUla 
calNi HaBilitado

312/2022 PaUlo da silva rEis MiNEraNdo talENtos PalEstra aUla 2022 HaBilitado
536/2022 PaUlo NEY NEvEs dUartE o sEGrEdo dos caMPEÕEs HaBilitado

452/2022 PaUlo roBErto da silva PiNto dEsfilE Escola dE saMBa EMBaiXada do 
iMPÉrio PEdrEirENsE 2023 HaBilitado

033/2022 PaUlo sErGio lavarEda MEdEiros Baiacool JaZZ fEstival 2022 HaBilitado
034/2022 PaUlo sErGio lavarEda MEdEiros Baiacool BlUEs rocK E rEGGaE 2022 HaBilitado
460/2022 PaUlo vitor liNo dE olivEira 1º fEstival Bio-daNÇa Pará iNaBilitado
078/2022 PEdro HENriQUE alvEs villaNUEva fEstival tiPiti HaBilitado
497/2022 PEdro MartiNs cHavEs NEto QUaNdo a NoitE cai #1 HaBilitado
437/2022 PEJU ProdUÇÕEs EirEli MarcaNtEs HaBilitado
440/2022 PEJU ProdUÇÕEs EirEli o clássico da aMaZÔNia HaBilitado

121/2022 PEtroNio MEdEiros liMa filHo 6º fEstival MaraJoara dE cUltUra 
aMaZÔNica - fEMca iNaBilitado

419/2022 QUÉZEdE dE soUsa dias carNaval dos NotávEis 2023 HaBilitado
537/2022 r. N. airEs corrEa i fEstival Na MarÉ iNaBilitado
263/2022 rafaEl MacHado JUstiNo fErrEira NoitE GosPEl HaBilitado
289/2022 rafaEl rEMor vila JUNiNa HaBilitado
385/2022 rafaEl rEMor fEstival rEPErcUtE HaBilitado

089/2022 rafaEl tadEU dos saNtos liMa JacofEst iv - JaZZ da aMaZÔNia coNtEM-
PorÂNEa fEstival 2022 HaBilitado

518/2022 rafaEl viNÍciUs frEirEs cUNHa artE dE BicHa HaBilitado
432/2022 rafaEl WilHElM saBErEs da florEsta HaBilitado
510/2022 raidol torrEs saldaNHa NEto raidol - Novo álBUM + cliPEs HaBilitado

473/2022 raiMUNdo BElÉM dE JEsUs
sHoW da BaNda trEM da faNtasia - 

sEMEaNdo Nossa cUltUra atravÉs da 
faNtasia

HaBilitado

477/2022 raiMUNdo cÉsar da costa fErrEira circUito raNGo dE fEira MaraBá (2023) HaBilitado

478/2022 raiMUNdo cÉsar da costa fErrEira circUito raNGo dE fEira ParaUaPEBas 
(2023) HaBilitado

329/2022 raiMUNdo da coNcEiÇÃo alMEida 
loUZada circUito JUNiNo dE tUcUrUÍ. HaBilitado

331/2022 raiMUNdo da coNcEiÇÃo alMEida 
loUZada

fEstival dE BaNdas do alto E BaiXo 
tocaNtiNs do Pará. HaBilitado

025/2022 raiMUNdo JaMil da coNcEiÇao rEBElo a B r i -U- l Pra daNÇa - fEstival daNcE iNaBilitado

026/2022 raiMUNdo JaMil da coNcEiÇao rEBElo fEfolti - fEstival folclÓrico da tEr-
cEira idadE iNaBilitado

305/2022 raiMUNdo rodriGo dos saNtos silva coNEXÃo cUltUral Pará HaBilitado

309/2022 raiMUNdo rodriGo dos saNtos silva 8º ZiMBariMBÓ a fEsta do cariMBÓ 
MaraPaNiENsE iNaBilitado

550/2022 raio vErdE ProdUÇÕEs artÍsticas ltda alastraMENto 23 : fEstival dE artE 
coNtEMPorÂNEa HaBilitado

268/2022 raNiEri MoUra caBral XXXiX BailE dos artistas HaBilitado

191/2022 raPosa ProdUÇÕEs ciNEMatoGráficas E 
coMUNicaÇÃo fEstival MUNdoZito HaBilitado

396/2022 raUlff fErraZ liMa fEira saNtarENa, PlaNtas QUE aliMEN-
taM E cUraM. HaBilitado

296/2022 rEaliZador cUltUral aNtoloGia do raP ParaENsE iNaBilitado
008/2022 rEGiNaldo dE soUZa viaNa 40 - álBUM visUal HaBilitado

447/2022 rENaN saNtos do rosário EsPEtácUlo corPos dE taMBor circUla-
ÇÃo Pará - 1° EtaPa HaBilitado

549/2022 rENata rodriGUEs dE PiNHo sEMaNa da tErra iNaBilitado

138/2022 rENato da silva rosas 10 caNÇoEs Para BElEM fEstival dE 
MUsica HaBilitado

145/2022 rENato da silva rosas fEstival da florEsta MUsica E artE 
iNtEGradas HaBilitado
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202/2022 rENÉE cHalU rocHa dE MEdEiros MUsic oN tHE taBlE - aMaZÔNia HaBilitado

393/2022 rHoBsoN cHristoPHEr costa dos 
saNtos livro dE coNtos “alÍvios iMaGiNários” HaBilitado

557/2022 rHoBsoN cHristoPHEr costa dos 
saNtos

rEvista EM QUadriNHos “litEratUra 
ParaENsE EM QUadriNHos - volUME i – 

coNtos dE iNGlÊs dE soUsa”
HaBilitado

351/2022 riaN PaUlo dEolvEira iGrEJa a Partir do Nosso olHar HaBilitado
428/2022 riaN PaUlo dEolvEira iGrEJa Mais GraÇa HaBilitado

344/2022 ricardo lUiZ da costa fErNaNdEs dEsfilE Escola dE saMBa GrEs Piratas 
da BatUcada 2023 HaBilitado

286/2022 ricHard UriEl da silva fEstEJo dE saNto aNtoNio HaBilitado
046/2022 rita darcEliNa rEis PiNHEiro coraÇÃo MUsical - dioGo HaBilitado
090/2022 rita darcEliNa rEis PiNHEiro triBUto aos oriXás HaBilitado

347/2022 rita dE cassia salEs loBato dEsfilE Escola dE saMBa QUEM sÃo 
ElEs 2023 HaBilitado

128/2022 roBErt do EsPirito saNto BarBosa carNaval UMa fEsta do BEM iNaBilitado
503/2022 roBErta KEli dE MiraNda carvalHo rios voadorEs HaBilitado
555/2022 roBErta KEli dE MiraNda carvalHo MEstras do Pará - EdiÇÃo 2 HaBilitado
119/2022 roBErto l. BoroviK fEstival altEr do soM iNaBilitado

238/2022 rodriGo cEsar dE MElo Bastos GravaÇÕEs dE siNGlEs E cliPEs do 
MÚsico rasEc iNaBilitado

386/2022 rodriGo viEllas rodriGUEs carNariMBÓ dE altEr iNaBilitado

391/2022 rodriGo viEllas rodriGUEs fEstival dE MÚsica iNstrUMENtal 
ParaENsE iNaBilitado

243/2022 roNloN Ho BrEGa Na vEia HaBilitado
042/2022 rosivaldo dos saNtos dE JEsUs “1º oUrilÂNdia oPEN daNcE fEstival” HaBilitado

144/2022 rUtHlEa liMa MEdEiros Galvao 
04269230819 MG fEst HaBilitado

147/2022 rUtHlEa liMa MEdEiros Galvao 
04269230819

MUsiG - fEstival dE MÚsica E GastroNo-
Mia PoPUlar ParaENsE HaBilitado

267/2022 saliM salEs aBraHiM NEto YoUNG liM HaBilitado

101/2022 saMaNtHa da silva cHaar liMa aGUas liMPas - UM filME soBrE EcoloGia 
Na aMaZÔNia HaBilitado

283/2022 saMia olivEira MoraEs dE soUZa 
01169802222 vENtUra HaBilitado

092/2022 saN7 ProdUÇÕEs dE EvENtos ltda filHos do coMBU HaBilitado
149/2022 saN7 ProdUÇÕEs dE EvENtos ltda UM BaNQUiNHo daQUi, UM violÃo dE lá HaBilitado
162/2022 saNdra Maria Gil PadrÃo MassoUd fEstival dE MÚsica E PoEsia HaBilitado
163/2022 saNdra Maria Gil PadrÃo MassoUd MUsEU dE artE UrBaNa dE BElÉM - MaUB. HaBilitado
442/2022 saNdro dos saNtos saNtarEM ÉGUa da Broca HaBilitado

433/2022
saNtUario MariaNo arQUidiocEsaNo - 
Basilica saNtUario dE Nossa sENHora 

dE NaZarE do dEstErro
cirio MUsical 2022 HaBilitado

212/2022 saPUcaia filMEs loNGa-MEtraGEM “saraMBUi” HaBilitado
208/2022 sE rasGUM ProdUÇÕEs 17º fEstival sE rasGUM iNaBilitado
273/2022 sE rasGUM ProdUÇÕEs fEstival soNido 2023 iNaBilitado

322/2022 sErGio aUGUsto loBo GlUcK PaUl caravaNa cUltUral do BasQUEtE 
ParaENsE iNaBilitado

450/2022 silvaN GalvÃo dos saNtos trÊs aMaZoNias HaBilitado
176/2022 silvia Maria vEiGa QUadros sÉriE liviNG aMaZoN HaBilitado
205/2022 silvia Maria vEiGa QUadros EXPosiÇÃo o saGrado fEMiNiNo: saNtas HaBilitado

483/2022 silvia Maria vEiGa QUadros siMca - siMPÓsio dE caPacitaÇÃo Para 
as artEs HaBilitado

484/2022 silvia Maria vEiGa QUadros dEsfilE aMaZoN fasHioN sHoW HaBilitado
422/2022 silvio MEssias dUartE MEsQUita ciNE Eco lUZ HaBilitado
423/2022 silvio MEssias dUartE MEsQUita Natal Para todos HaBilitado
547/2022 sofia laNa loBato GoNÇalvEs Palco BElÉM (ciclo 2022-2023) HaBilitado
568/2022 sofia laNa loBato GoNÇalvEs PrÊMio dE tEatro Palco BElÉM HaBilitado
382/2022 soNia socorro do carMo salEs 9ª Mostra dE ciNEMa da aMaZÔNia HaBilitado

091/2022 soNiQUE ProdUÇÕEs dE EvENtos ltda ME fEstival aMBiENta - MÚsica, artE E MEio 
aMBiENtE HaBilitado

146/2022 soNiQUE ProdUÇÕEs dE EvENtos ltda ME strEEt rivEr aMaZÔNia. HaBilitado

348/2022 sUElY Maria araUJo MoNtEiro dEsfilE Escola dE saMBa raNcHo NÃo 
Posso ME aMofiNa 2023 HaBilitado

098/2022 sYlvio roMEro MEssias silva filHo PriMEiro fEstival dE coMÉdia do BaiXo 
tocaNtiNs HaBilitado

115/2022 taÍsa riBEiro fErNaNdEs Bloco cariMBolaNdo - 2ª EdiÇÃo HaBilitado
320/2022 tallENtUs aMaZÔNia Balada dE vaQUEiro iNaBilitado

016/2022 taPaJÓs fáBrica dE ProdUÇÕEs ltda taPaJaZZ 2022 circUlaÇÃo i - BraGaNÇa, 
oBidos, oriXiMiNa E JUriti HaBilitado

017/2022 taPaJÓs fáBrica dE ProdUÇÕEs ltda fEstival taPaJaZZ 2022 E Mostra BElEM 
2022 HaBilitado

459/2022 taYaNa KlaUtaU saNtos
ProJEto artisMo: aUtisMo - artE E cUl-
tUra coMo iNstrUMENtos dE iNclUsÃo 

social E cUltUral”
HaBilitado

486/2022 tEo BEltrÃo Paiva MEsQUita a Nova Batida HaBilitado
284/2022 tErEZiNHa dE JEsUs silva saNtos PastoriNHas aUto dE Natal HaBilitado

285/2022 tErEZiNHa dE JEsUs silva saNtos PaiXÃo, MortE E rEssUrrEiÇÃo dE 
cristo HaBilitado

064/2022 tHais Barros riBEiro tHais BadU 2023 HaBilitado
083/2022 tHiaGo coUto PENNa criaNdo asas HaBilitado
187/2022 tHiaGo dE alMEida NEvEs PirEs colEtivo Kaos iNaBilitado

179/2022 tHiaGo favacHo Brito ÉGUa da cidadE: circUito EcocUltUral 
dE cUrUÇá iNaBilitado

229/2022 tHiaGo MENdoNÇa dE sá o MilÊNio dE caraJás HaBilitado
544/2022 tHiaGo MENdoNÇa dE sá o MilÊNio dE caraJás - 2022 iNaBilitado
015/2022 tHoMas MarK PacHEco costa circUito Pará cariBE MUsical HaBilitado
232/2022 tHoMaZ aNdErsoN dE araUJo silva P@rá-fEst iNaBilitado
081/2022 tiaGo rodriGUEs dE PiNHo Natal dos soNHos HaBilitado

195/2022 Uirá sEidl PiNHEiro BlacK soUl saMBa - ii fEstival E Pro-
GraMaÇÃo aNUal HaBilitado

410/2022 vEWra lUcia cardoso MorEira dE 
castro fEstival vEra castro dE cUltUra iNaBilitado

424/2022 vEWra lUcia cardoso MorEira dE 
castro

fÓrUM cUltUral aMaZÔNico dE MUlHE-
rEs EMPrEENdEdoras HaBilitado

226/2022 victor rosaliNo fErrEira olHar filM fEstival HaBilitado
159/2022 viNÍciUs MiraNda flEUrY da foNsEca a ilHa ENcaNtada dE colarEs. HaBilitado
542/2022 vitiaNNE PriscYla da silva GoNÇalvEs Pará E a sUstENtaBilidadE HaBilitado
335/2022 viviaNE cHavEs da silva ENcoNtro dE MEstrEs #1 HaBilitado
094/2022 WaGNEr daNrlEY BraGa ratis tiffaNY Boo - vidEoalBUM 2023 iNaBilitado
404/2022 WaldEMar dE JEsUs MEsQUita Jr. coNEXÃo dirEta - sHoW dE 30 aNos HaBilitado

165/2022 WalKiMar GUEdEs silva aMoriM PirUcaBa JaZZ: o caMiNHo das lENdas 
Por caraJás HaBilitado

166/2022 WaNdErsoN da silva costa cicatriZartE HaBilitado

216/2022 WENa MÔNica JaNsEN soarEs arrastÃo do PavUlaGEM - ProGraMaÇÃo 
aNUal 2022/23 HaBilitado

269/2022 WEYdsoN lUiZ loBato NUNEs fEstival ENErGia HaBilitado

418/2022 WilliaM MatHEUs PaiXÃo dos saNtos 
soUsa soM do Pará ... soM da PaZ! HaBilitado

155/2022 WilliaMs doUGlas rEis favacHo BlacK lovE HaBilitado
074/2022 WilliaN PErEira doMiNGos Will lovE 2023 iNaBilitado
319/2022 YasMiN alMEida do aMaral MaciEl a corda NaZa iNaBilitado
429/2022 YasMiN alMEida do aMaral MaciEl rEBUJo sEssioN HaBilitado

160/2022 YUrE lEE alMEida MartiNs 92821251220 
(MEi)

circUlaÇÃo E oficiNas do EsPEtácUlo 
“circo E cariMBÓ” HaBilitado

541/2022 YUri rEiNEr Portal dE liMa ElÃ - álBUM sENsorial iNaBilitado

495/2022 YUsEff lÉo lEitÃo siQUEira fEstival do cariMBÓ dE MaraPaNiM 
- aNo Xi HaBilitado

338/2022 YvENs GUErrEiro PENa aMaZÔNia soUr - aNo 1 HaBilitado

139/2022 ZENa GoraYEB rEis sKatE fortE do NortE - a forÇa da 
cUltUra sKatEBoard ParaENsE HaBilitado

rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
GUilHErME rElvas d’olivEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP/Pa
art. 3° Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Protocolo: 782065
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errata
.

errata do ProtocoLo - 773721
Publicado no d.o.E nº 34.899 em 21/03/2022
onde se lê: [...] data: 18/03/2022 [...]
Leia-se: [...] data: 19/03/2022 [...]

Protocolo: 781883
errata do ProtocoLo - 774843
Publicado no d.o.E nº 34.903 em 23/03/2022
onde se lê: [...] ProJEto “caNto ParaENsE” no qual os artistas MaNGa 
rEGGaE, toM WEis, aroMa vErdE, MaNdala soUNds, tEKKo Mar-
tiNs, que se apresentarão no projeto “caNto ParaENsE”, a ser realizado 
em formato digital – livE, no município de Belém/Pa, no dia 22/03/2022, 
no canal oficial do youtube da produtora. [...]
Leia-se: [...] ProJEto “MarGarida” no qual os artistas MaNGa rEG-
GaE, toM WEis, aroMa vErdE, MaNdala soUNds, tEKKo MartiNs, se 
apresentarão em formato digital – livE, no município de Belém/Pa, no dia 
23/03/2022, no canal oficial do youtube da produtora. [...]

Protocolo: 781907
errata do ProtocoLo - 774842
Publicado no d.o.E nº 34.903 em 23/03/2022
onde se lê: [...] funções de fiscais do ProJEto “caNto Pa[1]raENsE” 
referente à iN 116/2022 [...]
Leia-se: [...] funções de fiscais do ProJEto “MarGarida” referente à iN 
116/2022 [...]

Protocolo: 781909
errata do ProtocoLo - 776652
Publicado no d.o.E nº 34.907 em 25/03/2022
onde se lê: [...] fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei 
federal nº 8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 197/2022 – ProJUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22dEf404918; 
fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339039; ação: 264663.
contratante: fUNdaÇÃo cUltUral do Estado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido: vM ProdUÇÕEs E EvENtos, inscrita no cNPJ: 
28.041.982/0001-89 e f5 ProdUÇÕEs E EvENtos, inscrita no cNPJ: 
36.071.815/0001-09 [...]
Leia-se: [...] fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei 
federal nº 8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 189/2022 – ProJUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22dEf404918; 
fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339039; ação: 264663.
contratante: fUNdaÇÃo cUltUral do Estado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido: vM ProdUÇÕEs E EvENtos, inscrita no cNPJ: 
28.041.982/0001-89 e rB ProdUÇÕEs E EvENtos inscrita no cNPJ: 
32.796.118/0001-64 [...]

Protocolo: 782159
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ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 303/2022
PaE: 2021/1376202
objeto: ProJEto “BaÚ dos ritMos rEGioNais” no qual os artistas NEW 
WavE, aQUarEla rEtrÔ, XEiro vErdE, acENa, QUEro Mais, liliaN 
tUfÃo, JotaPÊ, PaUla rUfiNo, liNda Nil, a ser realizado em formato 
digital – livE no dia 07/04/2022, das 09h às 18h, no município de Belém/
PA, no canal oficial do youtube da produtora.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 329/2022 – ProJUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 21 dEf 
215249; 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
favorecidos: talENtos da aMaZÔNia, inscrita no cNPJ: 18.403.016/0001-00.
valor total: r$ 100.000,00
data: 06/04/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 303/2022
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 
303/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 06/04/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 781859
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 302/2022
PaE: 2022/318663
objeto: ProJEto “GravaÇÕEs cUltUrais” no qual os artistas ElMa 
MaUÉs, iZis QUarEsMa, diEGo aBrEU, los BrEGas, aÇaÍ latiNo, ra-
faEl saNcHEs, lUcas E iroN, aNNY loPEs, MEGa PoP sHoW, PaNKa-
dÃo do forrÓ, BaladaMiX, o BEiJo dEla, JarBas liMa, cHiQUiNHo 
do acordEoN E BENiGNa salsEsKi, forrÓ tUdÃo, aÇaÍ PiMENta, a 
ser realizado em formato digital – livE, em 07 e 08/04/2022, no horário 
de 09h às 01h, no Município de ananindeua/Pa.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 328/2022– ProJUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 dEMG 
00083; 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: 06/04/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 302/2022
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 
302/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 06/04/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 781842
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 301/2022
PaE: 2022/295227
objeto: ProJEto “livE soM viBraNtE do Pará” no qual os artistas aNtÔ-
Nio Marcos, GÊMEos do forrÓ, rodolfo olivEira, lEoZiNHo forro-
ZEiro, daNiEl araÚJo, forro coMBatE, MatHEUs cUNHa, tHais PorPi-
No, ZEZiNHo dos tEclados, a ser realizado em formato digital – livE, no 
município de são Miguel do Guamá/Pa, no dia 11/04/2022, das 15h às 00h.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 325/2022 – ProJUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 EMEN 
00177; 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
favorecidos: vM ProdUÇÕEs E EvENtos, inscrita no cNPJ: 
28.041.982/0001-89 e f5 ProdUÇÕEs E EvENtos, inscrita no cNPJ: 
36.071.815/0001-09.
valor total: r$ 82.000,00
data: 06/04/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 301/2022
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 
301/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 06/04/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 781774
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 297/2022
PaE: 2022/315451
objeto: ProJEto “coMPartilHaNdo cUltUra Nos Bairros dE tUcUrÍ 
iv” no qual os artistas BoNdE do BrEGaÇo, los Barrosos, NEW Groo-
vE, tHE BrEGas, cÉlio costa, daNNY saNcHEs, JaMEs viaNa, raMoN 
PortilHo, tHiaGo castro, tHoM GlEYcoN, dENisE sErrÃo, MiKaEla 
Horrara, tHaUaNa MEloNio E vaNEssa caNtÃo, que se apresentarão 
em formato digital – livE e gravações de vídeos em 08/04/2022, no Mu-
nicípio de tucuruí/Pa

fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 317/2022– ProJUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 dEf 
326072; fonte recurso: 0301; Elemento de despesa: 339039; ação: 264663.
contratante: fUNdaÇÃo cUltUral do Estado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido: Pará PriME, inscrita no cNPJ 35.432.286/0001-69
valor total: r$ 150.000,00
data: 06/04/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 297/2022
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 
297/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 06/04/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 781759
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 299/2022
PaE: 2022/295277
objeto: ProJEto “diGitaNdo E caNtaNdo” no qual os artistas: aNtÔ-
Nio Marcos, GÊMEos do forrÓ, rodolfo olivEira, lEoZiNHo for-
roZEiro, daNiEl araÚJo, forro coMBatE, MatHEUs cUNHa, tHais 
PorPiNo E ZEZiNHo dos tEclados, a ser realizado em formato digital 
- livE, no município de Piriá/Pa, nos dia 09/04/2022
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal 
nº 8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº  319/2022 – ProJUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 EMEN 
00196; 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
favorecidos: vM ProdUÇÕEs E EvENtos, inscrita no cNPJ: 
28.041.982/0001-89 e f5 ProdUÇÕEs E EvENtos, inscrita no cNPJ: 
36.071.815/0001-09.
valor total: r$ 82.000,00
data: 06/04/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 299/2022
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 
299/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 06/04/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 781765
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 300/2022
PaE: 2022/295338
objeto: ProJEto “livE dEsPoNtaNdo o ritMo cUltUral” no qual os artis-
tas rodolfo olivEira, lENNoN forroZEiro, ElisEU rodriGUEs, aNto-
Nio Marcos, allaN dias, aNdrEY viaNa, ciNtHYa MEllo, dioGo, Kar-
liElsoN vaQUEiro, que se apresentarão em formato digital – livE e grava-
ções de vídeos em 07/04/2022, das 15h às 23h, no Município de irituia/Pa.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 323/2022 – ProJUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 EMEN 
00197; 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, e rB ProdUÇÕEs E EvENtos, inscrita no cNPJ 32.796.118/0001-64
valor total: r$ 82.000,00
data: 06/04/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 300/2022
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 
300/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 06/04/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 781768
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 298/2022
PaE: 2022/317685
objeto: ProJEto “BrEGartE” no qual os artistas trio lUZ dE tiEta, 
trio cHaMotE, MEll PiNHEiro, MUKa, JoElsoN PaNtoJa, EUdEs fra-
Ga, dENNEr ciGaNo, cEZar farias BiNo, BaNda Piro, ivaN NEvEs, 
que se apresentarão em formato digital – livE e gravações de vídeos em 
09/04/2022, no Município de Belém/Pa.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 315/2022 – ProJUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 19 dEMP 
00635; fonte recurso: 0301; Elemento de despesa: 339039; ação: 231274.
contratante: fUNdaÇÃo cUltUral do Estado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido: fáBrica dE ProJEtos, inscrita no 35.674.435.0001/04
valor total: r$ 100.000,00
data: 06/04/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
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terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 298/2022
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 
298/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 06/04/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 781761
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 304/2022
PaE: 2022/413622
objeto: ProJEto “ProJEto BaNZEiro cUltUral EdiÇÃo icoaraci 02” 
no qual os artistas: dJ dailtoN, BaNda MarMENiNo, BaNda cariMBo-
laNdo, MEstrE solaNo E BaNda saYoNara, se apresentarão em for-
mato digital – livE a ser realizado no dia 08/04/2022, das 19h às 23h, no 
município de Belém/Pa no distrito de icoaraci na rua dois de dezembro nº 
552, local: Grêmio recreativo social cultural Mocidade orlariense.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 331/2022 – 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
favorecidos: aUtHENtica coNsUltoria, inscrita no cNPJ 
26.959.836/0001-01, e fsr ProdUÇÃoE EvENtos, inscrita no cNPJ 
25.180.110/0001-03.
valor total: r$ 71.000,00
data: 06/04/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 304/2022
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 
304/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 06/04/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 782184

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 379 – cGP/daF/FcP de 05 de aBriL de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado do Pará, no uso de suas atribui-
ções legaispelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, nos termos da 
lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, alterada pela lei nº 6.576, de 03 de 
setembro de 2003, alterada pela lei Nº 8.096, de 1º janeiro de 2015, e pelo 
decreto do Governador do Estado do Pará, publicado no doE nº 34.488 de 
10 de fevereiro de 2021. considerando a lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 
1994 e ainda o processo nº 2022/ 404571- dli/fcP, datado de 04/04/2022.
rEsolvE:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, diárias ao servidor abaixo 
mencionado, a fim de acompanhar e registrar por meio de fotos, as ações do 
cinema movimento que será realizado no municipio de são Miguel do Guamá.

NoMe MatrÍcULa carGo PerÍodo diÁria
dioGo viaNNa Motta dE vascoNcElos 57194585/ 1 assistENtE cUltUral 6 a 10/04/2022 4,5

dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
GUilHErME rElvas d’olivEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 781968
Portaria Nº 349 - cGP/FcP de 01 de aBriL de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado do Pará, no uso de suas atribui-
ções legaispelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, nos termos da 
lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, alterada pela lei nº 6.576, de 03 de 
setembro de 2003, alterada pela lei Nº 8.096, de 1º janeiro de 2015, e pelo 
decreto do Governador do Estado do Pará, publicado no doE nº 34.488 de 
10 de fevereiro de 2021. considerando a lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 
1994 e ainda o processo nº 2022/393325– dic/fcP, datado de 01/04/2022.
rEsolvE:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo mencionados, que irão fiscalizar os projetos “Rompendo Correntes”, 
no município de Benevides.

NoMe MatrÍcULa carGo PerÍodo diÁria
MarcElo dos saNtos carMo 5888124/1 tEcNico GEstao cUltUral

02 a 03/04/2022 ½
JosE JUlio silva BEZErra 5892295/1 Motorista

dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
GUilHErME rElvas d’olivEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 781958
Portaria Nº 389 - cGP/FcP de 06 de aBriL de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado do Pará, no uso de suas atribui-
ções legaispelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, nos termos da 
lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, alterada pela lei nº 6.576, de 03 de 
setembro de 2003, alterada pela lei Nº 8.096, de 1º janeiro de 2015, e pelo 
decreto do Governador do Estado do Pará, publicado no doE nº 34.488 de 10 
de fevereiro de 2021. considerando a lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994 
e ainda o processo nº 2022/405430–GaPrE/fcP, datado de 04/04/2022.
rEsolvE:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo mencionados, que participarão das açoes do circuito cultura e Mo-
vimento 2022 no municipio de são Miguel do Guamá no periodo de 08 a 
10 de abril de 2022.

NoMe MatrÍcULa carGo PerÍodo diÁria
NEila MENdoNca GarcEs liMa 51855866/ 2 tEcNico GEstao cUltUral

08 a 10/04/2022 2,5saNdra Maria NasciMENto dE aNdradE 5935624/ 2 assEssor
Joao lUiZ corrEa 57195493/ 1 Motorista

dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
GUilHErME rElvas d’olivEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 782005
Portaria Nº 336 – cGP/daF/FcP de 01 de aBriL de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado do Pará, no uso de suas atri-
buições legaispelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, nos termos 
da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, alterada pela lei nº 6.576, de 03 
de setembro de 2003, alterada pela lei Nº 8.096, de 1º janeiro de 2015, 
e pelo decreto do Governador do Estado do Pará, publicado no doE nº 
34.488 de 10 de fevereiro de 2021. considerando a lei n° 5.810, de 24 
de janeiro de 1994 e ainda o processo nº 2022/321827- coordenadoria de 
Promoção Editorial/fcP, datado de 17/03/2022.
rEsolvE:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos colabora-
dores eventuais abaixo mencionados, Participar do evento de lançamento 
dos Prêmios literários 2017/2018.

NoMe c.P.F VÍNcULo PerÍodo diÁria
alEX caroliNo fraNcisco 333.404.598-60

colaborador Eventual 13 a 15/04/2022 1,5
 

rENato foriN JUNior 053.606.899-27
fErNaNdo MENdEs PEssoa 664.156.917-91
EMaNUEl MaZZa dE castro 273.383.393-68

álvaro JorGE BraGa MENdEs 434.727.297-91
JoZias BENEdicto dE MoraEs NEto 256.080.377-15

airtoN soUZa dE olivEira 737.410.512-68
fraNciorlis frEitas viaNa 836.635.762-72 14/04/2022 0,5

dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
GUilHErME rElvas d’olivEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 781758

oUtras MatÉrias
.

eXtrato do editaL
a fundação cultural do Estado do Pará, instituída pela lei Estadual nº 
8.096 de 1º de janeiro de 2015, cNPJ nº 14.662.886/001-43, com sede 
à avenida Gentil Bittencourt, 650, Belém, Pará, cEP 66.035-340, torna 
público o processo seletivo regulado pelo Edital do “Xvii coNcUrso dE 
Miss – arraial virtUal 2021”, o qual obedecerá às normas presentes 
no próprio instrumento convocatório, da lei federal 8666 de 1993 e demais 
legislações pertinentes.
1. do oBJeto.
o constitui objeto do presente Edital a premiação de até vinte (20) pro-
postas de atividades artístico-culturais, na forma de espetáculos, shows, 
performances, artes integradas, dentre outras, apresentadas por artistas, 
para acesso à pauta dos espaços culturais da fcP, sem ônus para o premia-
do, sendo disponibilizadas nesta edição do concurso:
1. a) oito  (08) pautas para o teatro Margarida schivasappa (tMs);
2. b) oito (08) pautas para a Praça do artista;
3. c) duas (02) pautas para o teatro Margarida schivasappa (tMs) – Pro-
jetos de Políticas inclusivas;
4. d) duas (02)pautas para a Praça do artista - Projetos de Políticas inclusivas;
1.2 o objetivo central deste edital é o de assegurar de forma ampla e em 
igualdade de condições, o acesso de artistas aos espaços da fundação 
cultural do Pará mediante normas e condições estabelecidas publicamente, 
bem como o de fomentar a produção artística em suas várias linguagens 
propiciando sua apresentação por meio de apoio financeiro e de infra-es-
trutura concedido às propostas selecionadas.
1. das iNscriÇÕes e deFiNiÇÕes Gerais.
2.1  as inscrições serão realizadas através de formulário de inscrição https://
forms.gle/lZXUgf2JcdWhUUcd9 que será disponibilizada no site da fundação 
cultural do Pará no período de 07/04 a 24/05/2022, das 09h00 às 23h59.
a íntegra deste edital com os respectivos anexos estará disponível no en-
dereço eletrônico da fcP (fcp.pa.gov.br), a partir da publicação no diário 
Oficial do Estado do Pará.
Guilherme relvas
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará

Protocolo: 782207

FUNDAÇÃO CARLOS GOMES

.

Portaria
.

resUMo da Portaria N°. 064/2022 - FcG de 05.04.2022
coNcEdEr, licENÇa Por falEciMENto dE PEssoa da faMÍlia
fundamento legal: art. 72, iii da lei nº 5.810/94.
certidão de Óbito nº. 47288.
servidor: luciano Geraldo reis de andrade - matrícula nº. 57215018/3
cargo: Musicista
Período: 29.03 a 05.04.2022- autorização: Processo nº. 2022/395318
ordenador: Maria da Glória Boulhosa caputo - superintendente da fcG

Protocolo: 781923
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.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 02/2022
PartEs: fUNdaÇÃo carlos GoMEs, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 
14.700.157/0001-34, e a empresa NasciMENto ProdUÇÃo MUsical 
ltda, pessoa jurídica, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 37.862.295/0001-15.
DO OBJETO: Prestação de serviços artísticos pela flautista Walkiria Mora-
to, necessários ao evento ENcoNtro dE flaUtas, que ocorrerá no perío-
do de 06 a 08 de abril de 2022, na cidade de Belém-Pa, conforme processo 
nº. 2022/347456 (PaE).
da fUNdaMENtaÇÃo lEGal E JUstificativa dE iNEXiGiBilidadE dE 
licitaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no artigo 25 iii da lei 
8666/93 e justifica-se pela inviabilidade de competição.
valor EstiMado: r$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais).
rEcUrsos orÇaMENtários: funcional programática: 47201 13 392 
1503, Elemento de despesa: 339039, fonte: 0101, atividade 8841.
ordENador rEsPoNsávEl: Maria da GlÓria BoUlHosa caPUto, su-
perintendente da fcG
Belém 06/04/2022

Protocolo: 782163
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 01/2022
PartEs: fUNdaÇÃo carlos GoMEs, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 
14.700.157/0001-34, e a empresa NasciMENto ProdUÇÃo MUsical 
ltda, pessoa jurídica, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 37.862.295/0001-15.
DO OBJETO: Prestação de serviços artísticos pela flautista Lúcia Becker 
carpena, necessários ao evento ENcoNtro dE flaUtas, que ocorrerá no 
período de 06 a 08 de abril de 2022, na cidade de Belém-Pa, conforme 
processo nº. 2022/344641 (PaE).
da fUNdaMENtaÇÃo lEGal E JUstificativa dE iNEXiGiBilidadE dE 
licitaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no artigo 25 iii da lei 
8666/93 e justifica-se pela inviabilidade de competição.
valor EstiMado: r$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais)
rEcUrsos orÇaMENtários: funcional programática: 47201 13 392 
1503, Elemento de despesa: 339039, fonte: 0101, atividade 8841.
ordENador rEsPoNsávEl: Maria da GlÓria BoUlHosa caPUto, su-
perintendente da fcG
Belém 06/04/2022

Protocolo: 782158

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
A Superintendente da Fundação Carlos Gomes resolve ratificar o Termo de 
inexigibilidade de licitação nº 01/2022, para contratação da empresa Nas-
ciMENto ProdUÇÃo MUsical ltDA visando a participação da flautista 
lúcia Becker carpena no ENcoNtro dE flaUtas, que ocorrerá no período 
de 06 a 08 de abril de 2022, na cidade de Belém-Pa, conforme processo 
Nº 2022/344641 (PaE).
valor: r$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais).
Belém, Pa, 06 de abril de 2022
Maria da GlÓria BoUlHosa caPUto, superintendente da fcG

Protocolo: 782183
ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
A Superintendente da Fundação Carlos Gomes resolve ratificar o Termo 
de inexigibilidade de licitação nº 02/2022, para contratação da empresa 
NASCIMENTO PRODUÇÃO MUSICAL LTDA visando a participação da flau-
tista Walkiria Morato no ENcoNtro dE flaUtas, que ocorrerá no período 
de 06 a 08 de abril de 2022, na cidade de Belém-Pa, conforme processo 
Nº 2022/347456 (PaE).
valor: r$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais).
Belém, Pa, 06 de abril de 2022
Maria da GlÓria BoUlHosa caPUto, superintendente da fcG

Protocolo: 782191

.

.

FÉrias
.

resUMo da Portaria Nº. 066/2022 - FcG de 06.04.2022
conceder férias.
Base legal: art. 6º da lei 5.939 de 15 de janeiro de 1996.
servidor: HEldo PErEira silva if: n°. 5933768/2
cargo: auxiliar operacional
Período: 02.05.2022 a 31.05.2022
autorização Processo nº. 2022/386962
ordenador: Maria da Glória Boulhosa caputo – superintendente da fcG

Protocolo: 781936

.

.

oUtras MatÉrias
.

aViso
GoVerNo do estado do ParÁ

FUNdaÇÃo carLos GoMes
resULtado PreLiMiNar- Pss-editaL Nº. 01/2022

Processo seLetiVo siMPLiFicado – Pss
a sUPEriNtENdENtE da fUNdaÇÃo carlos GoMEs, no uso de suas atri-
buições legais e tendo por base o disposto pelo art. 6º na lei Estadual nº. 
5.939, de 15 de janeiro de 1996.

coNsidEraNdo o decreto de 14.01.2019, 
publicado no doE nº. 33.781 de 15.01.2019.
torNa PÚBlico o resultado preliminar da 2ª segunda fase – análise docu-
mental e curricular do Pss-Edital nº. 01/2022. a relação está disponível 
nos sites: www.fcg.pa.gov.br e www.sipros.pa.gov.br
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
Belém-Pa, 06 de abril de 2022.
ordenador: Maria da GlÓria BoUlHosa caPUto-superintendente da 
fundação carlos Gomes

Protocolo: 782009

.

.

secretaria de estado
de coMUNicaÇÃo

.

aViso de cotaÇÃo eLetrÔNica
cotaÇÃo eLetrÔNica Nº 02/2022 – secoM
Processo N° 2021/522549
a secretaria de Estado de comunicação – sEcoM, comunica que realizará 
licitação, na modalidade cotação Eletrônica, conforme abaixo:
oBJEto: PrEstaÇÃo dE sErviÇo EsPEcialiZado dE oUtsoUrciNG dE 
iMPrEssora lasEr colorida, para atender as necessidades da secre-
taria de Estado de comunicação (sEcoM) Belém/Pa, de acordo com as 
especificações contidas no Termo de Referência.
data da aBErtUra: 12/04/2022.
Hora dE aBErtUra: 11h00min (Horário de Brasília)
ENdErEÇo ElEtrÔNico: http://web.banparanet.com.br/cotacao
os interessados em participar da cotação eletrônica, deverão acessar o site 
na plataforma do site http://web.banparanet.com.br/cotacao e no Portal 
Eletrônico de compras do Governo do Estado do Pará – coMPrasPará, no 
endereço www.compraspara.pa.gov.br.
Belém, 07 de abril de 2022.
viviaNE fErrEira dE sá NUNEs
coordenador – Portaria n° 212 de 16 de março de 2022.

Protocolo: 782231

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 284 de 06 de abril de 2022.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. nº2022/417948/sEcoM.
rEsolvE:
i- conceder ao servidor relacionado; 2½ (duas diárias e meia), que se 
deslocara para o município de água azul do Norte no período de 07 a 09 de 
abril de 2022, para conduzir a equipe que efetuará cobertura jornalística.
NoME: rUaN aUGUsto BarBosa EstEvaM
MatricUla: 5945598
registre-se, publique-se e cumpra-se.
vEra lUcia alvEs dE olivEira
secretária de Estado de comunicação

Protocolo: 782201
Portaria Nº 282 de 06 de abril de 2022.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. nº2022/403940/sEcoM.
rEsolvE:
i- conceder a servidora relacionada; ½ (meia diária), que se deslocou para 
o município de capanema no dia 05 de abril de 2022, para cobertura da 
pauta jornalística do Governo do Estado do Pará.
NoME: Giovanna figueiredo de abreu
MatricUla: 5951699
registre-se, publique-se e cumpra-se.
vEra lUcia alvEs dE olivEira
secretária de Estado de comunicação
Portaria Nº 283 de 06 de abril de 2022.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. nº2022/404118/sEcoM.
rEsolvE:
i- conceder ao servidor relacionado; ½ (meia diária), que se deslocou para 
o município de capanema no dia 05 de abril de 2022, para cobertura da 
pauta jornalística do Governo do Estado do Pará.
NoME: david teixeira alves
MatricUla: 54191130
registre-se, publique-se e cumpra-se.
vEra lUcia alvEs dE olivEira
secretária de Estado de comunicação

Protocolo: 782137
Portaria Nº 278 de 06 de abril de 2022.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. nº2022/412067/sEcoM.
rEsolvE:
i- conceder ao servidor relacionado; 3½ (três diárias e meia), que se des-
locará para o município de são félix do Xingu no período de 06 a 09 de 
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abril de 2022, para conduzir a equipe que efetuará cobertura jornalística 
do Governo do Estado do Pará.
NoME: Wanderil do rosário de souza Maia
MatricUla: 5953109
registre-se, publique-se e cumpra-se.
vEra lUcia alvEs dE olivEira
secretária de Estado de comunicação
Portaria Nº 279 de 06 de abril de 2022.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. nº2022/410963/sEcoM.
rEsolvE:
i- conceder ao servidor relacionado; ½ (meia diária), que se deslocou para 
o município de castanhal no dia 04 de abril de 2022, para cobertura nas 
redes sociais do Governo do Estado do Pará.
NoME: Wagner luiz da silva Pinheiro júnior
MatricUla: 5957661
registre-se, publique-se e cumpra-se.
vEra lUcia alvEs dE olivEira
secretária de Estado de comunicação
Portaria Nº 280 de 06 de abril de 2022.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. nº2022/411082/sEcoM.
rEsolvE:
i- conceder ao servidor relacionado; ½ (meia diária), que se deslocou para 
o município de castanhal no dia 04 de abril de 2022, para cobertura nas 
redes sociais do Governo do Estado do Pará.
NoME: ricardo do Espirito santo Muniz
MatricUla: 6403131
registre-se, publique-se e cumpra-se.
vEra lUcia alvEs dE olivEira
secretária de Estado de comunicação
Portaria Nº 281 de 06 de abril de 2022.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. nº2022/413361/sEcoM.
rEsolvE:
i- conceder a servidora relacionada; 2½ (duas diárias e meia), que se des-
locou para o município de Marabá no período de 04 a 06 de abril de 2022, 
para cobertura nas redes sociais do Governo do Estado do Pará.
NoME: Juliana Martins lima
MatricUla: 5949096
registre-se, publique-se e cumpra-se.
vEra lUcia alvEs dE olivEira
secretária de Estado de comunicação

Protocolo: 782131

.

.

FUNDAÇÃO PARAENSE DE RADIODIFUSÃO

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo Nº 006/2022
coNtrato Nº 007/2017
ProcEsso Nº 2019/151200
objeto: o presente termo aditivo tem por objeto prorrogar em caráter excep-
cional o prazo de vigência do contrato original nº 007/2017 pelo período de 
12 (doze) meses, pela necessidade da prestação dos serviços continuados.
fundamento legal: art. 57 § 4º da lei nº 8.666/93
valor Global: r$ 319.931,04 (trezentos e dezenove mil novecentos e trinta 
e um reais e quatro centavos).
data assinatura: 31/03/2022
vigência: 01/04/2022 até 01/04/2023
contratado: ticKEt solUÇÕEs HdfGt s/a.
cNPJ: 03.506.307/0001-57
Endereço: rua Machado de assis, nº 50, Bairro: santa lucia
campo Bom/rs cEP:93.700.000
ordenador: Hilbert Hil carreira do Nascimento
Presidente da fUNtElPa

Protocolo: 782008

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 003/2022
ProcEsso Nº 2022/165746
objeto: aquisição de Gêneros alimentícios (cafÉ, aÇÚcar, lEitE) filtro 
dE PaPEl, Garrafas tÉrMicas E cafEtEira ElÉtrica.
responsável pelo certame: Benedito ivo santos silva
local de abertura: Portal compras.gov.br (UasG:925807)
data da abertura: 20/04/2022
Hora da abertura: 14:00hs
dotação orçamentária:
funcional Programática: 65.201. 24.122.1297.8338

Elemento de despesa: 449052
fonte recurso: 0101
Plano interno (Pi): 4120008338E
funcional Programática: 65.201. 24.122.1297.8338
Elemento de despesa: 339030
fonte recurso: 0101
Plano interno (Pi): 4120008338c
ação: 231.451
retirada do Edital:
www.comprasgovernamentais.gov.br
www.compraspara.pa.gov.br
www.portalcultura.com.br
Belém, 06 de abril de 2022.
ordenador: Hilbert Hil carreira do Nascimento
Presidente da fUNtElPa

Protocolo: 781697
PreGÃo eLetrÔNico Nº 004/2022
ProcEsso Nº 2022/90771
objeto: aquisição de MatErial dE EXPEdiENtE.
responsável pelo certame: Benedito ivo santos silva
local de abertura: Portal compras.gov.br (UasG:925807)
data da abertura: 20/04/2022
Hora da abertura: 10:00hs
dotação orçamentária:
funcional Programática: 65.201.24.122.1297.8338
Elemento de despesa: 339030
fonte recurso: 0101
Plano interno (Pi): 412.000.8338c
ação: 231.451
retirada do Edital:
www.comprasgovernamentais.gov.br
www.compraspara.pa.gov.br
www.portalcultura.com.br
Belém, 06 de abril de 2022.
ordenador: Hilbert Hil carreira do Nascimento
Presidente da fUNtElPa

Protocolo: 781657

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 97/2022, de 05 de aBriL de 2022
o Presidente da fundação Paraense de radiodifusão – fUNtElPa, no uso das 
atribuições que lhes foram conferidas pelo decreto Governamental de 18 de 
Janeiro de 2019 e de acordo com a lei n.º 7.215 de 03 de novembro de 2008;
coNsidEraNdo os termos do Memorando nº 08/2022 da Gtra/fUNtEl-
Pa, de 04/04/2022, de solicitação de diárias, contidos nos autos do Proces-
so n.º 2022/400869, de 04/04/2022;
r E s o l v E:
coNcEdEr 3 e ½ (três e meia) diária(s) ao servidor ElioENai aNdradE 
da lUZ, matrícula nº 55588141/1, ocupante do cargo de Motorista, 
para custear despesas com viagem ao(s) Município(s) de El dorado dos 
carajás e são felix do Xingú, no período de 07/04/2022 a 10/04/2022, 
com o objetivo de conduzir equipe técnica da rtv, para realizar suas ativi-
dades nos Municípios.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
HilBErt Hil carrEira do NasciMENto
Presidente

Protocolo: 781703

t.
.

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito
eXtrato do coNtrato Nº 010/2022
o Presidente da fUNtElPa, no uso de suas atribuições legais, torna pú-
blico para conhecimento dos interessados que decidiu tornar sem efeito 
a Publicação do extrato de termo de contrato n° 010/2022, veiculada no 
dia 24 de março de 2022, edição 34.905, pág. 88,89, no Diário Oficial 
do Estado do Pará.
Belém, 06 de abril de 2022.
Hilbert Hil carreira do Nascimento
Presidente da fUNtElPa

Protocolo: 782011

.

.

secretaria de estado
de edUcaÇÃo

.

.

.

Portaria
.

Portaria de redes. Nº 396/2022-GaB/Pad. 
Belém, 05 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.
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coNsidEraNdo os termos do Memorando nº 387/2022-NdE/sEdUc, 
de 01/04//2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo dis-
ciplinar, instaurado nos termos da Portaria Nº 424/2018-GaB/Pad de 
30/11/2018, publicada no doE n° 33.753 de 05/12/2018,sobrestado 
pela Portaria Nº84/2018 de 27/12/2018, publicado no doE- 33.769 de 
28/12/2018, dessobrestado pela Portaria Nº 32/2020 de 21/08/20, publica-
do no doE- 34.321 de 24/08/2020, prorrogado pela Portaria Nº 753/2021-
GaB/Pad de 08/06/2021,publicada no doE nº 34.606 de 09/06/2021, reque-
rendo o prosseguimento dos trabalhos processuais referenciados;
coNsidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E s o l v E:
i – rEdEsiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNvalidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Marco antonio da silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/sEdUc
Portaria de redes. Nº 3972022-GaB/Pad. 
Belém, 05 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 os termos do Memorando nº 324/2022-NdE/sEdUc, 
de 01/04//2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo dis-
ciplinar, instaurado nos termos da Portaria Nº 56/2019-GaB/Pad de 
16/05/2019, publicada no doE n° 33.875 de 17/05/2019, prorrogado pela 
Portaria Nº 330/2019-GaB/Pad de 11/12/2019, publicada no doE nº 
34.057 de 12/12/2019, requerendo o prosseguimento dos trabalhos pro-
cessuais referenciados;
coNsidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E s o l v E:
i – rEdEsiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNvalidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Marco antonio da silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/sEdUc
Portaria de redes. Nº 398/2022-GaB/Pad. 
Belém, 05 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 os termos do Memorando nº 323/2022-NdE/sEdUc, 
de 01/04//2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo dis-
ciplinar, instaurado nos termos da Portaria Nº 32/2019-GaB/Pad de 
02/05/2019, publicada no doE n° 33.865 de 03/05/2019, prorrogado pela 
Portaria Nº 128/2019-GaB/Pad de 16/07/2019, publicada no doE nº 
33.923 de 17/07/2019, requerendo o prosseguimento dos trabalhos pro-
cessuais referenciados;
coNsidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E s o l v E:
i – rEdEsiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNvalidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Marco antonio da silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/sEdUc
Portaria de redes. Nº 399/2022-GaB/Pad. 
Belém, 05 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 os termos do Memorando nº 322/2022-NdE/sEdUc, 
de 01/04//2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo dis-
ciplinar, instaurado nos termos da Portaria Nº 10/2019-GaB/Pad de 
22/04/2019, publicada no doE n° 33.859 de 24/04/2019, prorrogado pela 
Portaria Nº 125/2019-GaB/Pad de 16/07/2019, publicada no doE nº 
33.923 de 17/07/2019, requerendo o prosseguimento dos trabalhos pro-
cessuais referenciados;
coNsidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designa-
da, o processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de 

realização de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos 
fatos, para formar sua convicção.
r E s o l v E:
i – rEdEsiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNvalidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Marco antonio da silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/sEdUc
Portaria de redes. Nº 400/2022-GaB/Pad. 
Belém, 05 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 os termos do Memorando nº 320/2022-NdE/sEdUc, 
de 01/04//2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo dis-
ciplinar, instaurado nos termos da Portaria Nº 398/2018-GaB/Pad de 
29/11/2018, publicada no doE n° 33.750 de 30/11/2018, prorrogado 
pela Portaria Nº 45/2019-GaB/Pad de 15/03/2019, publicada no doE 
nº 33.837 de 29/03/2019, requerendo o prosseguimento dos trabalhos 
processuais referenciados;
coNsidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E s o l v E:
i – rEdEsiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNvalidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Marco antonio da silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/sEdUc
Portaria de redes. Nº 401/2022-GaB/Pad. 
Belém, 05 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 os termos do Memorando nº 321/2022-NdE/sEdUc, 
de 01/04//2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo dis-
ciplinar, instaurado nos termos da Portaria Nº 06/2019-GaB/Pad de 
22/04/2019, publicada no doE n° 33.859 de 24/04/2019, prorrogado pela 
Portaria Nº 190/2019-GaB/Pad de 02/09/2019, publicada no doE nº 
33.969 de 03/09/2019, requerendo o prosseguimento dos trabalhos pro-
cessuais referenciados;
coNsidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E s o l v E:
i – rEdEsiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNvalidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Marco antonio da silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/sEdUc
Portaria de sUBst. Nº 402/2022-GaB/Pad. 
Belém, 05 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 os termos do Memorando nº 347/2022 da comissão Pro-
cessante, datado em 31 de março de 2022;
coNsidEraNdo o disposto no art. 199 da lei Estadual nº 5.810/94-rJU.
r E s o l v E:
i – sUBstitUir a servidora saYoNara caMarGo foNtaNa, matrícula 
nº 773573-2, pelo servidor roBErto aNiZio dos saNtos, matrícula nº 
5902612-1, para atuar no Processo administrativo disciplinar nº 91/2019 
-GaB/Pad de 06/06/2019, publicado no doE n° 33.893 de 11/06/2019, na 
qualidade de membro;
ii – revogam-se as disposições em contrário;
iii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Marco antonio da silva Pereira
Matrícula nº 57230978-2
ouvidor/seduc.
Port. de Prorr/sUBst. Nº 412/2022-GaB/Pad. 
Belém, 05 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.
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coNsidEraNdo a Portaria Nº 378/2018-GaB/Pad de 17/12/2019, pu-
blicado no doE edição nº 34.065 de 18/12/2019;
coNsidEraNdo os termos do Memorando nº 386/2022, de 01 de abril de 
2022, da comissão Processante;
coNsidEraNdo o disposto no art. 199 da lei Estadual nº 5.810/94-rJU.
r E s o l v E:
i - sUBstitUir o servidor taNia dE NaZarÉ PaMPloNa sEaBra, Mat. nº 
5618460-3, pela servidora saYoNara caMarGo foNtaNa, Mat. nº773573-
2, para atuar no Pad nº 378/2018-GaB/Pad de 17/12/2019, publicado no 
doE edição nº 34.065 de 18/12/2019, na qualidade de presidente;
ii - 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;
iii - coNvalidar os atos praticados pela comissão Processante.
iv – revogam-se as disposições em contrário;
v – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Marco antonio da silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/sEdUc
Port. de redes/sUBst. Nº 413/2022-GaB/Pad. 
Belém, 06 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 Portaria Nº 209/2019-GaB/Pad de 19/09/2019, pu-
blicado no doE edição nº 33.987 de 20/09/2019;
coNsidEraNdo os termos do Memorando nº 01/2022, 
da comissão Processante;
coNsidEraNdo o disposto no art. 199 da lei Estadual nº 5.810/94-rJU.
r E s o l v E:
i - rEdEsiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii -sUBstitUir a servidora tErEZiNHa dos saNtos BaNdEira, Mat. nº 
303860-1, pela servidora aNa PaUla MENdoNÇa dE olivEira, Mat. nº 
54182576-2, para atuar no Pad supracitado, na qualidade de membro;
iii - coNvalidar os atos praticados pela comissão Processante.
iv – revogam-se as disposições em contrário;
v – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Marco antonio da silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/sEdUc
Port. de redes/sUBst. Nº 415/2022-GaB/Pad. 
Belém, 06 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 Portaria Nº 83/2019-GaB/Pad de 06/06/2019, 
publicado no doE edição nº 33.893 de 11/062019;
coNsidEraNdo os termos do Memorando nº 415/2022, de 06 de abril de 
2022, da comissão Processante;
coNsidEraNdo o disposto no art. 199 da lei Estadual nº 5.810/94-rJU.
r E s o l v E:
i - rEdEsiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii - dEsiGNar a servidora alciNEtE do socorro liMa da costa, Mat. 
nº 57211696-1, na condição de presidente do Processo administrativo dis-
ciplinar nº 83/2019-GaB/Pad de 06/06/2019, publicado no doE edição 
nº 33.893 de 11/06/2019, em substituição à servidora taNia dE NaZa-
rÉ PaMPloNa sEaBra, matrícula nº 5618460-3 e iNclUir a servidora 
saYoNara caMarGo foNtaNa, Mat. nº 773573-2, na composição de tal 
colegiado, na condição de membro;
iii - coNvalidar os atos praticados pela comissão Processante.
iv – revogam-se as disposições em contrário;
v – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Marco antonio da silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/sEdUc
Port. de redes/sUBst. Nº 416/2022-GaB/Pad. 
Belém, 06 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 Portaria Nº 63/2019-GaB/Pad de 20/03/2019, publi-
cado no doE edição nº 33.877 de 21/052019;
coNsidEraNdo os termos do Memorando nº 416/2022, de 06 de abril de 
2022, da comissão Processante;
coNsidEraNdo o disposto no art. 199 da lei Estadual nº 5.810/94-rJU.
r E s o l v E:
i - rEdEsiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 

Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii - dEsiGNar a servidora alciNEtE do socorro liMa da costa, Mat. 
nº 57211696-1, na condição de presidente do Processo administrativo dis-
ciplinar nº 83/2019-GaB/Pad de 06/06/2019, publicado no doE edição 
nº 33.893 de 11/06/2019, em substituição à servidora taNia dE NaZa-
rÉ PaMPloNa sEaBra, matrícula nº 5618460-3 e iNclUir a servidora 
saYoNara caMarGo foNtaNa, Mat. nº 773573-2, na composição de tal 
colegiado, na condição de membro;
iii - coNvalidar os atos praticados pela comissão Processante.
iv – revogam-se as disposições em contrário;
v – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Marco antonio da silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/sEdUc
Port. de redes/sUBst. Nº 417/2022-GaB/Pad. 
Belém, 06 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 Portaria Nº 71/2019-GaB/Pad de 24/03/2019, publi-
cado no doE edição nº 33.882 de 28/052019;
coNsidEraNdo os termos do Memorando nº 378/2022, de 31 de marçol 
de 2022, da comissão Processante;
coNsidEraNdo o disposto no art. 199 da lei Estadual nº 5.810/94-rJU.
r E s o l v E:
i - rEdEsiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii - dEsiGNar a servidora alciNEtE do socorro liMa da costa, Mat. 
nº 57211696-1, na condição de presidente do Processo administrativo dis-
ciplinar nº 83/2019-GaB/Pad de 06/06/2019, publicado no doE edição 
nº 33.893 de 11/06/2019, em substituição à servidora taNia dE NaZa-
rÉ PaMPloNa sEaBra, matrícula nº 5618460-3 e iNclUir a servidora 
saYoNara caMarGo foNtaNa, Mat. nº 773573-2, na composição de tal 
colegiado, na condição de membro;
iii - coNvalidar os atos praticados pela comissão Processante.
iv – revogam-se as disposições em contrário;
v – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Marco antonio da silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/sEdUc
Port. de redes/sUBst. Nº 418/2022-GaB/Pad. 
Belém, 06 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 Portaria Nº 269/2019-GaB/Pad de 20/11/2019, pu-
blicado no doE edição nº 34.040 de 21/11/2019;
coNsidEraNdo os termos do Memorando nº 380/2022, de 01 de abril de 
2022, da comissão Processante;
coNsidEraNdo o disposto no art. 199 da lei Estadual nº 5.810/94-rJU.
r E s o l v E:
i - rEdEsiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii - dEsiGNar a servidora alciNEtE do socorro liMa da costa, Mat. 
nº 57211696-1, na condição de presidente do Processo administrativo dis-
ciplinar nº 83/2019-GaB/Pad de 06/06/2019, publicado no doE edição 
nº 33.893 de 11/06/2019, em substituição à servidora taNia dE NaZa-
rÉ PaMPloNa sEaBra, matrícula nº 5618460-3 e iNclUir a servidora 
saYoNara caMarGo foNtaNa, Mat. nº 773573-2, na composição de tal 
colegiado, na condição de membro;
iii - coNvalidar os atos praticados pela comissão Processante.
iv – revogam-se as disposições em contrário;
v – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Marco antonio da silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/sEdUc
Port. de redes/sUBst. Nº 419/2022-GaB/Pad. 
Belém, 06 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 Portaria Nº 123/2019-GaB/Pad de 25/06/2019, pu-
blicado no doE edição nº 33.905 de 27/06/2019;
coNsidEraNdo os termos do Memorando nº 381/2022, de 01 de abril de 
2022, da comissão Processante;
coNsidEraNdo o disposto no art. 199 da lei Estadual nº 5.810/94-rJU.
r E s o l v E:
i - rEdEsiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
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ii - dEsiGNar a servidora alciNEtE do socorro liMa da costa, Mat. 
nº 57211696-1, na condição de presidente do Processo administrativo dis-
ciplinar nº 83/2019-GaB/Pad de 06/06/2019, publicado no doE edição 
nº 33.893 de 11/06/2019, em substituição à servidora taNia dE NaZa-
rÉ PaMPloNa sEaBra, matrícula nº 5618460-3 e iNclUir a servidora 
saYoNara caMarGo foNtaNa, Mat. nº 773573-2, na composição de tal 
colegiado, na condição de membro;
iii - coNvalidar os atos praticados pela comissão Processante.
iv – revogam-se as disposições em contrário;
v – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Marco antonio da silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/sEdUc
Port. de redes/sUBst. Nº 420/2022-GaB/Pad. 
Belém, 06 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 Portaria Nº 273/2019-GaB/Pad de 17/12/2019, pu-
blicado no doE edição nº 34.065 de 18/12/2019;
coNsidEraNdo os termos do Memorando nº 382/2022, de 01 de abril de 
2022, da comissão Processante;
coNsidEraNdo o disposto no art. 199 da lei Estadual nº 5.810/94-rJU.
r E s o l v E:
i - rEdEsiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii - dEsiGNar a servidora alciNEtE do socorro liMa da costa, Mat. 
nº 57211696-1, na condição de presidente do Processo administrativo dis-
ciplinar nº 83/2019-GaB/Pad de 06/06/2019, publicado no doE edição 
nº 33.893 de 11/06/2019, em substituição à servidora taNia dE NaZa-
rÉ PaMPloNa sEaBra, matrícula nº 5618460-3 e iNclUir a servidora 
saYoNara caMarGo foNtaNa, Mat. nº 773573-2, na composição de tal 
colegiado, na condição de membro;
iii - coNvalidar os atos praticados pela comissão Processante.
iv – revogam-se as disposições em contrário;
v – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Marco antonio da silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/sEdUc
Port. de redes/sUBst. Nº 414/2022-GaB/Pad. 
Belém, 06 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 Portaria Nº 209/2019-GaB/Pad de 19/09/2019, pu-
blicado no doE edição nº 33.987 de 20/09/2019;
coNsidEraNdo os termos do Memorando nº 01/2022, 
da comissão Processante;
coNsidEraNdo o disposto no art. 199 da lei Estadual nº 5.810/94-rJU.
r E s o l v E:
i - rEdEsiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii -sUBstitUir a servidora tErEZiNHa dos saNtos BaNdEira, Mat. nº 
303860-1, pela servidora aNa PaUla MENdoNÇa dE olivEira, Mat. nº 
54182576-2, para atuar no Pad supracitado, na qualidade de membro;
iii - coNvalidar os atos praticados pela comissão Processante.
iv – revogam-se as disposições em contrário;
v – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Marco antonio da silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/sEdUc

Protocolo: 781960
Portaria de redes. Nº 403/2022-GaB/Pad.  
Belém, 05 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  os termos do Memorando nº 318/2022-NdE/sEdUc, 
de 01/04//2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo dis-
ciplinar, instaurado nos termos da Portaria Nº 35/2018-GaB/Pad de 
28/02/2018, publicada no doE n° 33.569 de 02/03/2018, prorrogado pela 
Portaria Nº 124/2018-GaB/Pad de 02/05/2018, publicada no doE nº 
33.609 de 03/05/2018, requerendo o prosseguimento dos trabalhos pro-
cessuais referenciados;
coNsidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E s o l v E:
i – rEdEsiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;

ii – coNvalidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Marco antonio da silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/sEdUc
Portaria de redes. Nº 404/2022-GaB/Pad.  
Belém, 05 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  os termos do Memorando nº 319/2022-NdE/sEdUc, 
de 01/04//2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo dis-
ciplinar, instaurado nos termos da Portaria Nº 71/2018-GaB/Pad de 
20/03/2018, publicada no doE n° 33.589 de 03/04/2018, prorrogado pela 
Portaria Nº 152/2018-GaB/Pad de 12/06/2018, publicada no doE nº 
33.637 de 14/06/2018, requerendo o prosseguimento dos trabalhos pro-
cessuais referenciados;
coNsidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designa-
da, o processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de 
realização de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos 
fatos, para formar sua convicção.
r E s o l v E:
i – rEdEsiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNvalidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Marco antonio da silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/sEdUc
Portaria de redes. Nº 405/2022-GaB/Pad.  
Belém, 05 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  os termos do Memorando nº 325/2022-NdE/sEdUc, 
de 01/04//2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo dis-
ciplinar, instaurado nos termos da Portaria Nº 204/2019-GaB/Pad de 
11/09/2019, publicada no doE n° 33.978 de 12/09/2019, prorrogado pela 
Portaria Nº 308/2019-GaB/Pad de 04/12/2019, publicada no doE nº 
34.051 de 05/12/2019, requerendo o prosseguimento dos trabalhos pro-
cessuais referenciados;
coNsidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E s o l v E:
i – rEdEsiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNvalidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Marco antonio da silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/sEdUc
Portaria de redes. Nº 406/2022-GaB/Pad.  
Belém, 05 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  os termos do Memorando nº 326/2022-NdE/sEdUc, 
de 01/04//2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo dis-
ciplinar, instaurado nos termos da Portaria Nº 212/2019-GaB/Pad de 
19/09/2019, publicada no doE n° 33.987 de 20/09/2019, prorrogado pela 
Portaria Nº 296/2019-GaB/Pad de 28/11/2019, publicada no doE nº 
34.046 de 29/11/2019, requerendo o prosseguimento dos trabalhos pro-
cessuais referenciados;
coNsidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designa-
da, o processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de 
realização de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos 
fatos, para formar sua convicção.
r E s o l v E:
i – rEdEsiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNvalidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Marco antonio da silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/sEdUc
Portaria de redes. Nº 407/2022-GaB/Pad.  
Belém, 05 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.
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coNsidEraNdo  os termos do Memorando nº 327/2022-NdE/sEdUc, 
de 01/04//2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo dis-
ciplinar, instaurado nos termos da Portaria Nº 219/2019-GaB/Pad de 
23/09/2019, publicada no doE n° 33.991 de 24/09/2019, prorrogado pela 
Portaria Nº 299/2019-GaB/Pad de 28/11/2019, publicada no doE nº 
34.046 de 29/11/2019, requerendo o prosseguimento dos trabalhos pro-
cessuais referenciados;
coNsidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E s o l v E:
i – rEdEsiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNvalidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Marco antonio da silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/sEdUc
Portaria de redes. Nº 408/2022-GaB/Pad.  
Belém, 05 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  os termos do Memorando nº 328/2022-NdE/sEdUc, 
de 01/04//2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo dis-
ciplinar, instaurado nos termos da Portaria Nº 239/2019-GaB/Pad de 
16/10/2019, publicada no doE n° 34.014 de 18/10/2019, prorrogado pela 
Portaria Nº 350/2019-GaB/Pad de 27/12/2019, publicada no doE nº 
34.076 de 30/12/2019, requerendo o prosseguimento dos trabalhos pro-
cessuais referenciados;
coNsidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E s o l v E:
i – rEdEsiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNvalidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Marco antonio da silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/sEdUc
Portaria de redes. Nº 409/2022-GaB/Pad.  
Belém, 05 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  os termos do Memorando nº 329/2022-NdE/sEdUc, 
de 01/04//2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo dis-
ciplinar, instaurado nos termos da Portaria Nº 260/2019-GaB/Pad de 
06/11/2019, publicada no doE n° 34.029 de 07/11/2019, prorrogado pela 
Portaria Nº 1.324/2021-GaB/Pad de 09/09/2019, publicada no doE nº 
34.694 de 10/09/2021, requerendo o prosseguimento dos trabalhos pro-
cessuais referenciados;
coNsidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E s o l v E:
i – rEdEsiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNvalidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Marco antonio da silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/sEdUc
Portaria de redes. Nº 410/2022-GaB/Pad.  
Belém, 05 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  os termos do Memorando nº 350/2022-NdE/sEdUc, 
de 01/04//2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo dis-
ciplinar, instaurado nos termos da Portaria Nº 1.146/2021-GaB/Pad de 
02/08/2021, publicada no doE n° 34.657 de 03/08/2021, prorrogado pela 
Portaria Nº 1.616/2021-GaB/Pad de 11/11/2021, publicada no doE nº 
34.764 de 12/11/2021, requerendo o prosseguimento dos trabalhos pro-
cessuais referenciados;
coNsidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.

r E s o l v E:
i – rEdEsiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNvalidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Marco antonio da silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/sEdUc
Port. de redes/sUBst. Nº 411/2022-GaB/Pad. 
Belém, 05 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 Portaria Nº 146/2019-GaB/Pad de 03/07/2019, pu-
blicado no doE edição nº 33.914 de 08/07/2019;
coNsidEraNdo os termos do Memorando nº 01/2022, 
da comissão Processante;
coNsidEraNdo o disposto no art. 199 da lei Estadual nº 5.810/94-rJU.
r E s o l v E:
i - rEdEsiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii -sUBstitUir a servidora tErEZiNHa do socorro sarMaNHo BaNdEi-
ra, Mat. nº 303860-1, pela servidora aNa PaUla MENdoNÇa dE olivEira, 
Mat. nº 54182576-2, para atuar no Pad supracitado, na qualidade de membro;
iii - coNvalidar os atos praticados pela comissão Processante.
iv – revogam-se as disposições em contrário;
v – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Marco antonio da silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/sEdUc

Protocolo: 781725
Portaria Nº 60/2022-GaB/cee de 04 de abril de 2022.
o PrEsidENtE da cÂMara dE EdUcaÇÃo sUPErior do coNsElHo Es-
tadUal dE EdUcaÇÃo do Pará, no uso de suas atribuições, e conside-
rando o que preconiza os artigos 26, 27, 28, 41 e 42 da resolução Nº 482 
de 10 de dezembro de 2009/ cEE/ Pa.
rEsolvE:
Art.1º - Designar os profissionais abaixo relacionados para constituir a CO-
MissÃo dE avaliadorEs, com vistas ao recredenciamento institucional 
da Escola Judicial do Poder Judiciário do Estado do Pará, conforme a trami-
tação do processo nº 2022/191799.
Parágrafo único: a coMissÃo será composta de três (03) membros, repre-
sentantes do CEE/PA e com vasta experiência profissional no Ensino Superior:
Maria Betânia de carvalho fidalgo arroyo (Presidente da comissão);
Maria Beatriz Mandelert Padovani;
Katia cilene de vilhena Gouvea tarrio.
art. 2º - a referida comissão deverá proceder à análise dos aspectos in-
tegrantes da proposta de recredenciamento da Escola Judicial do Poder 
Judiciário do Estado do Pará, nos termos dos instrumentos de avaliação do 
sistema de Educação do Estado do Pará.
art. 3º - Esta portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições 
em contrário.
dê-se ciência, registre-se e cumpra-se.
coNsElHo EstadUal dE EdUcaÇÃo do Pará, em Belém, 04 de abril de 2022.
Manoel delmo silva de oliveira
Presidente cEs/cEE/Pa

Protocolo: 781698

adMissÃo de serVidor
.

ato: coNtrato Nº 031/2022-caPitÃo PoÇo
Nome:EdiNaldo tEMBE
cargo: ProfEssor
vigência: 06/04/2022 a 05/04/2023
dotação orçamentária: Processo nº 890344/2021, 
autorizado em 11/01/2022.
ato: coNtrato Nº 032/2022-caPitÃo PoÇo
Nome:alcilENE coNcEicao saNtos tEMBE
cargo: MErENdEira
vigência: 06/04/2022 a 05/04/2023
dotação orçamentária: Processo nº 1353300/2021, 
autorizado em 02/02/2022.
ato: coNtrato Nº 033/2022-caPitÃo PoÇo
Nome:liliaNa liMa tEMBE
cargo: ProfEssor
vigência: 06/04/2022 a 05/04/2023
dotação orçamentária: Processo nº 889651/2021, 
autorizado em 11/03/2022.
ato: coNtrato Nº 034/2022-ViGia de NaZarÉ
Nome:isaBEl dE lisaNdra silva saNtos
cargo: ProfEssor
vigência: 05/04/2022 a 04/04/2023
dotação orçamentária: Processo nº 1450136/2021, 
autorizado em 20/12/2021.

Protocolo: 782094
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.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

LiceNÇa saÚde
NoME: EriKa da coNcEicao
coNcEssÃo: 45 dias
PErÍodo: 05/01/22 a 18/02/22
MatrÍcUla: 57215712/1 carGo: sErvENtE
lotaÇÃo: EE PolivalENtE/altaMira
laUdo MÉdico: 84753
NoME: GErMaNa dE alENcar caMoriM
coNcEssÃo: 30 dias
PErÍodo: 24/11/21 a 23/12/21
MatrÍcUla: 57222816/1 carGo: Prof
lotaÇÃo: EE Joao fraNco/BElEM
laUdo MÉdico: 84761
NoME: Maria dE NaZarE soarEs Matos
coNcEssÃo: 15 dias
PErÍodo: 16/12/21 a 30/12/21
MatrÍcUla: 192694/1 carGo: assist adM
lotaÇÃo: div iNf docUMENtacao/BElEM
laUdo MÉdico: 86861
NoME: Maria iraci cardoso MacEdo
coNcEssÃo: 60 dias
PErÍodo: 13/10/21 a 11/12/21
MatrÍcUla: 57212583/1 carGo: sErvENtE
lotaÇÃo: EE tErEZiNHa liMa/aBaEtEtUBa
laUdo MÉdico: 84758
NoME: NoEMia da costa aNdradE
coNcEssÃo: 60 dias
PErÍodo: 03/11/21 a 01/01/22
MatrÍcUla: 5457424/2 carGo: Prof
lotaÇÃo: EE BENto Xv/BElEM
laUdo MÉdico: 84721
NoME: raiMUNda NElci da silva
coNcEssÃo: 90 dias
PErÍodo: 15/12/21 a 14/03/22
MatrÍcUla: 761087 carGo: sErvENtE
lotaÇÃo: div iNfor docEMENtacao/BElEM
laUdo MÉdico: 84687
NoME: soNia Maria MartiNs dE alMEida
coNcEssÃo: 60 dias
PErÍodo: 19/10/21 a 17/12/21
MatrÍcUla: 5488630/2 carGo: Prof
lotaÇÃo: cEN Ed Jov ad lUiZ octavio/BElEM
laUdo MÉdico: 84766
NoME: vaNEssa tEiXEira da silva
coNcEssÃo: 38 dias
PErÍodo: 08/11/21 a 15/12/21
MatrÍcUla: 57188426/1 carGo: Prof
lotaÇÃo: EE aUG MEira/BElEM
laUdo MÉdico: 84764

Protocolo: 781785
ProrroGaÇÃo de LiceNÇa saÚde
NoME: claUdiENE do socorro raBElo BEcKMaN
coNcEssÃo: 17 dias
PErÍodo: 05/11/21 a 21/11/21
MatrÍcUla: 57217216/1 carGo: Prof
lotaÇÃo: EE Barao rio BraNco/BElEM
laUdo MÉdico: 83680
NoME: Erica farias da silva
coNcEssÃo: 90 dias
PErÍodo: 05/12/21 a 04/03/22
MatrÍcUla: 57174919/ carGo: Prof
lotaÇÃo: EE BENicio loPEs/castaNHal
laUdo MÉdico: 84686
NoME: roNiZE da silva E silva
coNcEssÃo: 60 dias
PErÍodo: 28/12/21 a 25/02/22
MatrÍcUla: 5819814/1 carGo: Prof
lotaÇÃo: EE BENicio loPEs/castaNHal
laUdo MÉdico: 84688

Protocolo: 781788

diÁria
.

Portaria de diarias No. 52732/2022
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: diEGo alEXaNdrE fErrEira dE soUZa
MatrÍcUla: 57234200
cPf: 96960434220
carGo/fUNÇÃo:
assist. adMiNist. / ativ aUX iNtErMEd
ordENador: lUciaNa olivEira silva cPf: 39458644291

Protocolo: 781961

Portaria de diarias No. 52659/2022
OBJETIVO: Fiscalização para finalização dos serviços na EEEM Irmã Dulce, 
localizada no Município de Parauapebas.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / ParaUaPEBas / 11/04/2022 - 11/04/2022 Nº diárias: 0
ParaUaPEBas / BElEM / 11/04/2022 - 13/04/2022 Nº diárias: 2.5
NoME: lUcival fUrtado da silva
MatrÍcUla: 54190596
cPf: 67113117287
carGo/fUNÇÃo:
tEcNico EM GEstao dE iNfra-EstrUtUra / ativ NivEl sUPErior
ordENador: lUciaNa olivEira silva cPf: 39458644291

Protocolo: 781959
Prd coMPLeMeNtar
despesa origem nº 87240
Portaria de diarias No. 52751/2022
oBJEtivo: Prd complementar referente a despesa 87240. coNsidEraN-
do a GraNdE NEcEssidadE dE traBalHo E QUE NÃo tEM PassaGEM 
dE rEtorNo do MUNicÍPio dE BrEvEs aos sáBados 09/04/22. HavE-
rá a NEcEssidadE dE rEtorNo No dia 10/04/2022.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / BrEvEs / 09/04/2022 - 10/04/2022 Nº diárias: 1
BrEvEs / BElEM / 10/04/2022 - 10/04/2022 Nº diárias: 0
NoME: Marcos aNtoNio dE olivEira MarQUEs
MatrÍcUla: 57213203
cPf: 72340045215
carGo/fUNÇÃo:
assist. adMiNist. / ativ aUX iNtErMEd
ordENador: clEidE Maria aMoriM dE olivEira Mar-
tiNs cPf: 10429549253

Protocolo: 781685
Prd coMPLeMeNtar
despesa origem nº 87241
Portaria de diarias No. 52752/2022
oBJEtivo: Prd complementar referente a despesa 87241. coNsidEraN-
do a GraNdE NEcEssidadE dE traBalHo E QUE NÃo tEM PassaGEM 
dE rEtorNo do MUNicÍPio dE BrEvEs aos sáBados 09/04/22. HavE-
rá a NEcEssidadE dE rEtorNo No dia 10/04/2022.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / BrEvEs / 09/04/2022 - 10/04/2022 Nº diárias: 1
BrEvEs / BElEM / 10/04/2022 - 10/04/2022 Nº diárias: 0
NoME: aNtHoNY saUl PiNHEiro MaGalHaEs
MatrÍcUla: 57197991
cPf: 70579970272
carGo/fUNÇÃo:
assist. adMiNist. / ativ aUX iNtErMEd
ordENador: clEidE Maria aMoriM dE olivEira Mar-
tiNs cPf: 10429549253

Protocolo: 781689
Portaria de diarias No. 52247/2022
oBJEtivo: considerando a realização de visita administrativa no Município 
BraGaNÇa na sede UrE, com o objetivo de aPoiar a lotaÇÃo E/oU adE-
QUAÇÃO do controle da quadro de pessoal. Justificativa de diárias no final 
de semana As diárias solicitadas se justificam em razão da distância de 
deslocamento ao município visitado, considerando o período curto de dias 
produtivos para realizar as atividades de lotação, sendo impreterível que o 
servidor esteja presente no horário de 8 horas da segunda feira para início 
imediato das tarefas e melhor aproveitamento dos dias úteis.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / BraGaNca / 04/04/2022 - 09/04/2022 Nº diárias: 5
BraGaNca / BElEM / 09/04/2022 - 09/04/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: EliEZEr JaiME alBUQUErQUE Garca
MatrÍcUla: 57212414
cPf: 59010185249
carGo/fUNÇÃo:
assist. adMiNist. / ativ aUX iNtErMEd
ordENador: clEidE Maria aMoriM dE olivEira Mar-
tiNs cPf: 10429549253

Protocolo: 781668
Portaria de diarias No. 52248/2022
oBJEtivo: considerando a realização de visita administrativa no Município 
BraGaNÇa na sede UrE, com o objetivo de aPoiar a lotaÇÃo E/oU adE-
QUAÇÃO do controle da quadro de pessoal. Justificativa de diárias no final 
de semana as diárias solicitadas se justificam em razão da distância de 
deslocamento ao município visitado, considerando o período curto de dias 
produtivos para realizar as atividades de lotação, sendo impreterível que o 
servidor esteja presente no horário de 8 horas da segunda feira para início 
imediato das tarefas e melhor aproveitamento dos dias úteis.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / BraGaNca / 04/04/2022 - 09/04/2022 Nº diárias: 5
BraGaNca / BElEM / 09/04/2022 - 09/04/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: KatHUcia da silva BarBosa
MatrÍcUla: 5891939
cPf: 00287324214
carGo/fUNÇÃo:
assist. adMiNist. / ativ aUX iNtErMEd
ordENador: clEidE Maria aMoriM dE olivEira Mar-
tiNs cPf: 10429549253

Protocolo: 781669
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Portaria de diarias No. 52246/2022
oBJEtivo: considerando a realização de visita administrativa no Município 
BrEvEs na sede UrE, com o objetivo de aPoiar a lotaÇÃo E/oU adE-
QUAÇÃO do controle da quadro de pessoal. Justificativa de diárias no final 
de semana As diárias solicitadas se justificam em razão da distância de 
deslocamento ao município visitado, considerando o período curto de dias 
produtivos para realizar as atividades de lotação, sendo impreterível que o 
servidor esteja presente no horário de 8 horas da segunda feira para início 
imediato das tarefas e melhor aproveitamento dos dias úteis.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / BrEvEs / 04/04/2022 - 09/04/2022 Nº diárias: 5
BrEvEs / BElEM / 09/04/2022 - 09/04/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: aNtHoNY saUl PiNHEiro MaGalHaEs
MatrÍcUla: 57197991
cPf: 70579970272
carGo/fUNÇÃo:
assist. adMiNist. / ativ aUX iNtErMEd
ordENador: clEidE Maria aMoriM dE olivEira Mar-
tiNs cPf: 10429549253

Protocolo: 781663
Portaria de diarias No. 52253/2022
oBJEtivo: considerando a realização de visita administrativa no Município 
MaracaNa na sede UrE, com o objetivo de aPoiar a lotaÇÃo E/oU 
adEQUaÇÃo do controle da quadro de pessoal.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / MaracaNa / 04/04/2022 - 08/04/2022 Nº diárias: 4
MaracaNa / BElEM / 08/04/2022 - 08/04/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: rosiNElMa MEirElEs da silva
MatrÍcUla: 57215613
cPf: 57170568268
carGo/fUNÇÃo:
assist. adMiNist. / ativ aUX iNtErMEd
ordENador: clEidE Maria aMoriM dE olivEira Mar-
tiNs cPf: 10429549253

Protocolo: 781674
Portaria de diarias No. 52249/2022
oBJEtivo: considerando a realização de visita administrativa no Município 
BraGaNÇa na sede UrE, com o objetivo de aPoiar a lotaÇÃo E/oU adE-
QUAÇÃO do controle da quadro de pessoal. Justificativa de diárias no final 
de semana As diárias solicitadas se justificam em razão da distância de 
deslocamento ao município visitado, considerando o período curto de dias 
produtivos para realizar as atividades de lotação, sendo impreterível que o 
servidor esteja presente no horário de 8 horas da segunda feira para início 
imediato das tarefas e melhor aproveitamento dos dias úteis.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / BraGaNca / 04/04/2022 - 09/04/2022 Nº diárias: 5
BraGaNca / BElEM / 09/04/2022 - 09/04/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: carlos alBErto aZEvEdo dUartE JUNior
MatrÍcUla: 57234175
cPf: 69804184249
carGo/fUNÇÃo:
assist. adMiNist. / ativ aUX iNtErMEd
ordENador: clEidE Maria aMoriM dE olivEira Mar-
tiNs cPf: 10429549253

Protocolo: 781671
Portaria de diarias No. 52244/2022
oBJEtivo: considerando a realização de visita administrativa no Município 
MoNtE alEGrE na sede UrE, com o objetivo de aPoiar a lotaÇÃo E/oU 
ADEQUAÇÃO do controle da quadro de pessoal. Justificativa de diárias no 
final de semana As diárias solicitadas se justificam em razão da distância 
de deslocamento ao município visitado, considerando o período curto de 
dias produtivos para realizar as atividades de lotação, sendo impreterível 
que o servidor esteja presente no horário de 8 horas da segunda feira para 
início imediato das tarefas e melhor aproveitamento dos dias úteis.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / saNtarEM / 04/04/2022 - 04/04/2022 Nº diárias: 0
saNtarEM / MoNtE alEGrE / 04/04/2022 - 09/04/2022 Nº diárias: 5
MoNtE alEGrE / saNtarEM / 09/04/2022 - 09/04/2022 Nº diárias: 0
saNtarEM / BElEM / 09/04/2022 - 09/04/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: WaGNEr Brito alvEs
MatrÍcUla: 57214452
cPf: 64735320210
carGo/fUNÇÃo:
assist. adMiNist. / ativ aUX iNtErMEd
ordENador: clEidE Maria aMoriM dE olivEira Mar-
tiNs cPf: 10429549253

Protocolo: 781659
Portaria de diarias No. 52241/2022
oBJEtivo: considerando a realização de visita administrativa no Município 
MaE do rio na sede UrE, com o objetivo de aPoiar a lotaÇÃo E/oU 
ADEQUAÇÃO do controle da quadro de pessoal. Justificativa de diárias no 
final de semana As diárias solicitadas se justificam em razão da distância 
de deslocamento ao município visitado, considerando o período curto de 
dias produtivos para realizar as atividades de lotação, sendo impreterível 
que o servidor esteja presente no horário de 8 horas da segunda feira para 
início imediato das tarefas e melhor aproveitamento dos dias úteis.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / MaE do rio / 04/04/2022 - 09/04/2022 Nº diárias: 5
MaE do rio / BElEM / 09/04/2022 - 09/04/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: alaN HENriQUE farias da silva
MatrÍcUla: 5897142

cPf: 98380591291
carGo/fUNÇÃo:
assist. adMiNist. / ativ aUX iNtErMEd
ordENador: clEidE Maria aMoriM dE olivEira Mar-
tiNs cPf: 10429549253

Protocolo: 781648
Portaria de diarias No. 52242/2022
oBJEtivo: considerando a realização de visita administrativa no Município 
MaE do rio na sede UrE, com o objetivo de aPoiar a lotaÇÃo E/oU 
ADEQUAÇÃO do controle da quadro de pessoal. Justificativa de diárias no 
final de semana As diárias solicitadas se justificam em razão da distância 
de deslocamento ao município visitado, considerando o período curto de 
dias produtivos para realizar as atividades de lotação, sendo impreterível 
que o servidor esteja presente no horário de 8 horas da segunda feira para 
início imediato das tarefas e melhor aproveitamento dos dias úteis.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / MaE do rio / 04/04/2022 - 09/04/2022 Nº diárias: 5
MaE do rio / BElEM / 09/04/2022 - 09/04/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: HostEr faBricio carvalHo dE Brito
MatrÍcUla: 57214257
cPf: 73892432287
carGo/fUNÇÃo:
assist. adMiNist. / ativ aUX iNtErMEd
ordENador: clEidE Maria aMoriM dE olivEira Mar-
tiNs cPf: 10429549253

Protocolo: 781654

.

.

oUtras MatÉrias
.

GoVerNo do estado do ParÁ
coNseLHo estadUaL de edUcaÇÃo

eMeNta de resoLUÇÕes - 2022
resoLUÇÃo N° 78 de 22 de MarÇo de 2022
EMENta: ENcErraMENto das atividadEs. toMBaMENto E rEcolHi-
MENto dE acErvo Escolar - iNstitUto tEcNolÓGico da aMaZÔNia 
- itaM - BElÉM/Pa.
resoLUÇÃo N° 79 de 22 de MarÇo de 2022
EMENta: valida os EstUdos dos alUNos do ProJEto saBErEs da EJa, 
rEfErENtE aos aNos dE 2014 E 2015, Nas Escolas EstadUais Pro-
fEssora daircE PaNtoJa, localiZada No MUNicÍPio dE altaMira/Pa 
E doM Prdro i, localiZada No MUNicÍPio dE Porto dE MoZ/Pa - co-
ordENadoria dE EdUcaÇÃo dE JovENs E adUltos - cEJa - sEdUc/Pa.
resoLUÇÃo N° 80 de 30 de MarÇo de 2022
EMENta: aProvaÇÃo do docUMENto cUrricUlar da EdUcaÇÃo iN-
faNtil E do ENsiNo fUNdaMENtal a sEr adotado PEla rEdE MUNi-
ciPal dE ENsiNo dE Novo ProGrEsso/Pa.
resoLUÇÃo N° 88 de 30 de MarÇo de 2022
EMENta: aProvaÇÃo do docUMENto cUrricUlar da EdUcaÇÃo iN-
faNtil E do ENsiNo fUNdaMENtal a sEr adotado PEla rEdE MUNi-
ciPal dE ENsiNo dE Brasil Novo/Pa.
resoLUÇÃo N° 89 de 30 de MarÇo de 2022
EMENta: aProvaÇÃo do docUMENto cUrricUlar da EdUcaÇÃo iN-
faNtil E do ENsiNo fUNdaMENtal a sEr adotado PEla rEdE MUNi-
ciPal dE ENsiNo dE Eldorado dos caraJás/Pa.
rEsolUÇÃo: 90 dE 30 dE MarÇo dE 2022
EMENta: aProvaÇÃo do docUMENto cUrricUlar da EdUcaÇÃo iN-
faNtil E do ENsiNo fUNdaMENtal a sEr adotado PEla rEdE MUNi-
ciPal dE ENsiNo dE cUrUá/Pa.
resoLUÇÃo N° 91 de 30 de MarÇo de 2022
EMENta: aProvaÇÃo do docUMENto da EdUcaÇÃo iNfaNtil E do EN-
siNo fUNdaMENtal a sEr adotado PEla rEdE MUNiciPal dE ENsiNo 
dE itUPiraNGa/Pa.
resoLUÇÃo N° 92 de 30 de MarÇo de 2022
EMENta: aProvaÇÃo do docUMENto cUrricUlar da EdUcaÇÃo iN-
faNtil E do ENsiNo fUNdaMENtal a sEr adotado PEla rEdE MUNi-
ciPal dE ENsiNo dE Placas/Pa.
resoLUÇÃo N° 93 de 30 de MarÇo de 2022
EMENta: aProvaÇÃo do docUMENto cUrricUlar da EdUcaÇÃo iN-
faNtil, do ENsiNo fUNdaMENtal E sUas ModalidadEs a sEr adota-
do PEla rEdE MUNiciPal dE caMEtá/Pa.
resoLUÇÃo N° 94 de MarÇo de 2022
EMENta: aProvaÇÃo do docUMENto do docUMENto cUrricUlar da 
EdUcaÇÃo iNfaNtil E do ENsiNo fUNdaMENtal a sEr adotado PEla 
rEdE MUNiciPal dE ENsiNo dE cacHoEira do Piriá/Pa.
resoLUÇÃo N° 95 de MarÇo de 2022
EMENta: aProvaÇÃo do docUMENto cUrricUlar da EdUcaÇÃo iN-
faNtil E do ENsiNo fUNdaMaNEtal a sEr adotado PEla rEdE MUNi-
ciPal dE ENsiNo dE sÃo JoÃo da PoNta/Pa.
resoLUÇÃo N° 96 de 30 de MarÇo de 2022
EMENta: aProvaÇÃo do docUMENto cUrricUlar da EdUcaÇÃo iN-
faNtil E do ENsiNo fUNdaMENtal a sEr adotado PEla rEdE MUNi-
ciPal dE ENsiNo dE MoJUÍ dos caMPos/Pa.
resoLUÇÃo N° 97 de 30 de MarÇo de 2022
EMENta: aProvaÇÃo do docUMENto cUrricUlar da EdUcaÇÃo iN-
faNtil E do ENsiNo fUNdaMENtal a sEr adotado PEla rEdE MUNi-
ciPal dE ENsiNo dE sÃo doMiNGos do caPiM/Pa.
resoLUÇÃo N° 98 de MarÇo de 2022
EMENta: aProvaÇÃo do docUMENto cUrricUlar da EdUcaÇÃo iN-
faNtil E do ENsiNo fUNdaMENtal a sEr adotado PEla rEdE MUNi-
ciPal dE ENsiNo dE BoNito/Pa .
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resoLUÇÃo N° 99 de 30 de MarÇo de 2022
EMENta: aProvaÇÃo do docUMENto cUrricUlar da EdUcaÇÃo iN-
faNtil E do ENsiNo fUNdaMENtal a sEr adotado PEla rEdE dE EN-
siNo dE sÃo sÃo caEtaNo dE odivElas/Pa.
resoLUÇÃo N° 100 de 30 de MarÇo de 2022
EMENta: aProvaÇÃo do docUMENto cUrricUlar da EdUcaÇÃo iN-
faNtil E do ENsiNo fUNdaMENtal a sEr adotado PEla rEdE MUNi-
ciPal dE ENsiNo dE Nova tiMBotEUa/Pa.
resoLUÇÃo N° 101 de 30 de MarÇo de 2022
EMENta: aProvaÇÃo do docUMENto cUrricUlar da EdUcaÇÃo iN-
faNtil E do ENsiNo fUNdaMENal E sUas ModalidadEs a sEr adoa-
do PEla rEdE MUNiciPal dE ENsiNo E aUGUsto corrÊa/Pa.
resoLUÇÃo N° 102 de 30 de MarÇo de 2022
EMENta: aProvaÇÃo do docUMEMENto cUrricUlar da EdUcaÇÃo 
iNfaNtril E do ENsiNo fNdaMENtal E sUas ModalidadEs a sEr 
adotado PEla rEdE MUNiciPal dE ENsiNo dE saPUcaia/Pa.
resoLUÇÃo N° 103 de 30 de MarÇo de 2022
EMENta: aProvaÇÃo do docUMENto cUrricUlar da EdUcaÇÃo iN-
faNtil E do ENsiNo fUNdaMENtal E sUas ModalidadEs a sEr ado-
tado PEla rEdE MUNiciPal dE ENsiNo dE Porto dE MoZ/Pa.
resoLUÇÃo N° 104 de 30 de MarÇo de 2022
EMENta: aProvaÇÃo do docUMENto cUrricUlar da EdUcaÇÃ iN-
faNtil E do ENsiNo fUNdaMENtal E sUas ModalidadEs a sEr ado-
tado PEa rEdE MUNiciPal dE ENsiNo dE aUrora do Pará/Pa.
resoLUÇÃo N° 105 de 30 de MarÇo de 2022
EMENta: aProvaÇÃo do docUMENto cUrricUlar da EdUcaÇÃo iN-
faNtil E do ENsiNo fUNdaMENtal E sUas ModalidadEs a sEr ado-
tado PEla rEdE MUNiPal dE ENsiNo dE saNta lUZia do Pará/Pa.
resoLUÇÃo N° 106 de 30 MarÇo de 2022
EMENta: aProvaÇÃo do docUMENto cUrricUlar da EdUcaÇÃo iN-
faNtil E do ENsiNo fUNdaMENtal a sEr adotado PEla rEdE MUNi-
ciPal dE ENsiNo dE PriMavEra/Pa.
resoLUÇÃo Nº 107 de 30 de MarÇo de 2022
EMENta: aProvaÇÃo do docUMENto cUrricUlar da EdUcaÇÃo iN-
faNtil E do ENsiNo fUNdaMENtal a sEr adotado PEla rEdE MUNi-
ciPal dE ENsiNo dE MÃE do rio/Pa.
resoLUÇÃo N° 108 de 30 de MarÇo de 2022
EMENta: aProvaÇÃo do docUMENto cUricUlar da EdUcaÇÃo iN-
faNtil E do ENsiNofUNdaMENtal a sEr adotado PEla rEdE MUNici-
Pal dE ENsiNo dE Nova EsPEraNÇa do Piriá/Pa.

Protocolo: 781700
desiGNar
Portaria Nº.: 2366/2022 de 29/03/2022
de acordo com o Processo nº 1054667/2021
designar EvENNY olivEira das MErcEs, Matrícula nº 5894204/2, as-
sistente administrativo, para responder interinamente pela função de 
secretaria (GEd-1) da EEEf Prof Gelmirez de Melo e silva/ananindeua, 
a contar de 01/04/2022.
LiceNÇa esPeciaL
Portaria nº.2588/2022 de 05/04/2022
Nome:Maria alcira PiNHEiro dos saNtos
Matrícula:5212545/2cargo:Esp. em Educação
lotação:EEEfM Nossa senhora do carmo/Belém
Período:28/04/2022 a 26/06/2022
triênios:01/03/2017 a 28/02/2020
Portaria Nº. 2518/2022 de 04/04/2022
Nome:raNolfo sacraMENto caldas
Matrícula:5255341/1cargo:Professor
lotação:EE Presid tancredo de almeida Neves/ananindeua
Período:02/05/22 a 30/06/22
triênios:1402/98 a 13/02/01
aProVaÇÃo escaLa de Ferias
Portaria Nº 001024/2022 de 01/04/2022
coNcEdEr fÉrias rEGUlaMENtarEs, aos sErvidorEs aBaiXo rEla-
cioNados, lotados Na divisÃo dE cadastro, NEsta sEcrEtaria.

MatrÍcULa NoMe PerÍodo eXÉrc. dias
761516-1 catariNa laBoUrE costa sErra 01/06/2022 30/06/2022 2022 30
5361737-1 JoaNa d´arc lUZ dos rEis 02/06/2022 16/06/2022 2022 15
5361737-1 JoaNa d´arc lUZ dos rEis 03/10/2022 17/10/2022 2022 15
57212316-1 lEvi MaciEl dos saNtos 16/06/2022 15/07/2022 2022 30
189677-1 Maria rita GoNÇalvEs dos saNtos 06/06/2022 05/07/2022 2022 30
468258-1 Maria aNtoNia Barros BraGa 15/06/2022 14/07/2022 2022 30
6400205-1 Maria sUElY MoraEs PaNtoJa 06/06/2022 05/07/2022 2022 30
5187389-1 idaMilia dos saNtos 04/07/2022 02/08/2022 2022 30
730386-1 Maria dE BElÉM silva da lUZ dE soUZa 04/07/2022 02/08/2022 2022 30

57209629-1 NÚBia fErrEira corrEa 15/07/2022 29/07/2022 2022 15
674931-1 rEiNaldo PaEs da costa 04/07/2022 02/08.2022 2022 30

57212575-1 raQUEl dE liMa vidal 04/07/2022 02/08/2022 2022 30
5900808-1 rEGiNa lUcia soUZa Baia dos saNtos 04/07/2022 02/08/2022 2022 30
405469-1 aBraÃo da cUNHa BaHia 18/07/2022 01/08/2022 2022 15
405469-1 aBraÃo da cUNHa BaHia 02/01/2023 16/01/2023 2022 15

 
aNeXo i da Portaria Nº 001024/2022 – saGeP de 01/04/2022

5163501-1 alBErtiNo afoNso NasciMENto 01/07/2022 15/07/2022 2022 15
5163501-1 alBErtiNo afoNso NasciMENto 12/12/2022 26/12/2022 2022 15

5890610-1 aliNE dUartE da coNcEiÇÃo 18/07/2022 01/08/2022 2022 15
5890610-1 aliNE dUartE da coNcEiÇÃo 02/01/2023 16/01/2022 2022 15
57213078-1 cENilEM clE saNta rosa dias 04/07/2022 18/07/2022 2022 15
57213078-1 cENilEM clE saNta rosa dias 28/11/2022 12/12/2022 2022 15
5451140-7 claUdivaNi olEGario soarEs 18/07/2022 01/08/2022 2022 15
5451140-7 claUdivaNi olEGario soarEs 16/11/2022 30/11/2022 2022 15
5189810-1 EdsoN lUis NUNEs da silva 18/07/2022 01/08/2022 2022 15
5189810-1 EdsoN lUis NUNEs da silva 16/12/2022 30/12/2022 2022 15
57223994-1 HEllEN cristiNa soUZa soUZa 25/07/2022 08/08/2022 2022 15
57223994-1 HEllEN cristiNa soUZa soUZa 16/12/2022 30/12/2022 2022 15
181013-1 MarlY viaNa da silva 01/07/2022 15/07/2022 2022 15
181013-1 MarlY viaNa da silva 12/12/2022 26/12/2022 2022 15
456519-1 Nilda Maria dos rEis soUZa 20/07/2022 03/08/2022 2022 15
456519-1 Nilda Maria dos rEis soUZa 02/01/2023 16/01/2023 2022 15

57224199-1 KEllY PErEira fErrEira 18/07/2022 01/08/2022 2022 15
57224199-1 KEllY PErEira fErrEira 02/01/2023 16/01/2023 2022 15
57212953-1 dorival riBEiro da Poca JUNior 01/08/2022 30/08/2022 2022 30
184454-1 ErNa Maria da coNcEiÇÃo PiNHEiro 01/08/2022 30/08/2022 2022 30
5721130-2 JoE rodriGUEs riBEiro 01/08/2022 30/08/2022 2022 30
57230814-2 JUvElENa cardiNs da silva 08/08/2022 21/09/2022 2022 45
226351-1 Maria JosÉ laMEira Maia 01/08/2022 30808/2022 2022 30
5900515-1 aldENilZa ProGENio PaNtoJa Baia 17/08/2022 31/08/2022 2022 15
5900515-1 aldENilZa ProGENio PaNtoJa Baia 22/12/2022 05/01/2023 2022 15
57210644-1 lilia rUBia dE alMEida E silva 17/08/2022 31/08/2022 2022 15
57210644-1 lilia rUBia dE alMEida E silva 02/01/2023 16/01/2022 2022 15
5890876-1 KEllE lUcia lEitÃo NEvEs 15/08/2022 29/08/2022 2022 15
5890876-1 KEllE lUcia lEitÃo NEvEs 02/01/2023 16/01/2023 2022 15

Portaria Nº.:2579/2022 de 05/04/2022
Nome:alvaisa QUEiroZ calcaGNo
Matrícula:5895878/1Período:11/04/22 à 25/05/22Exercício:2021
Unidade:depto de Educação Especial/Belém
Portaria Nº.:2544/2022 de 04/04/2022
Nome:daNiEl saNta BriGida fErNaNdEs
Matrícula:57213678/1Período:01/05/22 à 30/05/22Exercício:2022
Unidade:EEEf.Nossa senhora do rosario/Marituba
Portaria Nº.:2545/2022 de 04/04/2022
Nome:KatiUcia MoraEs fErrEira
Matrícula:5889738/1Período:02/05/22 à 15/06/22Exercício:2022
Unidade:EE. Prof.ana teles/Benevides
Portaria Nº.:2523/2022 de 04/04/2022
Nome:siMoNE cristiNa falcÃo do NasciMENto
Matrícula:5297370/2Período:01/07/22 à 14/08/22Exercício:2022
Unidade:Erc.francois Paul Bengot/Benevides
Portaria Nº.:2524/2022 de 04/04/2022
Nome:ENildE GoNÇalvEs MacEdo
Matrícula:5901603/1Período:01/07/22 à 14/08/22Exercício:2021
Unidade:Erc.francois Paul Bengot/Benevides
Portaria Nº.:2525/2022 de 04/04/2022
Nome:Maria do socorro alENcar
Matrícula:666050/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:Erc.francois Paul Bengot/Benevides
Portaria Nº.:2526/2022 de 04/04/2022
Nome:NilZa BorGEs corrEa lUiZ
Matrícula:57213630/1Período:01/06/22 à 30/06/22Exercício:2022
Unidade:EE. Prof.ana teles/Benevides
Portaria Nº.:2528/2022 de 04/04/2022
Nome:Maria lUiZia lEÃo dE aGUiar
Matrícula:560189/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:Erc.francois Paul Bengot/Benevides
Portaria Nº.:2529/2022 de 04/04/2022
Nome:MaUrilo GoMEs
Matrícula:595284/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2021
Unidade:Erc.francois Paul Bengot/Benevides
Portaria Nº.:2531/2022 de 04/04/2022
Nome:rosEli dE soUZa costa
Matrícula:5942804/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:Erc.francois Paul Bengot/Benevides
Portaria Nº.:2530/2022 de 04/04/2022
Nome:lEila do socorro MoNtEiro dos saNtos
Matrícula:57212633/1Período:04/04/22 à 03/05/22Exercício:2022
Unidade:divisão de controle de Estoque/Belém
Portaria Nº.:2522/2022 de 04/04/2022
Nome:sUsaNa BarBosa dos saNtos
Matrícula:5568560/2Período:16/05/22 à 29/06/22Exercício:2021
Unidade:assessoria de Planejamento/Belém
Portaria Nº.:2527/2022 de 04/04/2022
Nome:Marcia Maria da silva araUJo
Matrícula:771945/1Período:02/05/22 à 31/05/22Exercício:2022
Unidade:divisão de finanças/Belém
Portaria Nº.:2532/2022 de 04/04/2022
Nome:tElMa rita dE olivEira caBral
Matrícula:55587288/3Período:02/05/22 à 31/05/22Exercício:2022
Unidade:assessoria de rede fisica/Belém
Portaria Nº.:2543/2022 de 04/04/2022
Nome:Maria aParEcidadE da silva cavalcaNtE
Matrícula:297640/1Período:02/05/22 à 31/05/22Exercício:2022
Unidade:div. de legisl. e Enquadramento/Belém
Portaria Nº.:2541/2022 de 04/04/2022
Nome:daNiEllE dE olivEira MarQUEs
Matrícula:57224111/1Período:01/05/22 à 30/05/22Exercício:2022
Unidade:diretoria de Ensino/belém
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Portaria nº.:020/2022 de 29/03/2022
Nome:alvaro aNtÔNio dE castro caMPos
Matrícula:5902837/1 Período:01/07 à 14/08/22Exercício:2021
Unidade:EEEM faruk salmen/Parauapebas
Portaria nº.:182/2022 de 10/01/2022
Nome:Maria do carMo Matos da silva
Matrícula:57213518/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEM deuzarina da silva rodrigues/castanhal
Portaria nº.:185/2022 de 10/01/2022
Nome:JEovaNE rodriGUEs dE aNdradE
Matrícula:57209652/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEM deuzarina da silva rodrigues/castanhal
Portaria nº.:186/2022 de 10/01/2022
Nome:JosiaNY dEYsE do aMaral tavEira
Matrícula:57217590/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEM deuzarina da silva rodrigues/castanhal
Portaria nº.:187/2022 de 10/01/2022
Nome:aNtoNEtE da silva torrEs
Matrícula:5142377/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEM deuzarina da silva rodrigues/castanhal
Portaria nº.:189/2022 de 10/01/2022
Nome:siMoNE dE NaZarÉ MorEira da costa
Matrícula:57212864/1 Período:15/07 à 13/08/22Exercício:2022
Unidade:EEEM deuzarina da silva rodrigues/castanhal
Portaria nº.:188/2022 de 10/01/2022
Nome:BrUNa MoraEs Garcia
Matrícula:57212980/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEM deuzarina da silva rodrigues/castanhal
Portaria nº.:194/2022 de 10/01/2022
Nome:EliUdE soarEs dE alMEida GoEs
Matrícula:6022243/2 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEM deuzarina da silva rodrigues/castanhal
Portaria nº.:193/2022 de 10/01/2022
Nome:aNa lUcia viEira dE soUsa
Matrícula:366978/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEM deuzarina da silva rodrigues/castanhal
Portaria nº.:196/2022 de 10/01/2022
Nome:Maria rosaNa dE soUZa BarBosa
Matrícula:57220403/2 Período:31/07 à 13/09/22Exercício:2022
Unidade:EEEM deuzarina da silva rodrigues/castanhal
Portaria nº.:299/2022 de 14/01/2022
Nome:MaNoEl BENEdito MarQUEs dE olivEira
Matrícula:215678/1Período:01/07 à 14/08/22Exercício:2022
Unidade:EEEf Maria Hyluisa Pinto ferreira/curuça
Portaria nº.:298/2022 de 14/01/2022
Nome:lEoNor dE soUsa caBral
Matrícula:57213526/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEf Maria Hyluisa Pinto ferreira/curuça
Portaria nº.:295/2022 de 14/01/2022
Nome:EdElsoN liMa tEiXEira
Matrícula:57217583/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEf Maria Hyluisa Pinto ferreira/curuça
Portaria nº.:297/2022 de 14/01/2022
Nome:Josias dE Brito MoNtEiro
Matrícula:57218211/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEf Maria Hyluisa Pinto ferreira/curuça
Portaria nº.:296/2022 de 14/01/2022
Nome:GlaiBErcY dE soUsa liMa
Matrícula:57217571/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEf Maria Hyluisa Pinto ferreira/curuça
Portaria nº.:281/2022 de 13/01/2022
Nome:JacilENE PErEira MiraNda
Matrícula:57217674/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEM M. irmã carla Giussani/são Miguel do Guamá
Portaria nº.:290/2022 de 13/01/2022
Nome:tatiaNY dE soUZa MoNtEiro
Matrícula:57218194/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEf abel ovidio de campos/curuça
Portaria nº.:180/2022 de 10/01/2022
Nome:alcilEia GoUlart
Matrícula:57213509/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEM deuzarina da silva rodrigues/castanhal
Portaria nº.:204/2022 de 10/01/2022
Nome:saNdra Maria raMos da silva
Matrícula:57210352/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEf Júpter Maia/curuça
Portaria nº.:202/2022 de 10/01/2022
Nome:Haroldo foNsEca da silva
Matrícula:196592/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEf Júpter Maia/curuça
Portaria nº.:221/2022 de 10/01/2022
Nome:saMara da GaMa silva
Matrícula:57218216/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEE vila anexo Pernambuco/inhangapi
Portaria nº.:219/2022 de 10/01/2022
Nome:raiMUNdo NoNato NaZarÉ dos saNtos
Matrícula:431427/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEE vila anexo Pernambuco/inhangapi
Portaria nº.:216/2022 de 10/01/2022
Nome:Maria sElMa saNtos dos saNtos
Matrícula:57217677/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEM. Profº antônio Marçal/inhangapi

Portaria nº.:215/2022 de 10/01/2022
Nome:MaNoElrodriGUEs
Matrícula:254720/1Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEM. Profº antônio Marçal/inhangapi
Portaria nº.:212/2022 de 10/01/2022
Nome:clENilda saNtiaGo rEis
Matrícula:57218210/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEE anexo Pernambuco/inhangapi
Portaria nº.:231/2022 de 10/01/2022
Nome:JosiMar rocHa do NasciMENto
Matrícula:6021247/1 Período:01/07 à 14/08/22Exercício:2022
Unidade:EEEf francisco Nunes/santa Maria do Pará
Portaria nº.:331/2022 de 24/01/2022
Nome:rosilENE dE NaZarÉ da silva rocHa
Matrícula:6010407/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEM. frei Miguel de Bulhões/são Miguel do Guamá
Portaria nº.:335/2022 de 24/01/2022
Nome:Maria JUcilEidE david da silva dos rEis
Matrícula:57218207/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEM. frei Miguel de Bulhões/são Miguel do Guamá
Portaria nº.:327/2022 de 14/01/2022
Nome:alZira dE JEsUs BorGEs da foNsEca
Matrícula:5900124/1 Período:01/07 à 14/08/22Exercício:2022
Unidade:EEEM. frei Miguel de Bulhões/são Miguel do Guamá
Portaria nº.:320/2022 de 24/01/2022
Nome:fraNcisco cHavEs dos saNtos
Matrícula:6309143/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEM. frei Miguel de Bulhões/são Miguel do Guamá
Portaria nº.:315/2022 de 24/01/2022
Nome:liliaN cristiNa dos saNtos
Matrícula:57212037/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEM. frei Miguel de Bulhões/são Miguel do Guamá
Portaria nº.:314/2022 de 24/01/2022
Nome:NoEME riBEiro PENicHE
Matrícula:57217469/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEM. frei Miguel de Bulhões/são Miguel do Guamá
Portaria nº.:309/2022 de 24/01/2022
Nome:Maria iZaBEl do NasciMENto
Matrícula:5942854/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEM. frei Miguel de Bulhões/são Miguel do Guamá
Portaria nº.:308/2022 de 24/01/2022
Nome:JosÉ dos Passos NEvEs
Matrícula:6309151/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEM. frei Miguel de Bulhões/são Miguel do Guamá
Portaria nº.:319/2022 de 24/01/2022
Nome:aNtÔNia EliEtE dos rEis PiNto
Matrícula:57217490/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEM. frei Miguel de Bulhões/são Miguel do Guamá
Portaria nº.:318/2022 de 24/01/2022
Nome:aNtÔNio cEsar carvalHo loPEs
Matrícula:762814/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEM. frei Miguel de Bulhões/são Miguel do Guamá
Portaria nº.:316/2022 de 24/01/2022
Nome:Maria das GraÇas triNdadE MartiNs
Matrícula:6010490/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEM. frei Miguel de Bulhões/são Miguel do Guamá
Portaria nº.:349/2022 de 26/01/2022
Nome:EvaNdro JosÉ das NEvEs silva
Matrícula:57217599/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEf vicentina sodre de araujo/são domingos do capim
Portaria nº.:348/2022 de 26/01/2022
Nome:odiNEia Maria Narciso das NEvEs
Matrícula:57217525/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEf vicentina sodre de araujo/são domingos do capim
Portaria nº.:374/2022 de 02/02/2022
Nome:saNdro dE JEsUs da silva alENcar
Matrícula:57209677/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEM lameira Bittencort/castanhal
Portaria nº.:371/2022 de 02/02/2022
Nome:PaUlo GUilHErME MoNtEiro rovErE
Matrícula:366862/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEM lameira Bittencort/castanhal
Portaria nº.:373/2022 de 02/02/2022
Nome:rocilENE NaZarÉ PErEira silva
Matrícula:57211428/2 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEM lameira Bittencort/castanhal
Portaria nº.:386/2022 de 02/02/2022
Nome:Maria da silva E silva
Matrícula:419370/1 Período:01/07 à 14/08/22Exercício:2022
Unidade:EEEM lameira Bittencort/castanhal
torNar seM eFeito
Portaria Nº.:2587/2022 de 05/04/2022
tornar sem efeito a Portaria Nº 000103/2022 de 07/03/2022, que con-
cedeu férias, no período de 01/07/2022 à 30/07/2022, ao servidor daNiEl 
da silva NoGUEira,matricula 57216806/1,assistente administrativo,lo-
tado na EE dr Jose Malcher sede/colares, referente ao exercício de 2022, 
para fins de regularização funcional.
Portaria Nº.:2519/2022 de 04/04/2022
tornar sem efeito a Portaria Nº 1990/2022 de 22/03/2022, que con-
cedeu licença luto, no período de 11/03/2022 à 18/03/2022, a servidora 
Marcia Brasil rEis dE alMEida,matricula 80845255/1,Professor,lotada 
no Projeto de reeducação Psicomotora/Belém.

