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eXecUtiVo
.

GaBiNete do GoVerNador

.

Lei n° 9.525, de 12 de aBriL de 2022
altera a lei Estadual n° 7.570, de 22 de novembro de 2011, para criar a 
diretoria de feiras e Mercados na estrutura da Secretaria de Estado de 
desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (SEdEME).
a aSSEMBlEia lEGiSlativa do EStado do Pará, estatui e eu sanciono 
a seguinte lei:
art. 1° a lei Estadual n° 7.570, de 22 de novembro de 2011, passa a 
vigorar com a seguinte redação:
“art. 2° .........................................................
......................................................................
XXVI - incentivar a formalização e a qualificação dos profissionais que 
realizam a venda de produtos agrícolas regionais em feiras e mercados do 
Estado do Pará; e 
XXvii - coordenar a articulação institucional entre o Estado do Pará e os 
Municípios nele situados, bem como outros entes públicos e privados, 
visando ao desenvolvimento econômico das feiras e mercados do Estado 
do Pará.
......................................................................
caPÍtULo iV
....................................
seção Xii
da diretoria de Feiras e Mercados
art. 13-B. a diretoria de feiras e Mercados, diretamente subordinada ao 
Secretário adjunto de desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia, 
compete:
i - implementar, coordenar e incentivar a atividade das feiras e mercados 
do Estado do Pará, através de instrumentos que possibilitem políticas 
públicas voltadas ao desenvolvimento da comercialização de produtos 
regionais em vias e logradouros públicos;
II - promover a formalização e qualificação dos profissionais e realizar 
a articulação institucional entre o Estado do Pará e os Municípios nele 
situados, bem como outros entes públicos e privados; e
iii - coordenar, promover e estudar ações voltadas à melhoria 
da infraestrutura de feiras e mercados públicos, que promovam o 
desenvolvimento econômico de investimentos sustentáveis no Estado do 
Pará.”
art. 2° ficam criados no quadro de cargos de provimento em comissão da 
Secretaria de Estado de desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia 
(SEdEME):
i - 1 (um) cargo de diretor de feiras e Mercados, padrão GEP-daS-011.5; 
ii - 2 (dois) cargos de coordenador, padrão GEP-daS-011.4; 
iii - 2 (dois) cargos de assessor, padrão GEP-daS-012.4; e 
iv - 1 (um) cargo de Secretário de diretoria, padrão GEP-daS-011.1.
art. 3° o anexo iii da lei Estadual n° 7.570 de 2011, passa a vigorar com 
a redação do anexo Único desta lei.
art. 4° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GovErNo, 12 de abril de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

aNeXo ÚNico 
QUadro de carGos de ProViMeNto eM coMissÃo

deNoMiNaÇÃo cÓdiGo/PadrÃo Qtd.

Secretário de Estado de desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia * 1

Secretário adjunto de Gestão administrativa * 1

Secretário adjunto de desenvolvimento Econômico, Mineração e 
Energia * 1

diretor de Energia GEP-daS-011.5 1

diretor de Geologia, Mineração e transformação Mineral GEP-daS-011.5 1

diretor de desenvolvimento da indústria, do comércio e de 
Serviços GEP-daS-011.5 1

diretor de Projetos Estratégicos GEP-daS-011.5 1

diretor de administração e finanças GEP-daS-011.5 1

diretor de feiras e Mercados GEP-daS-011.5 1

assessor de incentivo à Produção GEP-daS-011.5 1

diretor de concessões GEP-daS-011.5 1

coordenador de Gestão de recursos Energéticos GEP-daS-011.4 1

coordenador de Projetos Estratégicos de Energia GEP-daS-011.4 1

coordenador do Núcleo de comunicação GEP-daS-011.4 1

coordenador de Projetos Estruturantes GEP-daS-011.4 4

coordenador do Núcleo de Planejamento Estratégico GEP-daS-011.4 1

chefe de Gabinete GEP-daS-011.4 1

coordenador de Núcleo do controle interno GEP-daS-011.4 1

coordenador do Núcleo de informática GEP-daS-011.4 1

coordenador da consultoria Jurídica GEP-daS-011.4 1

coordenador GEP-daS-011.4 19

assessor ii GEP-daS-012.4 5

assessor i GEP-daS-012.3 2

Gerente GEP-daS-011.3 14

Secretário de Gabinete GEP-daS-011.2 3

Secretário de diretoria GEP-daS-011.1 7

Secretário operacional GEP-daS-011.5 1

assessor GEP-daS-012.4 3

assessor GEP-daS-012.3 5

assessor GEP-daS-012.2 1

total 83

Protocolo: 784881

d e c r e t o Nº 2289, de 12 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$ 559.560,00 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no 
orçamento vigente.
o GovErNador do EStado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso v, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos 
da constituição Estadual, combinando com o art. 6º, inciso 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$ 559.560,00 (Quinhentos e cinquenta 
e Nove Mil, Quinhentos e Sessenta reais), para atender à programação 
abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

141012060814918715 - SEdaP 0306 449052 540.601,49
141012060814918715 - SEdaP 6301 449052 18.958,51

total 559.560,00

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, 12 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 2290, de 12 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$ 12.017.730,34 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
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dEcrEta:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor 
do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual a seguir especificado(s), 
o crédito suplementar no valor de r$ 12.017.730,34 (doze Milhões, 
dezessete Mil, Setecentos e trinta reais e trinta e Quatro centavos), para 
atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

071011545114897645 - SEdoP 0101 444042 8.718.027,67
151011339115037590 - SEcUlt 0101 449052 1.000.000,00
151011339115037590 - SEcUlt 0301 445041 336.286,20

311020618215028828 - Enc. cBM 0101 339030 1.000.000,00
362011412212974668 - fundação ParáPaz 0101 339030 128.000,00
362011442215008815 - fundação ParáPaz 0301 339039 125.000,00

462021312815088887 - fcP 0101 339014 20.000,00
462021339215038841 - fcP 0301 339039 142.000,00

612011030215078879 - fund. Santa casa 0269 339030 400.000,00
901011030215078877 - fES 0103 445042 148.416,47

total 12.017.730,34

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

071011545115087556 - SEdoP 0101 444042 8.718.027,67
311020618215028827 - Enc. cBM 0101 339030 1.000.000,00

362011412212978338 - fundação ParáPaz 0101 339036 60.000,00
362011442215008815 - fundação ParáPaz 0101 339030 68.000,00

462021339215038841 - fcP 0101 339014 20.000,00
612011030215078288 - fund. Santa casa 0269 339030 400.000,00

691012369514988793 - SEtUr 0301 445085 603.286,20
901011012115078310 - fES 0103 449052 100.000,00
901011042215078362 - fES 0103 449052 48.416,47

911022884600008590 - Enc. SEPlad-Pl 0101 339039 1.000.000,00
total 12.017.730,34

art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GovErNo, 12 de abril de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

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

Protocolo: 784879

CASA CIVIL DA GOVERNADORIA

.

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato Nº. 16/2022-ccG/Pa
coNtrato Nº. 16/2022-ccG/Pa.
coNtrataNtE: caSa civil da GovErNadoria, inscrita no cNPJ sob o 
n°. 07.730.458/0001-45.
coNtratado: lUcilio da Silva carNEiro JUNior - ME, inscrita no 
cNPJ sob o n°. 10.499.947/0001-42.
oBJEto: contratação de empresa para fornecimento de gás butano lique-
feito de petróleo envasado, botijão de 13 kg (somente recarga), com en-
trega, visando atender as demandas da casa civil da Governadoria do 
Estado do Pará.
fUNdaMENto: art. 24, inciso ii da lei 8.666/93.
aSSiNatUra: 11/04/2022.
valor: r$ 14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais).
viGÊNcia: 11/04/2022 a 10/04/2023.
EXErcÍcio: 2022.
orÇaMENto:
Órgão: 11105; função: 04 – administração; Sub - função: 122 – adminis-
tração Geral; Programa: 1297 - Manutenção da Gestão; Projeto/atividade: 
8338; fonte: 0101; Natureza da despesa: 339030; ação: 213476.
ordENador
luciana Bitencourt Soares
Chefia Administrativa da Casa Civil da Governadoria.

Protocolo: 784477

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 572/2022-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GovErNaMENtaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela Portaria Nº 441/2022-ccG, de 
07/04/2022, publicado no doE nº 34.927, de 08/04/2022, e
coNSidEraNdo o processo nº 2022/432334, de 08/04/2022 ;
rESolvE:
i – coNcEdEr ao servidor JoSÉ Maria da coSta E cUNHa JUNior, ma-
trícula funcional nº35408/1, cPf 308.022.291-15, cargo auxiliar adminis-
trativo, lotado no Núcleo de representação do Governo do Estado do Pará 
no distrito federal, Suprimento de fundos no valor de r$ 1.550,00 (Hum 
mil, quinhentos e cinquenta reais), para atender despesas de pequeno vul-
to, no Núcleo de representação do Governo do Estado do Pará no distrito 
Federal , o qual deverá observar a classificação orçamentária abaixo:

Programa de trabalho Fonte de recurso Natureza da despesa Valor (r$)

0412212978314 0101 339030 1.550,00

ii – EStaBElEcEr o prazo para aplicação do Suprimento de fundos de até 
60 (sessenta) dias, contados a partir da emissão da ordem Bancária e para 
Prestação de contas, 15 (quinze) dias subsequentes ao término do prazo 
estabelecido para aplicação dos recursos.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa civil da GovErNadoria, 11 de abril de 2022.
lUciaNa BitENcoUrt SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 784499

diÁria
.

Portaria Nº 574/2022-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GovErNaMENtaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela Portaria Nº 441/2022-ccG, de 
07/04/2022, publicado no doE nº 34.927, de 08/04/2022, 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° 2022/433024, de 8 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 municí-
pio de iPiXUNa do Pará/Pa, no período de 08 a 10/04/2022.

servidora objetivo

lUiZ otavio PirES da PENHa, matrícula funcional nº 5424216/ 
3, cPf 10475788249, ocupante do cargo de assistente operacio-

nal ii, lotação na coordenadoria de transporte.

 
 

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

 

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 2.½ (duas e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa civil da GovErNadoria do EStado, 11 de abril de 2022.
lUciaNa BitENcoUrt SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 575/2022-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GovErNaMENtaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela Portaria Nº 441/2022-ccG, de 
07/04/2022, publicado no doE nº 34.927, de 08/04/2022, 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° 2022/435473, de 11 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 SaNta iZaBEl do Pará/Pa, no dia 11/04/2022.

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 ½ (meia) diária ao 
servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa civil da GovErNadoria do EStado, 11 de abril de 2022.
lUciaNa BitENcoUrt SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 576/2022-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GovErNaMENtaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela Portaria Nº 441/2022-ccG, de 
07/04/2022, publicado no doE nº 34.927, de 08/04/2022, 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° 2022/435053, de 11 de abril de 2022;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolvE:
i - autorizar a servidora abaixo relacionada a se deslocar para os municí-
pios de MaraPaNiM/ cUrUÇa/Pa, no dia 10/04/2022.
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servidor objetivo
Patriccia HEitMaNN ElErES, cPf 646.668.242-00, matrícula 

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

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

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes ½ (meia) diária a 
servidora acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa civil da GovErNadoria do EStado, 11 de abril de 2022.
lUciaNa BitENcoUrt SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 577/2022-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GovErNaMENtaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela Portaria Nº 441/2022-ccG, de 
07/04/2022, publicado no doE nº 34.927, de 08/04/2022, 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° 2022/435123, de 11 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 MaraPaNiM/ cUrUÇa/Pa, no dia 10/04/2022.

servidor objetivo
Silvio JoSE PaNtoJa fErNaNdES, cPf 319.678.092-91, matrí-
cula funcional nº 5275768/4, ocupante do cargo de assessor do 

cerimonial, lotado na diretoria de cerimonial.