Protocolo: 782150
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.

Portaria
.

Portaria de sUBstitUiÇÃo
ProtocoLo eLetrÔNico Nº 2022/326049
Portaria N° 1030/22, de 01 de aBriL de 2022
dEsiGNar o sErvidor WaldEcir PErEira PiNHEiro, id. fUNcioNal 
Nº 54188861/2, carGo dE tÉcNico a, Para rEsPoNdEr PEla coordE-
Nadoria dE dEsENvolviMENto dE PEssoas, cÓdiGo, GEP-das-011.2, 
No PErÍodo dE 01.04.2022 a 30.04.2022, EM sUBstitUiÇÃo ao titU-
lar QUE Estará afastado Por fÉrias rEGUlaMENtarEs.
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
rEitor da UEPa

Protocolo: 781906
Portaria
Portaria N° 1036/22, de 01 de aBriL de 2022.
EXoNErar, o(a) sErvidor(a) tHiaGo dE soUZa olivEira, id. fUN-
cioNal Nº 5931815/ 4, do carGo EM coMissÃo dE cHEfE dE GaBi-
NEtE do cENtro dE ciÊNcias BiolÓGicas E da saÚdE, cÓdiGo GEP-
das-011.2, a coNtar dE 01.04.2022.
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
rEitor da UEPa
Processo eLetrÔNico Nº 2022/378833
Portaria N° 1049/22, de 01 de aBriL de 2022
EXoNErar, o(a) sErvidor(a) PEdro BorGEs PrEstEs, id. fUNcio-
Nal Nº 5940801/ 2, do carGo EM coMissÃo dE assEssor dE Pla-
NEJaMENto E fiNaNÇas (ccNt), cÓdiGo GEP-das011.2, a coNtar dE 
01.04.2022.
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
rEitor da UEPa
Processo eLetrÔNico Nº 2022/378768
Portaria N° 1048/22, de 01 de aBriL de 2022
EXoNErar, o(a) sErvidor(a) lEidiaNE rodriGUEs E rodriGUEs, 
id. fUNcioNal Nº 57173976/7, do carGo EM coMissÃo dE coordE-
Nador dE aPoio E oriENtaÇÃo PEdaGÓGica (ccNt), cÓdiGo GEP-
das-011.2, a coNtar dE 01.04.2022.
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
rEitor da UEPa
Processo eLetrÔNico Nº 2022/379170
Portaria N° 1046/22, de 01 de aBriL de 2022
EXoNErar, o(a) sErvidor(a) orlaNdo da silva araÚJo, id. fUN-
cioNal Nº 55586854/ 5, do carGo EM coMissÃo dE coordENador 
dE BiBliotEca do caMPUs iii, cÓdiGo GEP-das011.2, a coNtar dE 
01.04.2022.
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
rEitor da UEPa
Processo eLetrÔNico Nº 2022/386402
Portaria N° 1044/22, de 01 de aBriL de 2022
EXoNErar, o(a) sErvidor(a) MarY EliZaBEtH dE saNtaNa, id. fUN-
cioNal Nº 2060779/ 2, do carGo EM coMissÃo dE cHEfE do dEPar-
taMENto dE saÚdE coMUNitária, cÓdiGo GEPdas-011.2, a coNtar 
dE 01.04.2022.
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
rEitor da UEPa
Processo eLetrÔNico Nº 2022/386515
Portaria N° 1042/22, de 01 de aBriL de 2022
EXoNErar, o(a) sErvidor(a) NadsoN JorGE silva costa, id. fUN-
cioNal Nº 55586828/ 5, do carGo EM coMissÃo dE coordENador dE 
cENtro Gráfico, cÓdiGo GEP-das-011.2, a coNtar dE 01.04.2022.
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
rEitor da UEPa
Processo eLetrÔNico Nº 2022/372670 de 29.03.2022
Portaria N° 1038/22, de 01 de aBriL de 2022.
EXoNErar, o(a) sErvidor(a) GilvaNa KEllY Barros PiMENtEl, id. 
fUNcioNal Nº 73504084/6, do carGo EM coMissÃo dE coordENa-
dor do NÚclEo dE artE E cUltUra, cÓdiGo GEP-das-011.3, a coN-
tar dE 01.04.2022.
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
rEitor da UEPa
Processo eLetrÔNico Nº 2022/363198
Portaria N° 1067/22, de 04 de aBriL de 2022
EXoNErar, o(a) sErvidor(a) adriaNo farias PErEira filHo, id. 
fUNcioNal Nº 80015594/2, do carGo EM coMissÃo dE coordENa-
dor dE ProGraMa dE PÓs-GradUaÇÃo stricto sENsU (ccBs), cÓdi-
Go GEP-das-011.2, a coNtar dE 01.04.2022.
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
rEitor da UEPa

Protocolo: 781898
NoMeaÇÃo de carGo eM coMissÃo
Processo eLetrÔNico Nº 2022/363198
Portaria N° 1068/22, de 04 de aBriL de 2022
NoMEar, adriaNo farias PErEira filHo, Para EXErcEr o carGo EM 
coMissÃo dE coordENador dE sErviÇo dE ProcEssaMENto dE da-
dos E sUPortE dE EQUiPaMENtos (ccBs), cÓdiGo GEP-das-011.2, a 
coNtar dE 01.04.2022.
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
rEitor da UEPa

Processo eLetrÔNico Nº 2022/385452.
Portaria N° 1069/22, de 04 de aBriL de 2022
NoMEar, o(a) sErvidor(a) MarY EliZaBEtH dE saNtaNa, id. fUNcio-
Nal Nº 2060779/ 2, Para EXErcEr o carGo EM coMissÃo dE coor-
dENador dE ProGraMa dE PÓs-GradUaÇÃo strict sENsU (ccBs), 
cÓdiGo GEP-das-011.2, a coNtar dE 01.04.2022.
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
rEitor da UEPa
Processo eLetrÔNico Nº 2022/371673.
Portaria N° 1037/22, de 01 de aBriL de 2022.
NoMEar, alEXaNdrE Batista PaZ, Para EXErcEr o carGo EM coMis-
sÃo dE cHEfE dE GaBiNEtE do cENtro dE ciÊNcias BiolÓGicas E da 
saÚdE, cÓdiGo GEP-das-011.2, a coNtar dE 01.04.2022.
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
rEitor da UEPa
Processo eLetrÔNico Nº 2022/363206
Portaria N° 1032/22, de 01 de aBriL de 2022
NoMEar, dEBora cristiNa da costa PErEira, Para EXErcEr o car-
Go EM coMissÃo dE coordENador adMiNistrativo dE caMPUs da 
caPital(caMPUs ii), cÓdiGo GEP-das011.3, a coNtar dE 01.04.2022.
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
rEitor da UEPa
Processo eLetrÔNico Nº 2022/380289
Portaria N° 1047/22, de 01 de aBriL de 2022.
NoMEar, alYNE da coNcEiÇÃo da silva, Para EXErcEr o carGo EM 
coMissÃo dE coordENador dE BiBliotEca do caMPUs iii, cÓdiGo 
GEP-das-011.2, a coNtar dE 01.04.2022.
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
rEitor da UEPa
Processo eLetrÔNico Nº 2022/386402
Portaria N° 1045/22, de 01 de aBriL de 2022
NoMEar, o(a) sErvidor(a) MaNoEl GioNovaldo frEirE loUrENÇo, 
id. fUNcioNal Nº 5075963/1, Para EXErcEr o carGo EM coMissÃo 
dE cHEfE do dEPartaMENto dE saÚdE coMUNitária, cÓdiGo GEP-
das-011.2, a coNtar dE 01.04.2022.
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
rEitor da UEPa
Processo eLetrÔNico Nº 2022/386515
Portaria N° 1043/22, de 01 de aBriL de 2022
NoMEar, lUaN soarEs silva, Para EXErcEr o carGo EM coMissÃo 
dE coordENador dE cENtro Gráfico, cÓdiGo GEP-das-011.2, a 
coNtar dE 01.04.2022.
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
rEitor da UEPa
Processo eLetrÔNico Nº 2022/372670.
Portaria N° 1039/22, de 01 de aBriL de 2022.
NoMEar, NEUsivalda Batista BarBosa, Para EXErcEr o carGo EM 
coMissÃo dE coordENador do NÚclEo dE artE E cUltUra, cÓdiGo 
GEP-das-011.3, a coNtar dE 01.04.2022.
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
rEitor da UEPa

Protocolo: 781899
rescisÃo coNtratUaL
Processo eLetrÔNico Nº 2022/372670
Portaria N° 1040/22, de 01 de aBriL de 2022
rEsciNdir, o coNtrato adMiNistrativo firMado ENtrE a UNivEr-
sidadE do Estado do Pará, E o(a) sErvidor(a) NEUsivalda Ba-
tista BarBosa, id. fUNcioNal Nº 57190495/ 9, carGo dE aGENtE 
adMiNistrativo a, lotado(a) No(a) Pro rEitoria dE EXtENsÃo, a 
coNtar dE 01.04.2022.
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
rEitor da UEPa
Processo eLetrÔNico Nº 2022/363206
Portaria N° 1031/22, de 01 de aBriL de 2022
rEsciNdir, o coNtrato adMiNistrativo firMado ENtrE a UNivEr-
sidadE do Estado do Pará, E o(a) sErvidor(a) dÉBora cristiNa 
da costa PErEira, id. fUNcioNal Nº 5904067/3, carGo dE aGENtE 
adMiNistrativo a, lotado(a) No(a) coordENadoria adMiNistrati-
va do caMPUs ii, a coNtar dE 01.04.2022.
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
rEitor da UEPa

Protocolo: 781903

.

.

adMissÃo de serVidor
.

admissão de servidor
tipo: temporário
ato: contrato nº 25/2022
vigência: 03.03.2022 a 02.03.2023
Nome da servidora: aMaNda dE NaZarÉ MoraEs MacHado JácoMo
função: ProfEssora sUBstitUta
lotação: caMPUs ii / dsiN
Protocolo de autorizo: 2021/644307
ordenador: clay anderson Nunes chagas
tipo: temporário
ato: contrato nº 35/2022
vigência: 01.04.2022 a 31.03.2023
Nome da servidora: aMaNda GatiNHo tEiXEira
função: ProfEssora sUBstitUta
lotação: caMPUs dE ParaGoMiNas / diNd
Protocolo de autorizo: 2021/644307
ordenador: clay anderson Nunes chagas
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tipo: temporário
ato: contrato nº 40/2022
vigência: 01.04.2022 a 31.03.2023
Nome da servidora: aNNa tsUKU
função: ProfEssora sUBstitUta
lotação: caMPUs dE caMEtá / dEta
Protocolo de autorizo: 2021/644307
ordenador: clay anderson Nunes chagas
tipo: temporário
ato: contrato nº 33/2022
vigência: 01.04.2022 a 31.03.2023
Nome do servidor: aNtoNio JosE GoMEs carvalHo silva
função: ProfEssor sUBstitUto
lotação: caMPUs dE MaraBá / dcNa
Protocolo de autorizo: 2021/644307
ordenador: clay anderson Nunes chagas
tipo: temporário
ato: contrato nº 26/2022
vigência: 07.02.2022 a 06.02.2023
Nome da servidora: claUdia NaZarE dE soUZa alMEida titaN MartiNs
função: ProfEssora sUBstitUta
lotação: caMPUs ii / dsiN
Protocolo de autorizo: 2021/644307
ordenador: clay anderson Nunes chagas
tipo: temporário
ato: contrato nº 32/2022
vigência: 01.04.2022 a 31.03.2023
Nome do servidor: JHoNataN dE soUZa Passo
função: ProfEssor sUBstitUto
lotação: caMPUs ii / dPat
Protocolo de autorizo: 2021/644307
ordenador: clay anderson Nunes chagas
tipo: temporário
ato: contrato nº 31/2022
vigência: 01.04.2022 a 31.03.2023
Nome da servidora: KYoUK isaBEl PortilHo dos saNtos
função: ProfEssora sUBstitUta
lotação: caMPUs dE caMEtá / dcNa
Protocolo de autorizo: 2021/644307
ordenador: clay anderson Nunes chagas
tipo: temporário
ato: contrato nº 39/2022
vigência: 17.03.2022 a 16.03.2023
Nome do servidor: MailsoN liMa NaZarÉ
função: ProfEssor sUBstitUto
lotação: caMPUs dE MoJU / dEEs
Protocolo de autorizo: 2021/644307
ordenador: clay anderson Nunes chagas
tipo: temporário
ato: contrato nº 37/2022
vigência: 14.03.2022 a 13.03.2023
Nome da servidora: Marcia HElENa riBEiro dE olivEira
função: ProfEssora sUBstitUta
lotação: caMPUs ii / dsiN
Protocolo de autorizo: 2021/644307
ordenador: clay anderson Nunes chagas
tipo: temporário
ato: contrato nº 38/2022
vigência: 01.04.2022 a 31.03.2023
Nome da servidora: Maria da coNcEiÇÃo GEMaQUE dE Matos
função: ProfEssora sUBstitUta
lotação: caMPUs dE castaNHal / dcNa
Protocolo de autorizo: 2021/644307
ordenador: clay anderson Nunes chagas
tipo: temporário
ato: contrato nº 30/2022
vigência: 01.04.2022 a 31.03.2023
Nome da servidora: Maria da coNcEicao raBElo GoMEs
função: ProfEssora sUBstitUta
lotação: caMPUs dE MaraBá / dEaM
Protocolo de autorizo: 2021/644307
ordenador: clay anderson Nunes chagas
tipo: temporário
ato: contrato nº 36/2022
vigência: 01.03.2022 a 01.03.2023
Nome da servidora: Naiara silva fErrEira
função: ProfEssora sUBstitUta
lotação: caMPUs v / dcsa
Protocolo de autorizo: 2021/644307
ordenador: clay anderson Nunes chagas
tipo: temporário
ato: contrato nº 34/2022
vigência: 14.03.2022 a 13.03.2023
Nome do servidor: railsoN crUZ saloMao
função: ProfEssor sUBstitUto
lotação: caMPUs dE MaraBá / dMcf
Protocolo de autorizo: 2021/644307
ordenador: clay anderson Nunes chagas
tipo: temporário
ato: contrato nº 28/2022
vigência: 03.03.2022 a 02.03.2023
Nome da servidora: taisa aNdradE PErEira dUtra

função: ProfEssora sUBstitUta
lotação: caMPUs ii / dsEs
Protocolo de autorizo: 2021/644307
ordenador: clay anderson Nunes chagas
tipo: temporário
ato: contrato nº 27/2022
vigência: 03.03.2022 a 02.03.2023
Nome da servidora: vErENa dE NaZarE Batista BUtZKE PacHEco
função: ProfEssora sUBstitUta
lotação: caMPUs ii / dsEs
Protocolo de autorizo: 2021/644307
ordenador: clay anderson Nunes chagas
tipo: temporário
ato: contrato nº 29/2022
vigência: 03.03.2022 a 02.03.2023
Nome do servidor: YaGo aNdrEi BaliEiro dE castro
função: ProfEssor sUBstitUto
lotação: caMPUs ii / dsEs
Protocolo de autorizo: 2021/644307
ordenador:
clay anderson Nunes chagas

Protocolo: 781705
adMissÃo de serVidor

tipo: temporário
ato: contrato nº 42/2022
vigência: 01.04.2022 a 31.03.2023
Nome do servidor: Maria EUNicE dE soUsa PiNto
função: aGENtE adMiNistrativo
lotação: caMPUs i / ccsE
ordenador: clay anderson Nunes chagas
tipo: temporário
ato: contrato nº 43/2022
vigência: 01.04.2022 a 31.03.2023
Nome do servidor: JosE vilsoN fErNaNdEs
função: aGENtE adMiNistrativo
lotação: caMPUs ii / ccBs
ordenador: clay anderson Nunes chagas
tipo: temporário
ato: contrato nº 44/2022
vigência: 01.04.2022 a 31.03.2023
Nome do servidor: fraNcEMariNa saraiva costa
função: aGENtE adMiNistrativo
lotação: caMPUs ii / ccBs
ordenador: clay anderson Nunes chagas
tipo: temporário
ato: contrato nº 45/2022
vigência: 01.04.2022 a 31.03.2023
Nome do servidor: rUi GUilHErME Bastos
função: aGENtE adMiNistrativo
lotação: rEitoria
ordenador: clay anderson Nunes chagas
tipo: temporário
ato: contrato nº 46/2022
vigência: 01.04.2022 a 31.03.2023
Nome do servidor: lUiZ claUdio NoGUEira BarrEto
função: aGENtE adMiNistrativo
lotação: caMPUs i / ccsE
ordenador: clay anderson Nunes chagas
tipo: temporário
ato: contrato nº 47/2022
vigência: 01.04.2022 a 31.03.2023
Nome do servidor: MarGarEtE do socorro Barra
função: aGENtE adMiNistrativo
lotação: caMPUs ii / ccBs
ordenador: clay anderson Nunes chagas
tipo: temporário
ato: contrato nº 48/2022
vigência: 01.04.2022 a 31.03.2023
Nome do servidor: caMPUs ii / ccBs
função: iZaias Portal fraNco
lotação: caMPUs ii / ccBs
ordenador: clay anderson Nunes chagas
tipo: temporário
ato: contrato nº 49/2022
vigência: 01.04.2022 a 31.03.2023
Nome do servidor: caMPUs ii / ccBs
função: lEoNicE do socorro farias QUEiroZ
lotação: caMPUs iv / ENfErMaGEM
ordenador: clay anderson Nunes chagas
tipo: temporário
ato: contrato nº 50/2022
vigência: 01.04.2022 a 31.03.2023
Nome do servidor: ÉdiNa GoNÇalvEs fErrEira alvEs
função: aGENtE adMiNistrativo
lotação: rEitoria
ordenador: clay anderson Nunes chagas
tipo: temporário
ato: contrato nº 51/2022
vigência: 01.04.2022 a 31.03.2023
Nome do servidor: NadsoN JorGE silva costa
função: aGENtE adMiNistrativo
lotação: rEitoria
ordenador: clay anderson Nunes chagas
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tipo: temporário
ato: contrato nº 52/2022
vigência: 01.04.2022 a 31.03.2023
Nome do servidor: EliaNE Maria rodriGUEs da coNcEicao
função: aGENtE adMiNistrativo
lotação: rEitoria
ordenador: clay anderson Nunes chagas
tipo: temporário
ato: contrato nº 53/2022
vigência: 01.04.2022 a 31.03.2023
Nome do servidor: coNcEiÇÃo cHaGas PEssoa
função: aGENtE adMiNistrativo
lotação: caMPUs ii / ccBs
ordenador: clay anderson Nunes chagas
tipo: temporário
ato: contrato nº 54/2022
vigência: 01.04.2022 a 31.03.2023
Nome do servidor: claUdio Marcio dos saNtos GoNÇalvEs
função: aGENtE adMiNistrativo
lotação: caMPUs ii / ccBs
ordenador: clay anderson Nunes chagas
tipo: temporário
ato: contrato nº 55/2022
vigência: 01.04.2022 a 31.03.2023
Nome do servidor: Maria GlaUcilENE frEitas riBEiro
função: aGENtE adMiNistrativo
lotação: caMPUs ii / ccBs
ordenador: clay anderson Nunes chagas
tipo: temporário
ato: contrato nº 56/2022
vigência: 01.04.2022 a 31.03.2023
Nome do servidor: Marcio JosE MoraEs dE olivEira
função: artÍficE dE MaNUtENÇÃo
lotação: caMPUs ii / ccBs
ordenador: clay anderson Nunes chagas
tipo: temporário
ato: contrato nº 57/2022
vigência: 01.04.2022 a 31.03.2023
Nome do servidor: israEl alvEs dE soUsa
função: tÉcNico a - adMiNistraÇÃo
lotação: rEitoria
ordenador: clay anderson Nunes chagas
tipo: temporário
ato: contrato nº 58/2022
vigência: 01.04.2022 a 31.03.2023
Nome do servidor: orlaNdo da silva araÚJo
função: tÉcNico a - adMiNistraÇÃo
lotação: caMPUs ii / ccBs
ordenador: clay anderson Nunes chagas
tipo: temporário
ato: contrato nº 59/2022
vigência: 01.04.2022 a 31.03.2023
Nome do servidor: dEMYs alvEs Brito
função: tÉcNico a - aNalista tic / dEsENvolviMENtodEsistEMas
lotação: rEitoria
ordenador: clay anderson Nunes chagas
tipo: temporário
ato: contrato nº 60/2022
vigência: 01.04.2022 a 31.03.2023
Nome do servidor: faBio caMPos dE soUZa
função: tÉcNico a - aNalista tic / dEsENvolviMENtodEsistEMas
lotação: rEitoria
ordenador: clay anderson Nunes chagas
tipo: temporário
ato: contrato nº 61/2022
vigência: 01.04.2022 a 31.03.2023
Nome do servidor: claUdia do socorro carvalHo MiraNda
função: tÉcNico a - aNalista tic / GEoProcEssaMENto EM saÚdE
lotação: caMPUs ii / ccBs
ordenador: clay anderson Nunes chagas
tipo: temporário
ato: contrato nº 62/2022
vigência: 01.04.2022 a 31.03.2023
Nome do servidor: lUaN BorGEs BarBosa
função: tÉcNico a - aNalista tic / iNfraEstrUtUra dE rEdE
lotação: rEitoria
ordenador: clay anderson Nunes chagas
tipo: temporário
ato: contrato nº 63/2022
vigência: 01.04.2022 a 31.03.2023
Nome do servidor: tHiaGo dE soUZa olivEira
função: tÉcNico a - aNalista tic / sUPortE coMPUtacioNal
lotação: caMPUs ii / ccBs
ordenador: clay anderson Nunes chagas
tipo: temporário
ato: contrato nº 64/2022
vigência: 01.04.2022 a 31.03.2023
Nome do servidor: HUGo NicolaU MaGalHÃEs dE soUZa coNtE
função: tÉcNico a - aNalista tic / sUPortE coMPUtacioNal
lotação: caMPUs ii / ccBs
ordenador: clay anderson Nunes chagas

tipo: temporário
ato: contrato nº 65/2022
vigência: 01.04.2022 a 31.03.2023
Nome do servidor: GisEllE saratY dE olivEira
função: tÉcNico a - BacHarEl EM dirEito
lotação: rEitoria
ordenador: clay anderson Nunes chagas
tipo: temporário
ato: contrato nº 66/2022
vigência: 01.04.2022 a 31.03.2023
Nome do servidor: rosElENE Garcia dUartE NoGUcHi
função: tÉcNico a - BiBliotEcoNoMia
lotação: caMPUs iii / EdUcaÇÃo fÍsica
ordenador: clay anderson Nunes chagas
tipo: temporário
ato: contrato nº 67/2022
vigência: 01.04.2022 a 31.03.2023
Nome do servidor: JosaNNE JEaN dE assiZ da silva
função: tÉcNico a - BiBliotEcoNoMia
lotação: caMPUs v / ccNt
ordenador: clay anderson Nunes chagas
tipo: temporário
ato: contrato nº 68/2022
vigência: 01.04.2022 a 31.03.2023
Nome do servidor: GilvaNa KEllY Barros PiMENtEl
função: tÉcNico a - BioloGia
lotação: PlaNEtário
ordenador: clay anderson Nunes chagas
tipo: temporário
ato: contrato nº 69/2022
vigência: 01.04.2022 a 31.03.2023
Nome do servidor: JoÃo PaUlo NEPoMUcENo caMPos
função: tÉcNico a - ciÊNcias coNtáBEis
lotação: rEitoria
ordenador: clay anderson Nunes chagas
tipo: temporário
ato: contrato nº 70/2022
vigência: 01.04.2022 a 31.03.2023
Nome do servidor: laÍs tEiXEira da silva PElaEs
função: tÉcNico a - coMUNicaÇÃo social
lotação: rEitoria
ordenador: clay anderson Nunes chagas
tipo: temporário
ato: contrato nº 71/2022
vigência: 01.04.2022 a 31.03.2023
Nome do servidor: JosENEtE fErrEira MENdEs
função: tÉcNico a - dEsiGN Gráfico
lotação: rEitoria
ordenador: clay anderson Nunes chagas
tipo: temporário
ato: contrato nº 72/2022
vigência: 01.04.2022 a 31.03.2023
Nome do servidor: BrUNa sUElEM cUstÓdio dE sá
função: tÉcNico a - ENfErMaGEM
lotação: caMPUs ii / ccBs
ordenador: clay anderson Nunes chagas
tipo: temporário
ato: contrato nº 73/2022
vigência: 01.04.2022 a 31.03.2023
Nome do servidor: KariNa Barros loPEs
função: tÉcNico a - ENfErMaGEM
lotação: caMPUs ii / ccBs
ordenador: clay anderson Nunes chagas
tipo: temporário
ato: contrato nº 74/2022
vigência: 01.04.2022 a 31.03.2023
Nome do servidor: aNa cHristiNa HorNEr silvEira
função: tÉcNico a - ENGENHaria civil
lotação: rEitoria
ordenador: clay anderson Nunes chagas
tipo: temporário
ato: contrato nº 75/2022
vigência: 01.04.2022 a 31.03.2023
Nome do servidor: sUElaYNE MaYUMi MoraEs soUZa
função: tÉcNico a - MÚsica
lotação: rEitoria
ordenador: clay anderson Nunes chagas
tipo: temporário
ato: contrato nº 76/2022
vigência: 01.04.2022 a 31.03.2023
Nome do servidor: aMaNda sUEli soUZa PErEs
função: tÉcNico a - PEdaGoGia
lotação: caMPUs ii / ccBs
ordenador: clay anderson Nunes chagas
tipo: temporário
ato: contrato nº 77/2022
vigência: 01.04.2022 a 31.03.2023
Nome do servidor: NorMa sUEli dos rEis cardoso
função: tÉcNico a - PEdaGoGia
lotação: caMPUs ii / ccBs
ordenador: clay anderson Nunes chagas
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tipo: temporário
ato: contrato nº 78/2022
vigência: 01.04.2022 a 31.03.2023
Nome do servidor: lEidiaNE rodriGUEs E rodriGUEs
função: tÉcNico a - PEdaGoGia
lotação: caMPUs v / ccNt
ordenador: clay anderson Nunes chagas
tipo: temporário
ato: contrato nº 79/2022
vigência: 01.04.2022 a 31.03.2023
Nome do servidor: MarcEllo PacHEco dE alMEida sEiffErt
função: tÉcNico a - PsicoloGia
lotação: caMPUs ii / ccBs
ordenador: clay anderson Nunes chagas
tipo: temporário
ato: contrato nº 80/2022
vigência: 01.04.2022 a 31.03.2023
Nome do servidor: Maria dE NaZarÉ GoNÇalvEs
função: tÉcNico a - PsicoloGia
lotação: rEitoria
ordenador: clay anderson Nunes chagas
tipo: temporário
ato: contrato nº 81/2022
vigência: 01.04.2022 a 31.03.2023
Nome do servidor: cristiElE dE frEitas PErEira
função: tÉcNico a - QUÍMica
lotação: PlaNEtário
ordenador: clay anderson Nunes chagas
tipo: temporário
ato: contrato nº 82/2022
vigência: 01.04.2022 a 31.03.2023
Nome do servidor: faBiaNi da coNcEiÇÃo da silva Portal
função: tÉcNico a - tradUtor E iNtÉrPrEtE dE liBras
lotação: caMPUs i / ccsE
ordenador: clay anderson Nunes chagas
tipo: temporário
ato: contrato nº 83/2022
vigência: 01.04.2022 a 31.03.2023
Nome do servidor: iaNNi alvEs rodriGUEs
função: tÉcNico a - tradUtor E iNtÉrPrEtE dE liBras
lotação: caMPUs i / ccsE
ordenador: clay anderson Nunes chagas
tipo: temporário
ato: contrato nº 84/2022
vigência: 01.04.2022 a 31.03.2023
Nome do servidor: aNa rosa vilHENa dE soUZa
função: tÉcNico a - tradUtor E iNtÉrPrEtE dE liBras
lotação: caMPUs i / ccsE
ordenador: clay anderson Nunes chagas
tipo: temporário
ato: contrato nº 85/2022
vigência: 01.04.2022 a 31.03.2023
Nome do servidor: BrUNa caroliNE fiGUEirEdo dias
função: tÉcNico a - tradUtor E iNtÉrPrEtE dE liBras
lotação: caMPUs i / ccsE
ordenador: clay anderson Nunes chagas
tipo: temporário
ato: contrato nº 86/2022
vigência: 01.04.2022 a 31.03.2023
Nome do servidor: ilaNNa caMila BEZErra da silva
função: tÉcNico dE laBoratÓrio (NÍvEl MÉdio ProfissioNaliZaNtE)
lotação: caMPUs ii / ccBs
ordenador: clay anderson Nunes chagas
tipo: temporário
ato: contrato nº 87/2022
vigência: 01.04.2022 a 31.03.2023
Nome do servidor: JaNdira alvEs dos saNtos
função: tÉcNico dE laBoratÓrio (NÍvEl MÉdio ProfissioNaliZaNtE)
lotação: caMPUs v / ccNt
ordenador: clay anderson Nunes chagas
tipo: temporário
ato: contrato nº 88/2022
vigência: 01.04.2022 a 31.03.2023
Nome do servidor: aNtÔNia cristiNa fErrEira dE alMEida
função: tÉcNico dE laBoratÓrio (NÍvEl MÉdio ProfissioNaliZaNtE)
lotação: caMPUs v / ccNt
ordenador: clay anderson Nunes chagas

Protocolo: 782146

coNtrato
.

coNtrato
Pae Nº 2021/291273-UePa
Nº do coNtrato/eXercÍcio: 03/2022-UePa
classificaÇÃo: outros
oBJEto: constitui objeto deste contrato a Execução, pela coNtratada, 
dE EXEcUcao dE sErvicos dE coNstrUÇÃo dE Bloco coM dUas salas 
dE aUla E dois laBoratÓrios - caMPUs XX – castaNHal/UEPa/Pa,.
valor GloBal: r$600.000,00 (seiscentos mil reais)
data dE assiNatUra: 28/03/2022
viGÊNcia: o referido contrato tem vigência de 180 (cento e oitenta) dias, 
tendo início na data de 05/04/2022 e encerramento em 01/10/2022. o 
prazo para execução dos serviços será de 150 (cento e cinquenta) dias, 

contados a partir da emissão da ordem de serviço, conforme cronograma 
físico-financeiro
foro: BElÉM/Pa
licitaÇÃo
N°/ EXErcÍcio: 03/2021-cEl/UEPa
ModalidadE: tomada de preços
dotaÇÃo orÇaMENtária
funcional Programática: 74201. 12 364.1506. 7666
Natureza da despesa: 449051
fonte de recursos: 0102
rEcUrso: EstadUal
coNtratado PErsoNalidadE: JUrÍdica
cNPJ: 02.100.753/0001-02
NoME: ENGEvEl coNstrUÇÕEs E sErviÇos ltda
LOGRADOURO: Av. Rômulo Maiorana, 700, Torre Vitta Office, Sala 1608
Bairro: Marco cidadE: Belém Uf: Pa
cEP: 66.093-672
ordENador
NoME: claY aNdErsoN NUNEs cHaGas

Protocolo: 781642

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

aditiVo ao terMo de coNtrato
N° do coNtrato/EXErcÍcio: 013/2019– UEPa
N° tErMo: 3° (terceiro)
classificaÇÃo: outros
data dE assiNatUra: 01/04/2022
Motivo: Prorrogação de vigência do contrato
JUstificativa: o presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação 
de vigência do contrato n° 013/2019– UEPa.
início da vigência: 10/05/2022
término da vigência: 09/05/2023
foro: BElÉM/Pa
dotaÇÃo orÇaMENtária
funcional Programática: 74201.12.364.1506.8870
Elemento de despesa: 339040
fonte de recurso: 0102
coNtratado
PErsoNalidadE: JUrÍdica
cNPJ: 04.095.869/0001-18
NoME: NEtMaKE solUÇoEs EM iNforMática ltda
loGradoUro: av. Presidente Kennedy, nº 1001, sala 301, 2º andar, Bloco a
Bairro: Peixinhos
cidadE: olinda
Uf: PE
cEP: 53.230-630
ordENador
NoME: claY aNdErsoN NUNEs cHaGas

Protocolo: 781688

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

sUPriMeNto de FUNdo
Portaria N° 1074/2022, de 06 de aBriL de 2022.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data de pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: ProfEssor assistENtE
Nome: JorGE loPEs rodriGUEs JUNior
Matrícula funcional: 5757053/ 3
valor: r$ 4.000,00
Prog. de trabalho: 74201 12 364 1506 8472
fonte: 0669008564
339030_ r$  4.000,00
Portaria N° 1075/2022, de 06 de aBriL de 2022.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data de pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: ProfEssor titUlar
Nome: aNa irENE alvEs dE olivEira
Matrícula funcional: 729680/ 2
valor: r$ 4.000,00
Prog. de trabalho: 74201 12 364 1506 8472
fonte: 0669004936
339039_ r$  4.000,00
Portaria N° 1076/2022, de 06 de aBriL de 2022.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data de pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: ProfEssor titUlar
Nome: aNa irENE alvEs dE olivEira
Matrícula funcional: 729680/ 2
valor: r$ 4.000,00
Prog. de trabalho: 74201 12 364 1506 8472
fonte: 0669004936
339039_ r$  4.000,00
ordenador responsável
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
reitor da Universidade do Estado do Pará.
sUPriMeNto de FUNdo
Portaria N° 1077/2022, de 06 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.
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cargo: dirEtor do cENtro dE ciENcias NatUrais
Nome: EliaNE dE castro coUtiNHo
Matrícula funcional: 54189000/ 1
valor: r$ 4.000,00
Prog. de trabalho: 74201 12 364 1506 8870
fonte: 0102
339030_ r$  2.000,00
339039_ r$  2.000,00
ordenador responsável
carlos JosE caPEla BisPo
Pró-reitor de Gestão e Planejamento

Protocolo: 781911

.

.

FÉrias
.

coNcessÃo de FÉrias reGULaMeNtares
ProtocoLo eLetrÔNico Nº 2022/326049
Portaria N° 1029/22, de 01 de aBriL de 2022
coNcEdEr 30(triNta) dias dE fÉrias rEGUlaMENtarEs ao sErvi-
dor lUiZ EdUardo araÚJo frEitas, id. fUNcioNal Nº 5886147/ 9, 
Na fUNÇÃo dE coordENador dE dEsENvolviMENto dE PEssoas, No 
PErÍodo dE 01.04.2022 a 30.04.2022, rEfErENtE ao PErÍodo aQUi-
sitivo dE 2021/2022.
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
rEitor da UEPa

Protocolo: 781905

secretaria de estado de 
assistÊNcia sociaL,
traBaLHo, eMPreGo e reNda

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 312/2022 - daF/seaster
o sEcrEtário dE Estado dE assistÊNcia social, traBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
ProcEsso: 2022/263765
r E s o l v E:
coNcEdEr, 90 (trinta) dias de licença Prêmio no período de 04/05/2022 a
01/08/2022, correspondente ao triênio de 01/10/2012 a 30/09/2015, para 
o servidor, valENtiNo dolZaNE do coUto, Matrícula nº. 2615/4, car-
Go: assistente técnico reg. ii, lotado na sEastEr.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda em, 
05 de abril de 2022.
iNocENcio rENato GasPariM
secretário de Estado assistência social trabalho, Emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1
Portaria Nº 311/2022 - daF/seaster
o sEcrEtário dE Estado dE assistÊNcia social, traBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
ProcEsso: 2022/291292
r E s o l v E:
coNcEdEr, 30 (trinta) dias de licença Prêmio no período de 02/05/2022 a
31/05/2022, correspondente ao triênio de 28/03/2009 a 27/03/2012, 
para o servidor, rosa HElENa Bastos da cUNHa MENdEs, Matrícula nº. 
3212890/1, carGo:
assistente social, lotado na sEastEr.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda em, 
05 de abril de 2022.
iNocENcio rENato GasPariM
secretário de Estado assistência social trabalho, Emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1

Protocolo: 782053

.

.

errata
.

Portaria Nº 214/2022 - daF/seaster
o sEcrEtário dE Estado dE assistÊNcia social, traBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
ProcEsso: 2021/1196226
errata
onde se lê: 11/04/2022 a 03/05/2022;
Leia-se: 02/05/2022 a 31/05/2022;
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda, em 
05 de abril de 2022.
iNocENcio rENato GasPariM
secretário de Estado assistência social trabalho, Emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1

Protocolo: 781745

terMo aditiVo a coNtrato
.

8º terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo Nº 04/2017/seaster
objeto: a prorrogação do prazo de vigência do contrato administrativo nº 
04/2017/sEastEr, por 60 (sessenta) dias, passando a produzir efeitos a 
partir da data de assinatura deste instrumento.
Processo: 2022/118657
data da vigência: 01/04/2022 à 17/05/2022
assinatura: 31/03/2022
Unidade orçamentária: 43101
funcional Programática: 43101.08.122.1297.4668
Natureza de despesa: 3390 30
fonte: 0101002169
ação detalhada: 186.167
valor Global: 93.908,00
contratado: ticKEt solUÇoEs HdfGt s/a
End. rua Machado de assis, n°50 santa lucia campo Bom/rs - cEP 93700-000
ordenador de despesa: iNocENcio rENato GasPariM

Protocolo: 781672

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico
Número: 09/2022
objeto: aquisição de Equipamentos de refrigeração, conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.
local de abertura: Portal coMPrasNEt
UasG: 925872
data da abertura: 20/04/2022
Hora da abertura: 09:00 (horário de Brasília)
orçamento:
Gestão/Unidade: 43101
fonte: 0301
Programa de trabalho: 08.244.1505.7678
Elemento de despesa: 449052
ordenador(a): inocêncio renato Gasparim

Protocolo: 782064
PreGÃo eLetrÔNico
Número: 08/2022
objeto: contratação de empresa especializada para o fornecimento e insta-
lação de Equipamentos necessários para a geração de energia solar, conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.
local de abertura: Portal coMPrasNEt
UasG: 925872
data da abertura: 20/04/2022
Hora da abertura: 10:00 (horário de Brasília)
orçamento:
Gestão/Unidade: 43101
fonte: 0101
Programa de trabalho: 08.244.1505.7678
Elemento de despesa: 3390.39
ordenador(a): inocêncio renato Gasparim

Protocolo: 782062
PreGÃo eLetrÔNico
Número: 10/2022
objeto: aquisição de 01 veículo (tiPo sUv), conforme condições, quanti-
dades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.
local de abertura: Portal coMPrasNEt
UasG: 925872
data da abertura: 20/04/2022
Hora da abertura: 14:00 (horário de Brasília)
orçamento:
Gestão/Unidade: 43101
fonte: 0301
Programa de trabalho: 0824415058863
Elemento de despesa: 449052
ordenador(a): inocêncio renato Gasparim

Protocolo: 782088

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo de LicitaÇÃo
Processo adMiNistratiVo Nº. 2021/1266472/seaster
PreGÃo eLetrÔNico Nº. 05/2022/seaster
o sEcrEtário dE Estado dE assistÊNcia social, traBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso de suas atribuições legais;
considerando os autos do Processo administrativo nº. 2021/1266472/sE-
astEr, que versa a respeito do Pregão Eletrônico nº. 05/2022/sEastEr, 
cujo objeto consiste na aquisição de Eletrodomésticos Permanentes (Má-
quina lavadora de roupas e freezer).
Considerando o despacho final do Sr. Pregoeiro e a manifestação do Núcleo 
de controle interno da sEastEr, por meio do Parecer técnico acostado 
nos autos do supracitado processo, opinando pela declaração de fracassa-
do para o item 1, tendo em vista que no curso da fase externa do referido 
certame não foi obtida nenhuma proposta válida para o respectivo item e 
a Homologação do Pregão Eletrônico nº. 05/2022/sEastEr, adjudicado 
em favor da empresa NEo Brs coMÉrcio dE ElEtrodoMEsticos ltda, 
cNPJ nº 07.041.480/0001-88, pelo valor total de r$ 22.099,80 para o item 
02; uma vez demonstrada a regularidade da proposta vencedora, bem 
como a idoneidade da licitante adjudicatária, nos moldes do disposto pelo 
art. 45 do decreto Estadual nº. 534/2020;
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rEsolvE:
HoMoloGar o resultado do Pregão Eletrônico nº. 05/2022/sEastEr, adju-
dicado em favor da empresa NEo Brs coMÉrcio dE ElEtrodoMEsticos 
ltda, cNPJ nº 07.041.480/0001-88, pelo valor total de r$ 22.099,80 para o 
item 02; uma vez demonstrada a regularidade da proposta vencedora, bem 
como a idoneidade da licitante adjudicatária, nos moldes do disposto pelo art. 
45 do decreto Estadual nº. 534/2020 e declarar “fracassado” o item 1 do 
supracitado certame licitatório devidos aos motivos então expostos.
Belém (Pa), 06 de abril de 2022.
iNocENcio rENato GasPariM
sEcrEtário dE Estado dE assistÊNcia social, traBalHo, EMPrEGo 
E rENda

Protocolo: 781794

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria N° 303/2022 – seaster
o sEcrEtário dE Estado dE assistÊNcia social, traBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o Processo n° 2022/ 368786
rEsolvE:
coNcEdEr suprimento de fundos no valor de r$ 1.000,00 ( Mil rEais ), 
em favor do (a) servidor (a), Karla siMoNi d. c. de liMa, Gerente,Ma-
tricula n° 80845611/1, cPf nº 595,494,832 – 15 ; para atender despesas 
referente a serviços de impressão gráfica e encardenação.
87.101 – 08.244.1505.8860 f: 0107 234.153
dEsPEsa:
339039 – PEssoa JUridica r$ 1.000,00
fixar o prazo de 60 (sessenta) dias para aplicação das despesas e 15 (quin-
ze) dias para prestação de contas, contados a partir da expedição da or-
dem bancária.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda, em 
05 de abril de 2022.
iNocENcio rENato GasPariM
secretário de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1

Protocolo: 781748
.

diÁria
.

Portaria Nº 307/2022 – seaster
o sEcrEtário dE Estado dE assistÊNcia social, traBalHo, EMPrEGo E 
rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do decreto de 
01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019.
considerando o Processo nº 2022/ 385939
rEsolvE:
autorizar o pagamento de 06 e ½ ( sEis e meia) diárias Para cada sEr-
vidor citado aBaiXo:
Josias Elias dE MElo,57176166/1,Motorista QUE viaJará Para 
saliNÓPolis E sÃo JoÃo dE PiraBas/Pa No PEriodo dE 03/04 a 
09/04/2022, coM oBJEtivo dE conduzir veiculo com Equipe da cEas/
sEastEr. retroativo do dia 01/04/2022.
.
Classificação Orçamentária:
87.101 - 08.422.1505.8402 – 0107006354/0107 253.896 339014/339036
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda em, 
04 de abril 2022.
iNocENcio rENato GasPariM
secretário de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 305/2022 – 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/ 394998
rEsolvE:
autorizar o pagamento de 03 e ½ (trÊs e meia) diárias Para cada sEr-
vidor citado aBaiXo:
ricardo avEliNo GaNZEr,55588660,dirEtor,sErGio viEira da cos-
ta,57231229/2,GErENtE que se deslocara para o município de BrEU 
BraNco/Pa no período de 06/04 a 09/04/2022 com objetivo de apoio à 
Gestão e aos serviços socioassistenciais.
Classificação Orçamentária:
87.101 – 08.244.1505.8863 f: 0339002241 234.135 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda em, 
05 de abril 2022.
iNocENcio rENato GasPariM
secretário de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 313/2022 – seaster
o sEcrEtário dE Estado dE assistÊNcia social, traBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o Processo nº 2022/ 398919

rEsolvE:
autorizar o pagamento de 01 ( UMa) diária Para cada sErvidor citado aBaiXo:
tadEU dE JEsUs carvalHo loBato Matricula nº 2025183,GErENtE, 
JUliaNa GaliZa loPEs MartiNs,3542756/1,assistENtE adMiNistra-
tivo,MaYra HElENa GaliZa loPEs aZEvEdo,colaBorador EvENtU-
al,cPf Nº 947.411.902 - 34 que se deslocará ao município de castanhal/
Pa, no período de 06/04 a 07/04/2022 com objetivo intermediação de 
Mão de obra.
Classificação Orçamentária:
43.105 – 11.333.1504.8946 f: 0101/0101006357 266.721 339014/339036
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda em, 
05 de abril 2022.
iNocENcio rENato GasPariM
secretário de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 304/2022 – 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/ 405286
rEsolvE:
autorizar o pagamento de 03 e ½ (tês e meia) diárias Para cada sErvi-
dor citado aBaiXo:
rosa Maria da silva Barbosa, colaborador Eventual,( conselheira e Presi-
dente ) cPf Nº 085.209.411 – 68, Keila sulivan Bezerra de souza, colabo-
rador Eventual,( conselheira )cPf – 397.175.262 – 49, angela costa Mo-
raes tokumitsu, colaborador Eventual, ( conselheira ) cPf Nº 186.333.152 
- 20 que se deslocara para o município de UliaNoPolis/Pa no período de 
05/04 a 08/04/2022 com objetivo de Promover a inclusão socioprodutiva 
das famílias em situações de vulnerabilidade social.
Classificação Orçamentária:
43.0101 – 08.422.1505.8402 f: 0101 203.156 339036
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda em, 
05 de abril 2022.
iNocENcio rENato GasPariM
secretário de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1

Protocolo: 781749
.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 306/2022 – seaster
o sEcrEtário dE Estado dE assistÊNcia social, traBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o PaE nº 2022/406581
r E s o l v E:
rEvoGar a contar de 01/04/2022 a cessão da servidora ivoNEtE viEira 
PErEira, matrícula 103640/5, que foi cedida da secretaria de Estado de 
assistência social, trabalho, Emprego e renda – sEastEr, para a Univer-
sidade do Estado do Pará – UEPa, através da Portaria nº 901/2020 – sE-
astEr, publicada no doE 34.363 em 06/10/2020.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda, em 
05 de abril de 2022.
iNocENcio rENato GasPariM
secretário de Estado assistência social trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/ 1
Portaria Nº. 315/2022- GaBiNete seaster
cria comissão eleitoral para realização da eleição do conselho conselho 
Estadual da Pessoa com Deficiência do Estado do Pará.
o secretário de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda - 
sEastEr, no uso de suas atribuições legais;
resolve:
art. 1º - criar nova comissão eleitoral para acompanhamento e condução 
da eleição do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência do Estado do 
Pará – cEdPd, para o biênio 2022 a 2024.
art. 2º - Nomear comissão eleitoral para acompanhamento e condução da 
eleição do cEdPd, constituída dos seguintes representantes:
• FERNANDO SERGIO BORGES JUNIOR, matrícula nº 595146-2 (Secretário 
Executivo do cEdPd);
• DEISE ARAÚJO DA SILVA, matricula nº 54195016/1 (Servidora SEASTER);
• MIRLLEY BEATRIZ LOBATO BORGES, matrícula nº 54192751/1 (Servidora SEASTER);
• WALQUÍRIA CRISTINA BATISTA ALVES, Sociedade Brasileira de Geriatria 
e Gerontologia – sBGG (instituição não Governamental);
• ANA MARIA DE OLIVEIRA CUNHA, Federação da Associações de Aposentados 
e Pensionistas do Estado do Pará – faaPPa (instituição não Governamental);
• MARTA ELIZABETE TRINDADE DOS SANTOS, Associação Brasileira de Al-
zheimer -abraz Pa (instituição não Governamental);
Parágrafo Único: a comissão Eleitoral terá assistência do Núcleo Jurídico da sEastEr.
art. 3º - compete a comissão:
i - realizar o processo eleitoral seguindo orientações do edital de convocação 
e Eleição para escolha dos novos representantes do cEdPd por seguimento.
art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém-Pa, 05 de abril de 2022.
iNocENcio rENato GasPariM
secretário de Estado de assistêcia social /sEastEr
Mat. 5945555/ 1

Protocolo: 781762
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..

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO 
SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 10/2022-GecoN de 04 de aBriL de 2022
o PrEsidENtE da fUNdaÇÃo dE atENdiMENto socioEdUcativo do 
Pará, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo decreto Go-
vernamental de 30 de abril de 2021, publicado no doE 34571 de 03 de 
Maio de 2021.
considerando despacho da daf constante no protocolo n° 2021/1436499, 
de 04/04/2022;
r E s o l v E:
i - dEsiGNar a servidora MaroNi MiWa MatsUMUra, matrícula 
595966/1 para atuar como fiscal do Contrato Administrativo nº 09/2022, 
firmado com a empresa TATICAL CASES EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ Nº 
34.717.131/0001-06), a contar de 01 de abril de 2022;
Esta Portaria entre em vigor na data da assinatura.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
lUiZ cElso da silva/Presidente da fasEPa

Protocolo: 781952

.

.

coNtrato
.

contrato n°10/2019 – Fasepa; Pregão eletrônico srP/sePLad/dGL N° 
24021/ arP 09/2022 parecer Jurídico: 71/2022-ProJUr FasePa; data 
da assinatura: 06 /04/ 2022; Vigência: 06/04/2022 a 05/04/2023
Justificativa: O presente Contrato tem como objeto o Registro de Preços 
para contratação futura de empresa especializada na prestação dos servi-
ços de administração e gerenciamento informatizado de fornecimento con-
tínuo e ininterrupto de combustíveis e agente redutor líquido automotivo 
(arla 32), em rede de postos credenciados em todo o território nacional 
para veículos automotores e equipamentos integrantes da frota da admi-
nistração Pública do Poder Executivo do Estado do Pará, em conformidade 
com o Pregão Eletrônico Nº. 024/2021, e a legislação vigente especialmen-
te com as leis nº. 10.520/02 e nº. 8.666/93.
Projeto/ atividade – 680201.08.122.1297.4668 abastecimento de Unida-
des Móveis do Estado
U.G. - 680201 / U.o. – 68201; fonte – 0101;Natureza da despesa – 339030
o valor estimado correspondente ao período aditado será de r$ 
1.117.717,65 (um milhão cento e dezessete mil, setecentos e dezessete 
reais e sessenta e cinco centavos), até o final da vigência do contrato.
Partes: fasEPa e ticKEt solUÇÕEs HdfGt s/a cNPJ: 03.506.307/0001–57 
com sede no Endereço: rua Machado de assis, nº 50 Edif 2, Bairro santa 
lucia, Município: campo Bom Estado: rio Grande do sul cEP: 93.700–000.
ordenador responsável: lUiZ cElso da silva/ Presidente da fasEPa.

Protocolo: 781673

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria: 170- sUPriMeNto de FUNdos- do dia 05/04/2022
oBJEtivo: cobrir despesas com material de consumo, para aquisição de 
medicamentos, em atendimento dos socioeducandos custodiados na UasE 
BENEvidEs  (Proc.397350/2022 - Mem 278/2022)
ProGraMa dE traBalHo: 08.243.1505.8394
ProJEto atividadE: 68-8394  - aÇÃo: 247480
foNtE dE rEcUrso: 0101
NatUrEZa da dEsPEsa: 339030 – r$ 600,00-(coNsUMo)
sErvidor: aNa fErrEira dE liMa BraGa
MatricUla: 5928084/ 2  - carGo: aUXiliar dE ENfErMaGEM
PraZo dE rEaliZaÇÃo dE dEsPEsa aPartir da oB:40 dias
PraZo PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
PrEsidENtE da fasEPa: lUiZ cElso da silva

Protocolo: 781901

.

.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria N°328/2022-GP/GeMPs de 06 de abril 2022
EXclUir da Portaria nº001/2022,publicada no doE34820 
de 05/01/2022,a servidora  abaixo relacionada,por motivo de 
necessidade de trabalho no período.

NoMe aQUisit  iNicio FiM
iracY GoMEs dE PaUla MEllo 20/21 16/02/2022 17/03/2022

ordenador responsável:luiz celso da silva.
Protocolo: 781800

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 326 de 05 de aBriL de 2022-resoLVe:
I – EXCLUIR do servidor abaixo relacionado, a Gratificação de Tempo Integral 
– Gti, o percentual de 50% (cinquenta por cento), a partir de 01.04.2022.
servidor: soNia dE NaZarE caBEÇa silva matricula nº 3195490/1, ocu-

pante do cargo de aux. de Enfermagem.
II – CONCEDER ao servidor abaixo relacionado à Gratificação de Tempo Inte-
gral – Gti, o percentual de 50% (cinquenta por cento), a partir de 01.04.2022.
servidor: EdNEY da silva BarBosa matricula nº 55586389/1, ocupante 
do cargo de MoNitor.
lUiZ cElso da silva - Presidente

Protocolo: 781943
Portaria Nº 327 de 05 de aBriL de 2022-resoLVe:
I – EXCLUIR do servidor abaixo relacionado, a Gratificação de Tempo Integral 
– Gti, o percentual de 50% (cinquenta por cento), a partir de 28.03.2022.
servidor: WasHiNGtoN JosE acacio tEiXEira matricula nº 5931150/2, 
ocupante do cargo de MoNitor.
II – CONCEDER ao servidor abaixo relacionado à Gratificação de Tempo Inte-
gral – Gti, o percentual de 50% (cinquenta por cento), a partir de 28.03.2022.
servidor: fErNaNdo rodriGUEs QUarEsMa matricula nº 5956655/1, 
ocupante do cargo de MoNitor.
lUiZ cElso da silva - Presidente

Protocolo: 781965
Portaria Nº. 317 de 30 de MarÇo de 2022-resoLVe:
torNar sEM EfEito, a Portaria nº. 305 de 28.03.22, publicada no doE 
nº 34.911 de 29.03.22 que concedeu licença Premio ao servidor Marcio 
da silva corrEa no período de 09.05.2022 a 07.06.2022, matricula 
57175137/1, cargo aG. adMiNistrativo.
lUiZ cElso da silva - Presidente

Protocolo: 781816
terMo de coMProMisso de BoLsista N° 03/2022. Processo 
:2022/408969
a fundação de atendimento socioeducativo do Pará – fasEPa e o (a) so-
cioeducando (a) daNiEl liMa rEis resolvem assinar o termo de compro-
misso n° 03/2022. inserção do socioeducando ao convênio n° 01/2016 
celebrado entre a fasEPa e a secretaria de Estado de administração do 
Pará – sEad, conforme previsão legal da lei federal n° 8.069/90. art. 63. 
Período: 04/04/2022 a 04/04/2023; valor: r$ 485,46.
lUiZ cElso da silva / Presidente da fasEPa

Protocolo: 781753
..

secretaria de estado de JUstiÇa 
e direitos HUMaNos

.

.

errata
.

errata da Portaria N°. 172/2022-GGP/seJUdH de 04/04/2022, 
publicada no doe n°. 34.923 de 06/04/2022.
onde se lê:
suspender por necessidade de serviço o período de férias da servidora sabrina 
Nathachi souza virgolino, matrícula nº 5922321/2, a contar de: 16/03/2022.
Leia-se:
suspender por necessidade de serviço o período de férias da servidora sabrina 
Nathachi souza virgolino, matrícula nº 5922321/2, a contar de: 16/04/2022.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
valBEtÂNio BarBosa MilHoMEM
secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos.

Protocolo: 781789
.

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico srP N. 04/2022
a sEcrEtaria dE Estado dE JUstiÇa E dirEitos HUMaNos - sEJUdH, pessoa 
jurídica de direito público interno, devidamente inscrita no cadastro Nacional de Pes-
soa Jurídica sob nº cNPJ Nº 05.054.895/0001-60, com sede na cidade de Belém, 
capital do Estado do Pará, com endereço na rua 28 de setembro, nº 339 – campina, 
Belem/Pa, torna público, para conhecimento dos interessados, que de acordo com 
a legislação vigente: lei federal no. 10.520, de 17 de julho de 2002, lei federal 
no. 8.666, de 21 de junho de 1993 e lei complementar no. 123, de 14 de dezem-
bro de 2006.e suas alterações, realizará licitaÇÃo PÚBlica Para rEGistro dE 
rrEÇos, conforme autorização do senhor secretário JosÉ fraNcisco dE JEsUs 
PaNtoJa PErEira, constante no processo, pelo que segue:
Processo 2022/162701
dotaÇÃo: Projeto/atividade: oPEracioNaliZaÇÃo das aÇÕEs adMi-
Nistrativas. - 8338
aÇÃo: 271820. PtrEs: 188338. Plano interno: 412000PtEcN. Natureza 
de despesa: 449040. fonte: 0301. valor: r$ 2.368.023,62
aÇÃo: 275020. Plano interno: 412000PtEcN. Natureza de despesa: 
339040. fonte: 0301. valor: r$ 3.097.646,67
Pré-empenho: 2022Nd00350
valor total: r$ 5.465.670,29
fiNalidadE: contratação de software especializado na prestação de serviços 
e soluções para adequação da secretaria de Estado de Justiça e direitos Hu-
manos à lei 13.709/2018, lei Geral de Proteção de dados (lGPd), conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
data aBErtUra: 22/04/2022
Horário: 10:00H
tiPo: MENor PrEÇo GloBal do lotE
o inteiro teor do Edital licitatório está à disposição dos interessados no portal 
www.comprasnet.gov.br ou ainda pelo e-mail: cpl.sejudh@hotmail.com .
PrEGoEira: Jacirene Moraes, Pregoeira
BElEM/Pa, 06 de aBril de 2022

Protocolo: 781986
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.

diÁria
.

errata de Portaria
Portaria N° 176, de 05 de aBriL de 2022, PUBLicada No doe 
Nº 34.923, de 06 de aBriL de 2022
oNde se LÊ: 

NoME carGo MatricUla

rosaNGEla GalvÃo da silva Papiloscopista 59056

Leia-se: 

NoME carGo MatrÍcUla

rosaNGEla raMos fErNaNdEs Papiloscopista 701211

 
Protocolo: 782107

..

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto ecoNÔMico, 
MiNeraÇÃo e eNerGia

.

Processo seLetiVo siMPLiFicado Nº 01/2022 – Pss
NÍVeL sUPerior e MÉdio
editaL Nº 01/2022-sedeMe, de 05 de aBriL de 2022.
a secretaria de Estado de desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia – 
SEDEME/PA, torna pública a realização de Processo Seletivo Simplificado – PSS 
para selecionar candidatos à contratação por prazo determinado em funções 
temporárias de Nível superior: técnico em Gestão de desenvolvimento susten-
tável –  ciências Econômicas, técnico em Gestão de desenvolvimento sustentá-
vel – Engenharia de Minas, técnico em Gestão de desenvolvimento sustentável 
– Engenharia de Produção, técnico em Gestão Pública – administração, técnico 
em Gestão Pública – ciências contábeis e técnico em Gestão Pública – Estatís-
tica, todos com remuneração de r$1.724,64 + GE 80% + BENEfÍcios; Nível 
Médio: assistente administrativo, com remuneração de r$1.215,50 +aBoNo + 
BENEfÍcios, para lotação no Município de Belém-Pa, na forma do art. 36 da 
constituição do Estado do Pará de 1989, lei complementar nº 07, de 25 de se-
tembro de 1991 e suas alterações, decreto Estadual nº 1.230, de 26 de fevereiro 
de 2015, decreto Estadual nº 1.741, de 19 de abril de 2017 e lei estadual nº 
5.810, de 24 de janeiro de 1994, no que couber, e de acordo com as condições 
estabelecidas neste Edital. as inscrições ao Processo seletivo Simplificado nº 
01/2022 – Pss serão realizadas exclusivamente por meio eletrônico, no seguinte 
endereço www.sipros.pa.gov.br, no horário de 00h01min do dia 11 de abril de 
2022 às 23h59min do dia 13 de abril de 2022, para as funções anteriormente 
mencionadas, não sendo cobrada taxa de inscrição. Maiores detalhes sobre as 
vagas oferecidas e outras informações, constam no Edital a ser divulgado na 
íntegra no referido endereço eletrônico, a partir do dia 06 de abril de 2022.
aNadÉlia diviNa saNtos 
secretária adjunta de Gestão administrativa sEdEME

Protocolo: 782238
..

COMPANHIA DE GÁS DO PARÁ

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

coMPaNHia GÁs do ParÁ – GÁs do ParÁ
LaNÇaMeNto de eXtrato de editaL de LicitaÇÃo.
ModaLidade PreGÃo eLetrÔNico N º 04/2022.
oBJEto: contratação de empresa especializada na prestação de serviço 
de agenciamento de viagens para fornecimento de passagens aéreas na-
cionais e agendamento de hospedagem, compreendendo os serviços de 
reserva, emissão, remarcação, cancelamento e entrega/disponibilização de 
bilhete, físico ou eletrônico, ao beneficiário da passagem, mediante autori-
zação de fornecimento, de forma a atender as necessidades da companhia 
de Gás do Estado do Pará, conforme prazos, especificações e quantitativos 
discriminados no aNEXo i - Memorial descritivo Md.daf.011.21.
aBErtUra: dia 19 de abril de 2022, às 08:30h, no Portal de compras do
Governo federal – www.gov.br/compras.
iNforMaÇÕEs: o edital com seus elementos constitutivos será
fornecido gratuitamente, através de download, nos sites
www.gov.br/compras e www.gasdopara.com.br/licitacoes.
Belém/Pa, 05 de abril de 2022. Publique-se.
cláudia Bitar de Moraes Barbosa - diretora Presidente

Protocolo: 781682

..

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO DO PARÁ

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 054/2022 – 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 2022/360687,r E s o l v E:
coNcEdEr férias regulamentares conforme abaixo:

empregado Matrícula Processo cargo Período 
aquisitivo

Período
concessivo

lUciaNo da silva 
foNtEs 57215598/3 2022/360687 assessor Jurídico 2021/2022 18/04/22 a 

02/05/22

registre-se, publique-se e cumpra-se.Belém, 05 de abril de 2022.
lUtfala dE castro Bitar-Presidente

Protocolo: 781974
..

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DO 
PROGRAMA DE MICROCRÉDITO 
CREDCIDADÃO

.

.

diÁria
.

Portaria nº 034/2022 – 06 de aBriL de 2022.
o diretor Geral do Núcleo de Gerenciamento do Programa de Microcrédito 
crEdcidadÃo, no uso de suas atribuições legais, conferidas no art. 3º da 
lei 7.774, de 23/12/2013.
rEsolvE:
i - coNcEdEr diária a servidora abaixo, de acordo com as bases vigen-
tes, no trecho Belém/acará/Belém, com o objetivo de realizar palestras e 
cadastros aos microempreendedores do município acima mencionado, do 
NGPM-crEdicidadÃo.

Nome Matrícula / cPF cargo Período Nº de 
diárias

silBENE cristiNa lisBoa 
da coNcEiÇÃo 5952039-1 GErENtE rEGioNal 06 a 07/04/2022   1 1/2

rENata KEllY dE Gois 
BarrEiros 5946306 GErENtE rEGioNal 06 a 07/04/2022   1 1/2

ii-dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se
João Marcel cavalcante da costa
diretor Geral
NGPM-crEdcidadÃo

Protocolo: 782178
..

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto UrBaNo
e oBras PÚBLicas

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº.0327/2022, de 05 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 a orientação do art. 67, da lei 8.666/93, e
coNsidEraNdo os termos do Processo 2021/802157, de 22/07/2021– 
GaB/sEdoP.
r E s o l v E: 
i - rEvoGar a Portaria nº 873/2021, de 23/11/2021, publicada no doE 
nº 34.777, de 26/11/2021, referente à  designação de fiscal do contrato nº 
084/2021, os servidores MatHEUs da rocHa frEitas, Matrícula nº. 5953570/1, 
e JoÃo sErGio PiNto rodriGUEs da silva, Matrícula nº. 5932030/2.
ii – dEsiGNar a servidora liliaN cEliNa GUEdEs dE ascUi, Matrícula 
nº. 5951958/4, Cargo/Função: Coordenador, como fiscal do Contrato ce-
lebrado entre a secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras 
Públicas – sEdoP e a Empresa abaixo:

coNtrato eMPresa oBJeto

084/2021 Midia center serviços de Produção Mu-
sical, Cinematográfica e Eventos Eireli

serviço de locação em iluminação, sonorização, 
telão, captação de imagens, Produção e Edição de ví-
deos e filmagens aéreas, em atendimento aos Eventos 

institucionais promovidos pela sEdoP.

iii – dEsiGNar a servidora aNdrEia rocHa dE alMEida, Matrícula nº. 
5946403/1, Cargo/Função: Assessor II, para acompanhar e fiscalizar, 
como suplente, a execução do contrato, acima descrito, nos impedimentos 
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legais e eventuais do titular.
iv - Esta Portaria entra em vigor na data da publicação.
dê ciência, 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: 781804
.

errata
.

errata
Nas matérias, protocolos nº 741243 e 746335, publicadas nos doE nº 34.793, 
de 13/12/2021 e doE nº 34.812, de 28/12/2021,respectivamente, referente 
ao 4º e 5º termo aditivo ao contrato nº 25/2020 – cP Nº 12/2019:.
oNde se LÊ: 4º tac 25/2020– cP Nº 12/2019
Leia-se: 3º tac 25/2020– cP Nº 12/2019
oNde se LÊ: 5º tac 25/2020– cP Nº 12/2019
Leia-se: 4º tac 25/2020– cP Nº 12/2019
ordenador: Benedito ruy santos cabral
secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 782013
errata
Na matéria, protocolo nº 724445, publicada no doE nº 34.757 de 
05/11/2021, referente ao Extrato do convênio nº 34/2021:.
oNde se LÊ: vigência: 05/11/2021 a 03/05/2022
Leia-se vigência: 05/11/2021 a 05/05/2022
ordenador: Benedito ruy santos cabral
secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 781991
.

aPostiLaMeNto
.

1º terMo de aPostiLaMeNto
contrato nº 009/2021 – tP nº 19/2020 - revitalização da Praça da forqui-
lha, no município de tome-açú, neste estado.
Justificativa: Reajustar os valores do Instrumento original, cfe. art. 65, § 
8º da lei nº 8.666/93.
Percentual do reajuste: 14,6868%
Período de execução: 06/11/2021 a 05/11/2022
dotação orçamentária: 07101 15.451.1508.7556 449051 0101/0301
data de assinatura: 05/04/2022
contratada: construtora Miranda sobrinho ltda
ordenador: Benedito ruy santos cabral
secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 781798
.

diÁria
.

Portaria Nº. 0328/2022, de 06 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 2022/411607, de 05/04/2022 – difis/sEdoP;
r E s o l v E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores abaixo relacionados:
NoME: Jose sombreiro da silva Neto, Matrícula nº. 5897265/3, cargo/
função: técnico em Gestão de obras Públicas- Engenheiro civil.
OBJETIVO: Realizar vistoria inicial nos terrenos com a Equipe Técnica do Ideflor-Bio 
que vão receber as obras dos terminais Pesqueiros, no Município de tucuruí, Breu 
Branco, Novo repartimento, Goianésia, Jacundá, Nova ipixuna e itupiranga/Pa.
NoME: Hugo derlayte Nunes de lima, Matrícula nº. 5550/1, cargo/função: Motorista.
oBJEtivo: conduzir o veículo com o servidor, aos referidos Municípios.
dEstiNo: tucuruí/Breu Branco/Novo repartimento/Goianésia/ Jacundá/
Nova ipixuna/itupiranga/Pa
diárias: 3,5 (três e meia).
PErÍodo: 11 a 14/04/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
valdir ParrY acataUassU
secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 781808
..

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

5º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 74/2018.
objeto: Prorrogação do prazo de execução da obra e dos serviços e do pra-
zo de vigência contratual, ambos por mais por mais 5 (cinco) meses, ini-
ciando o prazo de execução em 10.09.2021, encerrando em 09.02.2022, e 
o prazo de vigência iniciando em 10.03.2022, encerrando em 09.08.2022.
data de assinatura: 09.03.2022.
contratada: l o fraNco da silva EirEli. cNPJ: 01.281.983/0001-44.
ordenador: José antônio de angelis.

Protocolo: 781776

..

COMPANHIA DE HABITAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

disPeNsa de LicitaÇÃo N.º 03/2022
Nº do Processo: 2022/1051941
cotação eletrônica: nº 02/2022
objeto: aquisição de 05 (cinco) ventiladores de coluna, turbo, 40cm, 6 
palhetas, 03 velocidades, 110v, na cor preta para atender as necessidades 
de áreas da companhia de Habilitação do Estado do Pará – coHaB/Pa.
Empresa vencedora: P. c BoNa EirEli, cNPJ nº 40.147.595/0001-27, loca-
lizada na rua avertano rocha, 192, campina, Belém/Pa, cEP: 66023-120.
valor: r$ 1.100,00 (mil e cem reais).
ProGraMa dE traBalHo: 16.122.1297.8338 – fonte: 0261 – Natureza 
da despesa: 449052.
Base legal: art. 29, inciso ii, da lei nº 13.303/2016 e art. 80, inciso ii, do 
regulamento interno de licitações e contratos da coHaB/Pa
Belém, 06 de abril de 2022
orlaNdo rEis PaNtoJa
diretor Presidente

Protocolo: 782017

.

.

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE 
TRANSPORTE METROPOLITANO

.

.

.

LiceNÇa MaterNidade
.

Portaria Nº 019/2022-GaB/NGtM
o dirEtor GEral do NÚclEo dE GErENciaMENto dE traNsPortE ME-
troPolitaNo – NGtM, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 
§2º, art. 3º da lei Estadual 7.573 de 02 de dezembro de 2011 e conforme 
decreto, de 03/01/2019, publicado no doE nº. 33.773 de 04/01/2019.
coNsidEraNdo o que dispõe o Parágrafo único do art. 88 da lei no. 5810, de 
24 de janeiro de 1994 e ainda a apresentação do Laudo Médico, firmado pela 
médica dra. clara santana da rocha lima onuma inscrito no crM sob o nº 9606;
r E s o l v E:
coNcEdEr à servidora JEssica fErrEira tEiXEira, id.  funcional n.º 
5917066, ocupante do cargo em comissão de assessora Jurídica, lotada 
neste NGtM, 180 (cento e oitenta) dias de licENÇa MatErNidadE, no 
período de 29/03/2022 a 24/09/2022.
registre-se, publique-se e cumpra-se
Belém, 04 de março de 2022
EdUardo dE castro riBEiro JUNior
dirEtor GEral

Protocolo: 781702

.

.

secretaria de estado de 
ciÊNcia, tecNoLoGia e edUcaÇÃo 
sUPerior, ProFissioNaL e 
tecNoLÓGica

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 216 de 06 de aBriL de 2022
a sEcrEtária dE Estado dE ciÊNcia, tEcNoloGia E EdUcaÇÃo sU-
PErior, ProfissioNal E tEcNolÓGica, coM BasE No dEcrEto dE 
01.04.2022, publicado no doE Nº 34.918, de 01.04.2022.
coNsidEraNdo o disposto no decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013;
coNsidEraNdo os termos do Processo nº 2022/89674;
r E s o l v E:
i – dEsiGNar o servidor JosÉ PErEira E silva NEto, identidade funcional 
nº 5905193/2, ocupante do cargo de Gerente, lotado na diretoria de Edu-
cação Superior, Profissional e Tecnológica – DETEC, na qualidade de Fiscal, 
para acompanhar e fiscalizar a execução do Convênio de Cooperação Técnica 
e financeira nº 012/2022, celebrado entre a secretaria de Estado de ciên-
cia, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica – SECTET e a 
Universidade federal do Pará – UfPa, com a fundação de amparo e desen-
volvimento da Pesquisa – fadEsP, como interveniente, que tem por objeto 
a atuação conjunta entre os partícipes, visando o apoio técnico e financeiro 
para a viabilização da formação de 40 Técnicos em Edificações no Município 
de Goianésia do Pará, conforme aNEXo i – Plano de trabalho.
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ii – caberá ao servidor designado neste ato a obrigação de anotar em 
registro próprio todas as ocorrências e deficiências porventura existentes 
na  execução do referido convênio devendo tomar providências para a re-
gularização das faltas ou defeitos observados.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e tecnológica, em 06 de abril de 2022.
EdilZa JoaNa olivEira foNtEs
secretária de Estado

Protocolo: 782027
Portaria Nº 218 de 06 de aBriL de 2022
a sEcrEtária dE Estado dE ciÊNcia, tEcNoloGia E EdUcaÇÃo sU-
PErior, ProfissioNal E tEcNolÓGica, coM BasE No dEcrEto dE 
01.04.2022, publicado no doE Nº 34.918, de 01.04.2022.
coNsidEraNdo o disposto no decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013;
coNsidEraNdo os termos do Processo nº 2022/89614;
r E s o l v E:
i – dEsiGNar o servidor JosÉ PErEira E silva NEto, identidade funcional 
nº 5905193/2, ocupante do cargo de Gerente, lotado na diretoria de Educa-
ção Superior, Profissional e Tecnológica – DETEC, na condição de Fiscal, afim 
de acompanhar e fiscalizar a execução do Convênio de Cooperação Técnica 
e financeira nº 011/2022, celebrado entre a secretaria de Estado de ciên-
cia, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica – SECTET e a 
Universidade federal do Pará – UfPa, com a fundação de amparo e desen-
volvimento da Pesquisa – fadEsP, como interveniente, que tem por objeto 
a atuação conjunta entre os participes, visando o apoio técnico e financeiro 
para a viabilização da formação de 40 técnicos em segurança do trabalho no 
Município de Goianésia, conforme aNEXo i – Plano de trabalho.
ii – caberá ao servidor designado neste ato a obrigação de anotar em 
registro próprio todas as ocorrências e deficiências porventura existentes 
na execução do referido convênio devendo tomar providências para a re-
gularização das faltas ou defeitos observados.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e tecnológica, em 06 de abril de 2022.
EdilZa JoaNa olivEira foNtEs
secretária de Estado

Protocolo: 782035
Portaria Nº 219 de 06 de aBriL de 2022
a sEcrEtária dE Estado dE ciÊNcia, tEcNoloGia E EdUcaÇÃo sU-
PErior, ProfissioNal E tEcNolÓGica, coM BasE No dEcrEto dE 
01.04.2022, publicado no doE Nº 34.918, de 01.04.2022.
coNsidEraNdo o disposto no decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013;
coNsidEraNdo os termos do Processo nº 2021/966158;
r E s o l v E:
i – dEsiGNar os servidores GEdsoN tHiaGo do NasciMENto Bor-
GEs, identidade funcional nº 58926882/2, ocupante do cargo de técnico 
em Gestão Pública – ciências Econômicas, e clÓvis siMÃo varGas JÚ-
Nior, identidade funcional nº 57203670/3, ocupante do cargo de técnico 
em Gestão Pública – ciências Econômicas, lotados na secretaria adjun-
ta - sEcad, na qualidade de titular e suplente, respectivamente, para 
acompanhar e fiscalizar o Convênio de Cooperação Técnica e Financeira nº 
008/2022 celebrado entre a secretaria de Estado de ciência, tecnologia e 
Educação Superior, Profissional e Tecnológica – SECTET e a Universidade 
federal do Pará – UfPa, que tem por objeto estabelecer a relação de mú-
tua cooperação técnica e financeira entre os partícipes, com o propósito de 
apoiar o curso de associativismo e cooperativismo em nível de pós-gradu-
ação (Especialização) lato sensu, conforme aNEXo i – Plano de trabalho.
ii – caberá aos servidores designados neste ato a obrigação de anotar em 
registro próprio todas as ocorrências e deficiências porventura existentes 
na execução do referido convênio devendo tomar providências para a re-
gularização das faltas ou defeitos observados.
iii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e tecnológica, em 06 de abril de 2022.
EdilZa JoaNa olivEira foNtEs
secretária de Estado

Protocolo: 782039
.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 217 de 06 de aBriL de 2022
a sEcrEtária dE Estado dE ciÊNcia, tEcNoloGia E EdUcaÇÃo sU-
PErior, ProfissioNal E tEcNolÓGica, coM BasE No dEcrEto dE 
01.04.2022, publicado no doE Nº 34.918, de 01.04.2022.
coNsidEraNdo o disposto no decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013;
coNsidEraNdo os termos do Processo nº 2021/1486343;
r E s o l v E:
i - dEsiGNar os servidores HarlEY cHristiaN alvEs Matias identi-
dade funcional nº 5900176/1, ocupante do cargo de auxiliar de serviços 
operacionais, lotado na diretoria de administração e finanças – daf, e 
MaUrÍcio coElHo riBEiro, identidade funcional nº 5891215/1, ocu-
pante do cargo de coordenador, lotado na diretoria de administração e 
finanças - daf, na condição de fiscal titular e suplente, respectivamente, 
para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato nº 03/2022, firma-
do entre a secretaria de Estado de ciência, tecnologia e Educação supe-
rior, Profissional e Tecnológica – SECTET e a empresa ELEVADORES ATLAS 

scHiNdlEr ltda, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 00.028.986/0015-03, que 
tem como objeto a contratação de serviços de manutenção preventiva e 
corretiva, com fornecimento de peças, de elevador da marca atlas schin-
dler, instalada no prédio alugado pela sEctEt, em conformidade com as 
especificações, qualidades, eficiência e condições gerais estabelecidas no 
termo de referência - anexo i, na proposta comercial da contratada.
ii – caberá aos servidores designados neste ato a obrigação de anotar em 
registro próprio todas as ocorrências e deficiências porventura existentes 
com a execução do contrato, devendo tomar providências para a regulari-
zação das faltas ou defeitos observados.
iii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e tecnológica, em 06 de abril de 2022.
EdilZa JoaNa olivEira foNtEs
secretária de Estado

Protocolo: 782031

.

.

errata
.

Fica retificado na publicação da PORTARIA nº 213 de 05 de abril de 
2022, publicada no doe nº 34.923 de 06/04/2022.
onde se lê: ... período de 05/04/2022 a 08/04/2022...
Leia-se: ... período de 04/04/2022 a 06/04/2022...
onde se lê: ... 03 e ½ (três e meia) diárias ...
Leia-se: ... ... 02 e ½ (duas e meia) diárias ...
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e tecnológica, em 06 de abril de 2022.

Protocolo: 781869
Fica retificado na publicação da PORTARIA nº 089 de 18 de feverei-
ro de 2022, publicada no doe nº 34.872 de 22/02/2022.
onde se lê: ... período de 03/03 a 01/04/2021...
Leia-se: ... período de 03/03 a 01/04/2022...
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e tecnológica, em 06 de abril de 2022.

Protocolo: 781882

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 221 de 06 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 2022/408784.
r E s o l v E:
i - autorizar o servidor GEdsoN tHiaGo do NasciMENto BorGEs, iden-
tidade funcional nº5892682/2, ocupante do cargo de técnico em Gestão 
Pública – ciências Econômicas, lotado na secretaria adjunta – sEcad, a 
viajar aos municípios de altamira–Pa, vitória do Xingu-Pa e Pacajá-Pa, no 
período de 13 a 15.04.2022, para participar de reunião com o coordenador 
institucional da Ufra, com os coordenadores  dos cursos de Engenharia 
florestal e com os representantes das respectivas prefeituras onde serão 
ministrados os cursos de graduação, pertinente ao Programa forma Pará
ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes, 02 e 1/2 (duas e 
meia) diárias ao servidor acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e tecnológica, em 06 de abril de 2022. 
 adEJard Gaia crUZ
diretor de administração e finanças

Protocolo: 782010
Portaria Nº 222 de 06 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 processo nº 2022/398981.
r E s o l v E:
i – autorizar o servidor JosÉ PErEira E silva NEto, identidade funcional 
nº 5905193/2, ocupante do cargo de Gerente, lotado na diretoria de Edu-
cação Superior, Profissional e Tecnológica – DETEC, a viajar a São Paulo-SP, 
no período de 07 a 09/04/2022, a fim de participar de reuniões sobre co-
operação e apoio no âmbito do Ensino à distância entre esta secretaria de 
Estado e o centro Paula souza.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 02 e ½ (duas e 
meia) diárias ao servidor da dEtEc, 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 06 de abril de 2022.
adEJard Gaia crUZ
diretor de administração e finanças

Protocolo: 782041
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Portaria Nº 223 de 06 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 processo nº 2022/400677.
r E s o l v E:
i – autorizar a Bolsista do ProNatEc Maria BEatriZ MaNdElErt PadovaNi, 
CPF Nº 068.531.418-90, lotada na Diretoria de Educação Superior, Profissional 
e tecnológica – dEtEc, a viajar a são Paulo-sP, no período de 07 a 09/04/2022, 
a fim de participar de reuniões sobre cooperação e apoio no âmbito do Ensino à 
distância entre esta secretaria de Estado e o centro Paula souza.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 02 e ½ (duas e 
meia) diárias à Bolsista do ProNatEc, 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 06 de abril de 2022.
adEJard Gaia crUZ
diretor de administração e finanças

Protocolo: 782050
Portaria Nº 224 de 06 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 processo nº 2022/399877.
r E s o l v E:
i – autorizar a Bolsista do ProNatEc taMisi Matos olivEira, cPf nº 
947.289.842-49, lotada na Diretoria de Educação Superior, Profissional e Tec-
nológica – dEtEc, a viajar a são Paulo-sP, no período de 07 a 09/04/2022, a 
fim de participar de reuniões sobre cooperação e apoio no âmbito do Ensino à 
distância entre esta secretaria de Estado e o centro Paula souza.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 02 e ½ (duas e 
meia) diárias à Bolsista do ProNatEc, 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 06 de abril de 2022.
adEJard Gaia crUZ
diretor de administração e finanças

Protocolo: 782061

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 220 de 06 de aBriL de 2022
a sEcrEtária dE Estado dE ciÊNcia, tEcNoloGia E EdUcaÇÃo sU-
PErior, ProfissioNal E tEcNolÓGica, coM BasE No dEcrEto dE 
01.04.2022, publicado no doE Nº 34.918, de 01.04.2022.
coNsidEraNdo o art. 1º do decreto nº 870 de 04 de outubro de 2013;
coNsidEraNdo os termos do Processo nº 2022/402061;
rEsolvE:
art. 1º – criar, no âmbito da sEctEt, de comissão Especial de credencia-
mento destinada a processar e julgar o credenciamento, destinados a selecio-
nar instituições de Ensino superior públicas e privadas, para atender as de-
mandas específicas do Programa Forma Pará – Pós-graduação (Lato sensu);
art. 2º – dEsiGNar os servidores abaixo relacionados para compor a comissão 
Especial de credenciamento aqui criada, exercendo as atribuições que lhe são con-
feridas pela lei de regência da matéria e demais dispositivos legais a ela aplicáveis:

daniel José Barbosa sidônio 54186791/4 Presidente
clóvis simão vargas Junior 57203670/3 Membro

Gedson thiago do Nascimento Borges 58926882/2 Membro

art. 3º será de competência da comissão:
i.coordenar e organizar o processo de seleção das propostas apresentadas;
II.Avaliar as propostas habilitadas quanto ao mérito e classificá-las, me-
diante o julgamento dos critérios apresentados no respectivo Edital;
iii.analisar os documentos apresentados que comprovem o atendimento 
aos critérios estabelecidos no Edital conferindo-lhe a devida pontuação;
iv.deliberar sobre os projetos e respectivos documentos apresentados;
v.designar o resultado preliminar da seleção;
vi.receber os recursos que versem sobre o resultado preliminar de seleção 
interpostos pelas entidades proponentes;
vii.deliberar sobre os recursos que versem sobre o resultado preliminar da 
seleção, bem como encaminhá-los ao Núcleo Jurídico da sectet;
viii.divulgar o resultado do julgamento dos recursos;
iX.deliberar sobre os casos omissos referentes ao Edital;
X.o membro da comissão de seleção que incorrer em impedimento, con-
forme disposto na legislação, deve comunicar o fato à referida comissão, 
abstendo-se de atuar, sob pena nulidade dos atos que praticar.
art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e tecnológica, em 06 de abril de 2022.
EdilZa JoaNa olivEira foNtEs
secretária de Estado

Protocolo: 782045

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de eMPeNHo N° 2022Ne00287
Processo: 2022/327523
oriGEM: PrEGÃo ElEtrÔNico sEPlad/dGl/srP Nº 011/2021
oBJEto: aquisição de carimbo automático, Grupo i – carimbos (adEsÃo 
da ata sEPlad), da ata dE rEGistro dE PrEÇos Nº 007/2022.
valor: r$ 1.330,00 (Um mil trezentos e trinta reais).
data da EMissÃo: 21/03/2022
orÇaMENto: funcional Programática: 48101.19.122.1297.8338, Ele-
mento de despesa: 339030, ação: 232028, fonte: 0124008794, fonte: 
0324008794 e Pi: 412.000.8338c
sErvidor iNdicado coMo fiscal: designado na Portaria nº 180 de 
23 de Março de 2022.
coNtratado: rcN coMÉrcio E sErviÇos ltda - EPP (cNPJ: 
02.055.122/0001-00)
ENdErEÇo: trav. 1º de Março, nº 239-lj, 06 entre rua sen. Manoel Barata 
e trav. 28 de setembro.
ordENador: Edilza Joana oliveira fontes.

Protocolo: 781848

.

.

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO
A ESTUDOS E PESQUISAS

.

.

.

errata
.

errata
Portaria N° 041/2022 – GaBiNete, de 04 de Fevereiro de 2022.
Publicada no doE n° 34.858 de 08/02/2022; Errata publicada no doE  nº 
34.923 de 06/04/2022 referentes à designação:
JacQUEs doUGlas NasciMENto MoraEs, matrícula 5934100/1.
onde lê-se: Portaria N° 041/2022 – dirad, de 04 de fevereiro de 2022.
Leia-se: Portaria N° 041/2022 – GaBiNEtE, de 04 de fevereiro de 2022.

Protocolo: 781931
.

oUtras MatÉrias
.

terMo de oUtorGa e aceitaÇÃo de BoLsa N° 025/2022 – edi-
TAL/CHAMADA – 001/2021 – Programa de Apoio a Núcleos Emer-
gentes - ProNeM - FaPesPa/cNPq
coNcEdENtE: fundação amazônia de amparo a Estudos e Pesquisas – 
faPEsPa
BENEficiário: KaMilla MElo dE JEsUs
FINALIDADE: Concessão de bolsa de Iniciação Científica como forma de 
apoiar as atividades de Pesquisas conforme Edital/cHaMada – 001/2021 
– Programa de apoio a Núcleos Emergentes - ProNEM - faPEsPa/cNPq.
valor da Bolsa: r$ 400,00 (quatrocentos reais)
viGÊNcia do tErMo: 01/04/2022 a 01/04/2023.
data dE assiNatUra: 01/04/2022
ordenador: Marcel do Nascimento Botelho
tErMo dE oUtorGa E acEitaÇÃo dE Bolsa N° 026/2022 – Edital/
cHaMada – 001/2021 – Programa de apoio a Núcleos Emergentes - Pro-
NEM - faPEsPa/cNPq
coNcEdENtE: fundação amazônia de amparo a Estudos e Pesquisas – faPEsPa
BENEficiário: aNa clara silva dE soUsa
FINALIDADE: Concessão de bolsa de Iniciação Científica como forma de 
apoiar as atividades de Pesquisas conforme Edital/cHaMada – 001/2021 
– Programa de apoio a Núcleos Emergentes - ProNEM - faPEsPa/cNPq.
valor da Bolsa: r$ 400,00 (quatrocentos reais)
viGÊNcia do tErMo: 01/04/2022 a 01/04/2023.
data dE assiNatUra: 01/04/2022
ordenador: Marcel do Nascimento Botelho
tErMo dE oUtorGa E acEitaÇÃo dE Bolsa N° 034/2022 – Edital/
cHaMada – 001/2021 – Programa de apoio a Núcleos Emergentes - Pro-
NEM - faPEsPa/cNPq
coNcEdENtE: fundação amazônia de amparo a Estudos e Pesquisas – faPEsPa
BENEficiário: JoÃo vitor dos saNtos soUsa
FINALIDADE: Concessão de bolsa de Iniciação Científica como forma de 
apoiar as atividades de Pesquisas conforme Edital/cHaMada – 001/2021 
– Programa de apoio a Núcleos Emergentes - ProNEM - faPEsPa/cNPq.
valor da Bolsa: r$ 400,00 (quatrocentos reais)
viGÊNcia do tErMo: 01/04/2022 a 01/04/2023.
data dE assiNatUra: 01/04/2022
ordenador: Marcel do Nascimento Botelho

Protocolo: 781699
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..

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria – Presi Nº.041, de 05 de aBriL de 2022 -  
o PrEsidENtE da ProdEPa – EMPrEsa dE tEcNoloGia da iNforMaÇÃo 
E coMUNicaÇÃo do Estado Pará, no uso de suas competências que lhe 
são conferidas pelo art. 26, do regimento desta empresa; coNsidEraNdo 
processo n° 2020/617428. r E s o l v E: art. 1º renovação de cessão 
do colaborador JUlio cEsar fErNaNdEs loUriNHo, matrícula nº 
5891840 à disposição da casa civil da Governadoria do Estado, com 
ônus de pagamento para órgão cessionário. art. 2º a cessão em questão 
terá validade de até 02 (dois) anos, de acordo com disposto no decreto 
Estadual n° 795 de 29 de maio de 2020. art. 3º os efeitos desta Portaria 
retroagem à 20/03/2022. Gabinete da Presidência da ProdEPa – Empresa 
de tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará, 05 de 
abril de 2022. Marcos aNtÔNio BraNdÃo da costa - Presidente da 
Empresa de tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará.
Portaria – Presi Nº. 042, de 05 de aBriL de 2022 -  
o PrEsidENtE da ProdEPa – EMPrEsa dE tEcNoloGia da iNforMaÇÃo 
E coMUNicaÇÃo do Estado Pará, no uso de suas competências que lhe 
são conferidas pelo art. 26, do regimento desta empresa; coNsidEraNdo 
o processo n° 2022/388607 r E s o l v E: art.1º designar rENato 
tavarEs frEirE da silva, Gerente de divisão, matrícula 5949903 , como 
substituto interino do colaborador fáBio MaUÉs da costa, Gerente de 
divisão, matrícula 5958779, para função comissionada de Gerente de 
divisão da divisão de segurança digital-dsd, subordinada à Gerência 
de redes e de telecomunicação - Grt/dtc, no período de 18/04/2022 
a 14/05/2022, em função do período de férias do titular. art. 2º Esta 
Portaria entra em vigor nesta data. art. 3º dê-se ciência e cumpra-
se. Gabinete da Presidência da ProdEPa – Empresa de tecnologia da 
informação e comunicação do Estado do Pará, 05 de abril de 2022. Marcos 
aNtÔNio BraNdÃo da costa - Presidente da Empresa de tecnologia da 
informação e comunicação do Estado do Pará.

Protocolo: 781647
..

secretaria de estado
de esPorte e LaZer

.

..

errata
.

errata ao 14º termo aditivo ao contrato Nº 012/2018-seeL, Pro-
cesso Nº2016/140164, Protocolo nº781216, publicada no doe nº 
34.923 de 06 de abril de 2022 a qual altera a vigência.
onde se lê:
vigência: 17/03/2022 à 15/03/2022.
Leia-se:
vigência: 17/03/2022 à 15/06/2022.
06 de abril de 2022.
NivaN sEtUBal NoroNHa
secretário de Estado de Esporte e lazer

Protocolo: 781650
.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo - PreGÃo eLetrÔNico Nº 10/2022
a secretaria de Estado de Esporte e lazer comunica que realizará licitação 
na modalidade Pregão Eletrônico do tipo Menor Preço Global, para partici-
pação exclusiva de microempresas – ME, empresas de pequeno porte – EPP 
e inclusive microempreendor individual – MEi, cujo objeto é contratação de 
empresa especializada para serviço de recarga e manutenção preventiva e 
corretiva de impressoras, com reposição de peças e substituição quando ne-
cessário de suprimentos, incluindo fornecimento reserva (cartucho, tonner e 
fita) visando atender as demandas da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer 
(sEEl). valor estimado: r$18.937,52. data da abertura: 20/04/2022 às 9h30 
(horário de Brasília). local da sessão: www.comprasgovernamentais.gov.br. 
UasG: 925454. o Edital poderá ser acessado nos meios eletrônicos: www.
comprasgovernamentais.gov.br, www.compraspara.pa.gov.br ou solicitados 
por e-mail: licitacaoseel@hotmail.com. Na impossibilidade de obtenção por 
esses meios, o mesmo estará disponível no setor de licitação, sede da sEEl, 
no endereço:, rod. augusto Montenegro, Km 03, s/Nº(anexo do dEtraN). 
Bairro Mangueirão Belém/Pa. cEP: 66.640-000.
Belém (Pa), 06 de abril de 2022.
Pregoeira: Nairá coimbra Porto

Protocolo: 781977

..

deFeNsoria PÚBLica
.

.

Portaria
.

Portaria Nº 152/2022/GGP/dPG, de 29 de MarÇo de 2022.
o dEfENsor PÚBlico-GEral do Estado do Pará, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 8°, inciso viii e art. 48, § 2º, todos da lei comple-
mentar n° 054, de 07 de fevereiro de 2006; considerando o disposto no art. 
1º da resolução csdP Nº 154, de 14 de março de 2016, alterada pela reso-
lução csdP nº 274, de 10 de maio de 2021; considerando o Processo csdP 
Nº 531/2021 (PaE 2021/672610); considerando que o conselho superior da 
defensoria Pública, na 224ª sessão ordinária realizada no dia 16 de agosto de 
2021, à unanimidade, aprovou o pedido de afastamento da defensora Pública 
GraZiEla Paro caPoNi para cursar Mestrado na Universidade de lisboa, 
pelo período de 04.10.2021 a 09.07.2022; considerando que o conselho su-
perior da defensoria Pública, na 235ª sessão ordinária realizada no dia 21 de 
março de 2022, à unanimidade, aprovou o pedido de prorrogação da licença 
protocolado sob o PaE nº 2022292497. rEsolvE:
Prorrogar até o dia 30.09.2022, a licença concedida à defensora Pública 
GraZiEla Paro caPoNi, id. funcional nº 5935439/1, para cursar ativida-
de de Mestrado na Universidade de lisboa, em Portugal, sem prejuízo de 
seus vencimentos.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalvEs lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 782188
Portaria Nº 159/2022/GGP/dPG, de 04 de aBriL de 2022.
o dEfENsor PÚBlico-GEral do Estado do Pará, no uso das atribui-
ções que lhe confere o art. 8°, inciso viii, da lei complementar n° 054, 
de 07 de fevereiro de 2006; considerando o disposto nos artigos 1º e 5º 
da resolução csdP Nº 154, de 14 de março de 2016; considerando o que 
consta nos autos do Processo csdP Nº 559/2022 (PaE nº 2022/326065); 
considerando que o conselho superior da defensoria Pública, em sua 235ª 
sessão ordinária, realizada no dia 21 de março de 2022, à unanimidade, 
aprovou o pedido de Horário Especial de trabalho formulado pela defenso-
ra Pública silvia GoMEs NoroNHa para cursar atividade de Mestrado em 
direito junto à Universidade federal do Pará; rEsolvE:
autorizar a defensora Pública silvia GoMEs NoroNHa, id. funcional Nº 55589185, 
a exercer suas funções em Horário Especial de trabalho para frequentar as discipli-
nas do curso de Mestrado junto à Universidade Federal do Pará, identificadas no Pro-
cesso csdP Nº 559/2022, na forma autorizada pelo conselho superior e conforme 
calendário apresentado,  durante o primeiro semestre do ano corrente.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalvEs lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 782175
.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 161/22/GGP/dPG, de 05 de aBriL de 2022.
considerando o PaE nº. 2022/354355 de 24/03/2022.
rEsolvE: conceder 30 (trinta) dias de licença Prêmio a servidora Pública 
lEila da silva MoNtEiro, id funcional 5175631/1, referentes ao triênio 
(2017/2020), com gozo no período de 01/04/2022 a 30/04/2022.
dê-se ciência, cumpra-se e publique-se.
Mônica Palheta furtado Belém dias
subdefensora Pública Geral do Estado do Pará

Protocolo: 781656
Portaria Nº 160/22/GGP/dPG, de 04 de aBriL de 2022.
considerando o Processo nº 2022/169044. rEsolvE: Por motivo de 
incorreção. ATO: Retificar o período de fruição de Licença Prêmio de 
claUdiNE riBEiro dE olivEira MartiNs BEcKMaN, id funcional 
55589175/ 1, concedida pela Portaria nº 92/22/GGP/dPG de 24/02/2022, 
publicada no doE 34.878 de 02/03/2022, nos termos seguintes:
onde se lê: período 05/03/2022 a 13/04/2022.;
leia-se: período 15/03/2022 a 13/04/2022.
dê-se ciência, cumpra-se e publique-se.
MoNica PalHEta fUrtado BElÉM dias
subdefensora Pública Geral do Estado do Pará

Protocolo: 781662

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 392/2022 - da BeLÉM, 24/03/2022.
a subdefensora Pública-Geral da defensoria Pública do Estado do Pará, no 
uso das competências que lhe foram delegadas por meio da Portaria nº. 
178/2020-GaB/dPG, de 15 de julho de 2020.
considerando a solicitação de diária nº 2022/266658 de 07/03/2022.
rEsolvE:
conceder diárias aos servidores abaixo relacionados, tendo como funda-
mento legal a lei nº 5810/94 e o decreto Estadual nº 734/92, consoante 
elemento de despesa 339014. 
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NoMe FUNcao MatricULa cPF LotaÇÃo oBJetiVo ProGraMÁtica
sÉrGio aNdrÉ GoNsalEZ GoMEs aUX. dE dEfENsoria 57201786 792.200.702-78 BalcÃo dE dirEitos

ParticiPar dE aÇÃo dE cidadaNia EM 
cUMPriMENto do PPa 03.091.1492.8730

saNdro aUGUsto sarMaNHo sEcrEtário ParlaMENtar 27287 541.640.012-91 alEPa
rosilENE dE olivEira PErEira PaPiloscoPista 57192914 709.383.342-04 didEM/iMl/PolÍcia civil
rENaN lUis raMos coQUEiro sEcrEtário ParlaMENtar 27288 018.677.512-16 alEPa

PaUlo MarcElo fUrtado raiol idENtificador civil E 
criMiNal 0302930 708.460.732-34 PrEfEitUra dE BENEvidEs

PaUlo HENriQUE da silva assis aUX. adMiNistrativo 8415-7 947.764.582-68 PrEfEitUra MUNiciPal dE saNta 
iZaBEl

PaUlo afoNso dE liMa lHaMas aUX. tEcNico 28770 117.141.822-15 BalcÃo dE dirEitos
Maria vilMa dE soUsa araUJo aNalista dE dEfENsoria 5152909 244.905.122-87 BalcÃo dE dirEitos
liNdEMBErG dos saNtos GUi-

MaraEs tEc. dE dEfENsoria. 3254143/1 043.645.382-72 dir. MEtroPolitaNa

JosÉ alcioNE cordEiro dE soUZa tEc. dE dEfENsoria 57202467 585.191.222-72 NUdEcoN
JorGiNa do socorro vilHENa 

MoNtEiro PaPiloscoPista 70874 159.382.552-87 didEM/PolÍcia civil

JorGE valENtE da silva JUNior aUX. adMiNistrativo 079004 574.395.672-34 PrEfEitUra MUNiciPal dE 
MaritUBa

iGor aNdrEY Portal cardias tÉc. EM ti dE dEfENsoria 5899893-1 714.342.832-91 NÚclEo dE tEcNoloGia da 
iNforMaÇÃo

fErNaNda dE cassia soUZa dE 
JEsUs PastaNa aGENtE adMiNistrativo 142210-3 670.366.432-34 didEM/PolÍcia civil

Eric costa MartiNs Motorista dE dEfENsoria 57207074 697.185.472-15 NUdEcriM
clEBEr Paiva coElHo GErENtE dE traNsPortE 57211712 606.755.192-68 GErÊNcia dE traNsPortEs

caroliNE coElHo dos saNtos assEssora JUrÍdica 5940980 021.289.222-32 coNEXÃo dEfENsoria (129)
BrUNo lEaNdro GUiMarÃEs dE 

olivEira idENtificador civil 125262-1 951.753.932-00 Pol. civil - Posto dE saNta 
iZaBEl.

carlos alBErto XaviEr vascoN-
cElos aGENtE PENitENciário 5859859-1 270.242.962-91 sEaP

Para deslocarem-se ao município abaixo relacionado: 

oriGeM destiNo PerÍodo Qtde
BElÉM soUrE 04 a 07/03/2022 3,5

Mônica Palheta furtado Belém dias
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas

Protocolo: 781990
Portaria Nº 398/2022 - da BeLÉM, 25/02/2022.
a subdefensora Pública-Geral da defensoria Pública do Estado do Pará, no uso das competências que lhe foram delegadas por meio da Portaria 
nº.178/2020-GaB/dPG, de 15 de julho de 2020.
considerando a solicitação de diária nº 2022/63987 de 17/01/2022.
rEsolvE:
conceder diárias aos servidores abaixo relacionados, tendo como fundamento legal a lei nº 5810/94 e o decreto Estadual nº 734/92, consoante elemento 
de despesa 339014. 

NoMe FUNcao cPF LotaÇÃo MatricULa oBJetiVo ProGraMÁtica
adriaNa NUNEs NasciMENto assEssoria JUrÍdica 002.129.302-30 NÚclEo dE MaritUBa 5926317

ParticiPar dE aÇÃo dE 
cidadaNia EM cUMPriMEN-

to do PPa.
03.091.1492.8729

caMila Morais dE alMEida aUX. adMiNistrativo 026.658.182-05 PrEfEitUra MUNiciPal dE BENEvidEs/ 
sEMtEPs-casa do cidadÃo 0301734

clEvErsoN NoNato Brito 
BarrEiros sEcrEtário dE NÚclEo 301.109.632-53 NaEca 5324041

dEivisoN GoNÇalvEs 
PiNHEiro iNdENtificador civil 696.677.482-00 caMara MUN. dE BElÉM 5005842

EdUardo tatHUHiro NaKata tÉc. dE dEfENsoria 710.447.012-34 coord. dE licitaÇÕEs coNtratos E 
coNvÊNios. 57231663

ElitoN rafaEl liMa dos 
saNtos

sEcrEtário dE NUclEo do 
iNtErior 007.814.312-80 BalcÃo dE dirEitos 5964878-1

faBio JosE da silva MacHado sEcrEtário MEtroPolitaNa 760.387.342-87 BalcÃo dE dirEitos 54197217
HidElfraN olivEira alvEs Motorista dE dEfENsoria 655.936.262-00 GErÊNcia dE traNsPortEs 57201688

itaGUai costa faria PaPiloscoPista 737.805.102-00 Policia civil - caPaNEMa 57214752
JEssYca PatrYcia da cUNHa 

carvalHo sEcrEtário GEral 005.850.652-76 dirEtoria MEtroPolitaNa 5959017/1

JorGE valENtE da silva 
JUNior aUX. adMiNistrativo 574.395.672-34 PrEfEitUra MUNiciPal dE MaritUBa 079004

JUllY HElEN dos saNtos BaHia 
castro PaPiloscoPista 771.087.872-53 didEM 57199529/2

KaroliNE tatHiaNE Mota 
PErEira PaPiloscoPista 658.027.802-15 PolÍcia civil/ EstaÇÃo cidadaNia dE 

icoaraci 57173548

liNdEMBErG dos saNtos 
GUiMaraEs tEc. dE dEfENsoria 043.645.382-72 dir. MEtroPolitaNa 3254143

lUiZ carlos MorEira farias 
JUNior sEcrEtário dE NÚclEo 737.505.572-68 dir. adMiNistrativa 57227037

MaXiMiaNo soUto aMado 
NEto Motorista dE dEfENsoria 590.487.862-15 GErÊNcia dE traNsPortEs 55585587

rEiKo saYUri YoKosaWa assEssora NivEl i 840.146.872-87 corrEGEdoria GEral 5931714
roMildo Marcio raMos da 

costa aUX. tÉcNico 368.153.222-20 Policia civil – castaNHal 5129265

saNdro aUGUsto sarMaNHo sEcrEtário ParlaMENtar 541.640.012-91 alEPa 27287
tiaGo saNtos da PaiXÃo 

E silva idENtificador 987.707.722-15 PrEfEitUra dE saliNÓPolis 125068-0
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Para deslocarem-se ao município abaixo relacionado: 

oriGeM destiNo PerÍodo Qtde

BElÉM castaNHal 13 a 16/03/2022 3,5

Mônica Palheta furtado Belém dias
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas

Protocolo: 782209
Portaria Nº 399/2022 - da BeLÉM, 25/02/2022.
a subdefensora Pública-Geral da defensoria Pública do Estado do Pará, no uso das competências que lhe foram delegadas por meio da Portaria 
nº.178/2020-GaB/dPG, de 15 de julho de 2020.
considerando a solicitação de diária nº 2022/63987 de 17/01/2022.
rEsolvE:
conceder diárias aos servidores abaixo relacionados, tendo como fundamento legal a lei nº 5810/94 e o decreto Estadual nº 734/92, consoante elemento 
de despesa 339014. 

NoMe FUNcao MatricULa cPF LotaÇÃo oBJetiVo ProGraMÁtica

adriaNa NUNEs NasciMENto assEssoria JUrÍdica 5926317 002.129.302-30 NÚclEo dE MaritUBa

ParticiPar dE aÇÃo dE 
cidadaNia EM cUMPriMEN-

to do PPa.
03.091.1492.8729

caMila Morais dE alMEida aUX. adMiNistrativo 0301734 026.658.182-05 PrEfEitUra MUNiciPal dE BENEvidEs/ 
sEMtEPs-casa do cidadÃo

clEvErsoN NoNato Brito 
BarrEiros sEcrEtário dE NÚclEo 5324041 301.109.632-53 NaEca

dEivisoN GoNÇalvEs 
PiNHEiro iNdENtificador civil 5005842 696.677.482-00 caMara MUN. dE BElÉM

EdUardo tatHUHiro NaKata tÉc. dE dEfENsoria 57231663 710.447.012-34 coord. dE licitaÇÕEs coNtratos E 
coNvÊNios.

ElitoN rafaEl liMa dos 
saNtos

sEcrEtário dE NUclEo do 
iNtErior 5964878-1 007.814.312-80 BalcÃo dE dirEitos

faBio JosE da silva MacHado sEcrEtário MEtroPolitaNa 54197217 760.387.342-87 BalcÃo dE dirEitos

HidElfraN olivEira alvEs Motorista dE dEfENsoria 57201688 655.936.262-00 GErÊNcia dE traNsPortEs

itaGUai costa faria PaPiloscoPista 57214752 737.805.102-00 Policia civil - caPaNEMa

JEssYca PatrYcia da cUNHa 
carvalHo sEcrEtário GEral 5959017/1 005.850.652-76 dirEtoria MEtroPolitaNa

JorGE valENtE da silva 
JUNior aUX. adMiNistrativo 079004 574.395.672-34 PrEfEitUra MUNiciPal dE MaritUBa

JUllY HElEN dos saNtos BaHia 
castro PaPiloscoPista 57199529/2 771.087.872-53 didEM

KaroliNE tatHiaNE Mota 
PErEira PaPiloscoPista 57173548 658.027.802-15 PolÍcia civil/ EstaÇÃo cidadaNia dE 

icoaraci

liNdEMBErG dos saNtos 
GUiMaraEs tEc. dE dEfENsoria 3254143 043.645.382-72 dir. MEtroPolitaNa

lUiZ carlos MorEira farias 
JUNior sEcrEtário dE NÚclEo 57227037 737.505.572-68 dir. adMiNistrativa

MaXiMiaNo soUto aMado 
NEto Motorista dE dEfENsoria 55585587 590.487.862-15 GErÊNcia dE traNsPortEs

rEiKo saYUri YoKosaWa assEssora NivEl i 5931714 840.146.872-87 corrEGEdoria GEral

roMildo Marcio raMos da 
costa aUX. tÉcNico 5129265 368.153.222-20 Policia civil – castaNHal

saNdro aUGUsto sarMaNHo sEcrEtário ParlaMENtar 27287 541.640.012-91 alEPa

tiaGo saNtos da PaiXÃo 
E silva idENtificador 125068-0 987.707.722-15 PrEfEitUra dE saliNÓPolis

Para deslocarem-se aos municípios abaixo relacionados: 

oriGeM destiNo PerÍodo Qtde
BElÉM MaracaNÃ E castaNHal 18 a 23/03/2022 5,5

Mônica Palheta furtado Belém dias
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas

Protocolo: 782217
.
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NorMa
.

resoLUÇÃo csdP N° 309/2022, de 04 de aBriL de 2022.
acrescenta dispositivo à resolução csdP n° 297/2022, de 07 de janeiro 
de 2022, que dispõe sobre as normas gerais da eleição para a escolha dos 
Membros do conselho superior da defensoria Pública do Estado do Pará.
o coNsElHo sUPErior da dEfENsoria PÚBlica do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições legais;
considerando a possibilidade da cessão de urnas eletrônicas pela Justiça 
Eleitoral para uso nos processos eleitorais para escolha dos Membros do 
conselho superior da defensoria Pública;
considerando a necessidade de se modernizar os processos eleitorais da 
defensoria Pública do Estado do Pará por meio da informatização;
considerando que o uso de urnas eletrônicas confere maior precisão na 
escolha do eleitor que, no momento da votação, pode conferir sua escolha 
com a foto do candidato;
considerando que a informatização do processo eleitoral traz agilidade na 
apuração dos votos e na divulgação dos resultados das eleições;
rEsolvE:
art. 1° acrescentar dispositivo no art. 8º, o qual passa a conter o seguinte 
parágrafo:
art. 8º .............................................................................................
§ 5º o disposto nos parágrafos anteriores não se aplica se a votação pre-
sencial for através de urna eletrônica cedida pela justiça eleitoral. (Nr)
art. 2º Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
sala de reuniões do conselho superior da defensoria Pública do Estado, 
aos quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalvEs lÉdo
Presidente do conselho superior
defensor Público-Geral
Membro Nato
MÔNica PalHEta fUrtado BElÉM dias
subdefensora Pública-Geral
Membra Nata
cÉsar aUGUsto assad
corregedor-Geral
Membro Nato
aNtÔNio carlos dE aNdradE MoNtEiro
Membro titular
BrUNo BraGa cavalcaNtE
Membro titular
alEXaNdrE MartiNs Bastos
Membro titular
JUliaNa aNdrÉa olivEira
Membra titular
doMiNGos loPEs PErEira
Membro titular
rENaN fraNÇa cHErMoNt rodriGUEs
Membro titular

Protocolo: 782092
resoLUÇÃo csdP N° 311/2022, de 07 de FeVereiro de 2022.
dispõe sobre as normas gerais da eleição para a formação da lista tríplice 
ao cargo de corrEGEdor-GEral da defensoria Pública do Estado do Pará 
e dá outras providências.
o coNsElHo sUPErior da dEfENsoria PÚBlica do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições legais;
coNsidEraNdo o disposto no artigo 103 e seguintes da lei complemen-
tar federal n° 080, de 12 de janeiro de 1994, com as alterações introdu-
zidas pela lei complementar federal nº 132, de 07 de outubro de 2009;
coNsidEraNdo o disposto no artigo 12 da lei complementar Estadual n° 
054, de 07 de fevereiro de 2006, com as alterações introduzidas pela lei 
complementar Estadual nº 135, de 13 de janeiro de 2021;
coNsidEraNdo que o artigo 11, da lei complementar Estadual nº 135, de 
13 de janeiro de 2021, condicionou a partir do ano de 2027 a eficácia dos §§ 
8º e 11 do art. 3º; dos §§ 7º e 8º do art. 10 e dos §§ 2º e 3º do art. 12 da lei 
complementar Estadual n° 054, de 07 de fevereiro de 2006, os quais estabe-
lecem o período das eleições e o termo inicial do mandato, respectivamente 
para os cargos de defensor Público-Geral, conselheiros Eleitos do conselho 
superior da defensoria Pública e corregedor-Geral da defensoria Pública.
rEsolvE:
art. 1° a eleição para a formação da lista tríplice ao cargo de corregedor-
Geral da defensoria Pública do Estado do Pará será realizada na capital do 
Estado, na primeira quinzena do mês de março do último ano do mandato 
do corregedor-Geral, em sessão Extraordinária do conselho superior da 
Defensoria Pública específica para esse fim, com início às 14h30min.
Parágrafo único. até o dia 15 de fevereiro do ano da eleição que trata o 
caput deste artigo, o conselho superior da defensoria Pública editará re-
solução estabelecendo a data da eleição e as regras eleitorais específicas, 
dando início ao respectivo pleito.
art. 2° são elegíveis para o cargo de corregedor-Geral da defensoria Pú-
blica do Estado do Pará os integrantes da classe mais elevada da carreira, 
para um mandato de 02 (dois) anos, permitida uma recondução.
§ 1° o membro do conselho superior, representante da classe Especial, 
que desejar se inscrever para concorrer ao cargo de corregedor-Geral da 
defensoria Pública do Estado do Pará deverá requerer licenciamento prévio 
do seu mandato e permanecerá nessa condição até o dia das eleições.
§ 2° o membro da classe Especial, ocupante de cargo em comissão ou 
função de confiança, que desejar se inscrever para concorrer ao cargo de 
corregedor-Geral da defensoria Pública do Estado do Pará deverá requerer 
exoneração prévia do respectivo cargo ou função.
art. 3° o prazo das inscrições é de 05 (cinco) dias úteis a partir da publica-
ção da Resolução específica que define a data da eleição.