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

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes ½ ( meia) diária ao 
servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa civil da GovErNadoria do EStado, 11 de abril de 2022.
lUciaNa BitENcoUrt SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 784529
Portaria Nº 578/2022-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° 2022/408292, de 5 de abril de 2022;
rESolvE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de Sao fEliX do XiNGU/Pa, no período de 06/04 a 09/04/2022.

servidor objetivo

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

comunicação ii, lotado na SEcoM.

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

município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 3.½ (três 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, 12 de abril de 2022.
lUciaNa BitENcoUrt SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 579/2022-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° 2022/435078, de 11 de abril 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 MaraPaNiM e cUrUÇa/Pa, no dia 10/04/2022.

servidor objetivo
SaMUEl carvalHo vEloSo, cPf 512.560.372-49, matrícula 
funcional nº 5947235/1, assistente operacional ii, lotado na 

diretoria de Gestão de logística.

dar apoio logístico a diretoria do cerimonial, nos 
referidos municípios.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes ½ (meia) diária ao 
servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa civil da GovErNadoria do EStado, 12 de abril de 2022.
lUciaNa BitENcoUrt SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 580/2022-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GovErNaMENtaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela Portaria Nº 441/2022-ccG, de 
07/04/2022, publicado no doE nº 34.927, de 08/04/2022, 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° 2022/435428, de 11 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 
SaNta iZaBEl/Pa, no dia 11/04/2022.

servidor objetivo

MaUro SErGio MEScoUto da Silva, cPf 179.699.132-53, 
matrícula funcional nº 5950873/2, ocupante do cargo de assessor 

administrativo iii, lotado na diretoria de Gestão de logística.

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

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes ½ (meia) diária ao 
servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa civil da GovErNadoria do EStado, 12 de abril de 2022.
lUciaNa BitENcoUrt SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 784836

.

.

CASA MILITAR DA GOVERNADORIA

.

eXtrato de Portaria Nº 290/2022 – di/cMG, 
de 12 de aBriL de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado. Município de origem: Belém/
Pa; destino: Salinópolis/Pa; Período: 14 a 17/04/2022; Quantidade de 
diárias: 4,0 (alimentação); Servidores: cEl QoPM osmar vieira da cos-
ta Júnior, Mf nº 34059150 e cB PM daniel oliveira de andrade, Mf nº 
57232576; ordenador: cEl QoPM luiz andré Menezes de Souza;

Protocolo: 784597
 eXtrato de Portaria Nº 291/2022 – di/cMG, 

de 12 de aBriL de 2022
objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo do 
Estado. Município de origem: Belém/Pa; destino: Salinópolis/Pa; Período: 
14 a 18/04/2022; Quantidade de diárias: 5,0 (alimentação) 4,0 (pousa-
da); Servidor: Wellison correa dos Santos, Mf nº 5197651/1; ordenador: 
cEl QoPM osmar vieira da costa Júnior;

Protocolo: 784599
 eXtrato de Portaria Nº 288/2022 – di/cMG, 

de 12 de aBriL de 2022
objetivo: com o intuito de desempenhar funções administrativas inerentes 
ao GovErno do Estado. Município de origem: Belém/Pa; destino: Marapa-
nim/Pa e curuçá/Pa; Período: 11 a 14/04/2022; Quantidade de diárias: 
4,0 (alimentação) 3,0 (pousada); Servidora: 2° SGt PM r/r Sandra re-
gina cardoso da Silva, Mf nº 05673704/4; ordenador: cEl QoPM osmar 
vieira da costa Júnior;

Protocolo: 784554
 eXtrato de Portaria Nº 289/2022 – di/cMG, 

de 12 de aBriL de 2022
objetivo: a serviço do Governo do Estado. Município de origem: Belém/
Pa; destino: Marapanim/Pa e curuçá/Pa; Período: 11 a 14/04/2022; Quan-
tidade de diárias: 4,0 (alimentação) 3,0 (pousada); servidor: 2° SGt PM 
Jayme Menezes da Silva de lima, Mf nº 5079187/3; ordenador: cEl 
QoPM osmar vieira da costa Júnior;

Protocolo: 784557

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 166/2022-PGe.G. Belém, 08 de abril de 2022.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais...
coNSidEraNdo os Processos administrativos Eletrônicos nº 2022/313264 
e nº 2022/360070 e 2022/376642;
rESolvE:
EXclUir, o Procurador do Estado Erotides Martins reis Neto, matrícula 
nº 5930949/1, da Portaria Nº 133/2022-PGE.G., do dia 17.03.2022, 
publicada no doE nº 34.897 do dia 18.03.2022.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUvEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 784233
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LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 167/2022-PGe.G.Belém, 12 de abril de 2022
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais...
coNSidEraNdo o disposto no art. 85 da lei 5.810/94, PaE 2022/441783 
e apresentação do laudo Médico da SEPlad nº 87632;
rESolvE:
coNcEdEr, 30 (trinta) dias de licença saúde à Servidora Maria de lourdes 
da conceição de almeida, identidade funcional nº 3155609/1, no período de 
28.01 a 26.02.2022, de acordo com o laudo médico nº 87632 da SEPlad.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUvEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 784435

.

.

AUDITORIA GERAL DO ESTADO

.

.

.

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato
Processo Nº 2021/190973
termo aditivo: 001
contrato: 003/2021-aGE
data da assinatura: 11/04/2022
vigência: 12/04/2022 a 11/04/2023
valor Global Estimado: r$ 11.992,80
Justificativa:
1. o presente termo aditivo tem por objeto:
1.1. a Prorrogação do Prazo de vigência;
1.2. o Preço.
contratado: t a M coMÉrcio dE PEÇaS E SErviÇoS dE rEfriGEraÇÃo ltda-EPP
cNPJ N°: 29.044.927/0001-05
Endereço: rua do fio, Quadra a, cEP: 67.200-000, Bairro: Novo Horizonte 
2, Marituba/Pa
orçamento:
Programa: 04122129784090000
fonte: 0101000000
Natureza da despesa: 339039
Plano interno: 4200008409c
fiscal do contrato: filipe José Gianino Monteiro, Matrícula Nº 5946619/1, 
lotado na assessoria técnica;
Substituto do fiscal do contrato: Silvio rogério Baganha da Silva, Matrícula 
Nº 51855744/4, lotado na assessoria técnica.
ordenador: andréa do Nascimento Pinto.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
JoSÉ rUBENS BarrEiroS lEÃo
auditor-Geral do Estado

Protocolo: 784582

FÉrias
.

Portaria aGe Nº 034/2022-GaB, de 11 de abril de 2022.
o aUditor adJUNto, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
Portaria aGE Nº 226/2020-GaB, de 13/07/2020, e considerando o proces-
so nº 2022/433009.
rESolvE:
coNcEdEr 15 (quinze) dias de férias regulamentares ao servidor rogério 
luiz arruda de figueiredo, matrícula nº 57196324/1, ocupante do cargo 
de auditor de finanças e controle, lotado na auditoria Geral do Estado, no 
período de 18/04/2022 a 02/05/2022, referente ao período aquisitivo de 
07/05/2020 a 06/05/2021.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
fraNNEY carvalHo dE olivEira
auditor-adjunto

Protocolo: 784490

oUtras MatÉrias
.

eXtrato terMo de rescisÃo de coNtrato adMiNistratiVo
Processo: 2019/11295
contrato: 008/2019-aGE
data da assinatura: 07/04/2022
Justificativa:
Este termo de rescisão contratual motiva-se pela necessidade do processo 
de transferência das instalações da aGE-Pa para novo imóvel, com possi-
bilidade de comportar os novos servidores públicos que ingressarão neste 
Órgão, oriundos do concurso Público c-212, conforme Edital Nº 01/SE-
Plad/aGE, de 13 de setembro de 2021.

contratado: Maria ElENa dE MoraES raMoS, menor de 18 anos, cPf Nº 
016.145.652-95, representada por sua Genitora lUZia MoraES BarBo-
Sa, cPf Nº 760.402.832-20
Endereço: av. Senador lemos, 597, Edifício lilás, apartamento 1602, Bair-
ro: Umarizal, cEP: 66050-000, Belém/Pa.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
JoSÉ rUBENS BarrEiroS lEÃo
auditor-Geral do Estado

Protocolo: 784577
eXtrato terMo de rescisÃo de coNtrato adMiNistratiVo
Processo: 2019/11295
contrato: 009/2019-aGE
data da assinatura: 07/04/2022
Justificativa:
Este termo de rescisão contratual motiva-se pela necessidade do processo 
de transferência das instalações da aGE-Pa para novo imóvel, com possi-
bilidade de comportar os novos servidores públicos que ingressarão neste 
Órgão, oriundos do concurso Público c-212, conforme Edital Nº 01/SE-
Plad/aGE, de 13 de setembro de 2021.
contratado: J B dE S raMoS EirEli
cNPJ Nº 07.934.428/0001-50
Endereço: av. conselheiro furtado, 2879, andar 3, Sala a, Bairro: crema-
ção, cEP: 66063-060, Belém/Pa.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
JoSÉ rUBENS BarrEiroS lEÃo
auditor-Geral do Estado

Protocolo: 784571
.

FUNDAÇÃO PARÁPAZ

.

diÁria
.

Portaria Nº 073 de 12 de aBriL de 2022
o PrESidENtE da fUNdaÇÃo ParáPaZ, no uso das atribuições legais, 
que lhe são conferidas pelo decreto publicado no doE Nº. 34.490, de 12 
de fevereiro de 2021, em observância aos termos da lei nº 8.097 de 01 
de janeiro de 2015.
coNSidEraNdo o art.145 da lei 5.810, de 24 de janeiro de 1994, e seus 
parágrafos c/c o disposto no decreto 2.819 de 06/09/94.
rESolvE:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, ½ (meia) diária para 
cada servidor listado abaixo, que viajaram para realização da entrega dos 
documentos expedidos na ação cidadania no município de capitão Poço/
Pa, no dia 12 de abril de 2022.

serVidor MatrÍcULa
anderson luiz de Souza castro 5949112/1

vanessa da Silva Moura 5946662/1

rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErto HENriQUE tEiXEira dE BarroS
Presidente
fundação ParáPaZ

Protocolo: 784218

secretaria de estado
de PLaNeJaMeNto
e adMiNistraÇÃo

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 305/2022-daF/sePLad, de 12 de aBriL de 2022.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela Portaria Nº 1.667/2021 – ccG, de 10 
de novembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro 
de 2021 e as delegadas pela Portaria Nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de 
dezembro de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
coNSidEraNdo, o que dispõe o art. 81 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/124177 e, ainda, o laudo 
Médico nº. 88394,
r E S o l v E:
forMaliZar a concessão de 10 (dez) dias de licença para tratamento 
de Saúde à servidora MariStEla alMEida dE SoUZa, id. funcional nº. 
5117402/1, ocupante do cargo de assistente administrativo, lotada na co-
ordenadoria de Gestão de Pessoas, no período de 19/01/2022 a 28/01/2022.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrEtaria dE EStado dE PlaNEJaMENto E adMiNiStraÇÃo, 12 dE 
aBril dE 2022.
iriS alvES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 784759



8  diário oficial Nº 34.932 Quarta-feira, 13 DE ABRIL DE 2022

Portaria Nº 306/2022-daF/sePLad, de 12 de aBriL de 2022.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela Portaria Nº 1.667/2021 – ccG, de 10 de 
novembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 2021 e as 
delegadas pela Portaria Nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de dezembro de 2019, 
publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
coNSidEraNdo, o que dispõe o art. 81 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/126142 e, ainda, o laudo 
Médico nº. 88662,
r E S o l v E:
forMaliZar a concessão de 10 (dez) dias de licença para tratamen-
to de Saúde ao servidor Joao GUilHErME dE liMa, id. funcional nº. 
3219330/1, ocupante do cargo de Pedagogo, lotado na coordenadoria de 
Gestão de Pessoas, no período de 17/01/2022 a 26/01/2022.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrEtaria dE EStado dE PlaNEJaMENto E adMiNiStraÇÃo, 12 dE 
aBril dE 2022.
iriS alvES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 784764
Portaria Nº 0309/2022-daF/sePLad, de 12 de aBriL de 2022.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela Portaria Nº 1.667/2021 – ccG, de 10 de 
novembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 2021 
e as delegadas pela Portaria Nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de dezembro 
de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
coNSidEraNdo, o que dispõe o art. 81 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/441944 e, ainda, o ates-
tado Médico 14/03/2022,
r E S o l v E:
forMaliZar a concessão de 15 (quinze) dias de licença para tratamento de 
Saúde a servidora MoNica MENdoNca Paiva aNtoNio JoSE, id. funcional 
nº. 5953675/1, ocupante do cargo de coordenador, lotada na coordenadoria 
de recursos voluntários, no período de 14/03/2022 a 28/03/2022.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrEtaria dE EStado dE PlaNEJaMENto E adMiNiStraÇÃo, 12 dE 
aBril dE 2022.
iriS alvES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 784773

desiGNar serVidor
.

Portaria N°. 0304/2022-daF/sePLad, de 11 de aBriL de 2022
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela Portaria Nº 1.667/2021 – ccG, de 10 de 
novembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 2021 
e as delegadas pela Portaria Nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de dezembro 
de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
coNSidEraNdo o art. 1º do decreto nº 855 de 24 de junho de 2020,
coNSidEraNdo o Processo n°2022/430763,
r E S o l v E:
forMaliZar a designação da servidora vErENa fEitoSa Bitar vaScoN-
cEloS, id. funcional nº. 5917038/2, ocupante do cargo de assessor téc-
nico ii, para responder pela diretoria de Gestão de logística, a contar de 
07 de abril de 2022, até ulterior deliberação.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrEtaria dE EStado dE PlaNEJaMENto E adMiNiStraÇÃo, 11 dE 
aBril dE 2022.
iriS alvES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 784267

coNtrato

coNtrato Nº 13/2022 – sePLad/daF
PartES: SEcrEtaria dE EStado dE PlaNEJaMENto E adMiNiStra-
ÇÃo - SEPlad, inscrita no cNPJ/Mf 35.747.782/0001-01, com sede na 
trav. do chaco, nº 2350, bairro Marco. cEP: 66093-543, Belém/Pa, e a 
empresa rcN coMÉrcio E SErviÇoS ltda, inscrita no cNPJ/Mf sob nº 
02.055.122/0001-00, empresa estabelecida na trav. Primeiro de Março, nº 
239, loja 06, bairro campina. cEP: 66.015- 051, Belém/Pa.
oBJEto: contratação de pessoa jurídica especializada no fornecimento de 
Material de Expediente, para atender em todo território estadual, os órgãos 
e entidades do Poder Executivo do Estado do Pará, conforme especificações 
e quantitativos estabelecidos no termo de referência, anexo ao Edital da 
ata de registro de Preços relativa ao Pregão Eletrônico SEPlad/dGl/SrP 
Nº 011/2021, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, indepen-
dentemente de transcrição.

dotaÇÃo orÇaMENtária:
Uo: 91101
Programa de trabalho: 04.122.1297.8338 – operacionalização das ações 
administrativas
Elemento de despesa: 33.90.30 – Material de consumo
fonte: 0101006356
origem dos recursos: tesouro Estadual

iteM descriÇÃo QUNt/ UNd. PreÇo MÉdio UNit. VaLor totaL

1

carimbo automático, material corpo 
acrílico, material base resina, 38 x 14 mm, 

tipo automático, formato retangular, ca-
racterísticas adicionais: retrátil com mola e 
borracha a base de polímero, confeccionada 

de acordo com a especificação do órgão, 
acompanha fita dupla face para aderência 

no aparelho.

200 13,00 2.600,00

2

carimbo automático, material corpo 
acrílico, material base resina, 47 x 18 mm, 

tipo automático, formato retangular, ca-
racterísticas adicionais: retrátil com mola e 
borracha a base de polímero, confeccionada 

de acordo com a especificação do órgão, 
acompanha fita dupla face para aderência 

no aparelho.

100 14,00 1.400,00

total GEral r$ 4.000,00

valor do coNtrato: r$ 4.000,00 (quatro mil reais)
viGÊNcia: a partir de 13/04/2022 a 12/04/2023, período de 12 (doze) 
meses, prorrogável na forma do art.57, §1º da lei nº. 8.666/93.
data dE aSSiNatUra: 08/04/2022
ordENador dE dESPESaS: ivaldo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração/SEPlad

Protocolo: 784364

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 02/2022 – sePLad/daF
Partes: o EStado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, por 
intermédio da SEcrEtaria dE EStado dE PlaNEJaMENto E adMiNiS-
traÇÃo – SEPlad, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 35.747.782/0001-01, e 
a iMPrENSa oficial do EStado - ioEPa, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 
04.835.476/0001-01.
objeto: a presente contratação tem por objeto a contratação de empresa 
especializada nos serviços de impressão e acabamento gráfico de revista 
institucional do relatório de avaliação do PPa 2021.
Justificativa: A presente contratação justifica-se pelo nexo efetivo entre 
o inciso viii, do art. 24 da lei nº 8.666/93, com base no Processo nº 
2022/307791 e Nota de Empenho, a natureza da iMPrENSa oficial do 
EStado - ioEPa, e o objeto contratado.
fundamento legal: a presente contratação decorre da dispensa de licita-
ção nº 02/2022 – SEPlad/daf, com fundamento no inciso viii, do art. 24, 
da lei federal 8.666/93.
valor Global: r$ 2.100,00 (dois mil e cem reais).
recursos orçamentários:
Uo: 91101
Programa de trabalho: 04.121.1508.8892 – Elaboração dos instrumentos 
de Planejamento
Natureza de despesa: 33.90.39 – outros Serviços de terceiros – Pessoa 
Jurídica
fonte: 0101000000 - tesouro Estadual
data de assinatura: 08 de abril de 2022
ordenador de despesas: ivaldo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 784424

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de ratiFicaÇÃo de disPeNsa Nº. 02/2022 sePLad/daF
Considerando as justificativas apresentadas e com fundamento no inciso 
viii, do art. 24 da lei nº 8.666/1993 e levando-se em consideração os ter-
mos da Manifestação Jurídica nº 143/2022 – cJUr/SEPlad e do despacho 
– cJUr/SEPlad, constante do Processo nº 2022/307791, por exigência do 
art. 38, inciso VI, do mesmo diploma legal, resolvo ratificar o Termo de 
dispensa de licitação nº 02/2022 – SEPlad/daf.
Belém-Pa, 08 de abril de 2022
ivaldo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 784425
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FÉrias
.

Portaria Nº 310/2022-daF/sePLad, de 12 de aBriL de 2022.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela Portaria Nº 1.667/2021 – ccG, de 10 de 
novembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 2021 
e as delegadas pela Portaria Nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de dezembro 
de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
coNSidEraNdo, o que dispõe os arts. 74 a 76 da lei n° 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994,
coNSidEraNdo, o decreto nº 1.462 de 12/04/2021, Publicado no doE nº 
34.550 de 13/04/2021.
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo: 2022/443774 de 
12/04/2022.
rESolvE:
coNcEdEr 16 (dezesseis) dias de férias regulamentares à servidora MYr-
Na cUNHa aZEvEdo id. funcional 5924378/2, ocupante do cargo de Se-
cretário de Unidade, lo tada na coordenadoria de apoio a Estação cidadania 
– caEc/SEPlad, no período de 16 de maio de 2022 a 31 de maio de 2022, 
referente ao período aquisitivo de 03 de março de 2021 a 02 de março de 
2022.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrEtaria dE EStado dE PlaNEJaMENto E adMiNiStraÇÃo, 12 dE 
aBril dE 2022.
ÍriS alvES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 784591
Portaria Nº 303/2022-daF/sePLad, de 11 de aBriL de 2022.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais que 
lhe foram conferidas pela Portaria Nº 1.667/2021 – ccG, de 10 de novem-
bro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 2021 e as 
delegadas pela Portaria Nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de dezembro de 
2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
considerando o que dispõe os arts. 74 a 76 da lei n° 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994,
rESolvE:
coNcEdEr 30 (trinta) dias de férias regulamentares aos servidores desta 
Secretaria, conforme quadro abaixo.

Matrícula servidor Período 
aquisitivo Período concessivo

28029/1 aNa lUcia fraZÃo GraciNdo 2020/2021 16/05/2022 a 14/06/2022

5843901/6 aNa Maria coSta PENalBEr 2021/2022 26/05/2022 a 24/06/2022

2015285/1 aNtÔNio carloS aMador PaNtoJa 2021/2022 02/05/2022 a 31/05/2022

57175674/2 carloS aNdrE rESQUE SaNtoS 2020/2021 02/05/2022 a 31/05/2022

5138205/1 carloS JorGE dE Brito alvES 2020/2021 02/05/2022 a 31/05/2022

3225224/2 dilcE dEBora dE olivEira 2021/2022 16/05/2022 a 14/06/2022

3250717/1 EdilENE Maria PESSoa dE olivEira 2021/2022 02/05/2022 a 31/05/2022

54195802/1 EliZaNEtE da Silva vitErBiNo 2020/2021 02/05/2022 a 31/05/2022

305448/1 fErNaNdo aUGUSto altiEri Silva 2021/2022 16/05/2022 a 14/06/2022

57189792/1 GilBErto liMa daMaScENo 2019/2020 12/05/2022 a 10/06/2022

57176519/1 HEloiNa aGria da lUZ raMoS 2021/2022 30/05/2022 a 28/06/2022

3158071/1 Hilario riBEiro NoroNHa 2021/2022 02/05/2022 a 31/05/2022

57212616/1 iJaNil SardiNHa JUNior 2021/2022 02/05/2022 a 31/05/2022

1023/1 JorGE aMErico Silva PErEira 2020/2021 02/05/2022 a 31/05/2022

26387/1 JoSE fEliPE loUrENÇo carNEiro 2021/2022 16/05/2022 a 14/06/2022

5486343/3 JUlio cEZar BarroS BorBa 2021/2021 02/05/2022 a 31/05/2022

27677/1 lEocadia Maria NoGUEira dE olivEira 2021/2022 02/05/2022 a 31/05/2022

1228/1 lUiZ SErGio da Silva liSto 2021/2021 02/05/2022 a 31/05/2022

28959/1 Maria HElENa SaNtoS SoUZa 2021/2022 16/05/2022 a 14/06/2022

5946533/1 NaZarÉ do Socorro doS SaNtoS 2021/2022 02/05/2022 a 31/05/2022

27030/1 NEY cHavES dE olivEira 2019/2020 02/05/2022 a 31/05/2022

2011/1 odivaN SaldaNHa aSSUNÇÃo 2021/2022 02/05/2022 a 31/05/2022

3255506/1 oliNda KoGa tEiXEira 2021/2022 02/05/2022 a 31/05/2022

2062/2 otiaN JoSE MoraiS NEto 2021/2022 09/05/2022 a 07/06/2022

5724074/5 PaUla fraSSiNEtti GoNÇalvES caMPEllo 2021/2022 02/05/2022 a 31/05/2022

rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrEtaria dE EStado dE PlaNEJaMENto E adMiNiStraÇÃo, 11 dE 
aBril dE 2022.
ÍriS alvES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 784399