§ 1° a inscrição dos interessados se fará mediante requerimento escrito 
dirigido ao Presidente do conselho superior da defensoria Pública, regis-
trado no Processo administrativo Eletrônico-PaE;
§ 2° No ato da inscrição o requerimento será instruído com os seguintes documentos:
i - certidão de que se encontra no efetivo exercício no cargo de defensor público, 
na classe especial, expedida pela Gerência de Gestão de Pessoas da instituição.
ii - certidão de regularidade dos serviços afetos a seu cargo, expedida pela 
corregedoria-Geral;
iii - certidão de que não tenha sofrido penalidade disciplinar nos doze meses 
anteriores à inscrição da candidatura, expedida pela corregedoria- Geral;
iv - certidão de antecedentes criminais expedida pela Justiça Estadual, 
Justiça federal. Justiça Militar Estadual e Justiça Militar federal.
v – curriculum do candidato.
vi – requerimento de licenciamento do mandato ao Presidente do conse-
lho superior, para o candidato com mandato de conselheiro do csdP pela 
classe especial.
vii – requerimento de exoneração ao defensor Público-Geral, para o candida-
to da Classe Especial ocupante de cargo em comissão ou função de confiança.
art. 4° Encerradas as inscrições, o secretário Executivo do conselho supe-
rior verificará os requerimentos dos interessados e se os requisitos da Re-
solução foram cumpridos encaminhando a lista dos inscritos ao Presidente 
do conselho superior, em até 48 (quarenta e oito) horas, para deferimento 
das inscrições, fazendo publicar na Imprensa Oficial do Estado a listagem 
das inscrições deferidas e indeferidas.
art. 5° os candidatos que tiverem suas inscrições indeferidas, terão o 
prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da data da publicação da 
listagem, para em única e última instância, interpor recurso ao conselho 
superior da defensoria Pública, que decidirá em até 24 (vinte e quatro 
horas) sobre a procedência ou improcedência do recurso em sessão Extra-
ordinária convocada exclusivamente para esse fim.
Parágrafo único. o recurso que trata o caput deste artigo será relatado 
pelo conselheiro a quem coube, por distribuição, seguindo-se a discussão 
e votação, sem possibilidade de pedido de vista pelos demais conselheiros.
art. 6° Por ocasião da sessão referida no caput do artigo primeiro desta 
resolução será facultado a cada candidato fazer sustentação oral da sua 
candidatura, pelo prazo de 15 (quinze) minutos, antes do início da votação, 
sendo a ordem de apresentação definida pela ordem de inscrição.
art. 7° são eleitores os conselheiros do conselho superior da defensoria 
Pública que não estejam impedidos ou licenciados.
Parágrafo único. Para a escolha do indicado, cada conselheiro votará em 
apenas 01 (um) nome.
art. 8° o registro da votação será feito pelo secretário Executivo do con-
selho superior da defensoria Pública na medida em que os conselheiros 
declararem seus votos.
art. 9° a composição da lista tríplice obedecerá à ordem dos mais votados.
art. 10. Em caso de empate, observar-se-á os seguintes critérios para o desempate:
i – mais antigo no cargo de defensor Público;
ii – maior tempo no serviço público estadual;
iii – maior tempo no serviço público;
iv – o mais idoso;
Art. 11. Os incidentes verificados durante o processo de votação e apu-
ração serão resolvidos pelo voto da maioria dos conselheiros presentes;
art. 12. Proclamado o resultado das eleições pelo Presidente da sessão, 
o secretário Executivo do conselho superior da defensoria Pública en-
caminhará a lista tríplice ao defensor Público-Geral do Estado do Pará, 
no primeiro dia útil subsequente à realização da sessão, para escolha e 
nomeação do corregedor-Geral da defensoria Pública do Estado do Pará.
Parágrafo único - caso o defensor Público-Geral não efetive a nomeação do 
corregedor-Geral da defensoria Pública do Estado do Pará nos 05 (cinco) 
dias corridos que se seguirem ao recebimento da lista tríplice, será inves-
tido automaticamente no cargo de corregedor-Geral o defensor Público 
mais votado para exercício do mandato.
art. 13. Nos casos de licença, afastamentos legais ou impedimentos do 
corregedor-Geral da defensoria Pública do Estado do Pará assumirá inte-
rinamente o cargo, por ato do defensor Público-Geral, um dos defensores 
Públicos integrantes da classe mais elevada da carreira.
Parágrafo único. a nomeação para a ocupação interina do corregedor-Ge-
ral da defensoria Pública do Estado do Pará deverá ser feita no primeiro 
dia útil após a licença, afastamentos legais ou impedimentos referidos no 
caput deste artigo.
art. 14. No caso de renúncia do corregedor-Geral da defensoria Pública, o 
Presidente do Conselho Superior da Defensoria Pública deflagrará novo pro-
cesso de escolha, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, para a complementa-
ção do mandato, observado os procedimentos estabelecidos nesta resolução.
art. 15. o corregedor-Geral poderá ser destituído antes do término do 
mandato, por proposta do defensor Público-Geral, pelo voto de 2/3 dos 
membros do conselho superior, em sessão Extraordinária, convocada ex-
clusivamente para esse fim, assegurada ampla defesa e o contraditório.
art. 16. a proposta de destituição do corregedor-Geral será feita por es-
crito e motivadamente pelo defensor Público-Geral ao conselho superior e 
será relatada pelo conselheiro a quem coube, por distribuição.
§ 1° o relator deverá apurar os fatos, aplicando-se, no que couber, as re-
gras do processo administrativo-disciplinar prevista na lei complementar 
Estadual n° 054, de 07 de fevereiro de 2006.
§ 2° o relator, por pedido escrito e motivado, poderá propor ao conselho su-
perior da defensoria Pública o afastamento preventivo do corregedor-Geral 
das suas respectivas funções pelo prazo de 60 (sessenta) dias, prorrogáveis 
por igual período, sem prejuízo dos vencimentos relativos ao cargo.
§ 3° o conselho superior da defensoria Pública decidirá o pedido de afas-
tamento preventivo em até 24 (vinte e quatro horas) em sessão Extraor-
dinária convocada exclusivamente para esse fim.
§ 4° Não caberá recurso da decisão do conselho superior da defensoria 
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Pública que deferir ou indeferir o pedido de afastamento preventivo do 
corregedor-Geral da defensoria Pública.
art. 17. os casos omissos serão resolvidos pelo conselho superior da de-
fensoria Pública do Estado do Pará.
art. 18. Excepcionalmente, as eleições para o cargo de corregedor-Geral da 
defensoria Pública nos períodos de 2022 a 2024 e 2024 a 2027, serão reali-
zadas nos anos de 2022 e 2024, respectivamente, em data a ser definida por 
resolução do conselho superior da defensoria Pública, aplicando-se, no que 
couber, as regras desta resolução, para compatibilizar com a norma do artigo 
11, da lei complementar nº 135, de 13 de janeiro de 2021.
art. 19. fica revogada a resolução csdP N° 054/2010.
art. 20. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
sala de reuniões do conselho superior da defensoria Pública do Estado, 
aos sete dias do mês de fevereiro de 2022.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalvEs lEdo
Presidente do conselho superior
defensor Público-Geral
Membro Nato
MÔNica PalHEta fUrtado BElÉM dias
subdefensora Pública-Geral
Membra Nata
cEsar aUGUsto assad
corregedor-Geral
Membro Nato
BrUNo BraGa cavalcaNtE
Membro titular
alEXaNdrE MartiNs Bastos
Membro titular
JUliaNa aNdrEa olivEira
Membra titular
doMiNGos loPEs PErEira
Membro titular
rENaN fraNÇa cHErMoNt rodriGUEs
Membro titular

Protocolo: 782105
resoLUÇÃo csdP N° 310/2022, de 04 de aBriL de 2022.
acrescenta dispositivo à resolução csdP n° 296/2022, de 07 de janeiro 
de 2022, que dispõe sobre as normas gerais da eleição para a escolha do 
defensor Público-Geral da defensoria Pública do Estado do Pará.
o coNsElHo sUPErior da dEfENsoria PÚBlica do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições legais;
considerando a possibilidade da cessão de urnas eletrônicas pela Justiça Eleitoral 
para uso nos processos eleitorais para escolha do defensor Público-Geral;
considerando a necessidade de se modernizar os processos eleitorais da 
defensoria Pública do Estado do Pará por meio da informatização;
considerando que o uso de urnas eletrônicas confere maior precisão na 
escolha do eleitor que, no momento da votação, pode conferir sua escolha 
com a foto do candidato;
considerando que a informatização do processo eleitoral traz agilidade na 
apuração dos votos e na divulgação dos resultados das eleições;
rEsolvE:
art. 1° acrescentar dispositivo no art. 10, o qual passa a conter o seguinte 
parágrafo:
art. 10 ............................................................................................
§ 5º o disposto nos parágrafos anteriores não se aplica se a votação pre-
sencial for através de urna eletrônica cedida pela justiça eleitoral. (Nr)
art. 2º. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
sala de reuniões do conselho superior da defensoria Pública do Estado, 
aos quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalvEs lÉdo
Presidente do conselho superior
defensor Público-Geral
Membro Nato
MÔNica PalHEta fUrtado BElÉM dias
subdefensora Pública-Geral
Membra Nata
cÉsar aUGUsto assad
corregedor-Geral
Membro Nato
aNtÔNio carlos dE aNdradE MoNtEiro
Membro titular
BrUNo BraGa cavalcaNtE
Membro titular
alEXaNdrE MartiNs Bastos
Membro titular
JUliaNa aNdrÉa olivEira
Membra titular
doMiNGos loPEs PErEira
Membro titular
rENaN fraNÇa cHErMoNt rodriGUEs
Membro titular

Protocolo: 782098
resoLUÇÃo csdP N° 312/2022, de 04 de aBriL de 2022.
Define a data da eleição para a formação da lista tríplice ao cargo de COR-
rEGEdor-GEral da defensoria Pública, para o biênio 2022/2024 e dá 
outras providências.
o coNsElHo sUPErior da dEfENsoria PÚBlica do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições legais;
coNsidEraNdo os termos da resolução csdP nº 311/2022 que dispõe 
sobre as regras gerais para a eleição do cargo de corregedor-Geral da de-
fensoria Pública do Estado do Pará;
coNsidEraNdo a deliberação do conselho superior em sua 236ª sessão 
ordinária, realizada em 04 de abril de 2022;

rEsolvE:
Art. 1° Definir a data de 29/04/2022, às 14h30min, para a realização da 
eleição para a formação da lista tríplice ao cargo de corregedor-Geral da 
defensoria Pública para o biênio 2022/2024.
art. 2° são elegíveis para o cargo de corregedor-Geral da defensoria Pú-
blica do Estado do Pará os integrantes da classe mais elevada da carreira, 
para um mandato de 02 (dois) anos, permitida uma recondução.
§ 1° o membro do conselho superior, representante da classe Especial, 
que desejar se inscrever para concorrer ao cargo de corregedor-Geral da 
defensoria Pública do Estado do Pará deverá requerer licenciamento prévio 
do seu mandato e permanecerá nessa condição até o dia das eleições.
§ 2° o membro da classe Especial, ocupante de cargo em comissão ou 
função de confiança, que desejar se inscrever para concorrer ao cargo de 
corregedor-Geral da defensoria Pública do Estado do Pará deverá requerer 
exoneração prévia do respectivo cargo ou função.
art. 3° o prazo das inscrições é de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir 
da publicação desta Resolução no Diário Oficial do Estado.
§ 1° a inscrição dos interessados se fará mediante requerimento escrito 
dirigido ao Presidente do conselho superior da defensoria Pública, regis-
trado no Processo administrativo Eletrônico-PaE;
§ 2° No ato da inscrição o requerimento será instruído com os seguintes documentos:
i- certidão de que se encontra no efetivo exercício no cargo de defensor público, 
na classe especial, expedida pela Gerência de Gestão de Pessoas da instituição.
ii- certidão de regularidade dos serviços afetos a seu cargo, expedida pela 
corregedoria-Geral;
iii - certidão de que não tenha sofrido penalidade disciplinar nos doze meses 
anteriores à inscrição da candidatura, expedida pela corregedoria- Geral;
iv - certidão de antecedentes criminais expedida pela Justiça Estadual, 
Justiça federal. Justiça Militar Estadual e Justiça Militar federal.
v – curriculum do candidato.
vi – requerimento de licenciamento do mandato, para o candidato com 
mandato de conselheiro do csdP pela classe especial.
vii – requerimento de exoneração, para o candidato da classe Especial, 
ocupante de cargo em comissão ou função de confiança.
art. 4° Encerradas as inscrições, o secretário Executivo do conselho supe-
rior verificará os requerimentos dos interessados e se os requisitos da Re-
solução foram cumpridos encaminhando a lista dos inscritos ao Presidente 
do conselho superior, em até 48 (quarenta e oito) horas, para deferimento 
das inscrições, fazendo publicar na Imprensa Oficial do Estado a listagem 
das inscrições deferidas e indeferidas.
art. 5° os candidatos que tiverem suas inscrições indeferidas terão o prazo 
de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da data da publicação da listagem, 
para em única e última instância, interpor recurso ao conselho superior da 
defensoria Pública, que decidirá em até 24 (vinte e quatro horas) sobre a 
procedência ou improcedência do recurso em sessão Extraordinária convo-
cada exclusivamente para esse fim.
Parágrafo único. o recurso que trata o caput deste artigo será relatado 
pelo conselheiro a quem coube, por distribuição, seguindo-se a discussão 
e votação, sem possibilidade de pedido de vista pelos demais conselheiros.
art. 6° Por ocasião da sessão referida no caput do artigo primeiro desta 
resolução será facultado a cada candidato fazer sustentação oral da sua 
candidatura, pelo prazo de 15 (quinze) minutos, antes do início da votação, 
sendo a ordem de apresentação definida pela ordem de inscrição.
art. 7° são eleitores os conselheiros do conselho superior da defensoria 
Pública que não estejam impedidos ou licenciados.
Parágrafo único. Para a escolha do indicado, cada conselheiro votará em 
apenas 01 (um) nome.
art. 8° o registro da votação será feito pelo secretário Executivo do con-
selho superior da defensoria Pública na medida em que os conselheiros 
declararam seus votos.
art. 9° a composição da lista tríplice obedecerá à ordem dos mais votados.
art. 10. Em caso de empate, observar-se-á os seguintes critérios para o desempate:
i – mais antigo no cargo de defensor Público;
ii – maior tempo no serviço público estadual;
iii – maior tempo no serviço público;
iv – o mais idoso;
Art. 11. Os incidentes verificados durante o processo de votação e apu-
ração serão resolvidos pelo voto da maioria dos conselheiros presentes.
art. 12. Proclamado o resultado das eleições pelo Presidente da sessão, 
o secretário Executivo do conselho superior da defensoria Pública en-
caminhará a lista tríplice ao defensor Público-Geral do Estado do Pará, 
no primeiro dia útil subsequente à realização da sessão, para escolha e 
nomeação do corregedor-Geral da defensoria Pública do Estado do Pará.
Parágrafo único - caso o defensor Público-Geral não efetive a nomeação do 
corregedor-Geral da defensoria Pública do Estado do Pará nos 05 (cinco) 
dias corridos que se seguirem ao recebimento da lista tríplice, será inves-
tido automaticamente no cargo de corregedor-Geral o defensor Público 
mais votado para exercício do mandato.
art. 13. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
sala de reuniões do conselho superior da defensoria Pública do Estado, 
aos quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalvEs lEdo
Presidente do conselho superior
defensor Público-Geral
Membro Nato
MÔNica PalHEta fUrtado BElÉM dias
subdefensora Pública-Geral
Membra Nata
cEsar aUGUsto assad
corregedor-Geral
Membro Nato
aNtoNio carlos dE aNdradE MoNtEiro
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Membro titular
BrUNo BraGa cavalcaNtE
Membro titular
alEXaNdrE MartiNs Bastos
Membro titular
JUliaNa aNdrEa olivEira
Membra titular
doMiNGos loPEs PErEira
Membro titular
rENaN fraNÇa cHErMoNt rodriGUEs
Membro titular

Protocolo: 782109

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 009/2022
PreGÃo eLetrÔNico Nº 004/2022-dPe
Processo N.º 2022/126258 - dPe
aos 05 (cinco) dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, a 
dEfENsoria PÚBlica do Estado do Pará, criada pela lei complemen-
tar Estadual nº. 13/93 e reorganizada pela lei complementar Estadual 
054/2006 de 07 de fevereiro de 2006 e lei complementar 091/2014 de 
13 de janeiro de 2014, inscrita no cNPJ sob o nº. 34.639.526/0001-38, 
situada na rua Padre Prudêncio nº. 154 em Belém/Pa, por seu defensor 
Público Geral, dr. JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalvEs lEdo, cPf sob o 
n° 833.315.652-53, no uso de suas competências e nos termos da lei 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da lei nº 10.520/2002, decreto 
nº10.024/2019 e o decreto nº7.982/2013, suas alterações posteriores, lei 
Estadual nº 6.474/2002, decreto Estadual nº991/2020 e demais normas 
legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no PRE-
GÃo ElEtrÔNico srP – 004/2022 - dPE, rEsolvE registrar o(s) preço(s) 
ofertado pela(s) empresa(s) relacionada(s) de acordo com a classificação 
por ela(s) alcançada(s), conforme informações a seguir:
EMPrEsa: sÃo MatEUs iNdUstria E coMÉrcio dE EMBalaGENs EirEli
ENdErEÇo r 08, s/N, Quadra 28 lote 02 sala 01, cEP: 74.985-216, Goiâ-
nia, Go, cEP: 24931-185, telefone (62) 98111-7538, e-mail: licitacoessa-
omateus@gmail.com.  cNPJ Nº: 35.609.698/0001-21.
dados Bancários: itaú Unibanco, agência: 4387, conta corrente 90110-3.
rEsPoNsávEl lEGal: MatHEUs corrEia caEtaNo. QUalificaÇÃo: bra-
sileiro, portador da carteira de identidade nº 5492646 – ssP/Go, inscrito 
no cPf sob o nº : 036.794.181-32, residente e domiciliado em Goiânia/Go.

 QUaNtitatiVo totaL da ata srP   

itEM  QUaNt

va-
lor
UNi-

tário

05
caixa em papelão ondulado simples, com dimensões internas de 35 cm(l) x 52 

cm(c) x 35 cm(H), para acondicionar e transportar materiais diversos. deve ter 
fechamento simples.

3.000 r$ 
6,30

06

caiXa dE PaPElÃo P/ EMBalaGEM dUPla oNdUlaÇÃo - caixa de papelão 
que suporte até 30kg, com dupla ondulação (parede dupla, onda tipo B/c); 

papel Kraft (parte interna e externa): pardo; medindo 400mm largura x 400mm 
profundidade x 360mm altura, espessura mínima 5mm. Embalagem: fardo com 

10 und.

2.000 r$ 
11,40

a presente ata tem por objeto assegurar o compromisso de possível con-
tratação entre a defensoria Pública do Estado do Pará e a(s) empresa(s) 
vencedora(s) do certame licitatório referente PrEGÃo ElEtrÔNico srP 
– 004/2022 - dPE, cujo objeto é a aquisição de caixas de \papelão, em 
quantidades e especificações técnicas definidas neste Termo de Referên-
cia, a fim de serem utilizados para atender as demandas das unidades 
administrativas da região metropolitana e interior desta defensoria Publica 
estadual por um período de 12 meses, conforme especificações constantes 
no termo de referência.
o registro de preços formalizado na presente ata terá validade de 12 
(doze) meses, contado a partir da data de sua assinatura.
Belém/Pa, 05 de abril de 2022.
ordENador: JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalvEs lEdo - defensor Pú-
blico Geral

Protocolo: 781835
eXtrato ata de reGistro de PreÇos Nº 007/2022
PreGÃo eLetrÔNico Nº 004/2022-dPe
Processo N.º 2022/126258 - dPe
aos 05 (cinco) dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, a 
dEfENsoria PÚBlica do Estado do Pará, criada pela lei complemen-
tar Estadual nº. 13/93 e reorganizada pela lei complementar Estadual 
054/2006 de 07 de fevereiro de 2006 e lei complementar 091/2014 de 
13 de janeiro de 2014, inscrita no cNPJ sob o nº. 34.639.526/0001-38, 
situada na rua Padre Prudêncio nº. 154 em Belém/Pa, por seu defensor 
Público Geral, dr. JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalvEs lEdo, cPf sob o 
n° 833.315.652-53, no uso de suas competências e nos termos da lei 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da lei nº 10.520/2002, decreto 
nº10.024/2019 e o decreto nº7.982/2013, suas alterações posteriores, lei 
Estadual nº 6.474/2002, decreto Estadual nº991/2020 e demais normas 
legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no PRE-
GÃo ElEtrÔNico srP – 004/2022 - dPE, rEsolvE registrar o(s) preço(s) 
ofertado pela(s) empresa(s) relacionada(s) de acordo com a classificação 
por ela(s) alcançada(s), conforme informações a seguir:
EMPrEsa: rB coMUNicacao visUal EirEli
ENdErEÇo avenida segismundo Pereira, 2133 – santa Mônica cEP: 
38408-170/ Uberlândia/MG, telefone (34) 3224-0707, e-mail:  licitacao@

rbdigital.com.br. cNPJ Nº: 27.232.288/0001-86. dados Bancários: Banco 
do Brasil agencia: 2591-7 conta corrente 57502-X.
rEsPoNsávEl lEGal: rENato aUGUsto dE assUNÇÃo riBEiro, QUa-
lificaÇÃo: brasileiro, solteiro, empresário, portador da carteira de iden-
tidade nº MG18493354 ssP/MG, inscrito no cPf sob o nº 113.993.006-01, 
residente e domiciliado em Uberlândia/MG.

 QUaNtitatiVo totaL da ata srP   

itEM  QUaNt

va-
lor
UNi-

tário

01
capa e contracapa de processo timbrada com logo da defensoria com marca 
de dobra, cor branca, largura 47,5 e altura 33cm, com impressão frente e 

verso, papel ap 240gm2.
80.000 r$ 

0,61

04
Envelope grande, tipo saco; dimensões de 41cm x 31cm, em papel Kraft 

natural 80g, com impressão 1 x 0 (conforme modelo a ser fornecido pela 
dPE/Pa).

15.000 r$ 
0,36

a presente ata tem por objeto assegurar o compromisso de possível con-
tratação entre a defensoria Pública do Estado do Pará e a(s) empresa(s) 
vencedora(s) do certame licitatório referente PrEGÃo ElEtrÔNico srP 
– 004/2022 - dPE, cujo objeto é a aquisição de envelopes, 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 defenso-
ria Publica estadual por um período de 12 meses, conforme especificações 
constantes no termo de referência.
o registro de preços formalizado na presente ata terá validade de 12 
(doze) meses, contado a partir da data de sua assinatura.
Belém/Pa, 05 de abril de 2022.
ordenador: JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalvEs lEdo - defensor Público Geral

Protocolo: 781813
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 008/2022
PreGÃo eLetrÔNico Nº 004/2022-dPe
Processo N.º 2022/126258 - dPe
aos 05 (cinco) dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, a 
dEfENsoria PÚBlica do Estado do Pará, criada pela lei complemen-
tar Estadual nº. 13/93 e reorganizada pela lei complementar Estadual 
054/2006 de 07 de fevereiro de 2006 e lei complementar 091/2014 de 
13 de janeiro de 2014, inscrita no cNPJ sob o nº. 34.639.526/0001-38, 
situada na rua Padre Prudêncio nº. 154 em Belém/Pa, por seu defensor 
Público Geral, dr. JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalvEs lEdo, cPf sob o 
n° 833.315.652-53, no uso de suas competências e nos termos da lei 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da lei nº 10.520/2002, decreto 
nº10.024/2019 e o decreto nº7.982/2013, suas alterações posteriores, lei 
Estadual nº 6.474/2002, decreto Estadual nº991/2020 e demais normas 
legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no PRE-
GÃo ElEtrÔNico srP – 004/2022 - dPE, rEsolvE registrar o(s) preço(s) 
ofertado pela(s) empresa(s) relacionada(s) de acordo com a classificação 
por ela(s) alcançada(s), conforme informações a seguir:
EMPrEsa: ras coMErcial artiGos E PaPElaria EirEl
ENdErEÇo rua oswaldo tristão da Mata, 71, lt 3, Qd o , são José do 
imbassaí, Maricá, rJ, cEP: 24931-185, telefone (21) 98763 0890, e-mail: 
rascomercial03@gmail.com. cNPJ Nº: 43.299.151/0001-03.
dados Bancários: Banco do Brasil agencia: 2280-2 conta corrente 44704-8.
rEsPoNsávEl lEGal: roBErto aNaclEto da silva. QUalificaÇÃo: bra-
sileiro, portador da carteira de identidade nº 02.722.638-0 ifP rJ, inscrito no 
cPf sob o nº 297.841.907-53, residente e domiciliado em Maricá/rJ.

 QUaNtitatiVo totaL da ata srP   

itEM  QUaNt

va-
lor
UNi-

tário

02
Envelope ofício (pequeno); dimensões de 23cm x 11,5cm, em papel branco 
80g, com impressão 1 x 0 personalizada (conforme modelo a ser fornecido 

pela dPE/Pa)
30.000 r$ 

0,13

03
Envelope médio, tipo saco; dimensões de 34cm x 24cm, em papel Kraft 

natural 80g, com impressão 1 x 0 (conforme modelo a ser fornecido pela 
dPE/Pa)

40.000 r$ 
0,22

a presente ata tem por objeto assegurar o compromisso de possível contrata-
ção entre a defensoria Pública do Estado do Pará e a(s) empresa(s) vencedo-
ra(s) do certame licitatório referente PrEGÃo ElEtrÔNico srP – 004/2022 - 
DPE, cujo objeto é a aquisição de envelopes, 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 por um período de 12 meses, 
conforme especificações constantes no Termo de Referência.
o registro de preços formalizado na presente ata terá validade de 12 
(doze) meses, contado a partir da data de sua assinatura.
Belém/Pa, 05 de abril de 2022.
ordENador: JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalvEs lEdo - defensor Público Geral

Protocolo: 781825
eXtrato do editaL Nº 001/2022 – NÚcLeo reGioNaL do GUaMÁ o de-
FeNsor PÚBLico-GeraL da deFeNsoria PÚBLica do estado do ParÁ, 
no uso de suas atribuições legais, previstas na lei complementar federal 
nº 80/94, com as alterações da 132/09, art. 145 combinadas com a lei 
complementar Estadual n.º 054/2006, torNa PÚBlico a realização do 
Processo seletivo para Estágio de Pós-graduação, lato ou stricto sensu, 
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na área de direito, destinado aos estudantes do curso de Pós-graduação, 
no formato presencial ou ensino a distância – Ead, em instituição de en-
sino pública ou privada, a ser realizado por intermédio da coordenação 
do Núcleo regional do Guamá, a realizar-se nos termos da lei federal n° 
11.788, de 25 de setembro de 2008 e da resolução csdP nº 257, de 14 de 
dezembro de 2020, conforme as condições estabelecidas no Edital. o do-
cumento pode ser consultado na secretaria do Núcleo regional do Guamá, 
sito à rua Hernani lameira, n. 507, centro, castanhal-Pa, cEP 68745-000 
- telefone: 3721-2044/3721-3250 – (91) 97400-8155 ou por meio do link: 
http://www.defensoria.pa.def.br/esdpa/Processoseletivo/Historico.aspx 
Belém - Pa, 01 de abril de 2022. JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalvEs 
lÉdo defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 782214
eXtrato do editaL Nº 001/2022 – NÚcLeo reGioNaL de ParaUaPeBas
o dEfENsor PÚBlico-GEral da dEfENsoria PÚBlica do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, previstas na lei complementar federal nº 80/94, 
com as alterações da 132/09, art. 145 combinadas com a lei complementar Estadu-
al n.º 054/2006, torNa PÚBlico a realização do Processo seletivo para Estágio de 
Pós-graduação, lato ou stricto sensu, na área de direito, destinado aos estudantes 
do curso de Pós-graduação, no formato presencial ou ensino a distância – Ead, em 
instituição de ensino pública ou privada, a ser realizado por intermédio da coordena-
ção do Núcleo regional de Parauapebas, a realizar-se nos termos da lei federal   n° 
11.788, de 25 de setembro de 2008 e da resolução csdP nº 256, de 14 de dezem-
bro de 2020, conforme as condições estabelecidas no Edital. 
o documento pode ser consultado na secretaria do Núcleo regional de 
Parauapebas, sito à rua c, nº 500, bairro cidade Nova – cEP 68515-000, 
Parauapebas – Pará. telefone: (94) 99305- 3900 ou por meio do link: 
http://www.defensoria.pa.def.br/esdpa/Processoseletivo/Historico.aspx 
Belém - Pa, 01 de abril de 2022.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalvEs lÉdo 
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 782225
..

JUdiciÁrio
.

..

triBUNaL de JUstiÇa
do estado do ParÁ

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

extrato do 6º termo aditivo ao contrato nº. 021/2020/tJPa – Pre-
gão 006/2020/tJPa//objeto: Prestação de serviços de vigilância e segurança 
armada, nas dependências e instalações do tribunal de Justiçado Estado do 
Pará – tJE/Pa, no interior do Estado do Pará, conforme condições, quantida-
des e exigências estabelecidas no termo de referência, anexo i deste edital. // 
Empresa: caNtÃo viGilÂNcia E sEGUraNÇa ltda, inscrita no cNPJ/Mf sob 
o nº. 14.966.650/0003-62, com sede na cidade de Belém, Estado do Pará, 
à travessa Quintino Bocaiuva, nº 2129, Bairro: condor, cEP: 66.033-620, tel.: 
(91) 3230-2750, e-mail: cantao@cantaovigilancia.com.br, cantaovigilancia.para@
gmail.com.// objeto do aditivo: repactuação de preços contrato nº. 021/2020, cujo 
objeto é a Prestação de serviços de vigilância e segurança armada, nas depen-
dências e instalações do tribunal de Justiçado Estado do Pará tJE/Pa, no interior 
do Estado do Pará; em virtude da convenção coletiva de trabalho 2022/2023 de 
número Pa000017/2022/MPtE e Pa000029/2022/MPtE, visando a manutenção 
do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, através de reajuste no piso salarial 
da categoria e majoração no valor do vale alimentação.// valor do aditivo: 
Mensal de r$ 165.401,04, perfazendo o global de r$ 1.984.812,48// dota-
ção orçamentária: funcional programática: 02.061.1417.8647; fonte: 0118; 
Elemento de despesa: 339037// data da assinatura: 01/04/2022.// respon-
sável pela assinatura: débora Moraes Gomes – secretária de administração 
do tJPa //ordenador responsável: Miguel lucivaldo alves santos – secretário 
de Planejamento, coordenação e finanças.

Protocolo: 781851
extrato do1º termo aditivo ao contrato nº. 079/2021/tJPa // Par-
tes: triBUNal dE JUstiÇa do Estado do Pará e a empresa a3 ENGE-
NHaria ltda, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 257.584.702-87 // objeto do 
contrato: contratação de empresa especializada para execução da oBras 
dE rEforMa das iNstalaÇÕEs dE PrEvENÇÃo E coMBatE a iNcÊNdio 
do fÓrUM cÍvEl dE BElÉM, fÓrUM dE castaNHal E fÓrUM dE saNta-
rÉM, este contrato referente a proposta vencedora para o item 02 – fórum 
de Castanhal, de acordo com as especificações e obrigações descritas na 
tomada de Preços nº. 005/tJPa/2021, e no projeto básico, documentos 
que originaram este instrumento contratual // origem: tomada de Preços 
de nº. 005/tJPa/2021. // objeto do aditivo: acréscimo de serviços, o esta-
belecimento de novo prazo de execução em mais 2 meses e a prorrogação 
de vigência em mais 6 meses. // valor do aditivo: r$ 80.468,90, perfa-
zendo o novo valor contratual global de r$ 269.846,70. // dotação orça-
mentária: Programa de trabalho: 02.061.1417.8644, Natureza da despe-
sa: 339039, fonte de recursos: 0118 // vigência: prorrogada por mais 6 
meses com início em 11/06/2022 e término em 10/12/2022. // data da 
assinatura: 01/04/2022 // foro: Belém/Pa // representante do contra-
tante: débora Moraes Gomes – secretária de administração // ordenador 
responsável: Miguel lucivaldo alves santos – secretário de Planejamento, 
coordenação e finanças. //

Protocolo: 781863

extrato do 1º termo aditivo ao contrato nº. 027/2021/tJPa – Pre-
gão 006/2020/tJPa//objeto: é a contratação de três postos de vigilância 
com 44(quarenta e quatro) horas semanais para serem instalados nos fó-
runs de Eldorado do carajás, Mocajuba e Ulianópolis, conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência, anexo i do 
edital. // Empresa: caNtÃo viGilÂNcia E sEGUraNÇa ltda, inscrita no 
cNPJ/Mf sob o nº. 14.966.650/0003-62, com sede na cidade de Belém, 
Estado do Pará, à travessa Quintino Bocaiuva, nº 2129, Bairro: condor, 
cEP: 66.033-620, tel.: (91) 3230-2750, e-mail: cantaovigilancia.para@
gmail.com.// objeto do aditivo: o presente termo aditivo tem por objeto 
a repactuação de preços em virtude da convenção coletiva 2022//2023 
– registrada sob o n° Pa00017/2022, visando a manutenção do equilíbrio 
econômico financeiro do contrato, retroagindo os efeitos a 01 de janeiro de 
2022, que reajusta o piso salarial da categoria, bem como majora o valor 
do vale alimentação, conforme a seguir pontuado:
• Reajuste dos salários no percentual de 9% para os vigilantes que atuam nas 
seguintes localidades: fóruns de Eldorado do carajás, Mocajuba e Ulianópolis;
• Majoração no valor do Vale Alimentação/Refeição passando para R$ 33,00 
(trinta e três reais), a partir de 01 de janeiro 2022. // dotação orçamen-
tária: funcional programática: 02.061.1417.8647/ fonte 0118 / elemento 
de despesa 339037 e 122.1421.8195 / fonte 0101 /  elemento de despesa 
339037 // valor: Em virtude da convenção coletiva 2022/2023-registrada 
sob o n° Pa00017/2022, o valor contratado passa ser praticado confor-
me a seguir discriminado:  1) O valor Global do contrato fica atualizado 
para r$ 193.128,48;  2) o valor mensal do contrato passará a ser de 
r$ 16.094,04. . // data da assinatura: 04/04/2022. // responsável pela 
assinatura: débora Moraes Gomes – secretária de administração do tJPa 
//ordenador responsável: Miguel lucivaldo alves santos – secretário de 
Planejamento, coordenação e finanças.

Protocolo: 781069
..

triBUNais de coNtas
.

..

triBUNaL de coNtas dos 
MUNicÍPios do estado do ParÁ

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
ModaLidade: Pregão eletrônico nº 004/2022, tiPo: Menor preço, 
oBJEto:  contratação de pessoa jurídica especializada em fisioterapia do 
trabalho para a implantação de programas preventivo e reabilitativo de er-
gonomia, de cinesioterapia laboral e reabilitação . data dE aBErtUra da 
sEssÃo: às 08:00h do dia 25/04/2022 no site: www.licitacoes-e.com.br, 
acEsso ao Edital: sites: www.tcm.pa.gov.br ou www.licitacoes-e.com.
br. Belém, 07 de abril de 2022. EdUardo lisBoa – Pregoeiro.

Protocolo: 781718
.

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito o aviso de Licitação, referente ao Pregão ele-
trônico n° 004/2022, publicado na Edição nº 34.923 do Diário Oficial do 
Estado, no dia 06/04/2022, que será republicado na íntegra.
Belém/Pa, 07/04/2022.
Mara lÚcia BarBalHo da crUZ
conselheira Presidente do tcMPa

Protocolo: 781724
..

triBUNaL de coNtas
do estado do ParÁ

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 38.358, de 05 de aBriL de 2022.
a Presidente do tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
coNsidEraNdo o Expediente nº 005763/2022,
r E s o l v E:
dEsiGNar o servidor lEoNEl dE aZEvEdo NUNEs, matrícula n° 0100978, 
para exercer em substituição o cargo em comissão de chefe de Gabinete 
de conselheiro, durante o impedimento da titular, EMÍlia dora sisNaN-
do da costa soBral, no período de 01 a 30-06-2022.
Maria dE loUrdEs liMa dE olivEira
Presidente

Protocolo: 781940
.

adMissÃo de serVidor
.

resoLUÇÃo Nº 19.356
dispõe sobre o arquivamento e baixa de processos autuados em duplicidade.
o Plenário do tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribui-
ções constitucionais, legais e regimentais,
coNsidEraNdo manifestação da secretaria de controle Externo onde 
constatou a autuação em duplicidade dos processos listados em anexo, 
informação esta devidamente ratificada pelos respectivos relatores;
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coNsidEraNdo a manifestação da Presidência, constante da ata n.º 
5.810, desta data.
rEsolvE, unanimemente:
art. 1º fica autorizado o arquivamento e a baixa dos sistemas desta corte de contas 
dos processos listados em anexo, por terem sido autuados em duplicidade.
art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
tribunal Pleno do tribunal de contas do Estado do Pará, em sessão ordi-
nária virtual de 16 de março de 2022.
resoLUÇÃo Nº 19.356
aNeXo
Processos para arquivar-autuados em duplicidade 

Número do
Processo reLator

004504/2021 odilon inácio teixeira
004506/2021 Julival silva rocha
004508/2021 daniel Mello
004510/2021 Nelson luiz teixeira chaves
004512/2021 luis da cunha teixeira
004514/2021 odilon inácio teixeira
004516/2021 Julival silva rocha
004518/2021 daniel Mello
004519/2021 Edvaldo fernandes de souza
004520/2021 Nelson luiz teixeira chaves
004521/2021 cipriano sabino de oliveira Junior
004525/2021 rosa Egídia crispino calheiros lopes
004527/2021 Milene dias da cunha
004528/2021 daniel Mello
004531/2021 cipriano sabino de oliveira Junior
004532/2021 luis da cunha teixeira
004535/2021 rosa Egídia crispino calheiros lopes
004536/2021 Julival silva rocha
004543/2021 fernando de castro ribeiro
004544/2021 odilon inácio teixeira
004547/2021 Milene dias da cunha
004549/2021 Edvaldo fernandes de souza
521107/2020 Milene dias da cunha
521110/2020 Nelson luiz teixeira chaves
521111/2020 cipriano sabino de oliveira Junior

Republicada por Retificação
Protocolo: 781810

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 38.355, de 05 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 323/2022, de 24-
03-2022, protocolizado sob o Expediente nº 005590/2022,
r E s o l v E:
coNcEdEr ao servidor doMiNGos rodriGUEs NEto, analista auxiliar de con-
trole Externo, matrícula nº 0100367, 15 (quinze) dias de licença para tratamento 
de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no dia 05-03 a 19-03-2022.
alicE cristiNa da costa loUrEiro
secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 781944
Portaria Nº 38.356, de 05 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 do laudo Médico nº 206294a/1-crEM-sEad, 
de 29-03-2022, protocolizado sob o Expediente nº 005985/2022,
r E s o l v E:
coNcEdEr à servidora Maria das GraÇas fEliZ daNtas, analista au-
xiliar de controle Externo, matrícula nº 0179108, 36 (trinta e seis) dias de 
licença em prorrogação para tratamento de saúde, nos termos do artigo 
83 da lei nº 5.810/94, no período de 26-01 a 02-03-2022.
alicE cristiNa da costa loUrEiro
secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 781945
Portaria Nº 38.357, de 05 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 do laudo Médico nº 206289a/1-crEM-sEad, 
de 29-03-2022, protocolizado sob o Expediente nº 005986/2022,
r E s o l v E:
coNcEdEr à servidora aNa lÉa saBBá dE soUZa Batista, auxiliar téc-
nico de controle Externo - administrativo, matrícula nº 0695572, 90 (no-
venta) dias de licença em prorrogação para tratamento de saúde, nos ter-
mos do artigo 83 da lei nº 5.810/94, no período de 14-03 a 11-06-2022.
alicE cristiNa da costa loUrEiro
secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 781963

..

MiNistÉrio PÚBLico
.

..

MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas do estado do ParÁ

.

.

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato
N° do contrato: 07/2022 – MPc/Pa
Modalidade de Licitação: dispensa por cotação eletrônica Nº 01/2022.
Partes: Ministério Público de contas do Estado do Pará (cNPJ 
05.054.978/0001-50) e soluti- soluções em Negócios inteligentes s/a 
(cNPJ 09.461.647/0001-95)
Objeto do Contrato: serviço de registro e emissão de certificado digital A3 
pessoa física e pessoa jurídica com armazenamento em nuvem
vigência: 06/04/2022 a 06/04/2023.
valor do contrato: r$ 3.650,00 (três mil, seiscentos e cinquenta reais)
Nota de Empenho: 2022NE00155
foro: Belém/Pará.
data da assinatura: 06/04/2022
ordenador responsável: Patrick Bezerra Mesquita, Procurador-Geral de contas

Protocolo: 782102
.

oUtras MatÉrias
.

resolução n. 08/2022 – MPc/Pa – colégio
altera a resolução n. 12/2016-MPc/Pa-colégio, de 14 de setembro de 2016, 
que dispõe sobre a concessão de estágio não obrigatório no âmbito do Minis-
tério Público de contas do Estado do Pará, e dá outras providências.
o colégio de Procuradores de contas, órgão máximo de administração superior 
do Ministério Público de contas do Estado, no uso de suas atribuições legais;
coNsidEraNdo o disposto na lei n. 11.788, de 25 de setembro de 2008;
coNsidEraNdo o disposto no inciso iii do art. 14 do regimento interno 
do Ministério Público de contas do Estado;
coNsidEraNdo a necessidade de aperfeiçoamento das normas relativas 
ao Programa de Estágio do Ministério Público de contas do Estado do Pará, 
disciplinado pela resolução n. 12/2016-MPc/Pa-colégio;
coNsidEraNdo a necessidade de promover a preparação para o trabalho 
produtivo também dos estudantes de pós-graduação, por meio de ativida-
des práticas e técnicas, desenvolvidas no âmbito do Ministério Público de 
contas do Estado, na forma de estágio;
rEsolvE:
art. 1º os arts. 1º, 8º, 16, 17 e 18, da resolução n. 12/2016-MPc/Pa-co-
légio, passam a vigorar com a seguinte redação:
“art. 1º o Programa de Estágio do Ministério Público de contas do Estado do 
Pará, não obrigatório, de caráter pedagógico e supervisionado, se destina:
i - a alunos dos três últimos anos ou semestres equivalentes do curso de 
direito, de administração, de contabilidade, comunicação social, tecnologia 
da informação (ciência da computação, sistemas de informação, Engenharia 
de computação ou análise e desenvolvimento de sistemas) e de outras áreas 
afins às funções ministeriais e necessárias à boa gestão do órgão;
ii - a alunos de pós-graduação, em nível de especialização, mestrado, 
doutorado ou pós-doutorado, em áreas de conhecimento que tenham per-
tinência com funções ministeriais e necessárias à boa gestão do órgão, 
com carga horária total mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas. (Nr)
“art. 8º .......................................................................
§ 1º a jornada do estágio será compatível com os horários escolar do es-
tagiário e de expediente do Ministério Público de contas do Estado, e não 
deverá ultrapassar:
i - 04 (quatro) horas diárias e 20 (vinte) horas semanais, no caso de es-
tudantes de graduação;
ii – 06 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais, no caso de estu-
dantes de pós-graduação.
.............................................................................................
§ 3º É vedada a realização de carga horária diária superior à definida no 
termo de compromisso, sendo proibida a compensação de horário, salvo 
quando justificada e devidamente autorizada pela chefia imediata, hipóte-
se em que o estagiário deverá compensar o horário não trabalhado até o 
mês subsequente ao da ocorrência.” (Nr)
“art. 16 ...........................................................................................
Xviii – praticar quaisquer atos, processuais ou extraprocessuais, que consti-
tua atribuição exclusiva de órgão de execução do Ministério Público de contas 
do Estado, inclusive assinar peças processuais ou manifestações nos autos;
XiX – exercer atividade privada incompatível com sua condição funcional;
XX – exercer a advocacia ou outra atividade remunerada;
XXi – exercer cargo, emprego ou função pública nos Poderes Judiciário e 
legislativo ou na administração Pública direta ou indireta de quaisquer dos 
entes federativos.” (Nr)
“art. 17 ...........................................................................................
iii - sem limites de dias, fundado em doença que impossibilite o estudante 
de comparecer ao local do estágio ou, na hipótese de não estar impossibili-
tado, que cause risco de contágio, comprovada por atestado médico oficial;
.............................................................................................” (Nr)
“art. 18 ...........................................................................................



diário oficial Nº 34.925   101Quinta-feira, 07 DE ABRIL DE 2022

X - pela ausência injustificada por 8 (oito) dias consecutivos ou 15 (quinze) 
dias intercalados, no período de 1 (um) mês;
.............................................................................................” (Nr)
art. 2º o capítulo iv da resolução n. 12/2016-MPc/Pa-colégio passa a ser 
denominado “dos afastaMENtos E do dEsliGaMENto do EstaGiário”.
art. 3º a seção i, do capítulo iv da resolução n. 12/2016-MPc/Pa-colégio 
passa a ser denominada “dos afastamentos”.
art. 4º fica revogado o parágrafo único do art. 1º da resolução n. 12/2016-
MPc/Pa-colégio.
art. 5º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 29 de março de 2022.

PatricK BeZerra MesQUita
ProcUrador-GeraL de coNtas

 

silaiNE KariNE vENdraMiN
ProcUradora dE coNtas

fEliPE rosa crUZ
ProcUrador dE coNtas

 

GUilHErME da costa sPErrY
ProcUrador dE coNtas

stEPHENsoN olivEira victEr
corrEGEdor-GEral

 

dEÍla BarBosa Maia
ProcUradora dE coNtas

 

staNlEY Botti fErNaNdEs
ProcUrador dE coNtas

daNiEllE fátiMa PErEira da costa
ProcUradora dE coNtas

Protocolo: 781830
Portaria N° 128/2022/MPc/Pa
o Procurador-Geral de contas, no uso de suas atribuições legais,
coNsidEraNdo a Portaria nº 125/2022/MPc/Pa, de 04/04/2022, que 
concede férias à servidora carolina Martins victer, chefe de Gabinete da 3ª 
Procuradoria de contas;
coNsidEraNdo o Memorando nº 01/2022-3Pc, de 05/04/2022 (Protocolo 
n° 2022/409393), pelo qual o servidor Gabriel Pontes dos santos, ocupante 
do cargo em comissão de assessor da Procuradoria, é indicado para substituir 
automaticamente, até ulterior deliberação, a chefe de Gabinete da 3ª Procu-
radoria de contas em suas férias, licenças e afastamentos legais;
CONSIDERANDO, por fim, a PORTARIA nº 142/2018/MPC/PA, de 09/05/2018;
rEsolvE:
art. 1º designar o servidor GaBriEl PoNtEs dos saNtos, matrícula nº 
200227, ocupante do cargo em comissão de assessor da Procuradoria, 
para exercer o encargo de substituto automático da chefe de Gabinete 
da 3º Procuradoria de contas, até ulterior deliberação, respondendo pelas 
atribuições do referido cargo em todos os afastamentos legais da titular.
art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Belém/Pa, 06 de abril de 2022
PatricK BEZErra MEsQUita
Procurador-Geral de contas

Protocolo: 782144
Portaria N° 129/2022/MPc/Pa
o Procurador-Geral de contas, no uso de suas atribuições legais,
coNsidEraNdo que o servidor fernando lucas sousa costa, chefe de Gabinete 
da 2ª Procuradoria de contas, estará em gozo de férias no período de 06 a 
20/04/2022, conforme a Portaria nº 096/2022/MPc/Pa, de 09/03/2022; e
coNsidEraNdo o Memorando nº 006/2022  -2ªPc, de 05/04/2022 (Protoco-
lo PaE nº 2022/409940), pelo qual a servidora ana amélia Barros Miranda, 
ocupante do cargo em comissão de assessor da Procuradoria, é indicada para 
exercer a chefia de gabinete daquela Procuradoria durante o referido período;
rEsolvE:
art. 1º dEsiGNar a servidora aNa aMÉlia Barros MiraNda, matrícula 
nº 200229, para, de 06 a 20/04/2022, substituir o servidor fernando lucas 
Sousa Costa na Chefia de Gabinete da 2ª Procuradoria de Contas, em razão 
do afastamento do titular.
art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 06/04/2022.
Belém/Pa, 06 de abril de 2022.
PatricK BEZErra MEsQUita
Procurador-Geral de contas

Protocolo: 782145
..

MiNistÉrio PÚBLico
do estado do ParÁ

.

.

adMissÃo de serVidor
.

resUMo da Portaria N. 011/2022-MP/PJsda
ref.: Procedimento administrativo nº 000179-138/2022
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: a colEtividadE
Polo Passivo: MUNicÍPio dE sÃo doMiNGos do araGUaia.

Instauração de Procedimento Administrativo com a finalidade de “acom-
panhar a implementação do Programa família acolhedora, no Município de 
são domingos do araguaia-Pa”.
são domingos do araguaia/Pa, 14 de março de 2022
GilBErto liNs dE soUZa filHo
Promotor de Justiça

Protocolo: 781856

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato de terMo aditiVo ao terMo de cooPeraÇÃo 008/2018
Núm. do Termo aditivo: 2º
Núm. do Termo: 008/2018-MP/PA.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e UNivErsidadE fEdEral 
do Pará – UfPa.
Objeto e Justificativa do Aditamento: Seleção pública de estagiários. Pror-
rogação do prazo de vigência.
data de assinatura: 05/04/2022.
vigência do aditamento: 07/11/2022 a 06/11/2024.
ordenador responsável: dr. cesar Bechara Nader Mattar Junior, Procura-
dor-Geral de Justiça.

Protocolo: 781771
eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato
Núm. do Termo aditivo: 1º
Núm. do Contrato: 035/2021-MP/PA.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a empresa oraclE do Bra-
sil sistEMas ltda.
Objeto e Justificativa do Aditamento: Serviço de atualização e suporte téc-
nico de software oracle licenciado e os serviços de suporte dos equipamen-
tos oracle database applianceX7-2-Ha. Prorrogação do prazo de execução 
e vigência por mais 12 (doze) meses, nos termos do art. 57, iv, da lei nº 
8.666/1993, c/c cláusula Nona, item 9.1, do contrato 035/2021-MP/Pa.
data de assinatura: 05/04/2022.
vigência do aditamento: 11/06/2022 a 10/06/2023.
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.122.1494.8760.
Elemento de despesa: 3390-40.
fonte: 0101 e 0301.
ordenador responsável: dr. cesar Bechara Nader Mattar Junior, Procura-
dor-Geral de Justiça.

Protocolo: 781653
Núm. do Contrato: 146/2019-MP/PA
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa oi s.a.
objeto do contrato: prestação de serviço telefônico fixo comutado – stfc 
– Localidades A – local para linhas digitais a fim de estabelecer as condi-
ções que regerão a operacionalização das ligações locais para a região ad-
ministrativa de Belém i (Belém – sede, anexos, icoaraci e dr. freitas) e ii 
(ananindeua e Marituba) e Nordeste i (castanhal) e fornecimento de PaBX 
em comodato; e serviços de telefonia fixa comutada – STFC, modalidade 
local, proveniente de troncos digitais bidirecionais com o fornecimento de 
PaBX em comodato e serviço telefônico fixo comutado – stfc – localida-
des B – Local para linhas digitais a fim de estabelecer as condições que re-
gerão a operacionalização das ligações locais para a região administrativa 
de Parauapebas (sudeste iv) e redenção (sudeste ii), sudeste i (Marabá) 
e Baixo amazonas (santarém) e fornecimento de PaBX em comodato.
Justificativa do Aditamento: Reajuste de valor contratual.
data de assinatura: 06/04/2022.
total Global Estimado reajustado (lote i): r$611.018,43 (seiscentos e 
onze mil, dezoito reais e quarenta e três centavos)
total Global Estimado reajustado (lote ii): r$252.048,05 (duzentos e cin-
quenta e dois mil, quarenta e oito reais e cinco centavos)
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.091.1494.8758. Elemento de 
despesa: 3390-39. fonte: 0101. fonte: 0301.
ordenador responsável: dr. cesar Bechara Nader Mattar Junior, Procura-
dor Geral de Justiça.