Portaria Nº 307/2022-daF/sePLad, de 12 de aBriL de 2022.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais que 
lhe foram conferidas pela Portaria Nº 1.667/2021 – ccG, de 10 de novem-
bro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 2021 e as 
delegadas pela Portaria Nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de dezembro de 
2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
coNSidEraNdo, o que dispõe os arts. 74 a 76 da lei n° 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994,
coNSidEraNdo, o decreto nº 1.462 de 12/04/2021, Publicado no doE nº 
34.550 de 13/04/2021.
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo: 2022/430274 de 
08/04/2022.
rESolvE:
coNcEdEr 18 (dezoito) dias de férias regulamentares à servidora livia 
GEorGia da cUNHa Nacif id. funcional 5945866/2, ocupante do cargo 
de assessor de análise Normativa, lo tada na consultoria Jurídica – cJUr/
SEPlad, no período de 30 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022, refe-
rente ao período aquisitivo de 01 de abril de 2021 a 31 de março de 2022.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrEtaria dE EStado dE PlaNEJaMENto E adMiNiStraÇÃo, 12 dE 
aBril dE 2022.
ÍriS alvES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças
Portaria Nº 308/2022-daF/sePLad, de 12 de aBriL de 2022.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais que 
lhe foram conferidas pela Portaria Nº 1.667/2021 – ccG, de 10 de novem-
bro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 2021 e as 
delegadas pela Portaria Nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de dezembro de 
2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
coNSidEraNdo, o que dispõe os arts. 74 a 76 da lei n° 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994,
coNSidEraNdo, o decreto nº 1.462 de 12/04/2021, Publicado no doE nº 
34.550 de 13/04/2021.
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo: 2022/430274 de 
08/04/2022.
rESolvE:
coNcEdEr 18 (dezoito) dias de férias regulamentares ao servidor tHia-
Go coUcEiro PitMaN MacHado id. funcional 5902511/1, ocupante do 
cargo de Procurador autárquico, lo tado na consultoria Jurídica – cJUr/
SEPlad, no período de 30 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022, refe-
rente ao período aquisitivo de 28 de setembro de 2020 a 27 de setembro 
de 2021.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrEtaria dE EStado dE PlaNEJaMENto E adMiNiStraÇÃo, 12 dE 
aBril dE 2022.
ÍriS alvES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 784286
GoVerNo do estado do ParÁ
a secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e adMiNistraÇÃo
secretaria de estado da FaZeNda
coNcUrso PÚBLico Para ProViMeNto de carGos de aUditor 
e FiscaL de receitas estadUais da secretaria de estado da 
FaZeNda 
coNcUrso PÚBLico c-213
editaL N.º 08/2022-sePLad/seFa, de 12 de aBriL de 2022.
a SEcrEtaria dE EStado dE PlaNEJaMENto E adMiNiStraÇÃo - SE-
Plad e a SEcrEtaria dE EStado da faZENda - SEfa, no uso de suas 
atribuições legais, torNaM PÚBlico o resultado Preliminar do concurso 
Público c-213 para provimento de vagas, e formação de cadastro de reser-
va, para os cargos de fiscal de receitas Estaduais – cat-f-02 e de auditor 
fiscal de receitas Estaduais – cat-af-01, das carreiras da administração 
tributária da SEcrEtaria dE EStado da faZENda - SEfa. 
1. A relação contendo a classificação e pontuações dos candidatos clas-
sificados às vagas ofertadas e dos candidatos aprovados que compõem o 
cadastro de reserva, está disponível no anexo deste edital. 
2. todos os candidatos participantes do concurso poderão consultar indi-
vidualmente suas pontuações e situação final, por meio de acesso do CPF 
e senha da inscrição, no portal da fadESP (https://portalfadesp.org.br).
3. a interposição de recursos, quanto ao resultado preliminar, será dispo-
nibilizada nos dias 14 e 18/04/2022, conforme os subitens 12.7 e 12.9 do 
edital de abertura. 
4. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 12 de abril de 2022.
ivaldo rENaldo dE PaUla lEdo 
Secretário de Estado de Planejamento e administração
rENÉ dE olivEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda
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aNeXo

carGo: 1 - FiscaL de receitas estadUais

D1 - Português
D2 - Matemática Financeira e Estatística
D3 - Administração e Ética na Gestão Pública
D4 - Direito (Administrativo, Civil e Penal)
D5 - Tecnologia da Informação
D6 - Direito Tributário
D7 - Legislação Tributária do Estado do Pará
D8 - Contabilidade Geral
D9 - Economia
D10 - Direito Constitucional

ordem inscrição Pcd Nome total c.Gerais c.espec, ido d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 d10 Nasc. situação

1 012644 GUilHErME MESSiatto 
da Silva 15,65 7,80 7,85 1,70 1,90 1,30 1,80 1,10 2,25 2,70 1,60 0,30 1,00 10/07/1996 Classificado

2 001673 lUiS fEliPE dE SoUZa 
corrEa 15,60 7,60 8,00 1,40 1,90 1,20 1,70 1,40 2,40 2,70 1,80 0,20 0,90 24/12/1990 Classificado

3 000125 GaBriEl cavalcaNti 
tEiXEira coElHo 15,35 7,10 8,25 1,40 1,90 1,00 1,70 1,10 2,55 2,70 1,50 0,40 1,10 27/04/1995 Classificado

4 024457 BrUNa tHiaGo da Silva 15,25 6,80 8,45 1,30 1,90 1,00 1,70 0,90 2,55 2,70 1,80 0,30 1,10 17/07/1994 Classificado

5 018494 Pcd ricardo WilliaM raMirEZ 
voJta 13,20 6,70 6,50 1,30 1,80 1,00 1,50 1,10 1,95 2,25 1,10 0,20 1,00 27/12/1972 Classificado

6 014298 filiPE PiNHo dE MEllo 15,25 7,50 7,75 1,60 1,90 1,20 1,40 1,40 2,40 2,55 1,30 0,40 1,10 24/04/1991 Classificado
7 007361 victor SoUZa rEBoUcaS 15,20 7,20 8,00 1,40 2,00 0,90 1,70 1,20 2,55 2,55 1,70 0,20 1,00 23/11/1992 Classificado

8 011123 MatHEUS MatoS PaSSoS 
liMa 15,20 7,30 7,90 1,50 1,90 1,00 1,80 1,10 2,40 2,40 1,80 0,30 1,00 10/12/1995 Classificado

9 028538 EStEvao fEliPE GaYa 15,15 7,70 7,45 1,80 2,00 1,10 1,40 1,40 2,55 2,10 1,70 0,30 0,80 20/07/1994 Classificado

10 002422 JUaN fEliPE fEliX 
corralES 15,05 7,60 7,45 1,50 2,00 1,30 1,80 1,00 1,95 2,70 1,60 0,20 1,00 10/08/1988 Classificado

11 017368 lEoNardo MENEZES 
PaSSariN 15,00 7,10 7,90 1,40 1,90 1,00 1,50 1,30 2,25 2,85 1,50 0,20 1,10 19/09/1991 cadastro reserva

12 006599 MatHEUS fErrEira 
GoNcalvES 14,95 7,60 7,35 1,70 2,00 1,30 1,40 1,20 2,25 2,40 1,20 0,30 1,20 15/06/1996 cadastro reserva

13 021287 rodriGo olivEira Bailao 14,90 6,70 8,20 1,30 1,80 1,00 1,60 1,00 2,40 2,70 1,70 0,20 1,20 31/12/1988 cadastro reserva
14 018156 lEoNardo dE oUro PrEto 14,85 7,00 7,85 1,60 1,60 1,00 1,40 1,40 2,55 2,70 1,70 0,20 0,70 30/05/1987 cadastro reserva

15 026130 tUllio aUrEliaNo coiM-
Bra SoarES 14,85 7,60 7,25 1,60 2,00 1,00 1,80 1,20 2,25 2,40 1,60 0,20 0,80 29/07/1993 cadastro reserva

16 017845 MarcElo daNilo dE 
alcaNtara 14,80 7,20 7,60 1,40 1,90 1,30 1,60 1,00 2,70 2,70 1,30 0,20 0,70 07/11/1989 cadastro reserva

17 002277 aNtoNio carloS dE lorE-
Na JUNior 14,80 7,10 7,70 1,10 2,00 1,20 1,50 1,30 2,55 2,25 1,60 0,20 1,10 24/02/1987 cadastro reserva

18 000725 ricHard doUGlaS loPES 14,75 6,90 7,85 1,20 1,90 0,90 1,70 1,20 2,40 2,85 1,30 0,30 1,00 01/04/1988 cadastro reserva

19 003014 rENato JoSE valENtE 
PErEira 14,75 6,80 7,95 1,10 1,80 1,10 1,70 1,10 2,40 2,55 1,80 0,20 1,00 05/12/1992 cadastro reserva

20 000008 faBricio JUlio corrEa dE 
alMEida 14,75 7,30 7,45 1,60 1,80 1,20 1,60 1,10 2,40 2,25 1,80 0,30 0,70 02/01/1986 cadastro reserva

21 005131 Pcd MatEUS BaNdEira PoNtES 12,75 5,90 6,85 1,40 1,30 1,00 1,30 0,90 2,25 2,10 1,30 0,30 0,90 29/03/1992 cadastro reserva

22 014494 GUilHErME GoNÇalvES 
fUrtado liMa 14,75 7,10 7,65 1,30 1,90 1,20 1,40 1,30 2,25 2,40 1,60 0,30 1,10 27/10/1989 cadastro reserva

23 008624 victor raNGEl Silva 14,75 7,50 7,25 1,60 2,00 0,90 1,50 1,50 1,65 2,70 1,60 0,30 1,00 01/12/1989 cadastro reserva

24 001063 rodriGo NaSciMENto 
JUNior 14,70 7,00 7,70 1,50 1,80 1,00 1,50 1,20 2,40 2,40 1,40 0,40 1,10 28/03/1995 cadastro reserva

25 005372 MarcElo tatSUo iKa-
riMoto 14,70 7,00 7,70 1,60 2,00 0,90 1,40 1,10 2,10 2,70 1,60 0,40 0,90 14/10/1994 cadastro reserva

26 001322 JacQUEliNNE da Silva 
MEllo 14,70 7,50 7,20 1,70 1,70 1,10 1,70 1,30 2,10 2,40 1,50 0,30 0,90 16/05/1990 cadastro reserva

27 017539 cHarlES dEodoro vaS-
coNcEloS da Silva 14,65 6,90 7,75 1,40 1,90 1,20 1,30 1,10 2,40 2,55 1,50 0,20 1,10 13/09/1990 cadastro reserva

28 008603 EdErSoN cHarlES da 
Silva GoMES 14,65 7,10 7,55 1,70 1,70 1,10 1,40 1,20 2,40 2,55 1,40 0,20 1,00 27/12/1974 cadastro reserva

29 018705 GaBriEl MarQUES cardo-
So PErEira NardElli 14,65 7,30 7,35 1,60 1,90 1,10 1,70 1,00 1,95 2,40 1,50 0,20 1,30 26/07/1990 cadastro reserva

30 017332 Karla KaliNNE cortEZ 
lEal 14,65 7,50 7,15 1,80 1,70 1,20 1,60 1,20 1,95 2,40 1,40 0,20 1,20 09/05/1986 cadastro reserva

31 001241 YUri MarQUES SoarES 14,60 6,80 7,80 1,20 1,90 1,30 1,20 1,20 2,55 2,55 1,60 0,20 0,90 30/04/1990 cadastro reserva

32 004228 doUGlaS fUrtado 
SaNtaNa 14,60 7,30 7,30 1,60 1,90 1,10 1,60 1,10 2,10 2,70 1,50 0,20 0,80 08/10/1996 cadastro reserva

33 012506 aNtoNio roGErio Silva 
frEirE 14,50 6,20 8,30 1,30 1,40 1,10 1,40 1,00 2,55 2,55 1,70 0,30 1,20 17/02/1983 cadastro reserva

34 010432 iGor aNdradE Naia 14,50 6,50 8,00 1,30 1,80 1,00 1,40 1,00 2,55 2,55 1,60 0,20 1,10 20/06/1990 cadastro reserva
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35 011776 taiaNY aParEcida MiraN-
da dE frEitaS 14,50 6,60 7,90 1,50 1,50 1,00 1,50 1,10 2,25 2,85 1,60 0,20 1,00 21/01/1994 cadastro reserva

36 002892 dioGo MorEira GUrGEl 
GUErra 14,50 7,40 7,10 1,80 1,80 1,10 1,40 1,30 2,25 2,25 1,40 0,20 1,00 24/10/1988 cadastro reserva

37 026170 faBio SPiNElli GoldStEiN 
coSta 14,45 7,30 7,15 1,60 1,90 0,90 1,60 1,30 2,25 2,10 1,50 0,30 1,00 22/09/1978 cadastro reserva

38 002683 JoSE alBErto dElla MEa 
JUNior 14,45 7,40 7,05 1,60 1,80 1,00 1,70 1,30 2,10 2,25 1,40 0,20 1,10 24/02/1990 cadastro reserva

39 011253 raYaNNE EXPEdita loPES 
PErEira 14,40 6,60 7,80 1,40 1,70 0,90 1,60 1,00 2,40 2,70 1,50 0,20 1,00 23/06/1990 cadastro reserva

40 025574 roSaNa MilBratH 
cardoSo 14,40 7,00 7,40 1,50 1,80 1,00 1,70 1,00 2,40 2,40 1,60 0,20 0,80 13/07/1990 cadastro reserva

41 002393 Pcd clEYtoN iGlEia corrEa 
doS SaNtoS 12,45 6,20 6,25 1,20 1,60 1,00 1,10 1,30 1,65 2,10 1,30 0,20 1,00 29/08/1979 cadastro reserva

42 014394 MatHEUS PiEtro MaraSSi 
GoMES 14,40 7,10 7,30 1,60 1,60 1,00 1,70 1,20 2,40 2,10 1,50 0,20 1,10 24/08/1990 cadastro reserva

43 010701 PEdro HENriQUE fErrEira 
E Silva 14,40 7,00 7,40 1,60 1,70 1,10 1,60 1,00 2,40 2,10 1,50 0,20 1,20 09/06/1990 cadastro reserva

44 001058 iSadora vaNESSa HENri-
QUES SalES 14,40 6,70 7,70 1,60 1,90 0,80 1,40 1,00 2,25 2,55 1,60 0,30 1,00 14/10/1999 cadastro reserva

45 008611 JUlio aBrEU GEBara 
MUraro 14,40 6,70 7,70 1,50 1,90 0,80 1,50 1,00 2,25 2,55 1,50 0,30 1,10 15/07/1989 cadastro reserva

46 020389 fEliPE fErNaNdES MiraN-
da SoUto Maior 14,40 6,80 7,60 1,40 1,90 1,00 1,50 1,00 2,25 2,55 1,40 0,30 1,10 08/05/1993 cadastro reserva

47 019379 caroliNE tiEMi KoBata 
SaNtoS 14,40 7,10 7,30 1,70 2,00 0,90 1,50 1,00 2,25 2,55 1,40 0,20 0,90 10/02/1988 cadastro reserva

48 000715 Marilia valESKa coSta 
MEdEiroS 14,40 7,00 7,40 1,60 1,90 0,80 1,50 1,20 2,10 2,40 1,70 0,30 0,90 11/08/1990 cadastro reserva

49 010108 WidYaNE alvES lESSa 
araUJo 14,40 7,10 7,30 1,40 2,00 1,00 1,60 1,10 2,10 2,40 1,60 0,40 0,80 18/09/1991 cadastro reserva

50 000694 fEliPE NiEro coSta 14,40 6,90 7,50 1,60 1,90 1,00 1,50 0,90 1,95 2,55 1,60 0,30 1,10 04/04/1988 cadastro reserva

cargo: 1 - Fiscal de receitas estaduais - Pcd

1 018494 Pcd ricardo WilliaM raMirEZ voJta 13,20 6,70 6,50 1,30 1,80 1,00 1,50 1,10 1,95 2,25 1,10 0,20 1,00 27/12/1972 Classificado
2 005131 Pcd MatEUS BaNdEira PoNtES 12,75 5,90 6,85 1,40 1,30 1,00 1,30 0,90 2,25 2,10 1,30 0,30 0,90 29/03/1992 cadastro reserva
3 002393 Pcd clEYtoN iGlEia corrEa doS SaNtoS 12,45 6,20 6,25 1,20 1,60 1,00 1,10 1,30 1,65 2,10 1,30 0,20 1,00 29/08/1979 cadastro reserva

carGo: 2 - aUditor FiscaL de receitas estadUais

D1 - Português

D2 - Matemática Financeira e Estatística

D3 - Administraçao e Ética na Gestao Pública

D4 - Direito (Administrativo, Civil e Penal)

D5 - Direito Constitucional

D6 - Tecnologia da Informação

D7 - Direito Tributário

D8 - Legislação Tributária do Estado do Pará

D9 - Contabilidade Geral, Avançada e de Custos

D10 - Auditoria

D11 - Economia

ordem inscrição Pcd Nome total c.Gerais c.espec. ido d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 d10 d11 Nasc. situação
1 023299 victor cortEZ araÚJo 17,40 8,30 9,10 1,60 1,80 0,80 1,80 1,50 0,80 2,85 2,85 1,70 1,20 0,50 02/06/1996 Classificado

2 001038 iSadora vaNESSa HENri-
QUES SalES 16,40 7,60 8,80 1,50 1,80 0,80 1,30 1,50 0,70 2,55 2,85 1,60 1,30 0,50 14/10/1999 Classificado

3 000067 GaBriEl cavalcaNti 
tEiXEira coElHo 16,10 7,10 9,00 1,60 1,50 0,80 1,30 1,20 0,70 2,70 3,00 1,50 1,30 0,50 27/04/1995 Classificado

4 026161 faBio SPiNElli GoldS-
tEiN coSta 16,10 7,20 8,90 1,20 1,40 0,70 1,70 1,30 0,90 2,70 3,00 1,50 1,20 0,50 22/09/1978 Classificado

5 016182 Pcd iUri rodriGo fErrEira 
alvES da Silva 13,55 6,10 7,45 1,20 1,30 0,70 1,00 1,20 0,70 2,25 2,40 1,30 1,00 0,50 15/05/1996 Classificado

6 001719 otto aNtoNEllo tErraNa 
dE MElo BEZErra Brito 16,10 7,50 8,60 1,60 1,30 0,90 1,60 1,40 0,70 2,70 2,70 1,50 1,20 0,50 07/01/1995 Classificado

7 025570 rafaEl fErrEira MEllo 16,05 7,00 9,05 1,40 1,20 0,80 1,60 1,10 0,90 3,00 2,55 1,60 1,40 0,50 22/11/1991 Classificado

8 010684 loUiSE dE caSSia fErrEi-
ra BErtoli 15,95 7,50 8,45 1,60 1,20 0,90 1,40 1,60 0,80 2,85 2,70 1,30 1,10 0,50 08/09/1985 Classificado

9 000650 Marilia valESKa coSta 
MEdEiroS 15,75 7,00 8,75 1,60 1,80 0,70 1,10 1,00 0,80 2,85 2,40 1,80 1,20 0,50 11/08/1990 Classificado

10 022277 BEatricE GoMES dE 
Brito BESSa 15,65 7,00 8,65 1,40 1,10 0,90 1,40 1,30 0,90 3,00 2,85 1,60 1,00 0,20 17/01/1994 Classificado

11 017698 JoSE MatHEUS BEZErra 
doS SaNtoS aMoriM 15,65 7,20 8,45 1,70 1,50 0,80 1,30 1,10 0,80 2,85 2,40 1,50 1,20 0,50 15/07/1993 Classificado
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12 025587 ricardo GoNcHoroWSKi 
Garcia 15,65 7,40 8,25 1,40 1,10 0,90 1,60 1,40 1,00 2,70 2,85 1,00 1,20 0,50 11/07/1991 Classificado

13 012655 GUilHErME MESSiatto 
da Silva 15,60 6,80 8,80 1,50 1,20 0,80 1,20 1,30 0,80 3,00 2,70 1,50 1,20 0,40 10/07/1996 Classificado

14 001179 YUri MarQUES SoarES 15,55 6,80 8,75 1,40 1,30 0,80 1,30 1,40 0,60 2,85 2,70 1,50 1,30 0,40 30/04/1990 Classificado

15 005762 daNiEl MaScarENHaS 
coUtiNHo 15,55 6,70 8,85 1,40 1,40 0,80 1,40 1,10 0,60 2,70 2,85 1,80 1,10 0,40 13/10/1992 Classificado

16 001529 roMUlo carloS Jordao 
da Silva 15,55 7,10 8,45 1,30 1,70 0,70 1,20 1,30 0,90 2,70 2,55 1,80 0,90 0,50 11/04/1996 Classificado

17 001046 rodriGo NaSciMENto 
JUNior 15,50 6,70 8,80 1,60 1,20 0,70 1,20 1,50 0,50 3,00 2,70 1,70 1,00 0,40 28/03/1995 Classificado

18 028533 EStEvao fEliPE GaYa 15,50 6,90 8,60 1,70 1,20 0,70 1,30 1,20 0,80 3,00 2,40 1,60 1,10 0,50 20/07/1994 Classificado
19 004697 icaro EUfraSio BoMfiM 15,50 7,20 8,30 1,90 1,50 0,70 1,10 1,30 0,70 2,85 2,55 1,50 1,10 0,30 18/01/1995 Classificado

20 014492 GUilHErME GoNÇalvES 
fUrtado liMa 15,50 7,20 8,30 1,50 1,50 0,60 1,50 1,30 0,80 2,85 2,25 1,70 1,00 0,50 27/10/1989 Classificado

21 018699 Pcd fEliPE dE araUJo diaS 13,30 6,00 7,30 1,30 1,10 0,50 1,30 1,00 0,80 2,70 2,10 1,30 0,80 0,40 20/08/1986 Classificado
22 003449 daNiEl KiKo 15,45 6,60 8,85 1,20 1,20 0,60 1,60 1,30 0,70 2,85 3,00 1,80 0,80 0,40 12/05/1988 Classificado

23 002747 JENNYfEr EUlalYaNNE dE 
liMa SaNtoS 15,45 6,30 9,15 1,40 1,00 0,50 1,40 1,20 0,80 2,85 2,70 1,90 1,20 0,50 20/04/1993 Classificado

24 001021 davi da Silva ScHa-
faScHEK 15,45 6,80 8,65 1,10 1,30 0,90 1,50 1,20 0,80 2,70 2,85 1,50 1,20 0,40 01/10/1998 Classificado

25 000598 NatHaSHa ScHUltZ 
BraNdao 15,40 6,40 9,00 1,70 0,90 0,80 1,00 1,30 0,70 3,00 2,70 1,50 1,30 0,50 24/09/1986 Classificado

26 004878 daNiEl victor ElEUtErio 
SiMoES 15,40 6,80 8,60 1,60 1,50 0,60 1,20 1,40 0,50 2,70 2,70 1,60 1,10 0,50 05/05/1998 Classificado

27 000304 viNiciUS riBEiro SoarES 15,40 7,10 8,30 1,30 1,90 0,70 1,40 1,10 0,70 2,40 2,70 1,50 1,30 0,40 30/06/1992 Classificado

28 000261 lUaNa NEvES BaPtiSta 
fErrEira 15,35 6,70 8,65 1,50 1,40 0,60 1,10 1,40 0,70 3,00 2,55 1,50 1,10 0,50 28/11/1988 Classificado

29 003292 lEoNardo dE oUro 
PrEto 15,35 6,40 8,95 1,10 1,10 0,80 1,30 1,40 0,70 2,85 2,70 1,60 1,30 0,50 30/05/1987 Classificado

30 003972 filiPE ParENtE MaZZa 
MartiNS 15,35 6,40 8,95 1,50 1,40 0,60 1,10 1,00 0,80 2,85 2,70 1,60 1,30 0,50 30/11/1997 Classificado