Protocolo: 781683
..

aViso de LicitaÇÃo
.

rePUBLicaÇÃo de aViso de LicitaÇÃo
Número do Processo: 111/2021-SGJ-TA
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 078/2021-MP/Pa
objeto: registro de Preços para a aquisição de Equipamentos de áudio e vídeo
critério de Julgamento: Menor preço por item
tipo de licitação: Menor Preço
Modo de disputa: aberto
Entrega do Edital: No site www.comprasgovernamentais.gov.br ou no Por-
tal da transparência no site www.mppa.mp.br
observação: UasG - 925980.
responsável pelo certame: angelo Nazareno costa Barbosa
local de abertura: www.comprasgovernamentais.gov.br.
data da abertura: 25/04/2022
Hora da abertura: 9:00h (NovE Horas) – Horário dE BrasÍlia
  ordenador responsável: dr. césar Bechara Nader Mattar Júnior – Procu-
rador-Geral de Justiça

Protocolo: 781738
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.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

resULtado de LicitaÇÃo
o MiNistÉrio PÚBlico do Estado comunica aos interessados do resul-
tado da Fase de Classificação e Julgamento das Propostas Financeiras e ha-
bilitação do Pregão Eletrônico nº. 008/2022-MP/Pa, empreitada por preço 
global, no tipo menor preço por grupo, que tem como objeto, registro de 
Preços para contratação de serviços de diagramação eletrônica, editoração 
e impressão de material gráfico em diversos itens, a fim de atender as 
necessidades do Ministério Público do Estado do Pará (MPPa).
40.352.600/0001-33 - Hc coMUNic PaPElaria ltda – total 
r$118.250,00:
Grupo 01 – valor total: r$ 118.250,00
38.242.066/0001-60 - JPf Grafica E Editora ltda – total 
r$143.500,00:
Grupo 02 – valor total: r$ 125.000,00
Grupo 03 – valor total: r$ 18.500,00
41.185.345/0001-44 - BUd crUZ EirEli – total r$26.000,00:
Grupo 04 – valor total: r$ 26.000,00
valor total do certame: r$ 287.750,00
Belém (Pa), 04 de abril de 2022
angelo Nazareno costa Barbosa
Pregoeiro MPE/Pa

Protocolo: 781634

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 008/2022-MP/Pa
oBJEto: registro de Preços para contratação de serviços de diagramação 
eletrônica, editoração e impressão de material gráfico em diversos itens, a fim 
de atender as necessidades do Ministério Público do Estado do Pará (MPPa)
terMo de HoMoLoGaÇÃo
tendo em vista o que consta do Protocolo nº 9811/2021 que ensejou o Pregão 
Eletrônico nº. 008/2022-MP/Pa, empreitada por preço global, no tipo menor 
preço por grupo, diante do julgamento do Pregoeiro designado pela Portaria 
nº. 0674/2022-MP/PGJ, homologo o resultado do certame mencionado a 
favor das empresas abaixo, para todos os efeitos previstos em lei:
40.352.600/0001-33 - Hc coMUNic PaPElaria ltda – total 
r$118.250,00:
Grupo 01 – valor total: r$ 118.250,00
38.242.066/0001-60 - JPf Grafica E Editora ltda – total 
r$143.500,00:
Grupo 02 – valor total: r$ 125.000,00
Grupo 03 – valor total: r$ 18.500,00
41.185.345/0001-44 - BUd crUZ EirEli – total r$26.000,00:
Grupo 04 – valor total: r$ 26.000,00
valor total do certame: r$ 287.750,00
Encaminhe-se os autos à atividade de licitações para as providências pertinentes.
Belém-Pa, 06 de abril de 2022.
cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
Procurador-Geral de Justiça

Protocolo: 781896

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 1579/2022-MP/PGJ
o dirEtor do dEPartaMENto fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da Portaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E s o l v E: coNcEdEr a BriaNNE silva Brito, aUXiliar dE adMi-
NistraÇÃo, Matrícula n.º 999.2147, lotada na Promotoria de Justiça de 
são Geraldo do araguaia, a importância de r$ 700,00 (setecentos reais), 
para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 
1º/4 até 29/4/2022, conforme abaixo:
ProGraMa dE traBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais
foNtE dE rEcUrsos 0101000000
NatUrEZa da dEsPEsa
3390-36 - o.s. terceiros - P. física - r$ 700,00
oBs: a prestação de contas deverá ser apresentada até o dia 29/4/2022.
ProcUradoria-GEral dE JUstiÇa.
BElÉM, 05 de abril de 2022.
Marcio roBErto silva MENEZEs
dirEtor do dEPartaMENto fiNaNcEiro
Portaria Nº 1580/2022-MP/PGJ
o dirEtor do dEPartaMENto fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da Portaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E s o l v E: coNcEdEr a roBErta da silvEira alEiXo, assEssora 
dE PJ dE 1ª ENtrÂNcia, Matrícula n.° 999.3109, lotada na Promotoria 
de Justiça de irituia, a importância de r$ 1.000,00 (hum mil reais), para 
ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 1º/4 até 
29/4/2022, conforme abaixo:
ProGraMa dE traBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais
foNtE dE rEcUrsos 0101000000
NatUrEZa da dEsPEsa
3390-36 - o.s. terceiros - P. física - r$ 1.000,00
oBs: a prestação de contas deverá ser apresentada até o dia 29/4/2022.
ProcUradoria-GEral dE JUstiÇa.
BElÉM, 05 de abril de 2022.
Marcio roBErto silva MENEZEs
dirEtor do dEPartaMENto fiNaNcEiro

Portaria Nº 1581/2022-MP/PGJ
o dirEtor do dEPartaMENto fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da Portaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E s o l v E: coNcEdEr a lUciaNa dE JEsUs da silva olivEira, aU-
Xiliar dE adMiNistraÇÃo, Matrícula n.º 999.1502, lotada na Promotoria 
de Justiça de rondon do Pará, a importância de r$ 1.700,00 (hum mil e 
setecentos reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, perío-
do de aplicação 1º/4 até 29/4/2022, conforme abaixo:
ProGraMa dE traBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais
foNtE dE rEcUrsos 0101000000
NatUrEZa da dEsPEsa
3390-36 - o.s. terceiros - P. física r$ 1.700,00
oBs: a prestação de contas deverá ser apresentada até o dia 29/4/2022.
ProcUradoria-GEral dE JUstiÇa.
BElÉM, 05 de abril de 2022.
Marcio roBErto silva MENEZEs
dirEtor do dEPartaMENto fiNaNcEiro
Portaria Nº 1582/2022-MP/PGJ
o dirEtor do dEPartaMENto fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da Portaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E s o l v E: coNcEdEr a rosElita araÚJo MiraNda, aUXiliar dE 
adMiNistraÇÃo, Matrícula n.° 999.2036, lotada na Promotoria de Justiça 
de Monte alegre, a importância de r$ 1.010,00 (hum mil e dez reais), para 
ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 1º/4 até 
29/4/2022, conforme abaixo:
ProGraMa dE traBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais
foNtE dE rEcUrsos 0101000000
NatUrEZa da dEsPEsa
3390-36 - o.s. terceiros - P. física - r$ 1.010,00
oBs: a prestação de contas deverá ser apresentada até o dia 29/4/2022.
ProcUradoria-GEral dE JUstiÇa.
BElÉM, 05 de abril de 2022.
Marcio roBErto silva MENEZEs
dirEtor do dEPartaMENto fiNaNcEiro
Portaria Nº 1583/2022-MP/PGJ
o dirEtor do dEPartaMENto fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da Portaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E s o l v E: coNcEdEr a cristiaNE GoNÇalvEs aNdradE da silva, 
assEssora dE ProMotoria dE JUstiÇa dE 1ª ENtrÂNcia, Matrícula n.º 
999.2659, lotada na Promotoria de Justiça de Primavera, a importância de r$ 
480,00 (quatrocentos e oitenta reais), para ocorrer com despesas de Pronto 
Pagamento, período de aplicação 1º/4 até 29/4/2022, conforme abaixo:
ProGraMa dE traBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais
foNtE dE rEcUrsos 0101000000
NatUrEZa da dEsPEsa
3390-36 - o.s. terceiros - P. física - r$ 480,00
oBs: a prestação de contas deverá ser apresentada até o dia 29/4/2022.
ProcUradoria-GEral dE JUstiÇa.
BElÉM, 05 de abril de 2022.
Marcio roBErto silva MENEZEs
dirEtor do dEPartaMENto fiNaNcEiro

Protocolo: 782154

.

.

oUtras MatÉrias
.

extrato da recomendação Nº 007/2022
referência: Procedimento administrativo nº 000179-138/2022
o Promotor de Justiça titular de são domingos do araguaia, torna pública 
a expedição da recomendação Nº 007/2022, que se encontra à disposição 
na Promotoria de Justiça de são domingos do araguaia, situada na avenida 
Jarbas Passarinho, nº 293, centro, cEP. 68.520-000 – são domingos do 
araguaia – Pará – fone: (94) 3332-1206.
recomendação nº 007/2022
destinatário: Prefeitura Municipal de são domingos do araguaia
assunto: rEcoMENdar ao Município de são domingos do araguaia que 
adote as medidas pertinentes para implementar o Programa acolhedora, 
permitindo, assim, que as famílias cadastradas possam receber crianças e 
adolescentes em seus lares, mantendo um referencial familiar e comuni-
tário para os infantes.
fixando-se o prazo de 30 (trinta) dias para que o destinatário da presente reco-
mendação aponte as medidas adotadas para o efetivo cumprimento do presente.
são domingos do araguaia-Pa, 14 de março de 2022.
GilBErto liNs dE soUZa filHo
Promotor de Justiça

Protocolo: 781908
eXtrato da Portaria N.º 002/2022/MP/1ªPJcaM, de 20/01/2022, 
ProcediMeNto adMiNistratiVo nº 001010-042/2021.
a 1ª Promotoria de Justiça de cametá, com fundamento no art. 54, vi e 
§ 3° da lei complementar nº 057/06 e no art. 4°, inc. vi da rEsolUÇÃo 
N° 23 - cNMP, de 17/09/07, torna pública a instauração do Procedimento 
administrativo siMP 001010-042/2021 que se encontra à disposição na 
Promotoria de Justiça de cametá, situada na trilha da Juventude, s/n, 
Bairro central, cEP: 68.400-000 - cametá - Pará - fones: (91) 3781-1274
Portaria n.º 002/2022/MP/1ªPJcaM
assunto: acompanhar a situação de vulnerabilidade da infante M.W.r (Pro-
cedimento administrativo - 001010-042/2021).
isaac sacramento da silva - Promotor de Justiça

Protocolo: 781942
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extrato da Portaria n° _009_/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_ _000345-940/2021_ 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˚ _009_/2022-11PJMAB
objeto: _aPUrar atos dE iMProBidadE adMiNistrativa rElativos No-
MEaÇÃo irrEGUlar Para o carGo dE GEstÃo E acÚMUlo irrEGUlar 
dE carGos PÚBlicos sEM cUMPriMENto da JorNada dE traBalHo da 
NacioNal lUciclÉia cardoso cavalcaNtE, GEstora do ciaM/MaraBá
Envolvidos: _lUcilÉia cardoso cavalcaNtE_
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: 781928
eXtrato de recoMeNdaÇÃo Nº 001/2022-MP/Pa-PJsLP. o Mi-
NistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ torna pública a presente 
recomendação visando o respeito aos interesses, direitos e bens cuja defe-
sa lhe cabe promover. rEcoMENdaÇÃo Nº 001/2022-MP/Pa-PJslP (siMP 
000254-998/2020). oriGEM: Promotoria de Justiça de santa luzia do Pará. 
oBJEtivo/fiNalidadE: rEcoMENdar à Prefeitura Municipal de santa lu-
zia do Pará e à secretaria Municipal de Educação de santa luzia do Pará: 
1 - Que a retomada das atividades escolares presenciais seja reconhecida 
como prioridade absoluta em relação às demais atividades socioeconômi-
cas, em atendimento ao determinado no art. 227 da cf; 2 – Que a decisão 
do adiamento do retorno à presencialidade ou a continuidade da oferta do 
aprendizado remoto, somente seja decretada em casos excepcionais, após 
recomendação expressa das autoridades sanitárias competentes, levando-
se em conta, ainda, a capacidade de atendimento dos serviços de saúde e 
mediante o fechamento de outras atividades consideradas não essenciais, 
tais como comércio, bares e restaurantes; 3 – diante da melhora de cená-
rio e da consequente normalização do atendimento dos serviços de saúde, 
especialmente no que se refere ao tratamento dos casos de covid-19, que 
seja determinado o retorno à presencialidade das atividades educacionais, 
com a estrita obediência aos protocolos de segurança sanitária que visam a 
contenção da disseminação do covid-19 no ambiente escolar, conforme as 
normativas vigentes e orientações das autoridades sanitárias. dEstiNatá-
rio: Prefeitura Municipal de santa luzia do Pará e à secretaria Municipal 
de Educação de santa luzia do Pará.

Protocolo: 781918
extrato da Portaria n° _015/2022_-11PJMaB
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, com fundamento nos artigos 1º, 
incisos iv e viii, 2º e 8º, § 4º, da lei 7.437/1985 – lacP, artigos 1º, 25, 
incisos iv, a, b e viii, 26, incisos i, a, b e c, ii, iii, iv, v e vi, e 27 da lei 
8.625/1993 – loNMP, artigo 54, inciso i, a, b, c e d, da lei complementar 
nº 057/06 – loMPPa, rEsolUÇÃo Nº 23/2007 e resolução nº 007/2019- 
cPJ, torna pública a instauração do _ProcEdiMENto PrEParatÓrio_ 
_003597-003/2022_ que se encontra à disposição na Promotoria de Justi-
ça de Marabá, situada na rua das flores, s/nº, Esq. c/ rod. transamazô-
nica – agrópolis do iNcra, cEP. 68.502-290 – Marabá – Pará – fone/fax: 
(94) 3312-9900.
PORTARIA n˚ _015/2022_-11PJMAB
objeto:
_aPUrar sUPosto ato dE iMProBidadE adMiNistrativa rEfErENtE ao Pa-
GaMENto dE ProPiNa ao vicE-PrEfEito BoM JEsUs do tocaNtiNs JoEilsoN 
dos rEis saNtos Por PartE dE EMPrEsas atUaNtEs No MUNicÍPio_
Envolvidos:
_JoEilsoN dos rEis saNtos, G W BUss coMErcio EirEli – ME
sErvloc EMPrEENdEMENtos – EPP
BEllo MoNtE EMPrEENdEMENtos traNsPortE E sErviÇos ltda_
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: 781964
eXtrato da Portaria Nº 015/2022-MP/1ª PJdc
ref. Procedimento administrativo nº 000044-111/2014
a 1ª ProMotora dE JUstiÇa do coNsUMidor, em exercício, rEGia-
NE Brito coElHo oZaNaN, torna pública a instauração do Procedimento 
administrativo nº 000044-111/2014, que se encontra à disposição na Pro-
motoria de Justiça do consumidor, situada na rua Ângelo custódio, nº 36, 
anexo i, térreo, bairro da cidade velha, nesta cidade de Belém do Pará.
Procedimento administrativo nº 000044-111/2014-MP/1ªPJ/dc
assunto: instaura o Procedimento administrativo tombado sob o nº 
000044-111/2014-MP/1ªPJ/dc com o objetivo de acompanhar a qualidade 
do serviço de transporte coletivo na linha UfPa/icoaraci, considerando o 
microssistema de proteção ao consumidor.
Belém, 04.04.2022.
rEGiaNE Brito coElHo oZaNaN
1ª Promotora de Justiça do consumidor, em exercício.

Protocolo: 781955

republicada por alteração na original publicada no d.o.e. de 24 de 
setembro de 2021
Portaria Nº 0434/2021-MP/sUB-ta
a sUBProcUradora-GEral dE JUstiÇa, Para a árEa tÉcNico-
adMiNistrativa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria 
n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no d.o.E. de 15/01/2018,
r E s o l v E:
aUtoriZar o gozo de férias de servidores do Ministério Público do Estado 
do Pará, conforme quadro:

ProtocoLo NoMe eXercÍcio Nº de 
dias PerÍodo

126368/2020 alEXaNdrE aUGUsto fErraZ 
BEZErra 2019/2020 07 05 a 

11/10/2020

129208/2021 aliNE KaroliNE dias MEsQUita 2020/2021 30 01 a 
30/10/2021

124463/2020 cElia Maria dE MoUra Brito 2019/2020 24 15/10 a 
07/11/2020

124324/2020 claYtoN WoNGHaN da silva 2019/2020 19 13 a 
31/10/2020

126453/2020 faBiola fErrEira fiGUEira 
raNiEri 2019/2020 30 16/11 a 

15/12/2020

125058/2020 fraNcisco JosE rio BarBosa 2010/2011 09 01 a 
09/10/2020

116332/2021 JaQUEliNE NUNEs GoNcalvEs 2020/2021 30 05/07 a 
03/08/2021

101544/2021 JEssica lEao dos saNtos 2019/2020 30 29/01 a 
27/02/2021

116285/2021 lENa claUdia loBato dE alEXaN-
dria lYNcH 2019/2020 14 07 a 

20/06/2021

129142/2021 lidia Maria BarBosa calado 
coiMBra 2019/2020 08 20 a 

27/09/2021

113318/2021 lila MEllo E silva GUiMaraEs 
rENdEiro 2020/2021 30 05/07 a 

03/08/2021

127265/2021 lUcilENE da silva aMaral 2019/2020 30 09/09 a 
08/10/2021

129267/2021 Marli dE fatiMa lEao vaNZElEr 2020/2021 12 27/09 a 
08/10/2021

121979/2020 MaUro cavalcaNti siMao lUiZ 2019/2020 30 21/09 a 
20/10/2020

122911/2021 MilENa dE NaZarE PaNtoJa carva-
lHo BENtEs 2020/2021 15 24/08 a 

07/09/2021

117101/2021 NEila saNtos dE PaUla MoNtEiro 2019/2020 30 21/06 a 
20/07/2021

105601/2021 NElsilENE PErEira carvalHo 2019/2020 30 01 a 
30/03/2021

118156/2020 NEstor orlaNdo MilEo filHo 2017/2018 18 07 a 
24/10/2020

123848/2020 PaUla daNiEllE liMa da silva 2019/2020 12 14 a 
25/10/2020

118749/2021 sYlvia cHristiNa soUZa dE oli-
vEira saNtos 2020/2021 30 20/07 a 

18/08/2021

125104/2020 taliNE liMa lEao BaNdEira 2018/2019 14 03 a 
16/11/2020

124732/2020 tHais facaNHa raMos 2018/2019 12 16 a 
27/11/2020

116442/2021 WalBEr fErrEira da coNcEicao 
JUNior 2020/2021 30 23/06 a 

22/07/2021

sUBProcUradoria-GEral dE JUstiÇa, Para a árEa tÉcNico-adMiNistrativa.
BElÉM, 17 de setembro de 2021.
UBiraGilda silva PiMENtEl
subprocuradora-Geral de Justiça, para a área técnico-administrativa

Protocolo: 781632
editaL N. 04/2022
o Ministério Público do Estado do Pará, por meio do centro de Estudos e 
aperfeiçoamento funcional (cEaf/MPPa), e a Unidade Nacional de capaci-
tação do conselho Nacional do Ministério Público (UNc/cNMP), resolvem:
torNar PÚBLico
critérios de elaboração e submissão de artigos provenientes de estudos e 
pesquisas interdisciplinares relacionadas a temas jurídicos, para envio de 
trabalhos para compor o e-book: “Ministério Público e Novas tecnologias: 
avanços, desafios e perspectivas”.
tÍtULo i – do ProJeto
1. Justificativa
a elaboração de uma obra coletiva de autores, com experiência prática e co-
nhecimento nas áreas temáticas que envolvem a atuação do Ministério Público 
brasileiro, busca promover o debate e o avanço das pesquisas sobre os desafios 
que se colocam e se renovam diante das novas tecnologias no campo do direito.
o objetivo da publicação é fomentar e disseminar a produção do conhecimento 
científico no âmbito do Ministério Público, bem como promover o compartilha-
mento de reflexões críticas sobre o tema nas suas diversas áreas de atuação.
1. título do livro eletrônico
 “Ministério Público e Novas tecnologias: avanços, desafios e perspectivas”.
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1. objetivos
2. a) contribuir para a análise e discussão de temas contemporâneos e os 
desafios na atuação do Ministério Público;
3. b) reunir em uma única obra artigos dentro do tema proposto, elabora-
dos a partir de experiências acadêmicas, teóricas e práticas de pesquisa-
dores e profissionais da área;
4. c) disseminar o conhecimento e a prática sobre o tema das novas tec-
nologias no campo do direito, com ênfase na atuação do Ministério Público 
como instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado e 
comprometido com a defesa e a garantia dos direitos fundamentais.
5. Utilização dos trabalhos
os trabalhos a serem publicados poderão ser utilizados, total ou parcialmente, 
para aplicações educacionais e científicas, desde que indicada a fonte.
1. os autores não serão remunerados pela publicação de seus trabalhos.
tÍtULo ii – da sUBMissÃo dos traBaLHos
1. os artigos deverão manter relação de pertinência temática com o título da obra.
2. os trabalhos deverão ser inéditos e poderão ser de autoria individual ou coletiva.
3. os trabalhos deverão seguir as normas estabelecidas nos anexos do 
presente edital.
4. os conceitos e concepções teóricas contidos nos artigos serão de inteira 
responsabilidade dos seus autores, bem como eventual conflito de interes-
se, eximindo-se os membros do conselho Editorial, das instituições apoia-
doras, de qualquer responsabilidade sobre o conteúdo desses trabalhos.
5. os(as) autores(as) deverão assinar o termo de cessão de direitos auto-
rais presente no anexo ii deste Edital, digitalizá-lo e encaminhá-lo, em for-
mato Pdf, ao e-mail ceaf_periodicos@mppa.mp.br. Quando em coautoria, 
cada autor deverá assinar e encaminhar termo de cessão próprio.
6. os autores poderão promover a republicação dos trabalhos em outros peri-
ódicos, desde que haja a expressa menção de publicação anterior nesta obra.
7. o envio do texto indica que os autores expressam acordo e aceitação 
em relação às normas do presente Edital e implica a autorização expressa 
para publicação.
8. os artigos deverão ser submetidos para o endereço eletrônico ceaf_pe-
riodicos@mppa.mp.br no período de 11/04 a 17/06/2022.
tÍtULo iii – da aVaLiaÇÃo dos traBaLHos
1. o conselho Editorial do livro eletrônico coletivo, responsável pela sua 
organização e publicação, avaliará os artigos.
2. a decisão do conselho Editorial será comunicada, via e-mail, aos auto-
res, indicando: a) aprovação; b) aprovação, com ressalvas para adequa-
ção; e c) rejeição.
3. os trabalhos aprovados que apresentem mínimas inadequações formais 
e/ou técnicas serão, a critério do conselho Editorial e para atender às re-
gras previstas neste edital, alterados quando de sua revisão, mantendo-se 
o conteúdo e o sentido do texto.
4. os trabalhos aprovados com ressalvas para adequações de conteúdo de-
verão ser reenviados pelo(a) autor(a) por e-mail, realizadas as adequações 
indicadas, no período de 25/07 a 05/08/2022, e serão encaminhadas ao 
conselho Editorial para nova avaliação.
5. os critérios, as opiniões e as razões fundantes da avaliação dos tra-
balhos, externadas pelo conselho Editorial, serão mantidos em rigoroso 
sigilo, exceto na hipótese de aprovação com ressalvas para adequação, 
previsto no item 17.
6. Eventuais omissões do presente Edital serão resolvidas pelo conselho Editorial.
Belém/Pará, 01 de abril de 2022.
césar Bechara Nader Mattar Júnior
Procurador-Geral de Justiça
Ministério Público do Estado do Pará
daniel carnio costa
Presidente da Unidade Nacional de capacitação
conselho Nacional do Ministério Público - cNMP
aNeXo i
MetodoLoGia da coLeÇÃo
1. os artigos deverão manter relação de pertinência temática com o título da obra.
2. a submissão de artigos é aberta a membros e servidores do Ministério 
Público brasileiro e a toda comunidade acadêmica e científica, neste último 
caso, desde que o(a) autor(a) ou coautor(a) do artigo possua o título de 
doutor ou mestre. Mestrandos, especialistas, graduados e graduandos po-
derão publicar apenas em coautoria com doutores ou mestres.
3. a obra conterá:
apresentação
Prefácio
Índice
introdução
Parte Geral – apresentação geral
Partes Específicas – artigos organizados por seções, se for o caso
MetodoLoGia dos artiGos
1. o trabalho deve ser encaminhado em duas vias, uma em formato Pdf, 
outra em formato word, editável.
2. Na primeira página, antes do início do trabalho, devem constar:
3. a) o título e o subtítulo (se houver), em português, expressando o con-
teúdo principal do artigo de forma objetiva e clara, em maiúscula e negrito;
4. b) nome completo do autor, titulação acadêmica, vínculo institucional, 
cidade, país, endereço completo para correspondência (logradouro, núme-
ro, cidade e país), telefone e endereço de e-mail;
5. c) resumo, em português, constituído de uma sequência de frases, não 
devendo ultrapassar 250 (duzentas e cinquenta) palavras. o resumo deve 
ressaltar o problema, o objetivo, a metodologia e as conclusões.
6. d) palavras-chave no mínimo 3 (três) e no máximo 5 (cinco), separadas 
por ponto e vírgula e finalizadas por ponto final.
7. os artigos deverão ser organizados na seguinte sequência:
título
Nome do autor, titulação e qualificação profissional

resumo e palavras-chave
abstract e key words
introdução
desenvolvimento (tópicos do texto devidamente enumerados)
Considerações finais
referências
1. os artigos devem possuir no mínimo 10 (dez) páginas e no máximo 15 
(quinze) páginas, incluindo as referências. devem ser estruturados na se-
guinte formatação: folha a4, orientação retrato; espaçamento 1,5 cm e ali-
nhamento justificado; parágrafos iniciados a 1,25 cm da margem esquerda; 
margens superior e esquerda de 3 cm, inferior e direita de 2 cm. deve ser 
utilizada a fonte times New roman, tamanho 12, estilo normal, exceto o título 
e as seções devem estar grafados em negrito. as citações diretas devem estar 
entre aspas, sem a utilização de itálico e, se ultrapassarem 3 (três) linhas, 
devem iniciar na margem do parágrafo seguinte, recuo de 4 cm, com fonte 
times New roman, tamanho 10, espaçamento simples. Nessa hipótese, de-
ve-se deixar uma linha em branco, antes e depois da citação.
2. os textos devem respeitar as normas descritas pela associação Bra-
sileira de Normas técnicas (aBNt), a seguir indicadas: NBr 6022:2018 
(artigo em publicação periódica técnica e/ou científica), NBR 6023:2018 
(referências), NBr 6024:2012 (numeração progressiva das seções de um 
documento escrito), NBr 6028:2003 (resumos), NBr 10520:2002 (cita-
ções em documentos).
3. O uso de “op. cit”, “idem” e “ibidem” nas notas bibliográficas deve ser 
evitado, substituindo-se pelo nome da obra por extenso.
4. As referências bibliográficas devem ser apresentadas no final do traba-
lho, em seção específica de acordo com as normas da ABNT.
5. as notas de rodapé devem ser reduzidas ao mínimo necessário.
6. Diagramas, quadros, tabelas e figuras podem ser colocados no texto, 
mas devem ser numeradas e suas fontes devem ser apresentadas no final 
do texto, após as referências. sua posição deve ser indicada no próprio 
texto, constando referência a eles no corpo do artigo. deve-se evitar a 
repetição de informações contidas no texto.
7. Para a diagramação, o conselho Editorial solicitará o envio de arquivos das 
imagens em formato adequado, com a resolução mínima para impressão.
aNeXo ii
terMo de cessÃo de direitos aUtorais
Eu, ________________________________________(nome), portador 
do rG nº. _______________, inscrito no cPf/Mf nº._______________, 
____________ (titulação acadêmica e vínculo institucional) residente e 
domiciliado à _________________________________ (logradouro, nú-
mero, cidade, estado, país), declaro, para todos os fins de direito, que 
o trabalho ____________________________________________ (título 
do artigo) é de minha _______________________________ (especificar 
autoria ou coautoria – se houver coautoria, indicar expressamente o nome 
do coautor, que também deverá preencher ficha idêntica), cedendo gra-
ciosamente à publicação “Ministério Público e Novas tecnologias: avanços, 
desafios e perspectivas” os direitos autorais pertinentes ao mencionado 
trabalho nessa obra, ressalvando os direitos autorais morais inalienáveis.
____________ (cidade), ____ de ______de 2022.
_____________________
(assinatura)

Protocolo: 781645
republicada por alteração na original publicada no d.o.e. de 17 de 
setembro de 2021
Portaria Nº 0426/2021-MP/sUB-ta
a sUBProcUradora-GEral dE JUstiÇa, Para a árEa tÉcNico-
adMiNistrativa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria 
n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no d.o.E. de 15/01/2018,
r E s o l v E:
sUsPENdEr, por necessidade de serviço, as férias de servidores do Minis-
tério Público do Estado do Pará, conforme quadro:

ProtocoLo NoMe eXercÍcio PerÍodo a coNtar 
de

dias
restaN-

tes

116604/2020 alEXaNdrE aUGUsto 
fErraZ BEZErra 2019/2020 15/07 a 

13/08/2020 07/08/2020 07

109103/2021 BEatriZ aGUiar Mota 2019/2020 22/03 a 
20/04/2021 26/03/2021 26

121980/2021 cElia Maria dE MoU-
ra Brito 2020/2021 19/07 a 

17/08/2021 26/07/2021 23

117231/2020 claYtoN WoNGHaN 
da silva 2019/2020 06/08 a 

04/09/2020 17/08/2020 19

114129/2021 daNiElla socorro 
silva E silva 2020/2021 01 a 

30/06/2021 01/06/2021 30

110718/2021 Erica ciNara PErEira 
dos saNtos 2020/2021 03/05 a 

01/06/2021 03/05/2021 30

117901/2020 ivY rosas airEs dE 
olivEira 2019/2020 01 a 

30/09/2020 01/09/2020 30

123847/2020 JEssica lEao dos 
saNtos 2019/2020 19/10 a 

17/11/2020 19/10/2020 30

127429/2020 JEsUiNa carvalHo 
WataNaBE 2018/2019 07 a 

27/11/2020 19/11/2020 09

128687/2021 larissa MoNtEiro 
NasciMENto 2020/2021 23/08 a 

21/09/2021 08/09/2021 14

126591/2021 lEoNardo corrEa 
da costa 2020/2021 01 a 

30/09/2021 01/09/2021 30
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123120/2020 MicHElE dE PaUla 
MaciEl tEiXEira 2019/2020 03/11 a 

02/12/2020 03/11/2020 30

121425/2020 NEila saNtos dE 
PaUla MoNtEiro 2019/2020 05/10 a 

03/11/2020 05/10/2020 30

112853/2021
sYlvia cHristiNa 

soUZa dE olivEira 
saNtos

2020/2021 21/06 a 
20/07/2021 21/06/2021 30

121052/2021 tatiaNa laGEs ali-
vErti israEl 2020/2021 28/06 a 

27/07/2021 12/07/2021 16

120977/2021 WaGNEr araGao 
salEs 2020/2021 06/07 a 

04/08/2021 13/07/2021 23

sUBProcUradoria-GEral dE JUstiÇa, Para a árEa tÉcNico-adMiNistrativa.
BElÉM, 15 de setembro de 2021.
UBiraGilda silva PiMENtEl
subprocuradora-Geral de Justiça, para a área técnico-administrativa

Protocolo: 781630
resUMo da Portaria N. 009/2022 - MP/PJNt
a ProMotoria dE JUstiÇa dE Nova tiMBotEUa torna público o 
extrato da Portaria nº 009/2022-MP/PJNt, referente ao Procedimento 
administrativo siMP nº 000059-028/2022, o qual se encontra à disposição 
na sede da Promotoria.
Instauração de Procedimento Administrativo para fiscalizar supostos acú-
mulos indevidos de cargos no Município de Nova timboteua/Pa
Nova timboteua/Pa, 22 de março de 2022.
Patricia PiMENtEl raBElo aNdradE
Promotora de Justiça

Protocolo: 781655
Portaria Nº 0166/2022-MP/sUB-ta
a sUBProcUradora-GEral dE JUstiÇa, Para a árEa tÉcNico-
adMiNistrativa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria 
n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no d.o.E. de 15/01/2018,
coNsidEraNdo os termos do requerimento protocolizado sob o nº 
15625/2021, em 20/10/201;
r E s o l v E:
aUtoriZar, em caráter excepcional, a lotação provisória da servidora 
laNa cristiNa da costa dE aNdradE, ocupante do cargo de auxiliar de 
administração, da Promotoria de Justiça de ananindeua para a Promotoria 
de Justiça de icoaraci, a contar de 04/11/2021 até ulterior deliberação.
sUBProcUradoria-GEral dE JUstiÇa, Para a árEa tÉcNico-adMiNistrativa.
Belém, 01 de abril de 2022.
UBiraGilda silva PiMENtEl
subprocuradora-Geral de Justiça, para a área técnico-administrativa
Portaria Nº 1564/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUstiÇa, usando de suas atribuições legais,
coNsidEraNdo os termos do ofício nº 065/2022-MP/caods, de 
21/3/2022, protocolizado no “siP” sob o nº 4339/2022, em 22/3/2022,
coNsidEraNdo que o Excelentíssimo senhor Promotor de Justiça carlos 
Eugênio rodrigues salgado dos santos, coordenador do centro de apoio 
operacional dos direitos sociais - caods, por meio de referido documento, 
informa que todos os assuntos atinentes à covid-19 e à pandemia mun-
dial estão sendo tratados e debatidos pelo Grupo de trabalho em defesa 
da saúde - “Gt saúde”;
coNsidEraNdo o pedido do coordenador do caods, no sentido de ser 
extinto o Grupo de trabalho Emergencial covid-19 - “GtE-MPPa-covid-19”, 
instituído por meio da Portaria nº 1.6680/2020, de 20/4/2020, publicada 
no d.o.E. de 23/4/2020;
coNsidEraNdo o caráter excepcional e emergencial e, portanto, provisório, 
do “GtE-MPPa-covid-19”, conforme o art. 7º de mencionada Portaria,
r E s o l v E:
dEtErMiNar, a contar de 22/3/2022, a extinção do Grupo de trabalho 
Emergencial covid-19 - “GtE-MPPa-covid-19”, instituído por meio da Portaria 
nº 1.668/2020-MP/PGJ, de 20/4/2020, publicada no d.o.E. de 23/4/2022.
ProcUradoria-GEral dE JUstiÇa.
Belém, 04 de abril de 2022.
cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUstiÇa

Protocolo: 781666
eXtrato de Portaria
o Ministério Público, através do GrUPo dE atUaÇÃo EsPEcialiZada No 
coMBatE ao criME orGaNiZado - GaEco, na forma dos art. 8º e se-
guintes, da resolução nº 174/2017-cNMP, torna pública a instauração do 
Procedimento administrativo autuado sob o número 000390-149/2021, 
que se encontra à disposição no prédio onde funciona o Ministério Público 
Estadual, no Município de Belém, situado na avenida 16 de Novembro, nº 
418, Bairro cidade velha, telefone: (91) 3210-3510.
Portaria nº Pa 02/2022-MPPa/GaEco
Procedimento administrativo nº: 000390-149/2021
objeto: “acompanhamento dos inquéritos policiais números 
00126/2021.100210-2 e 00126/2021.100208-3 avocados pela divisão de 
Homicídios da Polícia civil do Estado do Pará para apurar a prática dos cri-
mes de associação criminosa e constituição de Grupos de Extermínios e de 
milícia privada que atuam no Município de Mocajuba-Pa”;

Belém-Pa, 04 de abril de 2022
aNa Maria MaGalHÃEs dE carvalHo
Promotora de Justiça
coordenadora – GaEco
MUllEr MarQUEs siQUEira
Promotor de Justiça
Membro auxiliar – GaEco
carlos alBErto foNsEca loPEs
Promotor de Justiça
Membro auxiliar – GaEco
BrUNo saravalli rodriGUEs
Promotor de Justiça
Membro auxiliar – GaEco
tHiaGo riBEiro saNaNdrEs
Promotor de Justiça
Membro auxiliar - GaEco

Protocolo: 781737
Portaria Nº 0175/2022-MP/sUB-ta
a sUBProcUradora-GEral dE JUstiÇa Para a árEa tEcNico 
adMiNistrativa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
Portaria nº 820/2021-MP/PGJ de 12 de abril de 2021,
coNsidEraNdo o disposto no Parágrafo único, do art. 2º, da resolução 
nº 006/2019-CPJ, de 25 de maio de 2019, publicada no Diário Oficial do 
Estado, de 08/5/2019;
coNsidEraNdo a Escala de Plantão para o mês de abril de 2022, elaborada 
pela coordenadoria das Procuradorias de Justiça cíveis, datadas de 28 de 
março de 2022, publicadas no site do Ministério Público do Estado do Pará;
coNsidEraNdo a Escala de Plantão para o mês de abril de 2022, elaborada 
pela coordenadoria das Procuradorias de Justiça criminais, datada de 30 de 
março de 2022, publicadas no site do Ministério Público do Estado do Pará;
coNsidEraNdo a necessidade de disponibilizar equipe de apoio aos senhores 
membros do Parquet escalados para o plantão institucional do segundo grau.
r E s o l v E:
 art. 1º - coNvocar os servidores relacionados no anexo Único desta 
Portaria para realizarem em regime presencial o plantão institucional 
junto aos Órgãos de Execução de segundo Grau do Ministério Público do 
Estado do Pará, no período de 09 e 10/04/2022.
Art. 2º - O não atendimento injustificado da convocação para os plantões 
sujeitará o convocado à aplicação das penalidades previstas n
aNeXo ÚNico
escaLa de PLaNtÃo de serVidores
ProcUradoria de JUstiÇa cÍVeL e ProcUradoria de JUstiÇa criMiNaL
PerÍodo: 09 e 10/04/2022
Em observância a resolução nº 006/2019-cPJ, de 25 de abril de 2019, 
publicadas no Diário Oficial do Estado, de 08/5/2019, Escalas de Plantão 
para o mês abril de 2022, elaborada pela coordenadoria das Procuradorias 
de Justiça cíveis, datada de 28 de março de 2022 e coordenadoria das 
Procuradorias de Justiça criminais, datada de 30 de março de 2022, ambas 
publicada no site do Ministério Público do Estado do Pará.
dia 09/04/2022 (sábado)
rePreseNtaNte do QUadro tÉcNico-JUrÍdico
Hurias Pinheiro andrade (assessor técnico especializado Procuradoria cível)
Ícaro luiz Britto sapucaia (assessor técnico especializado da Procuradoria criminal)
dia 10/04/2022 (domingo)
rEPrEsENtaNtE do QUadro tÉcNico-JUrÍdico
Maria stela da Paz veras (assessora da Procuradoria cível)
Kilvia Karla castelo Branco (assessora da Procuradoria criminal)
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE
sUBProcUradoria-GEral dE JUstiÇa, Para a árEa tÉcNico-adMiNistrativa.
Belém, 06 de abril de 2022.
UBiraGilda silva PiMENtEl
subprocuradora-Geral de Justiça, para a área técnico-administrativa

Protocolo: 781727
extrato da Portaria n° 001/2022-MP/6JMaB
a 6ª Promotora de Justiça de Marabá, com fundamento no art. 54, vi e § 
3° da lei complementar nº 057/06, torna pública a instauração do Proce-
dimento administrativo n° 000318-940/2021 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 (94) 3312-9900 fax: (94) 3312-9904.
Portaria nº 001/2022-MP/6PJMaB
Envolvido: a coletividade, Guetner & Martins ltda (GM auto Posto).
Assunto: Acompanhar e fiscalizar, o cumprimento do Termo de Ajuste de 
conduta (tac) referente à Notícia de fato nº 000318-940/2021.
Mayanna silva de souza Queiroz - Promotora de Justiça.

Protocolo: 781777
editaL de arQUiVaMeNto Nº. 013/2022-MPPa/9ºPJ/stM
a 9ª Promotoria de Justiça de santarém, por intermédio do Promotor de Justiça 
que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais, em atenção ao dis-
posto no art. 27º, § 2º, da resolução nº 007/2019-cPJ, vem, por meio deste 
edital, cientificar A senhora DAYANE DA SILVA LIMA e a todos quantos possam 
interessar, inclusive para efeito de eventual interposição de recurso ao conselho 
superior do Ministério Público, acerca do arQUivaMENto do inquérito civil siMP 
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nº 007213-031/2020, no qual, até a sessão do conselho superior do Ministério 
Público-csMP, que decidirá pela homologação ou rejeição da promoção de ar-
quivamento, é possível apresentar razões escritas ou documentos, que serão 
juntados aos autos do presente procedimento extrajudicial.
santarém-Pa, 04 de abril de 2022.
diEGo BElcHior fErrEira saNtaNa
titular do 9º cargo de Promotor de Justiça de santarém

Protocolo: 781780
resUMo da Portaria Nº 016/2022-MP/2ªPJ/Ma/Pc/HU
o 2º ProMotor dE JUstiÇa do MEio aMBiENtE, PatriMÔNio cUltUra, HaBi-
taÇÃo E UrBaNisMo dE BElÉM, dr. NiltoN GUrJÃo das cHaGas, torna pública 
a iNstaUraÇÃo do Procedimento Preparatório nº 000096-440/2021-MP/2ªPJ/
Ma/Pc/HU, que se encontra à disposição na Promotoria de Justiça de do Meio 
ambiente, Patrimônio cultural, Habitação e Urbanismo de Belém, sito na rua 
Ângelo custódio, nº36, bairro da cidade velha, nesta cidade de Belém do Pará.
Procedimento Preparatório nº 000096-440/2021-MP/2ªPJ/Ma/Pc/HU
instaurante: MiNistÉrio PÚBlico do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições conferidas pelo art. 129, inciso iii, da constituição federal de 
1988 e art. 8º, §1º e §2º da lei federal nº 7.347, de 24 de julho de 1985.
investigado: sHirlEN castilHo
objeto de investigação: apurar denúncia de oNG que abriga cerca de 80 
a 100 felinos, e que, supostamente, não possui alvará de funcionamento 
expedido pelos órgãos competentes, além de vir causando mau cheiro e 
destruição do telhado vizinho, devido a circulação dos animais que, segun-
do relato, sofrem maus tratos.
Belém, 30 de março de 2022.
NiltoN GUrJÃo das cHaGas
2º Promotor de Justiça de Meio ambiente, Patrimônio cultural,
Habitação e Urbanismo de Belém.

Protocolo: 781792
eXtrato de Portaria Nº 012/2022-MP/PJ de aveiro
a Promotoria de Justiça de aveiro, com fundamento no art.54, vi e §3º da 
lei complementar nº 057/06 e no art.4º.inc.vi da rEsolUÇÃo Nº23-c-
NMP, de 17/09/07, torna pública a instauração do Procedimento adminis-
trativo sob o siMP nº 000109-052/2022, que se encontra à disposição na 
Promotoria de Justiça de aveiro, instalada na Promotoria de Justiça de 
itaituba situada na av. Nova de santana nº 384- centro, cEP. 68180- 030 
- itaituba – Pará - fone: (93) 3518-2123/3518-3099 e 93- 99513414
Portaria nº 012/2022-MP/PJ de aveiro
interessados: Promotoria de Justiça de aveiro/ J.G.d.N e M.G.d.N
assunto: instaura Procedimento administrativo para acompanhar os aten-
dimentos a serem realizados pelo crEas e conselho tutelar de aveiro no 
caso das menores J.G.d.N. e M. G.d.N. e sua família;

Protocolo: 781756
resUMo da Portaria N. 014/2022-MP/PJsda
ref.: Procedimento administrativo nº 000861-138/2021
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: MiNistÉrio PÚBlico do Estado do Pará
Polo Passivo: sÃo doMiNGos do araGUaia iNdUstria dE ÓlEos E ProtEÍNas s/a.
Instauração de Procedimento Administrativo com a finalidade de “averi-
guar o cumprimento das condicionantes ambientais de nº 5 e 6, dos autos 
do processo de nº 2021.0000026437, encaminhado pela secretaria Esta-
dual de Meio ambiente”.
são domingos do araguaia/Pa, 14 de março de 2022
GilBErto liNs dE soUZa filHo
Promotor de Justiça

Protocolo: 781818
eXtrato de Portaria Nº 013/2022-MP/PJ de aveiro
a Promotoria de Justiça de aveiro, com fundamento no art.54, vi e §3º da 
lei complementar nº 057/06 e no art.4º.inc.vi da rEsolUÇÃo Nº23-c-
NMP, de 17/09/07, torna pública a instauração do Procedimento adminis-
trativo sob o siMP nº 000224-052/2021, que se encontra à disposição na 
Promotoria de Justiça de aveiro, instalada na Promotoria de Justiça de 
itaituba situada na av. Nova de santana nº 384- centro, cEP. 68180- 030 
- itaituba – Pará - fone: (93) 3518-2123/3518-3099 e 93- 99513414
Portaria nº 013/2022-MP/PJ de aveiro
interessados: Promotoria de Justiça de aveiro/ vanda vaz araújo
assunto: instaura Procedimento administrativo para acompanhar as providên-
cias adotadas pelo cartório de registro civil de Brasília legal para a emissão da 
2ª via gratuita do registro civil de Nascimento de vaNda vaZ araÚJo;

Protocolo: 781802
ProMotoria de JUstiÇa do Meio aMBieNte, PatriMÔNio cUL-
tUraL, HaBitaÇÃo e UrBaNisMo de BeLÉM
resUMo da Portaria Nº 017/2022-MP/2ªPJ/Ma/Pc/HU
o 2º ProMotor dE JUstiÇa do MEio aMBiENtE, PatriMÔNio cUl-
tUra, HaBitaÇÃo E UrBaNisMo dE BElÉM, dr. NiltoN GUrJÃo das 
cHaGas, torna pública a coNvErsÃo do Procedimento Preparatório nº 
000402-125/2021-MP/2ªPJ/Ma/Pc/HU, em inquérito civil que se encontra 
à disposição na Promotoria de Justiça de do Meio ambiente, Patrimônio 
cultural, Habitação e Urbanismo de Belém, sito na rua Ângelo custódio, 
nº36, bairro da cidade velha, nesta cidade de Belém do Pará.
inquérito civil nº 000402-125/2021-MP/2ªPJ/Ma/Pc/HU
instaurante: MiNistÉrio PÚBlico do Estado do Pará, no uso de suas 

atribuições conferidas pelo art. 129, inciso iii, da constituição federal de 
1988 e art. 8º, §1º e §2º da lei federal nº 7.347, de 24 de julho de 1985.
investigado: sEcUlt
objeto de investigação; apurar a situação do imóvel que foi utilizado como 
a Residência Oficial dos Governadores do Estado, localizado na Rua Pre-
sidente Pernambuco, entre rua Gama abreu e rua dos 48, no bairro de 
Batista campos, o qual teve sua posse cedida pelo Governo do Estado à 
igreja assembleia de deus, para instalação de um templo, bem como de 
estação de rádio e televisão denominada “Boas Novas”
Belém, 30 de março de 2022.
NiltoN GUrJÃo das cHaGas
2º Promotor de Justiça de Meio ambiente, Patrimônio cultural,
Habitação e Urbanismo de Belém.

Protocolo: 781797
aViso n.° 07/2022-csMP/MPPa
faço público, a quem interessar possa que a 7ª sessão ordinária do con-
selho superior será híbrida (on-line e presencial) e realizar-se-á no dia 11 
de abril de 2022, às 9h, no site www.mppa.mp.br e no Plenário “Procurador 
de Justiça octávio Proença de Moraes”, quarto andar do Edifício-sede do 
Ministério Público do Estado do Pará, situado à rua João diogo, n.º 100, 
Bairro da cidade velha, nesta cidade, para apreciação da pauta a seguir:
iteNs da PaUta:
1. apreciação das atas das seguintes sessões:
12ª sessão ordinária Plenário virtual, realizada de 13 a 17/12/2021;
1ª sessão ordinária, ocorrida em 17/01/2022;
2ª sessão ordinária Plenário virtual, realizada de 24 a 28/01/2022.
1. Julgamento de certames:
2.1. Julgamento de remoção ou promoção à 3ª Entrância, para o cargo de 
11º PJ com atribuições Gerais de Belém, pelos critérios de antiguidade e me-
recimento, respectivamente, Edital n.º 50/2021, Gedoc n.º 129.426/2021.
2.2. Julgamento de promoção à 2ª Entrância, para o cargo de 4º PJ de 
itaituba, pelo critério de merecimento, Edital n.º 54/2021, Gedoc n.º 
129.435/2021.
2.3. Julgamento de remoção na 1ª Entrância, para o cargo de PJ de capitão 
Poço, Edital n.º 55/2021, Gedoc n.º 129.440/2021.
2.4. Julgamento de remoção na 1ª Entrância, para o cargo de PJ de Melga-
ço, Edital n.º 56/2021, Gedoc n.º 129.437/2021.
2.5. Julgamento de remoção na 1ª Entrância, para o cargo de PJ de Pacajá, 
Edital n.º 57/2021, Gedoc n.º 129.436/2021.
2.6. Julgamento de remoção na 3ª Entrância, para o cargo de 1º PJ crimi-
nal de icoaraci, Edital n.º 60/2021, Gedoc n.º 133.491/2021.
1. Julgamento de Processos:
3.1. Processos de relatoria do conselheiro Waldir MaciEira da costa filHo:
3.1.1. Processo n.º 000040-012/2019 - retirado de pauta da 5ª sessão 
ordinária do dia 14/03/2022
requerente(s): Promotor de Justiça sávio rui Brabo de araújo
requerido(s): conselho superior do MPPa
origem: conselho superior do MPPa
Assunto: Envio do certificado de conclusão do curso de Pós-Graduação em 
direito societário
3.1.2. Processo n.º 000612-920/2021
requerente(s): rosimeire Moreno e G. o. s.
requerido(s): Gilmar Bandeira Moura
origem: 9ª PJ de Marabá
assunto: acompanhar e atender adolescente em vulnerabilidade e situação de risco
3.2. Processos de relatoria do conselheiro Marcos aNtÔNio fErrEira das NEvEs:
3.2.1. Processo n.º 001619-940/2016 siGiloso retirado de pauta da 5ª 
sessão ordinária do dia 14/03/2022
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): siGiloso
origem: 11ª PJ de Marabá
assunto: siGiloso
3.2.2. Processo n.º 00108-200/2018 - siGiloso
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): siGiloso
origem: 1ª PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: siGiloso
3.2.3. Processo n.º 000004-012/2021
requerente(s): conselho superior do MPPa
requerido(s): corregedoria Geral do MPPa
origem: conselho superior do MPPa
assunto: Proposta de resolução para fixação da relação das Promotorias 
de Justiça de difícil provimento, nos termos do art. 4º da resolução n.º 
005/2021-csMP de 15/10/2021.
3.3. Processos de relatoria da conselheira Maria do socorro MartiNs 
carvalHo MENdo:
3.3.1. Processo n.º 000253-151/2014 -  retirado de pauta da 5ª sessão 
ordinária  do dia 14/03/2022
requerente(s): Edmilson Brito rodrigues
 advogado(s): dra. aline Holanda cardim– oaB/Pa 22.393, dr. Egidio Macha-
do sales filho – oaB/Pa 1.416 e dr. lucas Martins sales – oaB/Pa 15.580
requerido(s): izabela Jatene de souza
 advogado(s): dr. francisco Brasil Monteiro filho – oaB/Pa 11.604 e dr. 
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sábato Giovanni Megale rossetti – oaB/Pa 2.774
  Nilo Emanoel rendeiro de Noronha
advogado: dr. filipe coutinho da silveira – oaB/Pa 12.131
origem: 1ª PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa de Belém
assunto: inquérito civil instaurado em face da sra. izabela Jatene de sou-
za, então coordenadora do ProPaZ, e do sr. Nilo Emanuel rendeiro de 
Noronha, subsecretário de administração tributária do Estado do Pará, 
com base em ligação telefônica interceptada, onde a primeira solicita ao 
segundo a lista das 300 maiores empresas do estado do Pará para ‘’pegar 
um dinheirinho delas”
3.3.2. Processo n.º 056747-003/2021 - retirado de pauta da 5ª sessão 
ordinária do dia 14/03/2022
requerente(s): antônio armando Barrau fascio Neto – oaB/Pa 9270
requerido(s): Governo do Estado do Pará (sr. Helder Barbalho) e assem-
bleia legislativa do Estado do Pará (alEPa)
origem: 3ª PJ de direitos constitucionais fundamentais e dos direitos Hu-
manos de Belém
assunto: Questionamento sobre a exigência do comprovante de vacinação, 
contra o covid-19, para o ingresso em locais públicos estipulado pelo de-
creto Estadual n.º 2.044/2021
3.3.3. Processo n.º 000049-151/2019 - retirado de pauta do 2º Plenário 
virtual, pelo conselheiro Nelson Medrado. retirado de pauta da 3ª sessão 
ordinária, a pedido da relatora. retirado de pauta da 5ª sessão ordinária 
do dia 14/03/2022
requerente(s): Núcleo de combate à improbidade e corrupção do MPE (Ncic)
requerido(s): tribunal de contas dos Municípios do Estado do Pará (tcM)
origem: 1º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa de Belém
assunto: apurar suposta prática de improbidade administrativa na denomi-
nação do prédio sede do tcM de “Palácio Jáder Barbalho”, nome de Pessoa 
viva, em violação ao Princípio da impessoalidade da administração Pública
3.3.4. Processo n.º 038154-003/2020 – retirado de pauta do 4º Plenário 
virtual, pelo conselheiro Marcos antônio das Neves. retirado de pauta da 
5ª sessão ordinária do dia 14/03/2022
requerente(s): adiel fernandes de luna
requerido(s): Pedro lúcio santos rosa
origem: 2ª PJ de direitos constitucionais fundamentais, defesa do Patri-
mônio Público e da Moralidade administrativa de ananindeua
assunto: apurar suposta prática de violação da lei n.º 8.42992, em decor-
rência de assédio moral, consubstanciado no pedido de providências
3.3.5. Processo n.º 000486-143/2021 - retirado de pauta da 5ª sessão 
ordinária do dia 14/03/2022
requerente(s): Mateus de lima Nunes
  advogado: dr. oliriomar augusto Pantoja Monteiro – oaB/Pa 19.379
requerido(s): Edanny roosivelt silva da costa e andriele Gama de castro
origem: 1ª PJ de são Miguel do Guamá
assunto: representação formulada pelo sr. Mateus de Nunes que solicita 
que o Ministério Público requisite, à delegacia de Polícia civil de são Miguel 
do Guamá, a instauração de inquérito policial para apuração de suposto 
crime de denunciação caluniosa
3.3.6. Processo n.º 000815-149/2020 - retirado de pauta da 5ª sessão 
ordinária do dia 14/03/2022
requerente(s): associação dos cientistas da religião do Pará (acrEPa)
 advogado: dr. Marcus vinicius leão azevedo de sena – oaB/Pa 18.755
requerido(s): Prefeitura Municipal de Mocajuba
  advogado: dr. daniel felipe Gaia danin – oaB/Pa 27.032
origem: PJ de Mocajuba
assunto: apurar possíveis irregularidades no concurso público referente ao 
edital n.º 01/2020 de Mocajuba, apresentadas pela associação dos cientis-
tas da Religião do Pará, sobre a formação dos profissionais habilitados para 
a docência da disciplina “ensino religioso”
3.3.7. Processo n.º 000626-151/2021
requerente(s): instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (iGEPrEv)
requerido(s): ana rosa silva de Magalhães do Espírito santo e outros
origem: 4º PJ de defesa do Patrimônio Público e da Moralidade administrativa
assunto: recurso em Notícia de fato originária de representação formula-
da pelo iGEPrEv, solicitando que o Ministério Público conceda o improvi-
mento do arquivamento para apuração de suposta prática de estelionato 
previdenciário
3.3.8. Processo n.º 000584-151/2021
requerente(s): instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (iGEPrEv)
requerido(s): ana rosa silva de Magalhães do Espírito santo e renata 
alves faciola de souza
origem: 4º PJ de defesa do Patrimônio Público e da Moralidade administrativa
assunto: recurso em Notícia de fato originária de representação formula-
da pelo iGEPrEv, solicitando que o Ministério Público conceda o improvi-
mento do arquivamento para apuração de suposta prática de estelionato 
previdenciário
3.3.9. Processo n.º 000831-151/2021
requerente(s): instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (iGEPrEv)
requerido(s): ana rosa silva de Magalhães do Espírito santo e outros
origem: 4º PJ de defesa do Patrimônio Público e da Moralidade administrativa
assunto: recurso em Notícia de fato originária de representação formula-
da pelo iGEPrEv, solicitando que o Ministério Público conceda o improvi-

mento do arquivamento para apuração de suposta prática de estelionato 
previdenciário
3.3.10. Processo n.º 000893-151/2021
requerente(s): instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (iGEPrEv)
requerido(s): ana rosa silva de Magalhães do Espírito santo e outros
origem: 4º PJ de defesa do Patrimônio Público e da Moralidade administrativa
assunto: recurso em Notícia de fato originária de representação formula-
da pelo iGEPrEv, solicitando que o Ministério Público conceda o improvi-
mento do arquivamento para apuração de suposta prática de estelionato 
previdenciário
3.3.11. Processo n.º 000785-151/2021
requerente(s): instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (iGEPrEv)
requerido(s): ana rosa silva de Magalhães do Espírito santo e outros
origem: 4º PJ de defesa do Patrimônio Público e da Moralidade administrativa
assunto: recurso em Notícia de fato originária de representação formula-
da pelo iGEPrEv, solicitando que o Ministério Público conceda o improvi-
mento do arquivamento para apuração de suposta prática de estelionato 
previdenciário
3.3.12. Processo n.º 000107-151/2020 siGiloso
requerente(s): siGiloso
requerido(s): siGiloso
origem: 5º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: siGiloso
3.4. Processos de relatoria da conselheira rosa Maria rodriGUEs carvalHo:
3.4.1. Processo n.º 000222-012/2015
requerente(s): Promotor de Justiça franklin lobato Prado
requerido(s): conselho superior do Ministério Público do Para (csMP)
origem: conselho superior do Ministério Público do Para (csMP)
assunto: apresentação de revalidação e reconhecimento de instituição na-
cional do diploma expedido pelo estabelecimento estrangeiro
3.4.2. Processo n.º 000207-151/2018- siGiloso
requerente(s): siGiloso
requerido(s): siGiloso
origem: 3º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: siGiloso
3.4.3. Processo n.º 000339-151/2020- siGiloso
requerente(s): siGiloso
requerido(s): siGiloso
origem: 5º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: siGiloso
3.5. Processos de relatoria do conselheiro fraNcisco BarBosa dE olivEira:
3.5.1. Processo n.º 004486-027/2018 – siGiloso retirado de pauta da 5ª 
sessão ordinária do dia 14/03/2022
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s):siGiloso
origem: 1º PJ de tucuruí
assunto: siGiloso
3.5.2. Processo n.º 000227-151/2021 - siGiloso retirado de pauta da 5ª 
sessão ordinária do dia 14/03/2022
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s):siGiloso
origem: 5º PJ de defesa do Patrimônio Pública e Moralidade administrativa de Belém
assunto: siGiloso
3.5.3. Processo n.º 001088-027/2021 – siGiloso retirado de pauta da 5ª 
sessão ordinária do dia 14/03/2022
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): siGiloso
origem: 1º PJ de tucuruí
assunto: siGiloso
3.5.4. Processo n.º 001611-036/2017 - siGiloso
requerente(s): siGiloso
requerido(s): siGiloso
origem: 3º PJ de Benevides
assunto: siGiloso
3.6. Processos de relatoria do conselheiro nelson pereira medrado:
3.6.1. Processo n.º 000108-166/2020 – retirado de pauta do 4º Plenário 
virtual, pela conselheira rosa Maria carvalho. dr. Marcos antônio ferreira 
da Neves impedido de votar. retirado de pauta da 5ª sessão ordinária  do 
dia 14/03/2022
requerente(s): adriano Barbosa do Nascimento
requerido(s): secretária de saúde de Magalhães Barata
origem: PJ de Magalhães Barata
assunto: apurar eventual irregularidade no atendimento médico prestado 
no centro de saúde de Magalhães Barata
1. comunicação de vagas.
1. o que ocorrer.
Belém-Pa, 06 de abril de 2022.
fraNcisco BarBosa dE olivEira
Procurador de Justiça
secretário do conselho superior

Protocolo: 782205
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MUNicÍPios
.