31 033598 MariaNo ProcoPio dE 
aBrEU filHo 15,35 6,60 8,75 1,50 1,20 0,60 1,50 1,10 0,70 2,55 2,70 1,80 1,20 0,50 14/02/1988 Classificado

32 003013 rENato JoSE valENtE 
PErEira 15,30 6,70 8,60 1,60 1,10 0,70 1,10 1,40 0,80 2,85 2,55 1,70 1,00 0,50 05/12/1992 Classificado

33 000230 dErloNE araUJo JarcE-
loN Silva 15,30 6,40 8,90 1,50 1,00 0,70 1,10 1,30 0,80 2,70 2,70 1,60 1,40 0,50 16/12/1992 Classificado

34 009095 doUGlaS NUNES cordova 15,30 7,40 7,90 1,30 1,50 0,60 1,70 1,70 0,60 2,70 2,40 1,50 1,00 0,30 31/03/1987 Classificado

35 034341 GaBriEl dE caStro 
liMEira liMa 15,30 7,20 8,10 1,50 2,00 0,80 1,00 1,10 0,80 2,55 2,25 1,60 1,20 0,50 31/08/1989 Classificado

36 026129 tUllio aUrEliaNo coiM-
Bra SoarES 15,25 6,60 8,65 1,30 1,80 0,60 1,00 1,10 0,80 3,00 2,25 1,70 1,20 0,50 29/07/1993 Classificado

37 013878 JoSUÉ doS SaNtoS crUZ 15,25 6,50 8,75 1,40 0,90 0,70 1,30 1,40 0,80 2,85 3,00 1,50 0,90 0,50 17/06/1987 Classificado

38 013548 StEPHaNo NUNcio dE 
arEa lEao 15,25 6,80 8,45 1,60 1,70 0,70 1,10 0,90 0,80 2,85 2,70 1,50 1,00 0,40 20/07/1987 Classificado

39 001079 JEaN lUcaS SErPa PrEto 15,25 6,70 8,55 1,60 1,30 0,80 0,90 1,30 0,80 2,70 2,85 1,30 1,20 0,50 13/08/1994 cadastro reserva
40 001294 dioGo lUaN dE olivEira 15,20 6,40 8,80 1,50 1,00 0,50 1,30 1,40 0,70 2,85 2,55 1,70 1,30 0,40 29/11/1990 cadastro reserva

41 005197 Pcd alEXaNdrE alEX trE-
viZaNi 13,25 5,20 8,05 1,20 0,90 0,60 1,10 1,00 0,40 2,70 2,25 1,50 1,30 0,30 07/12/1989 cadastro reserva

42 011076 EvElYN lUri adacHi 15,20 7,00 8,20 1,60 1,30 0,90 1,40 1,20 0,60 2,70 2,40 1,40 1,30 0,40 07/05/1992 cadastro reserva
43 018415 cESar rodriGUES diaS 15,20 6,60 8,60 1,30 1,70 0,50 1,40 1,30 0,40 2,70 2,40 1,80 1,20 0,50 11/10/1994 cadastro reserva

44 001711 Joao lUcaS frEirE 
BarroS 15,15 6,60 8,55 1,30 1,50 0,50 1,60 1,20 0,50 2,85 2,40 1,70 1,20 0,40 24/01/1992 cadastro reserva

45 017326 Karla KaliNNE cortEZ 
lEal 15,15 7,30 7,85 1,50 1,10 0,60 1,70 1,50 0,90 2,85 2,10 1,30 1,10 0,50 09/05/1986 cadastro reserva

46 017866 MarcElo daNilo dE 
alcaNtara 15,15 6,80 8,35 1,70 1,10 0,80 1,30 1,10 0,80 2,70 2,55 1,60 1,00 0,50 07/11/1989 cadastro reserva

47 011849 EdUardo tEtSUo aMEKU 15,15 6,90 8,25 1,30 1,60 0,80 1,30 1,10 0,80 2,55 2,70 1,30 1,20 0,50 21/11/1989 cadastro reserva

48 002597 PEdro HENriQUE MaciEl 
SotolaNi 15,15 7,40 7,75 1,90 1,30 0,70 1,30 1,30 0,90 2,40 2,25 1,40 1,20 0,50 24/02/1995 cadastro reserva

49 000234 carloS HENriQUE da 
Silva 15,10 6,80 8,30 1,50 1,50 0,80 1,10 1,10 0,80 3,00 2,70 1,20 1,00 0,40 05/08/1993 cadastro reserva

50 000106 daiaNE SaNtoS da crUZ 15,10 6,40 8,70 1,60 1,10 0,70 1,10 1,30 0,60 2,70 2,70 1,60 1,30 0,40 29/04/1992 cadastro reserva

51 001698 filiPE rafaEl tavarES 
PErEira 15,10 6,70 8,40 1,60 1,60 0,80 1,00 1,10 0,60 2,40 2,70 1,60 1,20 0,50 21/02/1988 cadastro reserva

52 021283 rodriGo olivEira 
Bailao 15,05 6,30 8,75 1,40 1,00 0,60 1,30 1,10 0,90 3,00 2,85 1,40 1,10 0,40 31/12/1988 cadastro reserva

53 012107 carYBE aNdrE da PaZ 
MatoS viEira 15,05 6,50 8,55 1,60 1,30 0,70 1,30 1,10 0,50 3,00 2,55 1,40 1,10 0,50 03/07/1987 cadastro reserva

54 010709 PEdro HENriQUE fErrEi-
ra E Silva 15,05 6,90 8,15 1,70 0,90 0,80 1,50 1,30 0,70 2,85 2,70 1,40 0,80 0,40 09/06/1990 cadastro reserva

55 011121 MatHEUS MatoS PaSSoS 
liMa 15,05 6,80 8,25 1,40 1,50 0,60 1,30 1,40 0,60 2,55 2,40 1,70 1,10 0,50 10/12/1995 cadastro reserva

56 002251 aNtoNio carloS dE 
lorENa JUNior 15,00 6,40 8,60 1,30 0,90 0,70 1,40 1,10 1,00 2,85 2,55 1,60 1,20 0,40 24/02/1987 cadastro reserva
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57 005382 EBErSoN MarQUES dE 
frEitaS 15,00 6,70 8,30 1,60 1,00 0,90 1,30 1,20 0,70 2,85 2,55 1,40 1,10 0,40 30/05/1988 cadastro reserva

58 001216 EMaNUEla MoNtEiro dE 
frEitaS 15,00 6,40 8,60 1,20 0,90 0,70 1,40 1,40 0,80 2,70 3,00 1,60 0,90 0,40 26/03/1979 cadastro reserva

59 007386 lUcaS PicaNco BatiSta 15,00 6,50 8,50 1,20 1,50 0,70 1,10 1,30 0,70 2,70 2,40 1,60 1,30 0,50 14/03/1998 cadastro reserva
60 019078 tHiaGo fariaS NEvES 14,95 6,20 8,75 1,30 1,10 0,60 1,20 1,20 0,80 3,00 2,85 1,30 1,20 0,40 01/05/1993 cadastro reserva
61 009402 Pcd Joao victor rEiS alvES 13,05 6,00 7,05 1,40 1,20 0,70 1,10 0,90 0,70 2,40 1,95 1,20 1,30 0,20 25/07/1999 cadastro reserva

62 006716 claricE olivEira 
corrEia 14,95 6,90 8,05 1,50 1,20 0,70 1,30 1,50 0,70 3,00 2,55 1,20 1,00 0,30 16/07/1990 cadastro reserva

63 001806 daMoN PEiXoto dE 
alENcar 14,95 6,50 8,45 1,40 1,00 0,70 1,30 1,40 0,70 2,85 2,70 1,40 1,20 0,30 11/01/1987 cadastro reserva

64 000279 faBio MoNtENEGro 
PoNtES 14,95 6,10 8,85 1,50 0,90 0,60 1,30 1,10 0,70 2,85 2,70 1,70 1,10 0,50 24/11/1988 cadastro reserva

65 010033 tUlio cESar loUrENco 
XaviEr 14,95 6,20 8,75 1,20 1,40 0,50 1,40 0,90 0,80 2,85 2,40 1,60 1,40 0,50 05/06/1990 cadastro reserva

66 011525 viNiciUS dE SoUZa 
PErEira 14,95 6,40 8,55 1,20 1,70 0,60 1,20 0,90 0,80 2,70 2,85 1,40 1,10 0,50 09/07/1995 cadastro reserva

67 010102 WidYaNE alvES lESSa 
araUJo 14,90 6,20 8,70 1,70 1,10 0,80 1,10 0,90 0,60 3,00 2,40 1,60 1,20 0,50 18/09/1991 cadastro reserva

68 024070 iara dE SoUZa BarBoSa 
fErNaNdES 14,90 6,40 8,50 1,20 0,90 0,70 1,40 1,50 0,70 2,85 2,85 1,20 1,10 0,50 17/10/1986 cadastro reserva

69 010791 roMaNo MaX fErrEira 
carNEiro 14,90 6,60 8,30 1,40 1,50 0,80 1,30 1,00 0,60 2,85 2,85 1,30 1,10 0,20 16/02/1987 cadastro reserva

70 003984 Paola dE olivEira 
carvalHo 14,90 6,50 8,40 1,30 1,10 0,80 1,50 1,10 0,70 2,85 2,55 1,50 1,10 0,40 23/11/1992 cadastro reserva

71 001569 roMUlo Silva caMPoS 14,90 6,90 8,00 1,50 1,90 0,60 1,40 0,80 0,70 2,85 2,55 1,30 0,80 0,50 29/03/1989 cadastro reserva

72 017397 diNoMarcK ElvES SoUZa 
doS SaNtoS 14,90 6,90 8,00 1,20 1,20 0,80 1,40 1,40 0,90 2,85 2,25 1,30 1,10 0,50 24/03/1989 cadastro reserva

73 019022 fraNciSco JarBaS PiNto 
dE caStro 14,90 6,70 8,20 1,60 1,00 0,70 1,50 1,40 0,50 2,70 2,40 1,70 1,10 0,30 24/03/1978 cadastro reserva

74 000539 daNiEl aNtUNES doS 
SaNtoS facHiNi 14,90 6,20 8,70 1,50 1,00 0,80 1,30 1,00 0,60 2,55 2,85 1,50 1,50 0,30 03/02/1985 cadastro reserva

75 004041 fErNaNda MaGalHaES 
ivo dE MElo MENEZES 14,90 6,70 8,20 1,30 1,20 0,60 1,40 1,30 0,90 2,55 2,55 1,30 1,30 0,50 01/09/1992 cadastro reserva

76 002274 fEldMaNN rafaEl dE 
araUJo coSta PiNto 14,90 7,00 7,90 1,30 1,20 0,80 1,40 1,40 0,90 2,55 2,25 1,70 0,90 0,50 02/11/1992 cadastro reserva

77 033806 lEoNardo Galvao 
cavalcaNti 14,90 7,20 7,70 1,60 1,30 0,70 1,60 1,30 0,70 2,40 2,40 1,30 1,10 0,50 19/08/1976 cadastro reserva

78 026980 GaBriEl cavalcaNtE 
fErNaNdES carloS 14,85 6,50 8,35 1,50 1,00 1,00 1,50 1,00 0,50 2,85 2,70 1,60 0,80 0,40 24/01/1995 cadastro reserva

79 017006 GaBriEl XaviEr dE 
olivEira 14,85 6,40 8,45 1,50 1,10 0,40 1,40 1,20 0,80 2,70 2,85 1,40 1,00 0,50 20/04/1996 cadastro reserva

80 008609 JUlio aBrEU GEBara 
MUraro 14,85 6,70 8,15 1,50 1,20 0,80 1,40 1,00 0,80 2,70 2,55 1,50 1,00 0,40 15/07/1989 cadastro reserva

81 005284 Pcd artHUr dE olivEira 
BotoSSi 12,50 5,50 7,00 0,90 1,30 0,70 1,10 0,80 0,70 2,25 2,25 1,30 0,80 0,40 02/03/1990 cadastro reserva