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ABAETETUBA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa
eXtratos de coNtratos. 

Processo adMiNistratiVo Nº 046/2021. 
Pregão eletrônico srP nº 010/2021. 

objeto: registro de preço para futura ou eventual aquisição de Equipamen-
tos, Material de consumo e instrumental odontológicos. contratante: fundo 
Municipal de saúde, cNPJ 12.282.048/0001-19. contratada: Paramed distri-
buidora de Medicamentos ltda Epp, cNPJ: 16.647.278/0001-95. contrato Nº 
2022/098, valor Global r$ r$ 58.393,00 (cinquenta e oito mil, trezentos e 
noventa e três reais). vigência de 04/04/2022 à 31/12/2022.

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 010/2021 
objeto: registro de preço para futura ou eventual aquisição de Equipamen-
tos, Material de consumo E instrumental odontológicos. contratante: fun-
do Municipal de saúde, cNPJ 12.282.048/0001-19. contratada: M J oliveira 
Guedes Eireli, cNPJ: 29.025.131/0001-05. contrato Nº 2022/099, valor Glo-
bal r$26.718,28 (vinte e seis mil e setecentos e dezoito reais e vinte e oito 
centavos). vigência de 04/04/2022 à 31/12/2022.

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 010/2021 
objeto: registro de preço para futura ou eventual aquisição de Equipamen-
tos, Material de consumo E instrumental odontológicos. contratante: fun-
do Municipal de saúde, cNPJ 12.282.048/0001-19. contratada: P G lima 
com Eireli, cNPJ: 23.493.764/0001-61. contrato Nº 2022/100, valor Global 
r$23.538,30 (vinte e três mil e quinhentos e trinta e oito reais e trinta centa-
vos). vigência de 04/04/2022 à 31/12/2022.

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 010/2021 
objeto: registro de preço para futura ou eventual aquisição de Equipa-
mentos, Material de consumo E instrumental odontológicos. contratante: 
fundo Municipal de saúde, cNPJ 12.282.048/0001-19. contratada: dente-
med Equip. odontológicos ltda, cNPJ: 07.897.039/0001-00. contrato Nº 
2022/101, valor Global r$40.180,00 (quarenta mil, cento e oitenta reais). 
vigência de 04/04/2022 à 31/12/2022. charles cezar tocantins de souza 
- Secretário Municipal de Saúde.

Protocolo: 782028

PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa
eXtrato de reGistro de PreÇos 

reGistro de PreÇos Nº 015/2022- Pe-PMa 
Processo adMiNistratiVo N° 2022/0110-001-PMa 

o Município  de abaetetuba/Pa, através da Prefeitura Municipal de abae-
tetuba/Pa, com interveniência da secretaria Municipal de administração - sE-
Mad, cNPJ 05.105.127/0001-99, resolve registrar os preços da ata de regis-
tro de Preços de nº 015/2022- PE-PMa, oriundo do PrEGÃo ElEtrÔNico srP 
Nº 007/2022-PE-PMa, que possui por objeto o registro de Preços visando a 
futura e eventual contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de com-
bustíveis, com o objetivo de atender as necessidades da Prefeitura Municipal 
de abaetetuba, fundos Municipais e secretarias que compõem a esfera admi-
nistrativa Municipal, conforme especificações e quantidades constantes neste 
termo de referência, por um período de 12 (doze) meses; cujo fornecedor re-
gistrado na ARP é:  E. M. C. Comércio de Refinados de Petróleo Ltda, CNPJ sob 
nº 11.171.191/0002-51, vencedor dos itens: 01 ( r$ 5,750), 02 (r$ 5,680), 
03 (r$ 6,880)  e 04 (r$ 6,970), totalizando o valor global registrado de r$ 
13.548.855,790 (treze milhões, quinhentos e quarenta e oito mil oitocentos 
e cinquenta e cinco reais e setenta e nove centavos). vigência: 06/04/2022 a 
06/04/2023. a íntegra da arP estará disponível na sede da Prefeitura Munici-
pal de abaetetuba/Pa e na página do tribunal de contas dos Municípios - tcM. 
Francineti Maria rodrigues carvalho - Prefeita Municipal.

Protocolo: 782025

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE AURORA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aUrora do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 036/2022/PMaP 
objeto: contratação de empresa especializada no fornecimento de mudas 
de árvores, planta ornamentais, grama esmeralda e insumos para realização 
de paisagismo e arborização dos canteiros centrais do município de aurora do 
Pará - Pa. a sessão pública de Pregão Eletrônico terá início com a divulgação 
das propostas de preços e etapa de lances no dia 25/04/2022, às 08:30 ho-
ras. o edital estará disponível nos sites: o edital estará disponível nos sites: 
https://auroradopara.pa.gov.br/licitacao.php e www.comprasnet.gov.br e 
e-mail: licitacaoaurorapara@gmail.com, a partir da data da publicação. anto-
nia Tassila Farias de Araújo - Pregoeira/PMAP.

Protocolo: 782030

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BANNACH

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BaNNacH - Pa
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo PreseNciaL Nº 003/2022
o Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Bannach - Pa, avisa aos interes-
sados que realizará licitações no seguinte endereço: av. Paraná nº27 - centro 
- Bannach - Pa, cEP: 68.388-000 - (sala da cPl), na modalidade: PrEGÃo 
PrEsENcial Nº 003/2022 tiPo MENor PrEÇo No dia 22 de abril de 2022, às 
10:00 horas. objeto: aquisição de Material Elétrico para iluminação da sede 
do Município de Bannach -Pa, conforme convênio sEdoP Nº17/2022 - sE-
crEtaria dE Estado dE dEsENvolviMENto UrBaNo E oBras PÚBlicas. 
cópias dos Editais serão obtidas através do e-mail cplbannach@outlook.com 
ou ainda na sala da comissão de licitação, no endereço acima, no horário de 
08:00 as 14:00, de segunda a sexta, exceto feriado. Bannach - Pa, 06 de abril 
de 2022.  Neemias Gama Fernandes.

Lucineia alves da silva-Prefeita Municipal
Protocolo: 782032

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARCARENA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BarcareNa
aViso de aLteraÇÃo 

coNcorrÊNcia N° 3-012/2021 
o município de Barcarena, Pa, através da secretaria Municipal de Educa-
ção, no uso das atribuições que lhes são conferidas, torna pública,para que 
chegue ao conhecimento dos interessados, a alteração do edital do processo 
licitatório em destaque, cujo objeto é a execução da seguinte obra: constru-
ção da Escola Piramanha localizada na ilha das onças. a alteração do edital 
afeta a formulação das propostas, sendo que, por este motivo, todos os pra-
zos inicialmente estabelecidos no edital serão reabertos, inclusive a data da 
sessão de abertura do certame. data da sessão de abertura: 10 de maio de 
2022 às 09 horas. a alteração completa do edital encontra-se disponível na 
sala da cPl, em dia de expediente das 08:00 às 17:00h, no endereço descrito 
no preâmbulo do edital; poderá ainda ser adquirida no portal da transparência 
da prefeitura,através do seguinte endereço/link: governotransparente.com.
br/transparencia/43829489/licitacao/detalhe?codigo=3=012-2021/&clean-
false, ou no portal do jurisdicionado do tcM/Pa (sistema “Geo-obras”), atra-
vés do seguinte endereço/link: geoobras.tcm.pa.gov.br/cidadao/licitacao/
detalhes/6199. demais informações no departamento de licitações e contra-
tos, em dia de expediente das 08:00 às 17:00h, ou através do e-mail: licita-
cao.pmb@barcarena.pa.gov.br; ou pelo telefone: (91) 99393-6685. 
ivana ramos do Nascimento - secretária Municipal de educação.

Protocolo: 782034

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BRASIL NOVO

.

 
estado do ParÁ

PreFeitUra MUNiciPaL de BrasiL NoVo
MUNiciPio de BrasiL NoVo

aViso de LicitaÇÃo 
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 012/2022-Pe

oBJeto: contratação de pessoa jurídica, do ramo pertinente, para formar 
o sistema de registro de Preços da administração Pública Municipal para o 
futuro fornecimento parcelado de peças e serviços de Manutenção de cen-
trais de ar para manutenção das atividades da Prefeitura e demais fundos 
MunicipalPrefeitura Municipal de Brasil Novo, em atendimento ao Processo 
administrativo nº 053/2022. aBErtUra: 22/04/2022, às 9:30 horas. local 
da sEssÃo PÚBlica: (www.licitanet.com.br). o Edital e seus anexos estarão 
disponíveis para download na plataforma www.licitanet.com.br, nos portais 
www.tcm.pa.gov.br (mural de licitações consultas) e Portal transparência do 
Município de Brasil Novo (https://brasilnovo.pa.gov.br). informações e retira-
das no setor de licitações localizado no Prédio da Prefeitura Municipal Brasil 
Novo, na av. castelo Branco, 821, centro-Brasil Novo-Pará.

Luciano rolim dos santos-Pregoeiro
Protocolo: 782038

 
estado do ParÁ

PreFeitUra MUNiciPaL de BrasiL NoVo
MUNiciPio de BrasiL NoVo

aViso de LicitaÇÃo 
PreGÃo eLetrÔNico - srP Nº 013/2022-Pe-srP

oBJeto: contratação de pessoa jurídica do ramo pertinente, para realização 
de Pregão Eletrônico - srP, para o futuro fornecimento de serviços mecânicos 
na frota de veículos e máquinas, para manutenção das atividades das secre-
tarias e fundos, do município de Brasil Novo-Pa, em atendimento ao Processo 



diário oficial Nº 34.925   109Quinta-feira, 07 DE ABRIL DE 2022

administrativo nº 054/2022. aBErtUra: 25/04/2022, às 09:00 horas. local 
da sEssÃo PÚBlica: (www.licitanet.com.br). o Edital e seus anexos estarão 
disponíveis para download na plataforma www.licitanet.com.br, nos portais 
www.tcm.pa.gov.br (mural de licitações consultas) e Portal transparência do 
Município de Brasil Novo (https://brasilnovo.pa.gov.br). informações e retira-
das no setor de licitações localizado no Prédio da Prefeitura Municipal Brasil 
Novo, na av. castelo Branco, 821, centro-Brasil Novo-Pará.

Luciano rolim dos santos-car Pregoeiro.
Protocolo: 782040

 estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de BrasiL NoVo

MUNiciPio de BrasiL NoVo
aViso de aNULaÇÃo de LicitaÇÃo

Modalidade: srP - Pe nº 009/2022 Processo administrativo nº 036/2022, 
Weder MaKes carNeiro Prefeito Municipal de Brasil Novo, no uso de 
suas atribuições legais, torna público o presente aviso de anulação do proce-
dimento licitatório srP - PE nº 009/2022, cujo objeto é
contratação de pessoa jurídica do ramo pertinente, para o futuro fornecimen-
to de serviços mecânicos na frota de veículos e máquinas, para manutenção 
das atividades das secretarias e fundos, do Município de Brasil Novo, em razão 
da necessidade de alterações no modo de disputa na Plataforma licitanet, 
uma vez que a forma publicada é contraria do ato convocatório, Estando no 
Edital srP - PE 009/2022 modo de disputa aberto e na plataforma aberto/
fechado, tornando necessária a anulação do presente certame, com funda-
mento no artigo 49, § 1º da lei 8.666/93. Pelas razões de fato e de direito 
expostas, decide pela aNUlaÇÃo do Pregão Eletronico nº 009/2022. Brasil 
Novo-Pa, 04 de abril de 2022.

Weder MaKes carNeiro-Prefeito Municipal
Protocolo: 782037

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BREVES

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BreVes/Pa
aVisos de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 012/2022 
tipo menor preço unitário. contratação de Empresa fornecedora de Materiais 
Esportivos diversos, em atendimento às necessidades da secretaria Muni-
cipal de Educação e da secretaria Municipal da Juventude, Esporte e lazer, 
da Prefeitura Municipal de Breves/Pa. abertura: 25/04/2022, às 09:00hs. o 
edital e seus anexos encontram-se disponíveis no Mural de licitações/tcM/
Pa, www.portaldecompraspublicas.com.br ou pelo site (www.breves.pa.gov.
br). Gabriel Brito da silva - Pregoeiro.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 013/2022 - srP 
tipo menor preço unitário. registro de Preços Para futura e Eventual contra-
tação de Empresa Especializada Para fornecimento de carreta Basculante e 
trator agrícola Para atendimento das ações da secretaria Municipal de obras 
e serviços Urbanos da Prefeitura de Breves/Pa. abertura: 25/04/2022, às 
09:30hs. o edital e seus anexos encontram-se disponíveis no Mural de li-
citações/tcM/Pa, www.portaldecompraspublicas.com.br ou pelo site (www.
breves.pa.gov.br). edenilson sales Ferreira tavares - Pregoeiro.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 014/2022 - srP 
tipo menor preço unitário registro de Preços Para a futura e Eventual contra-
tação de Empresa Especializada em transporte fluvial de Passageiros, para o 
fornecimento de Passagens fluviais, objetivando o atendimento do Programa 
de tratamento fora do domicílio - tfd, sob Gestão da secretaria Municipal 
de saúde da Prefeitura de Breves/Pa. abertura: 25/04/2022, às 10:00hs. o 
edital e seus anexos encontram-se disponíveis no Mural de licitações/tcM/
Pa, www.portaldecompraspublicas.com.br ou pelo site (www.breves.pa.gov.
br). theyd chrystian correa ribeiro - Pregoeiro.

Protocolo: 782042

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMETÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caMetÁ
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 016/2022-PMc/rePUBLicaÇÃo 
objeto: registro de Preço Para futura e Eventual aquisição de conjuntos Mo-
tobombas submersas Para o serviço autônomo de água E Esgoto de cametá 
- SAAE, conforme especificações e definições mínimas constantes no Termo 
de referência, anexo i ao Edital. o edital completo está à disposição dos 
interessados nos sites www.prefeituradecameta.pa.gov.br;www.portaldecom-
praspublicas.com.br; mural de licitações do site do tcM/Pa: www.tcm.pa.gov.
br. abertura: 20 de abril de 2022 às 09h00min (horário de Brasília). informa-
ções: pregaoeletronicopmc@gmail.com. Victor correa cassiano - Prefeito.

eXtrato de coNtrato
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 007/2022- PMc 

objeto: registro de Preço Para futura contratação de Empresa Especializada 
à Prestação de serviços de implantação, capacitação Pedagógica docente 
tecnológica, suporte técnico Para Utilização de Metodologia Híbrida Educa-

cional, assessoria técnica de acompanhamento, sistematização, integralização 
das informações com sistema de Gerenciamento do Processo de Ensino apren-
dizagem, Banco de dados e acompanhamento do censo Escolar atendendo as 
Necessidades das Unidades Escolares do Município de cametá/Pa. fundamen-
to legal: lei federal nº 8.666/93. coNtrato Nº 1.PE.007/2022-PMc/sEMEd. 
contratante: Prefeitura Municipal de cametá/ secretaria Municipal de Educação/
fundo Municipal de Educação, cNPJ nº 18.782.198/0001-78 e fundo Mun. de-
senv. Ens. fund. val. Magist. fundeb cametá, cNPJ Nº 31.480.157/0001-95. 
contratada: Educarbr serviços Educacionais ltda, cNPJ nº 35.940.921/0001-19. 
valor total r$ 422.967,60. vigência: 05/04/2022 a 05/04/2023. ordenador: 
enio de carvalho, secretário Municipal de educação.

Protocolo: 782044

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPANEMA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caPaNeMa
eXtratos de terMo de aPostiLaMeNto 

terMo de aPostiLaMeNto ao coNtrato Nº 2312001-2021 
Pregão eletrônico nº 043-2021. Primeiro termo de apostilamento do con-
trato nº 2312001-2021. Pregão eletrônico nº 043-2021. objeto: realinha-
mento de preço do item 01 constantes no contrato nº 2312001-2021, cujo 
o objeto é aquisição de combustível tipo diesel s10 para atender as necessi-
dades da Prefeitura Municipal de Capanema/Pa, com fim de reestabelecer o 
reequilíbrio econômico-financeiro. Empresa: Auto Posto Capanema Comércio 
de derivados de Petróleo ltda, cNPJ nº 29.002.182/0001-11. fund. legal: 
art. nº 65, inciso ii alínea “d” da lei nº 8.666/93. assinatura: 04/04/2022. 
Francisco Ferreira Freitas Neto - Prefeito.

terMo de aPostiLaMeNto do coNtrato Nº 0508001-2021 
PreGÃo PreseNciaL Nº 004-2021. terceiro termo de apostilamento do 
contrato nº 0508001-2021. Pregão Presencial nº 004-2021. objeto: reali-
nhamento de preço do item 06 constantes no contrato nº 0508001-2021, cujo 
o objeto é o fornecimento de água mineral e gás de engarrafado de uso do-
méstico (gás de cozinha) para atender as demandas da administração pública 
do Município de Capanema/Pa, com fim de reestabelecer o reequilíbrio eco-
nômico-financeiro. Empresa: Tereza e Freitas, CNPJ nº 05.344.742/0001-58. 
fund. legal: art. Nº 65, inciso ii alínea “d” da lei nº 8.666/93. assinatura: 
24/03/2022. Francisco Ferreira Freitas Neto-Prefeito Municipal.

eXtrato de terMo aditiVo 
esPÉcie: 1º termo aditivo Pregão Eletrônico nº 9/2020-011. Primeiro ter-
mo aditivo de contrato nº 0503002-2021. Pregão Eletrônico Nº 011-2020. 
objeto: aquisição de gêneros alimentícios para as secretarias de assistência 
social e saúde do Município de capanema/Pa. contratado: Noronha e Martins 
comércio de Produtos alimentícios ltda cNPJ nº 20.778.470/0001-98. vigên-
cia: 06 (seis) Meses. fund. legal: art. 57, § 1º inciso ii, da lei nº 8.666/93. 
assinatura: 24/02/2022. Francisco Ferreira Freitas Neto - Prefeito.

eXtrato de terMo de FoMeNto 
iNeXiGiBiLidade Nº 6/009-2022

termo de Fomento nº 2202001-2022-iNX. nº 6/2022-009. contratante: Mu-
nicípio de capanema/Prefeitura Municipal. contratado: associação de Pais e 
amigos dos Excepcionais de capanema com cNPJ nº 34.921817/0001-14. 
objeto: colaboração institucional da associação de Pais e amigos dos Excep-
cionais de Capanema/Pa, com a finalidade de promover ações de interesse públi-
co e recíproco em regime de mútua cooperação entre o Município de capanema 
e a instituição. fundamento legal: art. 25, caput, da lei federal nº 8.666/93 e 
lei nº 13.019/2014 arts. 16, 17 e 31 incisos i e ii. vigência: 12 (doze) meses. 
valor Global: r$92.400,00. data de assinatura: 22/02/2022.

Protocolo: 782046

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CURUÇÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de cUrUÇa / Pa
aViso de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo

PreGÃo eLetroNico  Nº 003/2022 PMc-sPr
o PreFeitUra MUNiciPaL de cUrUÇa/Pa, torna público que foi adjudicado 
e Homologado o PrEGÃo eletronico Nº 003/2022 pmc-srP - Processo adminis-
trativo nº 0304-01/2022, cujo objeto e  registro de Preços para a contratação 
de empresa especializada em Pavimentação Asfáltica e Drenagem superficial  
em diversos vias do Município de Curuça, a serem definidos de acordo com as 
necessidades do Município, tendo como vencedor a empresa Gl coNstrUto-
ra ltda cNPJ;05.214.984/0001-27, no valor r$ 5.272.200,00;curuça/Pa, 
Jefferson Ferreira de Miranda- Prefeito Municipal.

eXtrato de reGistro de PreÇos
oriGeM: PreGÃo eLetroNico Nº 003/2022 PMc

oBJeto: registro de Preços para a contratação de empresa especializada em 
Pavimentação Asfáltica e Drenagem superficial  em diversos vias do Município de 
Curuça, a serem definidos de acordo com as necessidades do Município. Ór-
GÃo GErENciador: Prefeitura municipal de curuça.coNtratada: Gl coNs-
trUtora ltda cNPJ;05.214.984/0001-27, no valor r$ 5.272.200,00,curu-
ça/Pa assiNatUra: 05/04/2022. viGÊNcia: 12 (doze) meses.

Protocolo: 782047
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..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE DOM ELISEU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de doM eLiseU
errata de aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetroNico srP Nº 002/2022-PMde 
Proc. LicitatÓrio Nº 9/2022-180102 

Proc. adMiNistratiVo Nº 01312001/21
errata de aViso de LicitaÇÃo Publicada no diário oficial do estado, dia 
20 de janeiro de 2022, n° 34.838, pag. 83. referente ao PrEGÃo ElEtroNico 
srP Nº 002/2022-PMdE, tipo menor preço por item, para a coNstitUiÇÃo 
dE rEGistro dE PrEÇos Para coNtrataÇÃo dE EMPrEsa Para forNE-
ciMENto dE coMBUstÍvEis (GasoliNa coMUM, diEsEl coMUM E s10) 
visaNdo sUPrir as NEcEssidadEs Básicas da frota MUNiciPal da 
PrEfEitUra, sEcrEtarias E fUNdos MUNiciPais, dEstiNados a atEN-
dEr os ProGraMas E dEMais atividadEs PrEciPUas da PrEfEitUra 
MUNiciPal dE doM ElisEU, coNforME EsPEcificaÇÕEs E QUaNtidadEs 
EstiMadas dEscritas No tErMo dE rEfErÊNcia, aNEXo i do Edital.
oNde se LÊ: 10:00h do dia 03/02/2021; Leia-se: 10:00h do dia 03/02/2022.
Felipe Gabriel correa Barros-Pregoeiro Municipal.

Protocolo: 782048

PreFeitUra MUNiciPaL de doM eLiseU
errata de aViso de LicitaÇÃo

ERRATA DE AVISO DE LICITAÇÃO Publicada no Diário Oficial do Esta-
do, dia 20 de janeiro de 2022, n° 34.838, pag. 83. referente ao PrEGÃo 
PrEsENcial srP, tipo menor preço por item, para a coNstitUiÇÃo dE rE-
Gistro dE PrEÇos Para locaÇÃo dE MaQUiNas E vEicUlos dE carGa, 
coM E sEM coNdUtor E/oU oPErador, dEstiNadas Na UtiliZaÇÃo das 
atividadEs da PrEfEitUra MUNiciPal dE doM ElisEU, sEcrEtarias E
fUNdos MUNiciPais, cUJas EsPEcificaÇÕEs dEtalHadas ENcoNtraM-
sE EM aNEXo i, acoMPaNHaNdo o Edital da licitaÇÃo.
oNde se LÊ: aviso dE licitaÇÃo - PrEGÃo PrEsENcial srP Nº001/
2021-PMdE - Proc. licitatÓrio Nº9/2022-180101 - Proc. adMiNistra-
tivo Nº 01012004/21/.
Leia-se: aviso dE licitaÇÃo - PrEGÃo PrEsENcial srP Nº 001/2022-
PMdE - Proc. licitatÓrio Nº9/2022-180101 - Proc. adMiNistrativo Nº 
01012004/21/.
Felipe Gabriel correa Barros-Pregoeiro Municipal.

Protocolo: 782136

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE GOIANÉSIA DO PARÁ

.

aVisos de HoMoLoGaÇÃo
o Prefeito Municipal de Goianésia do Pará, resolve publicar o resul-
tado do PreGÃo eLetroNico: Nº Pe 03/2022-PMGP, homologado em 
05/04/2022, o ato de adjudicação proferido pelo Pregoeiro no dia 17/03/2022 
ao objeto: registro de preços para eventual aquisição de gêneros alimentícios 
perecíveis e não perecíveis destinados a Merenda Escolar dos alunos da Zona 
rural e Urbana no ano letivo de 2022, quando deles o fundo Municipal de 
Educação necessitar. contratantes: Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará, 
cNPJ: 83.211.433/00014-13, em favor das empresas: a dos rEis Baia Ei-
rEli, cNPJ: 33.847.599/0001-52, valor r$ 733.287,80; E. v. dE liMa MiNi 
MErcado EirEli, cNPJ: 22.064.524/0001-89, valor r$ 759.780,00; latici-
Nio Nosso lEitE EirEli, cNPJ: 04.353.099/0001-66, valor r$ 68.609,00; l 
coMErcio atacadista E traNsPortE EirEli, cNPJ: 32.627.353/0001-02, 
valor r$ 632.953,10. Francisco david Leite rocha, Prefeito Municipal.
o Prefeito Municipal de Goianésia do Pará, resolve publicar o resul-
tado do PreGÃo eLetroNico: Nº Pe 07/2022-PMGP, homologado em 
05/04/2022, o ato de adjudicação proferido pelo Pregoeiro no dia 30/03/2022 
ao Objeto: registro de preços para aquisição de areia fina, areia grossa, seixo 
misto, seixo lavado, laterítico (piçarra), cimento, telha e tijolo. contratantes: 
Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará, cNPJ: 83.211.433/00014-13, em 
favor das empresas: H.r dE alMEida & cia ltda, cNPJ: 18.035.740/0001-
29; valor r$ 2.164.812,50; iMPErio das carNE E sErvicos EirEli, cNPJ: 
07.238.654/0001-05, valor r$ 379.000,00; r s MatErial dE coNstrUcao 
ltda, cNPJ: 45.252.668/0001-64, valor r$ 141.400,00. Francisco david 
Leite rocha, Prefeito Municipal.
o Prefeito Municipal de Goianésia do Pará, resolve publicar o resul-
tado do PreGÃo eLetroNico: Nº Pe 08/2022-PMGP: homologado em 
01/04/2022, o ato de adjudicação proferido pelo Pregoeiro no dia 25/03/2022 
ao objeto: registro de preços para aquisição de material de expediente e pe-
dagógico, para atender as necessidades das diversas unidades administrati-
vas do município de Goianésia do Pará - Pa. contratantes: Prefeitura Municipal 
de Goianésia do Pará, cNPJ: 83.211.433/00014-13, em favor das empre-
sas: a o frEitas ltda, cNPJ: 03.793.504/0001-02, valor r$ 166.523,50; 
BoM BoNs E dEscartávEis EirEli, cNPJ: 01.580.769/0001-99, valor r$ 
39.463,20; M M c dE olivEira silva EirEli, cNPJ: 14.575.738/0001-91, 
valor r$ 14.442,00; MaNNa`s MiX ltda, cNPJ: 13.417.078/0001-58, va-
lor r$ 27.061,90; sisoftWarE iNforMatica dEsENvolviMENto EirEli, 
cNPJ: 11.490.526/0001-13, valor r$ 1.260.256,75; W d M coMErcial & 
loGistica EirEli, cNPJ: 22.845.746/0001-39, valor r$ 344.537,80. fran-
cisco david leite rocha, Prefeito Municipal.

Protocolo: 782049

eXtrato de ata de reGistro de PreÇo
ata de registro de preço nº 20220102, oriunda do PreGÃo eLetroNi-
co: Nº Pe 03/2022-PMGP, objeto: registro de preços para eventual aquisição 
de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis destinados a Merenda Escolar 
dos alunos da Zona rural e Urbana no ano letivo de 2022, quando deles o fundo 
Municipal de Educação necessitar. contratante: Prefeitura Municipal de Goianésia 
do Pará, cNPJ: 83.211.433/00014-13. Empresas vencedoras: a dos rEis Baia 
EirEli cNPJ: 33.847.599/0001-52, nos itens: 4, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 24, 26, 28 
e 30, valor total r$ 733.287,80; E. v. dE liMa MiNi MErcado EirEli, cNPJ: 
22.064.524/0001-89, nos itens: 06 e 32, valor total r$ 759.780,00; latici-
Nio Nosso lEitE EirEli, cNPJ: 04.353.099/0001-66, nos itens: 18 e 19, valor 
total r$ 68.609,00; l coMErcio atacadista E traNsPortE EirEli, cNPJ: 
32.627.353/0001-02, nos itens: 1, 2, 3, 5, 7, 10, 12, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 25, 
27, 29 e 31, valor total r$ 632.953,10; data de assinatura: 05/04/2022. Fran-
cisco david Leite rocha, Prefeito Municipal.
ata de registro de preço nº 20220103, oriunda do PreGÃo eLetroNico: 
Nº Pe 07/2022-PMGP, Objeto: registro de preços para aquisição de areia fina, 
areia grossa, seixo misto, seixo lavado, laterítico (piçarra), cimento, telha e tijolo. 
contratante: Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará, cNPJ: 83.211.433/00014-
13. Empresas vencedoras: H.r dE alMEida & cia ltda, cNPJ: 18.035.740/0001-
29; nos itens: 01, 02, 03, 04 e 05, valor r$ 2.164.812,50; iMPErio das car-
NE E sErvicos EirEli, cNPJ: 07.238.654/0001-05, no item: 06, valor r$ 
379.000,00; r s MatErial dE coNstrUcao ltda, 45.252.668/0001-64, nos 
itens: 07 e 08, valor r$ 141.400,00. data de assinatura: 05/04/2022. Francisco 
david Leite rocha, Prefeito Municipal.
ata de registro de preço nº 20220101, oriunda do PreGÃo eLetro-
Nico: Nº Pe 08/2022-PMGP: objeto: registro de preços para aquisição 
de material de expediente e pedagógico, para atender as necessidades das 
diversas unidades administrativas do município de Goianésia do Pará - Pa, 
cNPJ: 83.211.433/00014-13. Empresas vencedoras: a o frEitas ltda, 
cNPJ: 03.793.504/0001-02, nos itens: 7, 11, 13, 18, 21, 23, 71, 77, 78, 82, 
91, 95, 96, 104, 106, 107, 110, 111, 116, 117, 122, 123, 124, 125, 126, 
136, 138, 140, 141, 142, 151, 153, 181, 187, 191, 194 e 195, valor total r$ 
166.523,50; BoM BoNs E dEscartávEis EirEli, cNPJ: 01.580.769/0001-
99, nos itens: 114 e 115, valor r$ 39.463,20; M M c dE olivEira silva 
EirEli, cNPJ: 14.575.738/0001-91, nos itens: 10, 16, 17, 28, 30 e 182, 
valor r$ 14.442,00; MaNNa`s MiX ltda, cNPJ: 13.417.078/0001-58, nos 
itens: 6, 9, 15, 24, 27, 83, 87, 102, 143, 144, 171, 177 e 188, valor r$ 
27.061,90; sisoftWarE iNforMatica dEsENvolviMENto EirEli, cNPJ: 
11.490.526/0001-13, nos itens: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12, 14, 19, 20, 22, 25, 26, 
29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 
70, 72, 73, 74, 75, 76, 79, 80, 81, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 97, 98, 
99, 100, 101, 103, 105, 108, 109, 112, 113, 118, 119, 120, 121, 127, 128, 
129, 130, 131, 133, 134, 135, 137, 139, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 152, 
154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 
169, 170, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 180, 183, 184, 185, 186, 189, 
190, 192, 193, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 
208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 
223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 
238, 239, 240, 241, 242, 243, 244 e 245, valor r$ 1.260.256,75; W d M 
coMErcial & loGistica EirEli, cNPJ: 22.845.746/0001-39, no item: 132, 
valor r$ 344.537,80. data de assinatura: 05/04/2022. Francisco david Lei-
te rocha, Prefeito Municipal.

Protocolo: 782054

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE IGARAPÉ-AÇU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de iGaraPÉ aÇU
aViso de LicitaÇÃo 

coNcorrÊNcia PÚBLica Nº 001/2022 
objeto: concorrência pública para contratação de empresa para reforma, am-
pliação e reestruturação do terminal rodoviário de igarapé-açu/espaço para mi-
croempreendedores, conforme o convênio nº 71/2022 firmado entre o Estado do 
Pará, por meio da secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Pú-
blicas - sEdoP e o Município de igarapé-açu. abertura da sessão: 23/05/2022 ás 
09h, na sala da cPl, localizada na sede da Prefeitura Municipal de igarapé-açu, 
na avenida Barão do rio Branco, nº 3913, centro, igarapé-açu/Pa, cEP: 68.725-
000, integra do edital poderá ser obtida nos sites: www.tcm.pa.gov.br, www.pre-
feituradeigarapeacu.pa.gov.br e na sede da Prefeitura Municipal de igarapé-açu, 
nasala de licitações. Leonardo da costa carréra - Presidente da cPL.

Protocolo: 782055

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITUPIRANGA

.

aViso de LicitaÇÃo
a Prefeitura Municipal de itupiranga-Pá, por intermédio da pregoeira 
e equipe de apoio, designados pela portaria nº 202/2022, torna pública as 
licitações nos termos da lei federal 10.520/2002-lei, decreto nº 10.024, 
e lei federal 8.666/93. tipo: Menor Preço Por item. Modalidade: Pregão. 
forma: Eletrônica Nº PE 06/2022 PMi. objeto: sistEMa dE rEGistro dE 
PrEÇo Para fUtUra E EvENtUal aQUisiÇÃo dE MoBiliário Escolar 
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PadrÃo fNdE, visaNdo atENdEr as Escolas da rEdE MUNiciPál dE 
ENsiNo dE itUPiraNGa-Pa. abertura: 26/04/2022 às 08h30. tipo: Menor 
Preço Por item. Modalidade: Pregão. forma: Eletrônica Nº PE 07/2022 PMi. 
objeto: sistEMa dE rEGistro dE PrEÇos - srP-Para EvENtUal aQUi-
siÇÃo dE áGUa MiNEral NatUral. abertura: 26/04/2022 às 08h30. tipo: 
Maior dEscoNto (PErcENtUal) Por lotE. Modalidade: Pregão. forma: 
Presencial Nº PP 04/2022 PMi. objeto: sistEMa dE rEGistro dE PrEÇos
-srP-oBJEtivaNdo EvENtUal coNtrataÇÃo dE EMPrEsa Para EXEcU-
ÇÃo dE sErviÇos dE MaNUtENÇÃo PrEvENtiva E corrEtiva Na frota 
dE vEÍcUlos da sEcrEtaria MUNiciPal dE iNfraEstrUtUra. abertu-
ra: 25/04/2022 às 08h30. tipo: Maior PErcENtUal dE dEscoNto cal-
cUlado soBrE a MÉdia sEMaNal do valor da BoMBa rEPassado ao 
coNsUMidor. Modalidade: Pregão. forma: Eletrônica Nº PE 05/2022 PMi. 
objeto: sistEMa dE rEGistro PrEÇos-srP-Para fUtUra E EvENtUal 
aQUisiÇÃo dE coMBUstÍvEl tiPo GasoliNa, Para aBastEciMENto dos 
vEÍcUlos oficiais da PrEfEitUra MUNiciPal dE itUPiraNGa E dEMais 
orGÃos E ENtidadEs viNcUladas.  abertura: 27/04/2022 às 08h30. os 
editais estarão disponíveis nos endereços eletrônicos: www.portaldecompras-
publicas.com.br,www.tcm.pa.gov.br, pelo e-mail itupiranga.licita@gmail.com 
e também através da equipe de pregão, na sala da cPl av. 14 de julho, 12, 
centro, no horário de expediente.

itupiranga, 07 de abril de 2022.
alice damaceno-Pregoeira.

Protocolo: 782056

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ

.

eXtrato do QUarto terMo de aPostiLaMeNto  
ao coNtrato Nº 001/2018-seMed/PMM 

ceLeBrado eNtre a PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ, Por MEio 
da sEcrEtaria MUNiciPal dE EdUcaÇÃo E a EMPrEsa crs coMErcio E 
sErviÇos ltda - ME. objeto: constitui objeto do presente termo de apos-
tilamento o reajuste do valor objeto do contrato administrativo n° 001/2018 
- sEMEd/PMM, em aproximadamente 17,7925% (dezessete vírgula, sete, 
nove, dois, cinco por cento), correspondente a r$ 353.254,92 (trezentos e 
cinquenta e três mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e noventa e dois 
centavos), totalizando o valor de r$ 2.338.666,92 (dois milhões, trezentos e 
trinta e oito mil, seiscentos e sessenta e seis reais e noventa e dois centavos). 
Da ratificação: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do 
contrato. assinatura: 04/04/2022. Marilza de oliveira Leite - secretária 
Municipal de educação.

Protocolo: 782057

eXtrato do PriMeiro terMo aditiVo 
ao coNtrato Nº 049/2022-seMed/PMM 

ceLeBrado eNtre a PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ, Por MEio 
da sEcrEtaria MUNiciPal dE EdUcaÇÃo E a EMPrEsa BElicHE & BEli-
cHE ltda - ME. objeto do contrato original: aQUisiÇÃo dE GÊNEros ali-
MENtÍcios sEcos, EstocávEis E PErEcÍvEis, Para coMPor o cardáPio 
NUtricioNal dos alUNos MatricUlados Nas UNidadEs dE ENsiNo da 
rEdE PÚBlica dE MaraBá - Pa, coNtEMPlados coM o ProGraMa Nacio-
Nal dE aliMENtaÇÃo Escolar - PNaE, dUraNtE o aNo lEtivo dE 2022. 
objeto do aditivo: constitui objeto do presente termo de aditivo, substituir a 
marca do item 44 do contrato administrativo n° 049/2022 - sEMEd/PMM, sendo 
válida até o final da vigência do referido contrato. Contratada: BELICHE & BELI-
cHE ltda - ME. cNPJ: 12.463.041/0001-01. assinatura: 06/04/2022. Marilza 
de oliveira Leite - secretária Municipal de educação.

Protocolo: 782058

eXtrato coNtrato N° 30/2022/FccM, 
Processo Nº 23514/2021-PMM, PP - srP n° 015/2021/ceL/FccM -. Ven-
cedora do Lote 2 - aUGUstUs iNforMatica EirEli cNPJ: 10.433.143/0001-
40, perfazendo um valor total de r$ 17.792,91 (dezessete mil setecentos e 
noventa e dois reais e noventa e um centavos). vigência: 31.12.2022. recurso 
próprio. Vanda régia américo Gomes- Presidente da Fundação casa 
da cultura de Marabá.
extrato do contrato n° 5500088310 entre a FccM e a empresa VaLe, 
prestação de serviços técnicos especializados para execução de trabalhos de 
prospecção arqueológica na ada dos empreendimentos tcld e lt, valor para 
serviços de r$ 990.220,50 (novecentos e noventa mil duzentos e vinte e reais 
e cinquenta centavos, vigência 360 (trezentos e sessenta) dias iniciando em 
21/03/2022 e extinguindo -se em 15/03/2023.

Protocolo: 782063

aViso de LicitaÇÃo
Processo de LicitaÇÃo N° 7.123/2022-PMM - 

Modalidade toMada de PreÇos Nº 012/2022-ceL/seVoP/PMM - 
tipo Menor Preço Global. data da sessão: 19/abr/2022 - 09:00h (horário lo-
cal). objeto: coNtrataÇÃo dE EMPrEsa dE ENGENHaria Para EXEcUÇÃo 
das oBras dE drENaGEM Na rUa orlaNdo soliNo E avENida 31 dE 
MarÇo No Bairro liBErdadE, NÚclEo cidadE Nova, MUNicÍPio dE Ma-
raBá/Pa. recursos: Erário Municipal - integra do Edital e informações: sala 
da cEl/sEvoP/PMM - Prédio da secretaria Municipal de obras - sEvoP, rod. 
Br 230 - Km 5,5 - Bairro Nova Marabá, Marabá, Pará, das 08:00 às 18:00, ou 
pelo e-mail: sevop.licitacao@maraba.pa.gov.br, ou no portal do tcM/Pa, ou 
pelo Portal da transparência/Marabá. Franklin carneiro da silva - Presi-
dente da ceL/seVoP/PMM.

Protocolo: 782060

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
secretaria MUNiciPaL de PLaNeJaMeNto e coNtroLe

eXtrato ao coNtrato Nº 192/2022/sePLaN, Processo administrati-
vo nº 963/2022-cEl/sEvoP/PMM, autuado na modalidade PrEGÃo PrEsEN-
cial (srP) Nº 008/2022-cEl/PMM, que gerou a ata de registro de Preços Nº 
036/2022-cEl/sEvoP/PMM, objeto: fornecimento de licenças do software 
autodesk autocad, architecture Engineering & construction collection ic co-
mercial New single-User Eld annual sub.

Protocolo: 782067

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
sUPeriNteNdÊNcia do deseNVoLViMeNto 

UrBaNo de MaraBÁ- sdU
eXtrato ao coNtrato Nº 198/2022/sePLaN, Processo administrati-
vo nº 963/2022-cEl/sEvoP/PMM, autuado na modalidade PrEGÃo PrEsEN-
cial (srP) Nº 008/2022-cEl/PMM, que gerou a ata de registro de Preços Nº 
036/2022-cEl/sEvoP/PMM, objeto: fornecimento de licenças do software 
autodesk autocad, architecture Engineering & construction collection ic co-
mercial New single-User Eld annual sub.

Protocolo: 782068

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
secretaria MUNiciPaL de adMiNistraÇÃo

eXtrato ao coNtrato Nº 187/2022-seMad, Processo administrati-
vo nº 3.619/2022/PMM, autuado na modalidade disPENsa dE licitaÇÃo nº 
009/2022/PMM, objeto: PrEstaÇÃo dE sErviÇos visaNdo À rEaliZaÇÃo 
do coNcUrso PÚBlico Para o carGo dE cUidador, discriMiNado No 
Edital 001/2022/cUidador, coMPrEEENdENdo a ElaBoraÇÃo do Edi-
tal dE divUlGaÇÃo E aNEXos, iNscriÇÃo, coNfirMaÇÃo da iNscriÇÃo, 
ElaBoraÇÃo, iMPrEssÃo, aPlicaÇÃo E corrEÇÃo da Prova oBJEtiva E 
a divUlGaÇÃo do rEsUltado fiNal do coNcUrso; Empresa: fUNdaÇÃo 
dE aMParo E dEsENvolviMENto da PEsQUisa - fadEsP, inscrita sob o cNPJ: 
05.572.870/0001-59; assinatura 04/04/2022 vigência: 07/04/2023. José Nil-
ton de Medeiros, secretário de administração.

Protocolo: 782069

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE OURÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de oUrÉM/Pa
eXtrato de reGistro PreÇo 

reGistro PreÇo Nº 2021/015, vinculada ao Pe Nº 015/2021-PMo-srP
objeto: registro de preços, para eventual aquisição de Gêneros alimentí-
cios para atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal, secretarias 
e fundos do Município de ourém/Pa. vencedores: Bom Bons e descartáveis 
Eireli Epp - cNPJ: 01.580.769/0001-99, com valor unitário dos itens: - 02-
r$3,80; 03- r$7,40; 10- r$11,60; 11- r$4,60; 12- r$3,90; 13- r$3,90; 
14- r$5,40; 16- r$28,60; 40-r$3,85; 62-r$160,00 - r & c Martins comercio 
ltda - Epp cNPJ: 18.175.732/0001-88, com valor unitário dos itens:17-10, 
r$35; 18-r$10,38; 36-r$45,55; 74-r$29,20 - Brasil Norte comercio de Ma-
teriais em Geral e serviços ltda - Epp cNPJ: 24.011.497/0001-01,com valor 
unitário dos itens: 01-r$7,71; 31-r$27,60; 34-r$27,60 - r a Pereira Eire-
li cNPJ: Nº 30.298.473/0001-88,com valor unitário dos itens:07-r$16,00; 
08-r$18,00; 68-r$2,20 - distribuidora de Material Esportivo carvalho Eireli 
cNPJ: Nº 40.840.601/0001-27, com valor unitário dos itens: 04-r$3,78; 05-
r$9,35; 06-r$29,50; 09-r$210,00; 15-r$24,90; 19-r$10,19; 20-r$11,00; 
21-r$10,50; 22-r$11,50; 23-r$22,00; 24-r$20,50; 25-r$20,50; 26-
r$20,50; 27-r$61,00; 28-r$32,00; 29-r$33,50; 30-r$34,50; 32-r$32,90; 
33-r$30,00; 35-r$63,00; 37-r$4,80; 38-r$4,80; 39-r$98,00; 41-r$6,69; 
42-r$9,10; 43-r$7,90; 44-r$6,23; 45-r$9,50; 46-r$5,50; 47-r$31,00; 48-
r$32,80; 50-r$117,50; 51-r$28,00; 52-r$136,00; 53-r$4,91; 54-r$6,20; 
55-r$9,50; 56-r$9,50; 57-r$9,50; 58-r$8,50; 59-r$83,00; 60-r$74,90; 
61-r$196,00; 63-r$15,90; 64-r$13,10; 65-r$15,90; 66-r$1,65; 67-
r$195,00; 69-r$46,80; 70-r$46,80; 71-r$9,59; 72-r$18,59; 73-r$9,10; 
75-r$126,96. celebrado entre as partes em 16/03/2022.

eXtrato de coNtrato 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 015/2021-PMo-srP  

objeto: registro de preços, para eventual aquisição de Gêneros alimentí-
cios para atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal, secretarias e 
fundos de ourém/Pa. contratante: Prefeitura Municipal de ourém, Empresas 
contratadas: Bom Bons e descartáveis Eireli Epp - cNPJ: 01.580.769/0001-99 
- coNtrato Nº 2022-1703-001, valor: r$ 81.180,00(oitenta e um mil cento 
e oitenta reais); r & c Martins comercio ltda - Epp cNPJ: 18.175.732/0001-
88 - coNtrato Nº 2022-1703-002, valor: r$ r$ 11.865,50 (onze mil oito-
centos e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos); Brasil Norte comer-
cio de Materiais Em Geral E serviços ltda - Epp cNPJ: 24.011.497/0001-01 
- coNtrato Nº 2022-1703-003, valor: r$ 142.626,00(cento e quarenta 
e dois e seiscentos e vinte e seis reais); r. a. PErEira EirEli cNPJ: Nº 
30.298.473/0001-88 - coNtrato Nº 2022-1703-004, valor: r$ 34.836,00 
(trinta e quatro mil oitocentos e trinta e seis reais); distribuidora de Ma-
terial Esportivo carvalho Eireli cNPJ: Nº 40.840.601/0001-27 - coNtrato Nº 
2022-1703-005, valor: r$ 1.312.407,50(Hum milhão trezentos e doze mil, qua-
trocentos e sete reais e cinquenta centavos); celebrados entre as partes em 
17/03/2022, vigência: 12(doze) meses, contados a partir da data de sua assina-
tura. Francisco roberto Uchoa cruz - Prefeito Municipal de ourém.

Protocolo: 782070



112  diário oficial Nº 34.925 Quinta-feira, 07 DE ABRIL DE 2022

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PACAJÁ

.

MUNicÍPio de PacaJÁ/ estado do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico-srP N° 009/2022
o MUNicÍPio de PacaJÁ/FUNdo MUNiciPaL de saÚde, torna público 
e para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação, na seguinte 
modalidade e características:
ModaLidade: PreGÃo eLetrÔNico.
tiPo: MeNor PreÇo Por iteM.
oBJeto: registro de preço visando a eventual contratação de empresas para 
aquisição de material de expediente, para atender as demandas do fundo 
Municipal de saúde de Pacajá-Pa.
aBertUra das ProPostas e sessÃo de disPUta: dia 20 de abril de 
2022, às 09h00Min.
ForMaLiZaÇÃo de coNsULtas: o referido edital poderá ser obtido junto 
ao Portal da transparência do Município, no Mural de licitações do tcM/Pa, no 
sítio https://portal.licitanet.com.br/ e na sala do departamento de licitações 
do Município de Pacajá no horário de expediente ou através de solicitação pelo 
e-mail licitacaopacajápmp@gmail.com.
sistEMa ElEtrÔNico: licitaNEt.

Pacajá/Pa, 05 de abril de 2022.
cLeide Ferreira cHaVes-Pregoeira

Protocolo: 782071

MUNicÍPio de PacaJÁ/ estado do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico-srP N° 010/2022
o MUNicÍPio de PacaJÁ, torna público e para conhecimento dos interes-
sados que fará realizar licitação, na seguinte modalidade e características:
ModaLidade: PreGÃo eLetrÔNico.
tiPo: MeNor PreÇo Por iteM.
oBJeto: registro de Preços visando a futura e eventual contratação de em-
presas para o fornecimento de madeiras para manutenção de bens imóveis da 
Prefeitura Municipal, secretarias e fundos Municipais de Pacajá-Pa.
aBertUra das ProPostas e sessÃo de disPUta: dia 25 de abril de 
2022, às 09h00Min.
ForMaLiZaÇÃo de coNsULtas: o referido edital poderá ser obtido junto 
ao Portal da transparência do Município, no Mural de licitações do tcM/Pa, no 
sítio https://portal.licitanet.com.br/ e na sala do departamento de licitações 
do Município de Pacajá no horário de expediente ou através de solicitação pelo 
e-mail licitacaopacajápmp@gmail.com.
sistEMa ElEtrÔNico: licitaNEt.

Pacajá/Pa, 05 de abril de 2022.
cLeide Ferreira cHaVes-Pregoeira

Protocolo: 782072

PreFeitUra MUNiciPaL de PacaJÁ
ordeM de iNÍcio de serViÇo

coNtrato N° 20220280
oriGeM: toMada de PreÇo Nº 002/2022-PMP

coNtrataNtE: PrEfEitUra MUNiciPal dE PacaJá.
coNtratada: l da silva dos aNJos coNstrUtora EirEli, cNPJ: 
13.773.721/0001-86.
valor licitado r$ 2.008.248,54 (dois milhões, oito mil, duzentos e quaren-
ta e oito reais e cinquenta e quatro centavos).
data dE iNÍcio da oBra: 06/04/2022.

Protocolo: 782073

PreFeitUra MUNiciPaL de PacaJa
eXtrato de coNtrato N° 20220280

oriGeM: toMada de PreÇo Nº 002/2022-PMP
coNtrataNtE: PrEfEitUra MUNiciPal dE PacaJá
coNtratado: l. da silva dos aNJos coNstrUtora EirEli, 
cNPJ: 13.773.721/0001-86
valor coNtrato: r$ 2.008.248,54 (dois milhões, oito mil, duzentos e qua-
renta e oito reais e cinquenta e quatro centavos)
oBJEto: coNtrataÇÃo dE EMPrEsa EsPEcialiZada Para EXEcUÇao dE 
sErviÇos dE ENGENHaria oBras dE iMPlataÇao da PraÇa vila BoM 
JardiM No MUNiciPio dE PacaJa/Pa.50KM dasEdE do MUNiciPio.
ProGraMa dE traBalHo: Exercício 2022 Projeto 0208.154510331.1.012 
Projeto Integrado de Infraestrutura Urbana, Classificação econômica 
4.4.90.51.00 obras e instalações, subelemento 4.4.90.51.99, no valor de r$ 
2.008.248,54.
viGÊNcia: 05 de abril de 2022 a 04 de abril de 2023.
data da assiNatUra: 05 de abril de 2022.

Protocolo: 782074

FUNdo MUNiciPaL de saUde
aViso de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo

toMada de PreÇo N° 001/2022-FMs
aviso de Homologação e adjudicação. Modalidade: toMada de PreÇo 
nº 001/2022-FMs. sendo seu objeto: coNtrataÇÃo dE EMPrEsa EsPE-
cialiZada Para EXEcUÇÃo dE sErviÇos dE ENGENHaria oBras dE rE-
forMa GEral da UNidadE Basica dE saUdE do cENtro do MUNiciPio 
dE PacaJa/Pa. vencedor: Marco X coNstrUtora EirEli, inscrita no cNPJ 

sob o nº 10.734.995/0001-78, com o valor total de r$ 915.013,35 (novecen-
tos e quinze mil, treze reais e trinta e cinco centavos), conforme mapa compa-
rativo anexado aos autos. Homologo a licitação na forma da lei nº 8.666/93- 
BrUNo daNGlarEs araÚJo soUZa, secretário Municipal de saúde.