82 009585 PaUlo HENriQUE MorGa-
do rodriGUES 14,85 6,90 7,95 1,60 1,40 0,70 1,30 1,20 0,70 2,55 2,40 1,30 1,20 0,50 07/10/1992 cadastro reserva

83 023849 YUri aGUiar vitorio 
MENdoNca 14,80 6,10 8,70 1,50 1,20 0,80 0,90 1,10 0,60 2,85 2,55 1,50 1,30 0,50 22/07/1994 cadastro reserva

84 002205 JUaN fEliPE fEliX 
corralES 14,80 6,00 8,80 1,20 1,40 0,40 1,30 1,10 0,60 2,70 2,70 1,70 1,20 0,50 10/08/1988 cadastro reserva

85 011833 VINÍCIUS SANTOS SIMŐES 14,80 6,70 8,10 1,70 0,80 0,60 1,80 1,10 0,70 2,70 2,40 1,50 1,00 0,50 07/11/1995 cadastro reserva

86 017383 Joao alEXaNdrE dE 
SoUZa 14,80 6,90 7,90 1,40 1,20 0,80 1,30 1,40 0,80 2,70 2,10 1,30 1,40 0,40 05/07/1988 cadastro reserva

87 005358 MarcElo tatSUo iKa-
riMoto 14,80 6,80 8,00 1,50 1,40 0,70 1,30 1,30 0,60 2,40 2,70 1,30 1,10 0,50 14/10/1994 cadastro reserva

88 006867 PEdro HENriQUE carva-
lHo dE PaUla 14,75 6,60 8,15 1,10 1,50 0,70 1,40 1,20 0,70 2,85 2,40 1,40 1,10 0,40 29/06/1988 cadastro reserva

89 024456 BrUNa tHiaGo da Silva 14,75 6,30 8,45 1,40 1,30 0,80 1,20 1,00 0,60 2,70 2,55 1,40 1,30 0,50 17/07/1994 cadastro reserva

90 004434 PEdro ENriQUE BoMfiM 
carvalHo 14,75 6,20 8,55 1,50 0,90 0,80 1,10 1,30 0,60 2,70 2,25 1,60 1,50 0,50 18/07/1994 cadastro reserva

91 018703 GaBriEl MarQUES car-
doSo PErEira NardElli 14,70 6,60 8,10 1,50 1,20 0,80 1,20 1,20 0,70 2,85 2,55 1,40 1,00 0,30 26/07/1990 cadastro reserva

92 014812 MUrilo dal BEllo 
BrUScHi 14,70 6,70 8,00 1,50 1,40 0,80 1,20 1,20 0,60 2,85 2,25 1,60 1,00 0,30 18/05/1994 cadastro reserva

93 004341 MatEUS caBral dE Brito 14,70 6,00 8,70 1,40 1,00 0,80 1,10 1,20 0,50 2,70 3,00 1,50 1,10 0,40 27/04/1994 cadastro reserva
94 007308 roBSoN corrEia riBEiro 14,70 6,70 8,00 1,50 1,40 0,80 1,00 1,20 0,80 2,40 2,40 1,80 1,00 0,40 05/11/1982 cadastro reserva
95 007356 victor SoUZa rEBoUcaS 14,65 6,10 8,55 1,30 1,10 0,70 1,10 1,00 0,90 2,85 2,70 1,50 1,00 0,50 23/11/1992 cadastro reserva

96 003535 diEGo villENdEl rodri-
GUES rocHa 14,65 6,10 8,55 1,50 1,10 0,50 1,00 1,30 0,70 2,85 2,70 1,60 1,00 0,40 11/01/1988 cadastro reserva

97 007745 dario Saraiva BorGES 14,65 6,40 8,25 1,30 1,00 0,70 1,50 1,20 0,70 2,70 2,55 1,60 1,10 0,30 15/11/1974 cadastro reserva

98 029903 iZaac BatiSta rocHa 14,65 6,60 8,05 1,60 1,20 0,70 1,30 1,20 0,60 2,70 2,25 1,50 1,10 0,50 24/11/1982 cadastro reserva

99 010005 Joao PaUlo liMa crUZ 14,65 6,20 8,45 1,10 1,20 0,70 1,40 1,10 0,70 2,55 2,70 1,60 1,10 0,50 18/08/1994 cadastro reserva

100 003057 PaUlo aUGUSto PErEira 
riBaMar 14,65 6,60 8,05 1,60 1,00 0,60 1,20 1,20 1,00 2,55 2,70 1,40 0,90 0,50 08/03/1993 cadastro reserva
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101 006596 MatHEUS fErrEira 
GoNcalvES 14,60 6,20 8,40 1,20 1,20 0,80 1,10 1,30 0,60 3,00 2,40 1,40 1,10 0,50 15/06/1996 cadastro reserva

102 011723 JoSE rafaEl da crUZ 
PrEStES 14,60 6,40 8,20 1,30 1,40 0,70 1,00 1,10 0,90 2,85 2,55 1,30 1,20 0,30 16/11/1985 cadastro reserva

103 021277 aNa KEtilla do aMaral 
cavalcaNtE loPES 14,60 6,40 8,20 1,50 0,80 0,90 1,30 1,30 0,60 2,85 2,55 1,40 1,00 0,40 12/08/1993 cadastro reserva

104 022365 tHiaGo GoMES aNdradE 14,60 6,00 8,60 1,70 1,10 0,70 0,90 1,00 0,60 2,85 2,55 1,70 1,00 0,50 01/08/1986 cadastro reserva

105 000069 viNiciUS doS SaNtoS 
MarQUES 14,60 6,30 8,30 1,10 1,20 0,70 1,30 1,30 0,70 2,40 2,70 1,40 1,30 0,50 20/02/1994 cadastro reserva

106 004469 raPHaEl vaScoNcElloS 
lUdovico dE alMEida 14,55 6,00 8,55 1,30 1,40 0,50 0,90 1,30 0,60 3,00 2,55 1,40 1,10 0,50 10/04/1993 cadastro reserva

107 002312 tHoMaZ david fEliX 14,55 6,20 8,35 1,30 0,90 0,70 1,20 1,30 0,80 2,85 2,70 1,20 1,10 0,50 20/02/1984 cadastro reserva

108 018455 JorGE NEGrEiro ro-
driGUES 14,55 6,10 8,45 1,30 0,80 0,80 1,30 1,50 0,40 2,85 2,70 1,40 1,00 0,50 02/06/1990 cadastro reserva

109 007934 PEdro SiMoES loPES 14,55 5,80 8,75 1,30 1,00 0,90 0,90 1,10 0,60 2,85 2,40 1,80 1,20 0,50 01/08/1980 cadastro reserva
110 001302 Joao vitor lira GoMES 14,55 5,90 8,65 1,50 1,00 0,80 0,80 1,20 0,60 2,70 2,85 1,30 1,30 0,50 21/10/1996 cadastro reserva
111 027471 SaMUEl PaZ MENdES 14,55 6,40 8,15 1,20 1,30 0,70 1,20 1,20 0,80 2,70 2,55 1,40 1,00 0,50 29/03/1994 cadastro reserva

112 002674 JoSE alBErto dElla MEa 
JUNior 14,55 6,30 8,25 1,30 1,10 0,90 1,00 1,30 0,70 2,70 2,55 1,50 1,00 0,50 24/02/1990 cadastro reserva

113 021146 SHirlEY fraNca oHaSHi 14,55 6,40 8,15 1,60 0,80 0,80 1,40 1,20 0,60 2,70 2,25 1,50 1,20 0,50 27/10/1976 cadastro reserva

114 000362 viNiciUS fEliPPE fEitoSa 
arMaNdo 14,55 7,00 7,55 1,50 1,80 0,60 1,20 1,30 0,60 2,70 2,25 1,10 1,00 0,50 15/06/1988 cadastro reserva

115 001652 lUiS fEliPE dE SoUZa 
corrEa 14,55 6,30 8,25 1,30 1,40 0,60 1,30 1,00 0,70 2,55 2,40 1,70 1,10 0,50 24/12/1990 cadastro reserva

116 001675 MatHEUS liMa SaMPaio 14,55 6,60 7,95 1,10 1,80 0,70 1,00 1,20 0,80 2,40 2,85 1,30 1,00 0,40 25/03/1998 cadastro reserva

117 004995 Joao aUGUSto MartiNS 
SaNtoS 14,55 7,00 7,55 1,70 0,90 0,70 1,50 1,40 0,80 2,40 2,25 1,40 1,20 0,30 17/09/1984 cadastro reserva

118 008418 GaBriEl fErrEira MElo 
da Silva 14,50 6,70 7,80 1,70 0,90 0,90 1,10 1,20 0,90 3,00 2,10 1,20 1,10 0,40 31/03/1997 cadastro reserva

119 019229 criStiaNo PadilHa 14,50 6,10 8,40 1,30 0,90 0,60 1,50 1,10 0,70 2,85 2,85 1,10 1,20 0,40 05/06/1980 cadastro reserva

120 009357 lUaN PiMENta rEZENdE 
da Silva 14,50 5,80 8,70 1,20 1,00 0,60 1,30 1,10 0,60 2,85 2,85 1,50 1,00 0,50 05/08/1995 cadastro reserva

121 001523 aliNE valENtiM Silva 
MatoS 14,50 5,90 8,60 1,70 0,90 0,70 0,90 1,10 0,60 2,85 2,55 1,50 1,30 0,40 01/10/1981 cadastro reserva

122 006129 EdMarcoS BESErra dE 
SaNtaNa 14,50 6,00 8,50 1,50 0,80 0,80 1,10 1,20 0,60 2,85 2,55 1,60 1,00 0,50 27/01/1994 cadastro reserva

123 002756 PaUlo roGErio fraN-
QUEtto 14,50 6,70 7,80 1,30 1,60 0,70 1,00 1,30 0,80 2,40 2,10 1,50 1,30 0,50 05/08/1983 cadastro reserva

124 015802 lUcaS viNiciUS MEdEi-
roS dE SoUZa cElEStiNo 14,50 6,30 8,20 1,20 1,00 0,60 1,30 1,40 0,80 2,25 2,85 1,50 1,10 0,50 01/04/1991 cadastro reserva

125 006019 MatHEUS MacEdo XiME-
NES liMa 14,50 6,40 8,10 0,80 1,50 0,50 1,50 1,40 0,70 2,25 2,55 1,70 1,10 0,50 13/05/1996 cadastro reserva

126 022375 alEX cavalcaNtE doS 
SaNtoS 14,50 6,30 8,20 1,50 1,00 0,70 1,40 1,10 0,60 2,25 2,25 1,80 1,40 0,50 20/11/1991 cadastro reserva

127 021685 iSaBEl olivEira liMa 14,45 5,90 8,55 1,30 0,90 0,80 1,10 1,10 0,70 3,00 2,55 1,70 0,90 0,40 15/03/1995 cadastro reserva

128 017703 aNdrE HENriQUE laraN-
JEira doS SaNtoS 14,45 6,40 8,05 1,10 1,40 0,70 1,30 1,20 0,70 2,85 2,70 1,00 1,10 0,40 07/05/1991 cadastro reserva

129 023560 diEGo cESar tEiXEira 14,45 6,60 7,85 1,70 1,00 0,70 1,40 1,00 0,80 2,85 2,40 1,20 1,00 0,40 10/12/1985 cadastro reserva

130 003256 daNdara Maria dE 
MoUra JESUS 14,45 6,40 8,05 1,70 1,10 0,70 1,00 1,00 0,90 2,85 2,40 1,50 1,00 0,30 21/03/1993 cadastro reserva

131 016341 lEaNdro dE aBrEU 
SaNtaNa 14,45 6,00 8,45 1,60 1,00 0,50 1,20 1,10 0,60 2,70 2,85 1,40 1,00 0,50 11/02/1994 cadastro reserva