PacaJá - Pa, 06 de abril de 2022.
reVeLiNo LoPes de soUsa

Presidente da comissão Permanente de licitação
Protocolo: 782080

FUNdo MUNiciPaL de saUde
ordeM de iNÍcio de serViÇo

coNtrato N° 20220282
oriGeM: toMada de PreÇo Nº 001/2022-FMs

coNtrataNtE: fUNdo MUNiciPal dE saUdE.
coNtratada: Marco X coNstrUtora EirEli, inscrita no cNPJ sob o nº 
10.734.995/0001-78.
valor r$ 915.013,35 (novecentos e quinze mil, treze reais e trinta e cinco 
centavos).
data dE iNÍcio da oBra: 07/04/2022.

Protocolo: 782081

MUNicÍPio de PacaJÁ/estado do ParÁ
FUNdo MUNiciPaL de saÚde

aViso de HoMoLoGaÇÃo 
PreGÃo eLetrÔNico srP N° 003/2022

o secretário Municipal de Saúde de Pacajá, Exmo. Sr. BRUNO DAN-
GLares araÚJo soUZa, ordenador de despesas nesta, torna público o 
aviso dE HoMoloGaÇÃo referente ao processo licitatório PrEGÃo ElEtrÔ-
Nico N° 003/2022.
oBJeto: registro de Preço visando a contratação de empresa para forneci-
mento de oXiGÊNio MEdiciNal, para atender as demandas do fundo Muni-
cipal de saúde de Pacajá-Pa.
EMPrEsas vENcEdoras:
01-Gas NoBrE do Brasil iNdUstria E coMErcio dE GasEs EirEli - 
cNPJ: 24.878.503/0001-22.
subtotal adjudicado: r$ 448.000,00(quatrocentos e quarenta e oito mil reais)
02-Brasil NortE coMErcio dE fErraGENs E fErraMENtas ltda - cNPJ: 
34.640.631/0001-97
subtotal adjudicado: r$ 20.520,00(vinte mil e quinhentos e vinte reais)

Pacajá/Pa, 05 de abril de 2022.
BrUNo daNGLares araÚJo soUZa-sEc dE saÚdE

Protocolo: 782076

PreFeitUra MUNiciPaL de PacaJÁ/FUNdo MUNiciPaL de saÚde
eXtrato de aditiVo de coNtrato Nº 20210386

oriGeM: PreGÃo eLetrÔNico Nº 053/2021
coNtrataNtE: fUNdo MUNiciPal dE saÚdE
coNtratada(o): cUstoMiZar coMÉrcio E locaÇÃo dE vEÍcUlo EsPE-
ciais ltda. cNPJ 07.975.278/0001-23. oBJEto: prorrogação do prazo de 
vigência do contrato até 30 de junho de 2022.
fUNdaMENtaÇÃo: nos termos do art. 57, $ 2º da lei federal nº 8.666/93.
viGÊNcia: 01/04/2022 a 30/06/2022

cLeide Ferreira cHaVes-Pregoeira
Protocolo: 782077

FUNdo MUNiciPaL de saUde
eXtrato de coNtrato N° 20220282

oriGeM: toMada de PreÇo Nº 001/2022-FMs
coNtrataNtE: fUNdo MUNiciPal dE saUdE
coNtratado: Marco X coNstrUtora EirEli, inscrita no cNPJ sob o nº 
10.734.995/0001-78.
valor coNtrato: r$ 915.013,35 (novecentos e quinze mil, treze reais e 
trinta e cinco centavos.
oBJEto: coNtrataÇÃo dE EMPrEsa EsPEcialiZada Para EXEcUÇÃo dE 
sErviÇos dE ENGENHaria oBras dE rEforMa GEral da UNidadE Basi-
ca dE saUdE do cENtro do MUNiciPio dE PacaJa/Pa.
ProGraMa dE traBalHo: Exercício 2022 atividade 0612.101220037.2.051 
Manutenção da Sec Municipal de Saúde, Classificação econômica 4.4.90.51.00 
obras e instalações, subelemento 4.4.90.51.99, no valor de r$ 915.013,35
viGÊNcia: 06 de abril de 2022 a 05 de abril de 2023.
data da assiNatUra: 06 de abril de 2022.

Protocolo: 782083

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PALESTINA DO PARÁ

.

aViso de LicitaÇÃo
o Município de Palestina do Pará comunica aos interessados que rea-
lizará no dia 20/04/2022 às 14h:00min (horário de Brasília), licitação 
na modalidade Pregão Eletrônico PE - 015/2022-PMPP, tipo Menor Preço por 
item com objeto: aquisição de um trator agrícola para o município de Palesti-
na do Pará/Pa. o edital estará disponível no sítio do www.portaldecompraspu-
blicas.com.br, Portal da transparência (www.palestinadopara.pa.gov.br), Mu-
ral de licitações do tcM-Pa e pelo e-mail: cplpalestinadopara@hotmail.com.

Maykon david costa Ferreira-Pregoeiro
Protocolo: 782085
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE PLACAS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PLacas
retiFicaÇÃo 

Na publicação do extrato de do termo aditivo ref. ao contrato 
20183001; circulada no d.o.U seção 3 pág. 252 e doE/Pa pag 119 em 16 
pag 119 de fevereiro de 2022 resolve rEtificar no seguinte aspecto: 
oNde se LÊ: Espécie: 6º termo aditivo ao contrato nº 20183001. con-
tratante: fundo Municipal de Educação de Placas. contratado: Estrutural 
construções e serviços Eireli -cnpj08.928.777/0001-22. objeto: obras de 
reforma e ampliação da Escola Estadual de Ensino fundamental E Médio Pre-
sidente tancredo Neves. alteração: aumento de quantidade do contrato ori-
ginal, nos termos do art. 65, inciso i e §1 da lei 8.666/93, com tudo o valor 
contratual sofrerá um acréscimo de r$381.082,36 (trezentos e oitenta e um 
mil, oitenta e dois reais e trinta e seis centavos) devido ao reajuste. valor do 
convenio200/2018 que rege o contrato, assim o valor global do contrato nº 
20183001 passa de r$4.131.621,43 (quatro milhões cento e trinta e um mil 
seiscentos e vinte e um reais e quarenta e três centavos), considerando o 
valor do contrato originário dotação orçamentária: 12.361.0402.1.040-re-
forma e ampliação de unidades Escolares, 44.90.51.00- obras e instalações. 
ordenador responsável: ana Patricia Galucio de sousa. 
Leia-se: Espécie: 6º termo aditivo ao contrato nº 20183001. contratan-
te: fundo Municipal de Educação de Placas. contratado: Estrutural constru-
ções e serviços Eireli - cnpj08.928.777/0001-22. objeto: obras de reforma 
e ampliação da Escola Estadual de Ensino fundamental E Médio Presidente 
tancredo Neves. alteração: aumento de quantidade do contrato original, nos 
termos do art. 65, inciso i e §1 da lei 8.666/93, com tudo o valor contratual 
sofrerá um acréscimo de r$379.613,80 (trezentos e setenta nove mil seis-
centos e treze reais e oitenta centavos) devido ao reajuste. valor do convenio 
200/2018 que rege o contrato, assim o valor global do contrato nº 20183001 
passa de r$ 4.129.621,43 (quatro milhões cento e vinte e nove  seiscentos e 
vinte e um reais e quarenta e três centavos), considerando o valor do contrato 
originário dotação orçamentária: 12.361.0402.1.040-reforma e ampliação 
de unidades Escolares, 44.90.51.00 - obras e instalações. ordenador res-
ponsável: ana Patricia Galucio de sousa.

Protocolo: 782086

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA MARIA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta Maria do ParÁ
eXtratos de coNtratos. disPeNsa Nº 7/2022-00001

objeto: locação de imóvel Para fins não residenciais Para o funcionamen-
to da secretaria Municipal de Meio ambiente do Município de santa Maria 
do Pará. contratante: fundo Municipal de Gestão ambiental. contrato nº 
20220048. contratada: Joelma de sousa takahara, cPf 795.707.712-91. va-
lor: r$ 18.000,00 (dezoito mil reais). vig. 14/01/2022 a 31/12/2022.

disPeNsa Nº 7/2022-00002 
objeto: locação de imóvel Para fins não residenciais para o funcionamento 
destacamento da Policia Militar de taciateua/Pa, visando atender as neces-
sidades da secretaria Municipal de administração de santa Maria do Pará. 
contratante: Prefeitura Municipal. contrato nº: 20220092. contratada: val-
denir Barbosa de araujo, cPf 881.966.232-91. valor: r$ 12.000,00 (doze mil 
reais). vigência: 14/01/2022 a 31/12/2022.

disPeNsa Nº 7/2022-00003 
objeto: locação de imóvel Para fins Não residenciais para o funcionamento 
da Empresa de assistência técnica e Extensão rural do Estado do Pará - Ema-
ter/Pa, visando atender as necessidades da secretaria Municipal de agricul-
tura de santa Maria do Pará. contratante: Prefeitura Municipal. contrato nº 
20220093. contratada: Elza Yoko taniyama, cPf 251.124.302-49. valor: r$ 
12.000,00 (doze mil reais). vigência: 14/01/2022 a 31/12/2022.

disPeNsa Nº 7/2022-00004 
objeto: locação de imóvel Para fins não residenciais para o funcionamento 
da casa da Banda Marcial, objetivando atender as necessidades da secretaria 
Municipal Educação de santa Maria do Pará/Pa. contratante: fundo Municipal 
de Educação. contrato nº 20220094. contratada: Joana araujo da silva alen-
car, cPf 101.063.242-68. valor: r$ 12.150,82 (doze mil, cento e cinquenta 
reais e oitenta e dois centavos). vigência: 20/01/2022 a 31/12/2022.

disPeNsa Nº 7/2022-00005 
objeto: locação de imóvel Para serviços de atendimento Móvel de Urgência 
- samu, objetivando atender as necessidades do fundo Municipal de saúde 
do Município de santa Maria do Pará/Pa. contratante: fundo Municipal de 
saúde. contrato nº 20220095. contratada: ana Julia souza de oliveira, cPf 
018.586.602-62. valor: r$ 16.550,82 (dezesseis mil, quinhentos e cinquen-
ta reais e oitenta e dois centavos). vigência: 21/01/2022 a 31/12/2022.

disPeNsa Nº 7/2022-00006 
objeto: locação de imóvel Para centro de atendimento Psicossocial - caps, 
objetivando atender as necessidades do fundo Municipal de saúde do Mu-
nicípio de santa Maria do Pará/Pa. contratante: fundo Municipal de saúde. 
contrato nº 20220112. contratada: rita de cassia Evangelista de lima, cPf 
378.136.172-15. valor: r$ 22.050,82 (vinte e dois mil, cinquenta reais e 
oitenta e dois centavos). vigência: 21/01/2022 a 31/12/2022.

disPeNsa Nº 7/2022-00007 
objeto: locação de imóvel para casa do indio, objetivando atender as neces-
sidades do fundo Municipal de saúde do Município de santa Maria do Pará/Pa. 
contratante: fundo municipal de saúde. contrato nº: 20220113. contratada: 
Maria ducielia rodrigues Pereira, cPf 021.008.892-30. valor: r$ 8.850,82 
(oito mil, oitocentos e cinquenta reais e oitenta e dois centavos). vigência: 
21/01/2022 a 31/12/2022.

Protocolo: 782087

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
secretaria MUNiciPaL de MoBiLidade e trÂNsito - sMt

resULtado de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 002/2022 - sMt

a secretaria Municipal de Mobilidade e trânsito - sMt torna público o resultado 
do Pregão Eletrônico srP nº 002/2022- sMt. objeto: locação de impressoras 
multifuncionais, incluindo fornecimento dos equipamentos, serviços de manu-
tenção preventiva e corretiva, reposição de peças e de todo material de consumo 
necessário ao perfeito funcionamento dos equipamentos, exceto papel, visando 
atender as necessidades da secretaria Municipal de Mobilidade e trânsito - sMt. 
tendo como vencedora do certame a empresa: tc comercio de serviços e tecno-
logia Eireli - EPP - cNPJ: 07.679.989/0001-50, vencedora do item 1.

Paulo Jesus da silva
secretário Municipal de Mobilidade e trânsito

Protocolo: 782089

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
secretaria MUNiciPaL de MoBiLidade e trÂNsito - sMt

resULtado de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 003/2022 - sMt

a secretaria Municipal de Mobilidade e trânsito - sMt torna público o resul-
tado do Pregão Eletrônico srP nº 003/2022- sMt. objeto: aquisição de ma-
terial de higiene, limpeza e descartáveis, visando atender as necessidades da 
secretaria Municipal de Mobilidade e trânsito - sMt. tendo como vencedoras 
do certame as empresas: Branco e correa ltda - cNPJ: 03.751.669/0001-03, 
vencedora dos itens 2, 4, 8, 12, 13, 14, 18, 23, 26, 33, 34, 35, 37, 38 e 46; 
N. s distribuidora de Gêneros alimentícios ltda - cNPJ: 35.946.280/0001-00, 
vencedora dos itens 5, 6, 9, 10, 15, 20, 27, 28, 32, 36, 39, 42, 44 e 45; s o 
cordeiro de souza ltda - cNPJ: 26.969.797/0001-23, vencedora dos itens 1, 
3, 7, 11, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 29, 30, 31, 40, 41 e 43.

Paulo Jesus da silva
secretário Municipal de Mobilidade e trânsito

Protocolo: 782090

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM - seMsa
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 011/2022 - seMsa
objeto: aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes Para Unidades 
Básicas de saúde - Proposta nº 17556.65900001210-05 - Pela secretaria 
Municipal de Saúde de Santarém, conforme especificações constantes no Edi-
tal, no endereço eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br ou www.
santarem.pa.gov.br. início de entrega das propostas: 07/04/2022 a partir das 
09h no site www.portaldecompraspublicas.com.br. abertura das propostas: 
26/04/2022 às 9h no site www.portaldecompraspublicas.com.br. Gledson 
esmilly sousa Bentes - Pregoeiro da PMs.

Protocolo: 782091

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo GeraLdo do araGUaia
eXtrato de coNtrato

PreGÃo PreseNciaL Nº. 9/2022-014 
PraZo de ViGÊNcia 06.04.2022 a 31.12.2022

oBJeto: aquisição de materiais de expediente. dotação orçamentaria: 2.006, 
2.024, 2.043, 2.049, 2.053, 2.060, 2.061, 2.071, 2.072, 2.074, 2.076, 2.079, 
2.084, 2.089, 2.114, 2.115, 2.116, 2.118, 2.204, 2.259. Prefeitura Mul. de 
são Geraldo do araguaia, cNPJ: 10.249.241/0001-22, contratadas: J. t. da 
cruz Papelaria, cNPJ: 26.734.635/0001-06 ct N. 20220133, valor: 42.280,10, 
ct N. 20220134, valor: 35.576,00, ct N. 20220135, valor: 61.881,00, ct N. 
20220136, valor: 115.170,00, ct N. 20220137, valor: 117.553,70; Papelaria fa-
mília ltda - Me, cNPJ: 39.328.193/0001-40. ct N. 20220138, valor: 64.103,95, 
ct N. 20220139, valor: 114.333,90, ct N. 20220140, valor: 336.235,00, ct 
N. 20220141, valor: 165.773,25, ct N. 20220142, valor: 151.886,25; Maria 
do carmo santos sousa - Epp, cNPJ: 01.330.051/0001-44 ct N. 20220143, 
valor: 25.734,60, ct N. 20220144, valor: 22.569,00, ct N. 20220145, va-
lor: 48.049,00, ct N. 20220146, valor: 50.613,35, ct N. 20220147, valor: 
112.204,20. são Geraldo do araguaia - Pa, 06 de abril de 2022, ordenador 
(a) de despesas, Jefferson Douglas Jesus Oliveira.

Protocolo: 782093
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo MiGUeL
aViso de aNULaÇÃo

o Município de são Miguel do Guamá-Pa, torna publico a anulação do 
Pregão Eletrônico srP Nº 056/2021, objeto registro de preços para aquisi-
ção de combustíveis e óleos lubrificantes para atender as necessidades das 
secretarias e fundos municipais da Prefeitura municipal de são Miguel do 
Guamá/Pa, nos termos do art. 49 da lei federal nº 8.666/93, em razão do 
interesse Público.

eduardo sampaio Gomes Leite
Prefeito Municipal

Protocolo: 782095

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo MiGUeL do GUaMÁ
aViso de resULtado da cHaMada PÚBLica

cHaMada PÚBLica N° 001/2022, 
Processo adMiNistratiVo Nº 00000008/2022 

objeto: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e empre-
endedor familiar rural destinadas a atender as necessidades das Escolas Mu-
nicipais de ensino infantil, fundamental e médio, da zona urbana e rural do 
Município de são Miguel do Guamá/Pa a comissão Permanente de licitação 
do Município de são Miguel do Guamá/Pa, torna público o resultado da cha-
mada Pública N° 001/2022, Processo administrativo nº 00000008/2022, das 
Propostas de Preços, onde foram declaradas vencedoras: a cooperativa  agro 
familiar  industrial Guamaense - coafiG, cNPJ: 33.255.187/0001-23, com 
o valor de r$ 540.395,00 (Quinhentos e quarenta mil, trezentos e noventa 
e cinco reais), a associação dos Quilombolas da cde. N. sra. de fátima do 
crauateua, cNPJ: 08.597.623/0001-03, com o valor de r$ 965.154,00 (No-
vecentos e sessenta e cinco mil, cento e cinquenta e quatro reais), a associa-
ção dos moradores e prod. rurais  da cde. Quilombola  santa  rita de Barrei-
ra, cNPJ: 34.689.471/0001-70, com o valor de r$ 561.368,00 (Quinhentos e 
sessenta e um mil, trezentos e sessenta e oito reais).

eXtrato de disPeNsa de LicitaÇÃo
a Prefeitura Municipal de são Miguel do Guamá, faz publicar o extrato 
do processo de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 7/2022-0001- cHaMada PÚ-
BLica a seguir: oBJEto: “aquisição de gêneros alimentícios da agricultura 
familiar e empreendedor  familiar rural destinadas a atender as necessidades 
da Escolas Municipais de  ensino infantil, fundamental e médio, da zona urba-
na e rural do Município de são Miguel do Guamá”, favorEcido:  associação 
dos moradores e prod. rurais  da cde. Quilombola  santa  rita de Barreira 
venceu com o valor de r$ 561.368,00 (Quinhentos e sessenta e um mil, tre-
zentos e sessenta e oito reais); a associação dos Quilombolas da cde. N. sra. 
de fátima do crauateua venceu com o valor de r$ 965.154,00 (Novecentos 
e sessenta e cinco mil, cento e cinquenta e quatro reais) e a  cooperativa  
agro familiar  industrial Guamaense - coafiG, venceu com o valor de r$ 
540.395,00 (Quinhentos e quarenta mil trezentos e noventa e cinco reais) 
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 14, paragráfo i, da lei nº 8.666/93 e suas 
alterações. dEclaraÇÃo dE disPENsa dE licitaÇÃo: emitida pelo Presi-
dente da Comissão Permanente de Licitação e ratificada pela Sra. Cristiana 
Grimouth taveira, na qualidade de ordenadora de despesa da secretaria Mu-
nicipal de Educação.

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº: 20221707, oriGEM: disPENsa dE licitaÇÃo Nº 7/2022-
0001, coNtrataNtE: fUNdo MUNiciPal dE EdUcaÇÃo, coNtratada(o): 
associação dos Quilombolas da cde. N. sra. de fátima do crauateua, oBJE-
to: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e empreendedor 
familiar rural destinadas a atender as necessidades da Escolas Municipais de 
ensino infantil, fundamental e médio, da zona urbana e rural do Município de 
são Miguel do Guamá, valor total: r$ 965.154,00 (novecentos e sessenta 
e cinco mil, cento e cinquenta e quatro reais. viGÊNcia: 10 de Março de 2022 
a 31 de dezembro de 2022.

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº: 20221708, oriGEM: disPENsa dE licitaÇÃo Nº 7/2022-
0001, coNtrataNtE: fUNdo MUNiciPal dE EdUcaÇÃo, coNtratada:  
cooperativa  agro familiar  industrial Guamaense - coafiG, oBJEto: aqui-
sição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e empreendedor familiar 
rural destinadas a atender as necessidades da Escolas Municipais de ensino 
infantil, fundamental e médio, da zona urbana e rural do Município de são 
Miguel do Guamá, valor total: r$ 540.395,00 (quinhentos e quarenta mil, 
trezentos e noventa e cinco reais, viGÊNcia: 10 de Março de 2022 a 31 de 
dezembro de 2022.

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº: 20221709, oriGEM: disPENsa dE licitaÇÃo Nº 7/2022-
0001, coNtrataNtE: fUNdo MUNiciPal dE EdUcaÇÃo, coNtratada(o):  
associação dos moradores e prod. rurais  da cde. Quilombola  santa  rita de 
Barreira, oBJEto: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e 
empreendedor familiar rural destinadas a atender as necessidades da Escolas 
Municipais de ensino infantil, fundamental e médio, da zona urbana e rural do 
Município de são Miguel do Guamá, valor total: r$ 561.368,00 (quinhen-
tos e sessenta e um mil, trezentos e sessenta e oito reais),viGÊNcia: 10 de 
Março de 2022 a 31 de dezembro de 2022.

Protocolo: 782096

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TERRA SANTA

.

MUNicÍPio de terra saNta - Pa
PreGÃo eLetroNico Nº 2022/08 

oBJeto: aQUisiÇÃo dE MatErial dE coNsUMo E PErMaNENtE Para 
Uso No rEtorNo as aUlas 100% PrEsENciais. aBErtUra No dia 
22/04/2022 as 09:00 Hs.rEGiME dE EXEcUÇÃo iNdirEta Por PrEÇo 
UNitário, critÉrio dE JUlGaMENto: MENor PrEÇo Por itEM, Horário 
dE BrasÍlia. local: https://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/, os 
Editais E sEUs aNEXos ENcoNtraM-sE disPoNÍvEis No sitE: https://
www.portaldecompraspublicas.com.br/18/, QUalQUEr EsclarEciMENto 
soBrE o Edital sErá fEito PElo ENdErEÇo ElEtrÔNico https://www.
portaldecompraspublicas.com.br/18/.

PreGÃo  eLetroNico Nº 2022/09 
oBJeto: aQUisiÇÃo dE MEdicaMENtos E MatErial tÉcNico Para atEN-
dEr as NEcEssidadEs do fUNdo MUNiciPal dE saÚdE aBErtUra No 
dia 25/04/2022 as 09:00 Hs.rEGiME dE EXEcUÇÃo iNdirEta Por PrEÇo 
UNitário, critÉrio dE JUlGaMENto: MENor PrEÇo Por itEM, Horário 
dE BrasÍlia. local: https://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/, os 
Editais E sEUs aNEXos ENcoNtraM-sE disPoNÍvEis No sitE: https://
www.portaldecompraspublicas.com.br/18/, QUalQUEr EsclarEciMENto 
soBrE o Edital sErá fEito PElo ENdErEÇo ElEtrÔNico https://www.
portaldecompraspublicas.com.br/18/.

odair Jose Farias aLBUQUerQUe
PrEfEito MUNiciPal

Protocolo: 782097

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TUCUMÃ

.

aViso de LicitaÇÃo
toMada de PreÇos Nº 2/2022-008PMt

o Município de tUcUMÃ, através da PreFeitUra MUNiciPaL de tU-
cUMÃ, por intermédio da comissão de licitação, torna público que às 09:00 
horas do dia 05 de maio de 2022, fará realizar licitação na modalidade to-
Mada dE PrEÇos Nº 2/2022-008PMt, tipo MENor PrEÇo GloBal, para 
EMPrEsa EsPEcialiZada EM oBras E sErviÇos dE ENGENHaria Para 
coNstrUÇÃo da fEira dE artEsaNato E PraÇa dE laZEr - EtaPa i, 
árEa coNstrUÍda = 1.892,50 M², de acordo com o que determina a le-
gislação vigente, a realizar-se na sala da comissão de licitação da PrEfEi-
tUra MUNiciPal 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. dÉBora de soUZa MartiNs - Presidente da cPL.

Protocolo: 782099

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE URUARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de UrUarÁ
eXtrato da ata de reGistro de PreÇo

Processo: 920220014; Espécie: ata de registro de Preço nº 20220015, 
referente ao Pregão Eletrônico nº 9/2022-00014; objeto: registro de Preços 
para seleção de proposta mais vantajosa para futura e eventual aquisição de 
combustível para atender a demanda da secretaria Municipal de administra-
ção, secretaria Municipal de Meio ambiente, fundo Municipal de assistência 
social, fundo Municipal de saúde, fundo Municipal de Meio ambiente, fundo 
Municipal de Educação, fundo Municipal de desenvolvimento da Educação Bá-
sica, secretaria Municipal de viação e obras, secretaria Municipal de Esporte, 
laser, cultura e turismo, secretaria Municipal de agricultura, secretaria Mu-
nicipal de finanças e Gabinete do Prefeito, no valor total: r$ 10.082.950,00 
(dez Milhões e oitenta e dois Mil e Novecentos e cinquenta reais ); fornece-
dor: rodriGUEs loBo coMErcio dE coMBUstivEis EirEli;.vigência:12 
meses, contados de 05/04/2022 à 05/04/2023.

aViso de LicitaÇÃo
PUBLica PreGÃo eLetrÔNico Nº 9/2022-00018 

Processo adMiNistratiVo Nº 20220018 
oBJeto: registro de Preços para seleção de proposta mais vantajosa para 
futura e eventual aquisição de vasilhame e gás de cozinha para suprir a de-
manda das secretarias e fundos Municipais da Prefeitura de Uruará conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 
data da abertura: 25 de abril de 2022. Horário 09 horas local: www.portal-
decompraspublicas.com.br. o edital encontra-se disponível no endereço rua 
15 de novembro nº 526, nos dias úteis, no horário das 08 às 12 horas e portal 
do tcM/Pa.
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PUBLica PreGÃo eLetrÔNico Nº 9/2022-00020
Processo adMiNistratiVo Nº 20220020 

oBJeto: registro de Preços para seleção de proposta mais vantajosa para fu-
tura e eventual aquisição de refeições prontas para suprir a demanda das secre-
tarias e fundos Municipais da Prefeitura de Uruará conforme condições, quanti-
dades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. data da abertura: 
26 de abril de 2022. Horário 09 horas local: www.portaldecompraspublicas.com.
br. o edital encontra-se disponível no endereço rua 15 de novembro nº 526, nos 
dias úteis, no horário das 08 às 12 horas e portal do tcM/Pa.

Protocolo: 782100

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE VISEU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de ViseU
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 008/2022-srP
O Município de Viseu torna público, a quem faça interessar, que realizará 
licitação, modalidade: Pregão Eletrônico. objeto: sistema de registro de Pre-
ços que objetiva a futura e Eventual contratação de Empresa Especializada 
para o fornecimento de materiais técnicos (correlatos), para atendimento a 
farmácia Básica, que serão utilizados em todas as unidades de saúde no mu-
nicípio de viseu/Pa. abertura: 25/04/2022 as 09:00h. local: www.portalde-
compraspublicas.com.br, informações: cpl@viseu.pa.gov.br, edital disponível: 
www.tcm.pa.gov.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 009/2022-srP
objeto: sistema de registro de Preços que objetiva a contratação de Em-
presa Especializada na prestação de serviços de locação de máquina pesadas 
(caminhão, trator Motoniveladora, retroescavadeira). Para suprir as neces-
sidades das secretarias e fundos que compõem a esfera administrativa Mu-
nicipal de viseu/Pa. abertura: 25/04/2022 as 15:00h. local: www.portalde-
compraspublicas.com.br, informações: cpl@viseu.pa.gov.br, edital disponível: 
www.tcm.pa.gov.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 010/2022-srP
O Município de Viseu torna público, a quem faça interessar, que realiza-
rá licitação, modalidade: Pregão Eletrônico. objeto:  sistema de registro de 
Preços que objetiva a futura e Eventual contratação de Empresa Especializada 
na prestação de serviços de Borracharia, para suprir as necessidades das se-
cretarias e fundos que compõem a esfera administrativa Municipal de viseu/
Pa. (EXclUsivo E rEGioNaliZado Para ME - EPP. abertura: 26/04/2022 
as 09:00h. local: www.portaldecompraspublicas.com.br, informações: cpl@
viseu.pa.gov.br, edital disponível: www.tcm.pa.gov.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 011/2022-srP
O Município de Viseu torna público, a quem faça interessar, que realiza-
rá licitação, modalidade: Pregão Eletrônico. objeto:  sistema de registro de 
Preços que objetiva a futura e eventual aquisição de combustível para atender 
as necessidades da Prefeitura, secretarias e fundos da sede do município de 
viseu/Pá. compreendendo as localidades, Bombom, limondeua, Piquiateua, 
Marataúna, Juçaral, curupaiti, taboquinha, são José do Gurupi, vila cardoso, 
Mariana e outras comunidades adjacentes por ventura não elencadas. aber-
tura: 27/04/2022 as 09:00h. local: www.portaldecompraspublicas.com.br, 
informações: cpl@viseu.pa.gov.br, edital disponível: www.tcm.pa.gov.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 012/2022-srP
O Município de Viseu torna público, a quem faça interessar, que realiza-
rá licitação, modalidade: Pregão Eletrônico. objeto:  sistema de registro de 
preços que objetiva eventual e futura aquisição de combustível, para atender 
as necessidades da Prefeitura, fundos e secretarias do município de viseu 
(Pá), nas localidades distantes da sede do município (KM 74-sENtido Pa/Ma 
localidades sentido rodovia Pará/Maranhão compreendendo as localidades 
KM 74, KM 83, Japim, vila Nova Piquiá, Novo Estirão, Braço Grande, timbo-
zal, faveiro, cristal, 07 Barracas, Pedão, e outras comunidades adjacentes 
por ventura não elencadas.). abertura: 27/04/2022 as 15:00h. local: www.
portaldecompraspublicas.com.br, informações: cpl@viseu.pa.gov.br, edital 
disponível: www.tcm.pa.gov.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 013/2022-srP
O Município de Viseu torna público, a quem faça interessar, que reali-
zará licitação, modalidade: Pregão Eletrônico. objeto:  sistema de regis-
tro de preços que objetiva eventual e futura aquisição de combustível, para 
atender as necessidades da Prefeitura, fundos e secretarias do município 
de viseu (Pa), nas localidades distantes da sede do município (2º distrito 
sentido Bragança, compreendendo o atendimento das localidades fernandes 
Belo, açaiteua, Basília, Braço-verde, laguinho, centro alegre, seringa, Ju-
taí, são Miguel, santo andré, itaçú, Porto da firmiana, ilha Grande e outras 
comunidades adjacentes por ventura não elencadas). abertura: 28/04/2022 
as 09:00h. local: www.portaldecompraspublicas.com.br, informações: cpl@
viseu.pa.gov.br, edital disponível: www.tcm.pa.gov.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 014/2022-srP
O Município de Viseu torna público, a quem faça interessar, que realiza-
rá licitação, modalidade: Pregão Eletrônico. objeto:  sistema de registro de 
Preços que objetiva a contratação de Empresa especializada para o forne-
cimento de Tubos Pré- Moldados, a fim de atender as necessidades da Se-
cretaria Municipal de Obras conforme oficio nº 086/2022-SEMOB. Abertura: 
28/04/2022 as 15:00h. local: www.portaldecompraspublicas.com.br, infor-
mações: cpl@viseu.pa.gov.br, edital disponível: www.tcm.pa.gov.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 015/2022-srP
O Município de Viseu torna público, a quem faça interessar, que realizará 
licitação, modalidade: Pregão Eletrônico. objeto:  sistema de registro de Preços 
que objetiva a contratação de empresa especializada para o fornecimento de 
Carteiras Escolar e Mesas para Professor Padrão FNDE, a fim de atender as ne-
cessidades da secretaria Municipal de Educação do Município viseu/Pa. abertura: 
29/04/2022 as 09:00h. local: www.portaldecompraspublicas.com.br, informa-
ções: cpl@viseu.pa.gov.br, edital disponível: www.tcm.pa.gov.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 016/2022-srP
O Município de Viseu torna público, a quem faça interessar, que realiza-
rá licitação, modalidade: Pregão Eletrônico. objeto: sistema de registro de 
Preços que objetiva a contratação de empresa especializada para o forneci-
mento de instrumentos Musicais, para suprir as necessidades da secretaria 
Municipal de Educação e secretaria Municipal de assistência social/fundo Mu-
nicipal de assistência social do Município de viseu/Pa. abertura: 29/04/2022 
as 15:00h. local: www.portaldecompraspublicas.com.br, informações: cpl@
viseu.pa.gov.br, edital disponível: www.tcm.pa.gov.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 017/2022-srP
O Município de Viseu torna público, a quem faça interessar, que realiza-
rá licitação, modalidade: Pregão Eletrônico. objeto:  sistema de registro de 
Preços que objetiva a contratação de Empresa especializada para o forneci-
mento de Material Elétrico para os prédios públicos (imóveis), para suprir as 
necessidades das secretarias e fundos que compõem a esfera administrativa 
Municipal do Munícipio de viseu/Pa. abertura: 05/05/2022 as 09:00h. local: 
www.portaldecompraspublicas.com.br, informações: cpl@viseu.pa.gov.br, 
edital disponível: www.tcm.pa.gov.

toMada de PreÇos Nº 007/2022
O Município de Viseu torna público, a quem faça interessar, que realizará 
licitação, modalidade: tomada de Preços. objeto: contratação de empresa 
especializada para reforma da praça são Benedito na comunidade de fer-
nandes belo (2.583.00m²) no município de viseu/Pá. abertura: 03/05/2022 
as 09:00h. informações: cpl@viseu.pa.gov.br, edital disponível: http://geoo-
bras.tcm.pa.gov.br/cidadão.

ediLtoN taVares MeNdes
secretaria Municipal de administração

cNPJ: 04.873.618/0001-17
Protocolo: 782103

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE VITÓRIA DO XINGU

.

aViso de LicitaÇÃo  
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº. 9/2022-016-PMVX

oBJeto: contratação de empresa(s) com o objetivo de formar o sistema de 
registro de Preços da administração Pública Municipal, para o fornecimento 
de balanças (rodoviária e de plataforma), para contratações futuras. aBEr-
tUra: 20/04/2021, às 09:00 horas. local P/ rEtirada E iNforMaÇÕEs: 
o Edital estará disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico, www.vito-
riadoxingu.pa.gov.br e/ou www.licitanet.com.br e também poderão ser lidos 
ou obtidas cópias na sede da Prefeitura Municipal de vitória do Xingu - setor 
de licitações e contratos, situado na avenida Manoel félix de farias nº. 174, 
Bairro centro, vitória do Xingu/Pa, das 08:00 às 12:00 horas. vitória do Xin-
gu/Pa, 06/04/2021. tales duan dos santos sales - Pregoeiro.

aViso de LicitaÇÃo 
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº. 9/2022-017-PMVX

oBJeto: contratação de empresa(s) com o objetivo de formar o sistema de 
registro de Preços da administração Pública Municipal, para o fornecimento 
de filtros e lubrificantes, para contratações futuras. aBErtUra: 20/04/2021, 
às 09:00 horas. local P/ rEtirada E iNforMaÇÕEs: o Edital estará dispo-
nibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico, www.vitoriadoxingu.pa.gov.br 
e/ou www.licitanet.com.br e também poderão ser lidos ou obtidas cópias na 
sede da Prefeitura Municipal de vitória do Xingu - setor de licitações e contra-
tos, situado na avenida Manoel félix de farias nº. 174, Bairro centro, vitória 
do Xingu/Pa, das 08:00 às 12:00 horas. vitória do Xingu/Pa, 06/04/2021. 
Joaquim dos santos Mendes - Pregoeiro.

Protocolo: 782106

.

.

ParticULares
.

Pelo presente, VaLMir saNtiaGo dos saNtos 
cPF N°. 123.575.702-10

torna público que requereu à secretaria Municipal de Meio ambiente, do Mu-
nicípio de Paragominas/Pa, licença ambiental rural - lar para desenvolver 
atividade de agricultura e bovinocultura e licença para atividade de pisci-
cultura, no imóvel denominado fazenda sol de verão, localizada na Gleba 
carrapatinho a11, ramal Juparanã, Zona rural, 68625-001, Município Pa-
ragominas-Pa.

Protocolo: 782110
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eMPresariaL
.

a tiM s/a 
(cNPJ 02.421.421/0001-11) 

torna público que recebeu da secretaria de Meio ambiente de cachoei-
ra do arari a licença ambiental de operação nº 003/2022/sEMMa (Proc. 
2021/0049), válida até 21/03/2023, para Estação rádio Base id. 4G-ca-
cHJ1_PaccX002, situada na travessa cipriano santos, s/N, centro, cacho-
eira do arari.

Protocolo: 782111

atHoN Mae do rio 100 
eQUiPaMeNtos FotoVoLtaicos Ltda 

cNPJ 34.480.379/0001-04 
sediada na rancho água azul, rua 1, Bairro ipiranga, Município de Mãe do 
rio/Pa, estado do Pará, torna publico que foi requerido junto a secretaria de 
Estado de Meio ambiente e sustentabilidade - sEMas a licença de operação 
(lo) para atividade ParQUE EÓlico E solar, sob o número de processo nº 
2022/9470.

Protocolo: 782112

iMPortadora de FerraGeNs s/a 
cNPJ Nº 04.893.996/0001- 62  

asseMBLÉia GeraL ordiNÁria  
coNVocaÇÃo  

coNVidaMos os senhores acionistas para a reunião de assembleia Geral 
ordinária, que se realizará às 17:00 (dezessete)  horas, do dia 26/04/2022, 
na sede da empresa, à travessa 14 de Março, nº 1155, Edifício Urbe 14, sala 
403, bairro do Umarizal, nesta cidade, para deliberarem sobre o seguinte: a) 
Eleição do presidente da assembleia Geral; b) Eleição do conselho de admi-
nistração; c) aprovação dos relatórios da diretoria, balanços patrimoniais e 
demonstrativos de resultados, com pareceres da auditoria, do ano calendário 
de 2021; d) fixação da remuneração dos administradores; e) o que ocorrer.
Belém(Pa), 06 de abril de 2022. a diretoria.

Protocolo: 782113

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 ordi-
nária que se realizará em 1ª chamada, com a presença de qualquer número 
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 se-
guinte ordem do dia: a) tomar as contas dos administradores, examinar, dis-
cutir e votar as demonstrações financeiras do exercício de 2021; b) deliberar 
sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição 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: 782114

traMoNtiNa BeLÉM s. a.
cNPJ nº 14.068.605/0001-29 - Nire: 15300014824

asseMBLeia GeraL ordiNÁria e
eXtraordiNÁria - coNVocaÇÃo

convocamos os senhores acionistas para se reunirem em assembleia Geral 
ordinária e Extraordinária, a realizar-se cumulativamente, no dia 27 de abril 
de 2022, às 08h00min (oito horas) na sede social da companhia, sita no 
distrito industrial de icoaraci, setor c, Quadra 2, lotes 3 a 8, em Belém, Pa, 
para deliberarem sobre a seguinte ordEM do dia: i - EM aGo: 1. tomar 
as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações 
financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 
2021; 2. destinar o resultado desse exercício social; 3. fixar os honorários 
da diretoria, do conselho de administração, e do conselho consultivo; e 4. 
Eleição do conselho de administração. ii - EM aGE: 1. atualização do objeto 
social da companhia, com a inclusão de novas atividades; 2. atualização da 
nomenclatura do endereço de acordo com legislação municipal; e 3. sua con-
sequente alteração estatutária. Belém, Pa, em 04 de abril de 2022. 
clovis tramontina - Presidente do conselho de administração.

Protocolo: 782115

GoMes e caMPos coMÉrcio de coMBUstÍVeis Ltda
cNPJ N° 08.236.535/0001-78 

instalada na av. Bernardo sayão, s/N, Jurunas, Bairro águas lindas, Belém/
Pa, cEP 66.030-120, informa que solicitou à secretaria de Meio ambiente 
e sustentabilidade - semas/Pa, sob Prot. nº 2022/0000009271, licença de 
operação, para a atividade de comércio varejista de combustíveis para veí-
culos automotores.

Protocolo: 782116

traMoNtiNa Norte s.a.
cNPJ nº 14.098.057/0001-80 - Nire 15300018382

asseMBLeia GeraL ordiNÁria e 
eXtraordiNÁria - coNVocaÇÃo

convocamos os senhores acionistas para se reunirem em assembleia Geral 
ordinária e Extraordinária, a realizar-se cumulativamente, no dia 27 de abril 
de 2022, às 10h00min (dez horas), na sede da companhia, sita na av. Prin-
cipal, nº 700, setor c, Quadra 2, distrito industrial de icoaraci, em Belém, 
Pa., para deliberarem sobre a seguinte ordEM do dia: i - EM aGo: 1. tomar 
as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações 
financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 
2021; 2. destinar o resultado desse exercício social; 3. fixar os honorários da 
diretoria, e do conselho de administração; e 4. Eleição do conselho de ad-
ministração. ii - EM aGE: 1. atualização do objeto social da companhia, com 
a inclusão de novas atividades; e 2. sua consequente alteração estatutária. 
Belém, Pa, em 04 de abril de 2022. clovis tramontina - Presidente do 
conselho de administração.

Protocolo: 782117

s & a coMÉrcio e serViÇos Ltda 
torna público que requereu junto a sEMMa/stM, a renovação da licença de 
operação - lo nº 060/2018, sob protocolo nº 2022.rlo.0000297, para ati-
vidade de comércio varejista de combustíveis para veículos automotores, em 
santarém/Pa.

Protocolo: 782118

eXtrato do PriMeiro terMo aditiVo 
do coNtrato Nº-006/2022-cMiP

oBJeto oriGiNaL: contratação de empresa para o fornecimento de com-
bustível (gasolina comum), para atender as necessidades da câmara Munici-
pal de ipixuna do Pará.
coNtrataNte: câmara Municipal de ipixuna do Pará - Pa.
coNtratada: delpupo & Moro combustiveis ltda, cNPJ: 18.592.080/0001-87.
oBJeto: Primeiro termo aditivo referente ao reequilíbrio Econômico-finan-
ceiro do contrato administrativo nº-006/2022-cMiP.
valor UNitário aditivado: r$7,47 o litro.
valor GloBal do tErMo aditivo: r$-12.419,50.
fUNdaMENtos lEGais: cláUsUlas 7 e 8 do contrato inicial e na alínea “d”, 
do inciso ii do art. 65 da lei federal nº-8.666/93.

ipixuna do Pará - Pa, 31/03/2022.
FÁBio de aLMeida soUZa

vereador Presidente
Protocolo: 782119

 
LiceNÇa de oPeraÇÃo

coMUNicado
cooPeratiVa Mista do GariMPo da cUtia - cooMic 

cNPJ: 34.624.122/0001-70 
torna público que no dia 01/04/2022, rEcEBEU da sEMas/Pa a licença de ope-
ração - lo, n.º 13.383/2022, para Pesquisa Mineral com lavra experimental, 
localizada na vila cutionópolis, s/N zona rural, município de curionópolis/Pa.

Protocolo: 782120

LiceNÇa de oPeraÇÃo - coMUNicado
cooPeratiVa BrasiLeira de GariMPeiros-coBrasa 

cNPJ: 07.664.877/0001-26 
torna público que no dia 01/04/2022, rEcEBEU da secretaria Municipal de 
Meio ambiente e sustentabilidade - sEMas/Pa a licença de operação-lo, n.º 
13.384/2020, para BENEficiaMENto dE MiNErios MEtálicos, localizada 
na fazenda vale verde, Garimpo da cutia, vila cutionópolis, no município de 
cUrioNoPolis.

Protocolo: 782121

PaX NoVa Vida adMiNistradora de PLaNos e 
serViÇos PostUMos eireLi - sociedade PaX NoVa Vida 

cNPJ: 07.143.090/0002-08 
localizado na av. Getúlio varga, 09, Bairro centro torna público que está 
requerendo junto a sEMasa / Breu Branco - Pa, a renovação da licença de 
operação N° 012/2021 para a atividade de atividades funerárias e serviços 
relacionados.

Protocolo: 782122

cÂMara MUNiciPaL de UrUarÁ
eXtrato do 1º aditiVo

contratada: rodriGUes LoBo coMercio 
de coMBUstÍVeis eireLi

cNPJ nº 06.238.480/0001-00 
contratante: caMara MUNiciPal dE UrUara. licitação: Pregão Eletrônico 
nº 2021-00009. objeto: aquisição de combustível. objeto do termo aditi-
vo: Equilíbrio Econômico-financeiro ao Contrato Administrativo nº 001/2022-
CMU, tendo em vista a majoração dos preços contratados pela qual fica acres-
cido o montante de r$ 15.902,25 (quinze mil novecentos e dois reais e vinte 
e cinco centavos), passando o contrato do valor do valor de r$ 200.160,00 
(duzentos mil cento e sessenta reais) para o montante de r$ 216.062,25 (du-
zentos e dezesseis mil sessenta e dois reais e vinte e cinco centavos).  data 
da assinatura 31 de março de 2022.

Protocolo: 782123
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iedi - iNstitUto edUcacioNaL iMPerador 
credenciado pelo o Processo de autorização Nº 275/2019 - cEE/Pa - ensino 
Médio na Modalidade educação de Jovens e adultos a distância, código 
do iNEP Nº 15163512. No uso de suas atribuições declara regularizada a vida 
escolar dos alunos concluintes do ensino Médio, eJa do ano de 2022:
adailson Henrique dias; adeildo fernandes de Melo; ademir oliveira de fi-
gueiredo; adriene amaro costa; amanda vieira ribeiro; andré aparecido si-
queira filho; andréia alves de oliveira; andreiza de oliveira; antonia valcicléia 
oliveira dela róvere; Bruna de oliveira souza; Bruno da silva de freitas; 
Bruno Gonçalves souza; Bruno Henrique Gomes araujo; calebe Gomes de 
Brito; carlos alberto Gardini; carlos Goreti Galhadi; carlos Henrique sousa 
da silva; carlos roberto franzini; cicero vieira da silva; cleber vieira Urbano; 
diego alves Pires; Eduardo rafael Grespan; Elias Barbosa Xavier de Paula; 
Eliomar silva da cruz; Elisson dias lisboa; Erasmo Monteiro dos santos Neto; 
Erica Jennifer da silva costa; fabio ferreira freitas; fábio teixeira rabi; fer-
nando assis Martinho Júnior; filipe Bispo cerqueira; franciele ferreira lima; 
Gabriela Barbosa; Gabriela cristina santos correa rosa; Gustavo otto costa 
schultes Pereira; Harlley agripino vieira da silva; Helison de lellis domin-
gues; Henrique ivan santos frança; inês raimanuna; itala Marcia Martins dos 
santos; ivon Nunes da silva; Jaine Pimentel da silva; James Matias de lima; 
Jardel Souza Moreira de Barros; Jefferson Borge Calixto dos Santos; Jessica 
Gomes dos santos; João Batista da fonseca Júnior; João Batista de sousa 
Meireles; João Paulo Serafim de Souza; Jonas Ferreira Santarem Cardoso; 
José aparecido rossini; Jose lopes de oliveira; Juciney Macêdo de souza; 
Juliana vitória ribeiro dos santos; Junior de Paula Justino; Kauan demuner 
Elisiário; Kauane franciele Machado; Kerlyany ferreira da silva vaz; laíse 
santos silva; leandro Henrique Barbosa; leandro Junior cal; letícia Peixoto 
figueiredo Barbosa; lucas coelho alves; lucas de lima; lucas soares rodri-
gues; luciane dos anjos dutra; luciano frias fernandes; luiz carlos duranti; 
Marcelo Maia tedesco; Marcia Bussula de almeida; Marcio cardoso Muraca; 
Maria angela villa silva; Maria claudineia Pereira Proença Barbosa; Maria das 
Graças santos souza; Maria fernanda de almeida Pereira; Maria Petrúcia de 
souza santos; Marilda colares de souza; Matheus souza dos santos lobo; 
Matias dos santos silva; Milton antonio Gonçalves da silva; Mirces cristina de 
souza; Mirelle lopes de oliveira; Monique vanessa de albuquerque; Natália 
Braga alves; Nayla cavalcante Nagawo de sobra; Patricia rodrigues Gomes; 
Paulo Henrique satana Ponciano da silva; Pedro Henrique Jin; Pedro Henri-
que ramos Garcia; Poliana Kele do carmo Gomes calazans; Priscila alves 
da silva; rafael ribeiro de abreu; renato alves de oliveira; richard ferreira 
Gropo; roberta Pereira de lima; robson duarte da silva; rosângela santos; 
rose Kelly araujo rocha; rosinéa Martins da silva; samuel celestino de Pau-
la; sara regina santos silva; sérgia Moreira dos santos; simone aparecida 
silva lessa; thiago da silva carvalho; valdirene aparecida de lima; viviane 
Picasso; Webster Junior conceição da silva; Wesley Moreira de souza; William 
Marcelo irpelli; Wladimir Martins Barbosa.

Protocolo: 782124

“a ceMaL - coMÉrcio ecoLÓGico de Madeiras Ltda 
torna público que recebeu da sEMas /Pa - secretaria de estado de Meio 
ambiente e sustentabilidade a lar Nº 13712/2021 com validade até o dia 
15/10/2024”.

Protocolo: 782125

sesi e o seNai - dePartaMeNto reGioNaL do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo - retiFicado

aViso de LicitaÇÃo - coM iNVersÃo de ProcediMeNto
coNcorrÊNcia Nº 009/2022 coM reGistro de PreÇos (srP)

o sEsi e o sENai - dEPartaMENto rEGioNal do Pará, através da comis-
são central de licitação, torna público para conhecimento dos interessados 
que realizará licitação, conforme abaixo:
oBJeto: aquisição de licença de software da Microsoft, para uso de seus 
produtos junto ao sistema fiEPa, e contratação de serviços de treinamento, 
conforme edital e anexo i.
aBertUra: 25 de abril de 2022.
LOCAL DA ABERTURA: Tv. Quintino Bocaiúva, n° 1588 - bairro de Na-
zaré/Belém do Pará.
HorÁrio da aBertUra: 10:00 Horas (Horário Local).
O edital retificado poderá ser retirado no endereço, acima citado, em horário 
comercial e ainda solicitado pelo e-mail: licitacao@sesipa.org.br e no site da 
fiEPa - http://fiepa.org.br/.

Belém (Pa), 07 de abril de 2022.
NeiLtoN carNeiro do NasciMeNto

coordenador / Pregoeiro.
comissão central de licitação do sEsi E sENai

Protocolo: 782142

sitio esPeraNÇa
localizada na rodovia Pa 263, vicinal 4 bocas, gleba Moju, lote 122, proprie-
tário JosiEl riBEiro dos saNtos, cPf 950.133.692-15 e rG 5441021 ssP/
Pa, torna público que requereu junta a sEMasa/Breu Branco, licenciamento 
de atividade rural - lar para atividade de Bovinocultura.

Protocolo: 782138

a empresa MoUra & PiMeNta Ltda 
cNPJ: 83.341.784/0001-49 

torna publico que requereu da secretaria Municipal de Meio ambiente - sEM-
Ma de santana do araguaia/Pa  a licença de instalação - li para a atividade 
de comércio varejista de combustível para veículos automotores em santana 
do araguaia/Pa.

Protocolo: 782139

editaL coNtrataÇÃo de serViÇos de NUtriÇÃo 
e aLiMeNtaÇÃo HosPitaLar - PrÓ-saÚde/HMUe

PrÓ-saÚdE associaÇÃo BENEficENtE dE assistÊNcia social E HosPi-
talar - HosPital MEtroPolitaNo dE UrGÊNcia E EMErGÊNcia - aNa-
NiNdEUa-Pa, cNPJ: 24232886013498, abre procedimento de contratação do 
objeto: 0042_0322 - Pa-HMUE - s - Esc - serviço Nutricional e fornecimento 
de refeições e dietas. Prazo para recebimento das propostas: de 07/04/2022 
a 13/04/2022. Para mais informações, acesse: contratacoes@prosaude.org.br.

Protocolo: 782140

eQUatoriaL ParÁ distriBUidora de eNerGia s/a
LiceNÇa aMBieNtaL

coMUNicado
a Equatorial Pará distribuidora de Energia s/a, cNPJ: 04.895.728/0001-80, 
torna público que requereu da secretaria Municipal de Meio ambiente de Mo-
cajuba - sEMMa, as licenças: Prévia e de instalação (lP e li), e a autorização 
para supressão de vegetação (asv) para a construção das redes de distribui-
ção de Energia elétrica, 34,5 Kv para atender a comunidades: Pa 151 Maria 
rosilene fernandes carvalho / rM Guariba, rosemary cabral da cruz / rM 
igarapé do Meio, Paulo ronaldo Monteiro vieira no município de Mocajuba no 
Estado do Pará.

Protocolo: 782132

a PaGrisa ParÁ PastoriL e aGrÍcoLa s/a
cNPJ 05.459.177/0001-74 

torna público que solicitou da sEMas/Pa a licença de operação para ativida-
de de silos para grãos/cereais com beneficiamento sob processo administrati-
vo nº 1857/2022, Ulianópolis, Pará.

Protocolo: 782133

aViso de sUsPeNsÃo
toMada de PreÇos Nº 001/2022-FMs  

Proc. adMiNistratiVo Nº 00302004/22 
Proc. LicitatÓrio Nº 2/2022-230201

o Município de dom eliseu, por intermédio da Presidente da cPl, torna pú-
blico, para conhecimento dos interessados na licitação modalidade tomada de 
Preços nº 001/2022-fMs, Processo licitatório nº 2/2022-230201., Processo 
administrativo Nº 00302004/22/ com o objeto: “obtenção de Proposta mais 
vantajosa para a administração, relativa à contratação de pessoa jurídica, 
para execução indireta, por meio de empreitada global de mão de obra para 
realizar a aMPliaÇÃo do PrÉdio da sEcrEtaria MUNiciPal dE saÚdE, 
localizado na rua ceará, s/n, centro no Município de dom Eliseu/Pa, confor-
me Projetos, Memoriais descritivos e Planilhas orçamentárias, neste municí-
pio, e de acordo com o presente Edital e seus anexos”. a sUsPENsÃo “siNE 
DIE” da mesma, Justificativa: A presente suspensão justifica-se pela refor-
mulação do projeto básico alterando a composição da ampliação nos quesitos 
ferragens para as vigas e pilares como todo o revestimento cerâmico da obra, 
visto que não foram inseridas no orçamento originário assim então alterando 
completamente o valor do novo projeto. a licitação após a reformulação do 
projeto e confecção de novo edital será publicada pelos mesmos meios origi-
nários. a Nova data de abertura da tomada de Preços será informada aos par-
ticipantes via e-mail, sendo o observado o prazo legal para a nova abertura. 
Ressalta-se que o edital e projetos retificado serão disponibilizados interessa-
dos nos endereços eletrônico: https://domeliseu.pa.gov.br/ e  https://www.
tcm.pa.gov.br/portaldojurisdicionado/sistema/geo-obras ou no departamento 
de licitações da prefeitura municipal, localizado no mesmo endereço acima 
referido, informações e esclarecimentos via e-mail - licitadom@gmail.com, 
a partir da publicação deste aviso, no horário de expediente das 08:00hs às 
13:00hs. dom Eliseu, 06 de abril de 2022.

Verônica silva da costa
Presidente da cPl

Protocolo: 782134

eQUatoriaL ParÁ distriBUidora de eNerGia s.a.
LiceNÇa aMBieNtaL

coMUNicado
a Equatorial Pará distribuidora de Energia s. a, torna público que requereu da 
secretaria Estadual de Meio ambiente e sustentabilidade - sEMas, a licença 
Prévia, licença de instalação e autorizações para a rede de distribuição rural 
- Pa 140_Quiteria / Porto da Balsa,  com tensão nominal 34,5 kv - localizada 
no Município de inhangapi, no Estado do Pará.

Protocolo: 782127

eQUatoriaL ParÁ distriBUidora de eNerGia s.a.
LiceNÇa aMBieNtaL

coMUNicado
a Equatorial Pará distribuidora de Energia s.a., torna público que requereu da se-
cretaria Estadual de Meio ambiente e sustentabilidade - sEMas, a licença Prévia, 
licença de instalação e autorizações para a rede de distribuição rural ramal da 
rocinha / sítio dois amigos / vila rocinha / Pedro rossi Neto, com tensão nominal 
34,5 kv - localizada no Município de inhangapi, no Estado do Pará.

Protocolo: 782129
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