132 003017 aNGElo fraNciS lUcaS 
dE caStro 14,45 5,80 8,65 1,40 1,20 0,40 0,90 1,10 0,80 2,70 2,55 1,60 1,50 0,30 04/08/1986 cadastro reserva

133 007659 lEaNdro foNSEca 
PESSoa 14,45 5,80 8,65 1,50 0,90 0,60 1,00 1,20 0,60 2,70 2,55 1,60 1,30 0,50 12/02/1990 cadastro reserva

134 028184 roMEU SoUZa NaSci-
MENto 14,45 6,50 7,95 1,40 0,90 0,70 1,30 1,50 0,70 2,70 2,55 1,30 1,20 0,20 25/05/1999 cadastro reserva

135 030549 HErBErt aNdrEWS lUcE-
Na doS SaNtoS 14,45 6,10 8,35 1,50 0,90 0,50 1,20 1,20 0,80 2,55 2,70 1,40 1,30 0,40 25/08/1986 cadastro reserva

136 001976 BrUNo ravEll GoMES 
Silva 14,45 6,40 8,05 1,80 1,40 0,70 1,00 0,80 0,70 2,55 2,70 1,30 1,10 0,40 19/09/1995 cadastro reserva

137 024071 JESUS aNtoNio fErNaN-
dES JUNior 14,45 6,20 8,25 1,30 1,40 0,40 1,40 1,10 0,60 2,55 2,70 1,50 1,00 0,50 19/07/1986 cadastro reserva

138 025754 viNiciUS fraGa cEotto 14,45 6,40 8,05 1,30 1,50 0,80 1,40 0,90 0,50 2,55 2,40 1,60 1,00 0,50 23/09/1990 cadastro reserva

139 001826 aNdrE ricardo doS 
SaNtoS MaNHaES 14,40 6,20 8,20 1,60 1,20 0,60 1,30 0,80 0,70 3,00 2,70 1,20 0,90 0,40 10/08/1988 cadastro reserva

140 000777 lUcaS viNiciUS fErrEira 14,40 5,80 8,60 1,20 0,80 0,50 1,30 1,20 0,80 2,85 2,55 1,60 1,10 0,50 30/10/1991 cadastro reserva
141 008622 victor raNGEl Silva 14,40 6,80 7,60 1,50 1,20 0,70 1,20 1,50 0,70 2,85 1,95 1,40 1,00 0,40 01/12/1989 cadastro reserva
142 010768 talita filoMENa Silva 14,40 6,00 8,40 1,20 1,00 0,60 1,20 1,30 0,70 2,70 2,70 1,40 1,10 0,50 18/02/1986 cadastro reserva
143 015242 dioGo loBato diUaNa 14,40 6,20 8,20 1,40 1,10 0,60 1,20 1,20 0,70 2,70 2,70 1,30 1,00 0,50 25/08/1988 cadastro reserva

144 000466 JUNior NoGUEira 
BUrGoS 14,40 5,90 8,50 1,10 1,50 0,60 1,00 1,10 0,60 2,70 2,70 1,80 0,80 0,50 31/12/1991 cadastro reserva

145 014299 filiPE PiNHo dE MEllo 14,40 6,00 8,40 1,50 1,30 0,70 0,90 1,00 0,60 2,70 2,40 1,80 1,20 0,30 24/04/1991 cadastro reserva
146 023898 Marcio QUEiroZ diaS 14,40 6,00 8,40 1,60 1,10 0,50 1,20 0,90 0,70 2,55 2,55 1,70 1,10 0,50 10/10/1990 cadastro reserva

147 000017 daNiEl dE carvalHo 
alMEida 14,40 6,60 7,80 1,30 1,40 0,60 1,20 1,40 0,70 2,55 2,25 1,30 1,20 0,50 11/05/1989 cadastro reserva
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148 001385 victor rocHa MENEZES 14,40 6,70 7,70 1,60 1,10 0,60 1,30 1,40 0,70 2,40 3,00 1,00 0,80 0,50 31/05/1994 cadastro reserva
149 014571 aNdErSoN taKaSHi oKa 14,40 6,50 7,90 1,50 1,40 0,70 1,20 1,10 0,60 2,40 2,70 1,20 1,20 0,40 02/08/1984 cadastro reserva
150 030509 filiPE frEitaS cHavES 14,35 5,90 8,45 1,40 0,90 0,90 1,30 0,80 0,60 3,00 2,85 1,10 1,00 0,50 11/01/1995 cadastro reserva

cargo: 2 - auditor Fiscal de receitas estaduais – Pcd

1 016182 Pcd iUri rodriGo Ferreira aLVes da siLVa 13,55 6,10 7,45 1,20 1,30 0,70 1,00 1,20 0,70 2,25 2,40 1,30 1,00 0,50 15/05/1996 Classificado

2 018699 Pcd fEliPE dE araUJo diaS 13,30 6,00 7,30 1,30 1,10 0,50 1,30 1,00 0,80 2,70 2,10 1,30 0,80 0,40 20/08/1986 Classificado

3 005197 Pcd alEXaNdrE alEX trEviZaNi 13,25 5,20 8,05 1,20 0,90 0,60 1,10 1,00 0,40 2,70 2,25 1,50 1,30 0,30 07/12/1989 cadastro reserva

4 009402 Pcd Joao victor rEiS alvES 13,05 6,00 7,05 1,40 1,20 0,70 1,10 0,90 0,70 2,40 1,95 1,20 1,30 0,20 25/07/1999 cadastro reserva

5 005284 Pcd artHUr dE olivEira BotoSSi 12,50 5,50 7,00 0,90 1,30 0,70 1,10 0,80 0,70 2,25 2,25 1,30 0,80 0,40 02/03/1990 cadastro reserva

GoVerNo do estado do ParÁ 
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e adMiNistraÇÃo (sePLad)
secretaria de estado de adMiNistraÇÃo PeNiteNciÁria – seaP
coNcUrso PÚBLico Para ProViMeNto de carGo de PoLiciaL PeNaL (aGeNte PeNiteNciÁrio) - c-208
editaL de coNVocaÇÃo Para reaLiZaÇÃo 3ª etaPa – eXaMe MÉdico - sUB JUdice
editaL Nº 46 sePLad/seaP, de 12 de aBriL de 2022

a SEcrEtaria dE EStado dE PlaNEJaMENto E adMiNiStraÇÃo (SEPlad) e a SEcrEtaria dE EStado dE adMiNiStraÇÃo PENitENciária (SEaP), 
no uso de suas atribuições legais, mediante as condições estipuladas neste Edital e demais normas pertinentes, em cumprimento à decisão judicial pro-
ferida nos autos do processo n° 0803640-45.2022.8.14.0000, tornam pública a convocação para realização da 3ª Etapa – Exame Médico (sub judice), 
conforme a seguir especificado:
1. do caNdidato Na coNdiÇÃo sUB JUdice coNVocado Para a 3ª etaPa: eXaMe MÉdico
1.1 fica convocado para a realização da 3ª Etapa: Exame Médico o candidato, na condição sub judice, abaixo relacionado na seguinte ordem: local, cidade, 
endereço, número de inscrição, nome, data, horário.

cLÍNica acceB (BeLÉM/Pa)

travESSa dr. ENÉaS PiNHEiro, Nº 1706 - Bairro: Marco. cEP: 66095-100

inscrição Nome data HorÁrio

4428 lEaNdro EvaNGEliSta da Silva 18/04/2022 08:00

1.2 o candidato deve seguir todas as orientações informadas no Edital n.º 01 SEaP/SEPlad de 29 de junho de 2021 (Edital de abertura) e no Edital n.º 
28 SEaP/SEPlad, de 07 de fevereiro de 2022 (convocação para a 3ª Etapa: Exame Médico).
2. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.
Belém/Pa, 12 de abril de 2022.
ivaldo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração
SaMUElSoN Yoiti iGaKi
Secretário de Estado de administração Penitenciária
                                                                                                                                                                                                             
GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de PLaNeJaMeNo e adMiNistraÇÃo
secretaria de estado de seGUraNÇa PÚBLica e deFesa sociaL
PoLÍcia ciViL do estado do ParÁ
coNcUrso PÚBLico Para ProViMeNto de carGos de NÍVeL sUPerior das carreiras PoLiciais de iNVestiGador de PoLÍcia 
ciViL, de escriVÃo de PoLÍcia ciViL e PaPiLoscoPista.
coNcUrso PÚBLico c-203
editaL Nº 81/2022 – sePLad/PcPa, 12 de aBriL de 2022.
a SEcrEtaria dE EStado dE PlaNEJaMENto E adMiNiStraÇÃo – SEPlad e a PolÍcia civil do EStado do Pará – PcPa, no uso de suas atribuições 
legais e em cumprimento a decisão proferidas nos autos do recurso de apelação nº 0828903-25.2017.8.14.0301, tornam pública a EXclUSÃo da candi-
data sub judice PaMElla SaNdY PaiXÃo doS rEMÉdioS, referente ao concurso público c-203 destinado ao provimento de cargos de nível Superior das 
carreiras Policiais de investigador de Polícia civil, de Escrivão de Polícia civil e Papiloscopista..
1. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.
Belém/Pa, 12 de abril de 2022.
ivaldo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração
WaltEr rESENdE dE alMEida
delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará 

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e adMiNistraÇÃo 
secretaria de estado de seGUraNÇa PÚBLica e deFesa sociaL 
PoLÍcia ciViL do estado do ParÁ - PcPa 
coNcUrso PÚBLico Para ProViMeNto de carGos de NÍVeL sUPerior das carreiras PoLiciais de iNVestiGador de PoLÍcia 
ciViL, de escriVÃo de PoLÍcia ciViL e PaPiLoscoPista
coNcUrso PÚBLico c – 207 
editaL Nº 65/2022-sePLad/PcPa, 12 de aBriL de 2022 
coNVocaÇÃo de caNdidato sUB JUdice Para a MatrÍcULa No cUrso de ForMaÇÃo ProFissioNaL
a SEcrEtaria dE EStado dE PlaNEJaMENto E adMiNiStraÇÃo – SEPlad e a PolÍcia civil do EStado do Pará – PcPa, no uso de suas atribuições 
legais, mediante as condições estipuladas neste Edital e em cumprimento de decisão judicial, torNaM PÚBlica a coNvocaÇÃo do candidato na condição 
sub judice abaixo especificado, para a Matrícula ao Curso de Formação dos Candidatos do Concurso C-207, para provimento de cargos de Nível Superior 
das carreiras Policiais de investigador de Polícia civil, de Escrivão de Polícia civil e Papiloscopista.

401 - iNVestiGador de PoLÍcia ciViL

NoMe iNscriÇÃo Processo JUdiciaL Nº Nota FiNaL 1ª Fase

alan robson rodrigues Nascimento 4130095245 0800153-33.2022.8.14.9000 17.30
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1. da eNtreGa dos docUMeNtos NecessÁrios À MatrÍcULa 
do cUrso de ForMaÇÃo ProFissioNaL
1.1 dias: 13 e 14 de abril de 2022.
1.2. Horário: de 07:00h às 13:00h, observado horário oficial de Brasília/DF.
1.3. o candidato convocado para matrícula no curso de formação de Polí-
cia civil deverá entregar os documentos no auditório do instituto de Ensino 
de Segurança do Pará – iESP, onde funciona a academia de Polícia civil do 
Pará - acadEPol, sito na rodovia Br-316, Km 13, S/Nº, centro, Marituba 
– Pará, cEP – 67.105-290.
2. dos reQUisitos Para a MatrÍcULa No cUrso de ForMaÇÃo
2.1. Somente serão admitidos à matrícula no curso de formação, os candida-
tos que tiverem a idade mínima de dezoito anos completos, estiverem capaci-
tados física e mentalmente para o exercício das atribuições do cargo, apresen-
tarem documento de identidade original em bom estado de conservação, bem 
como apresentarem originais e cópia autenticada da seguinte documentação:
a) ser aprovado e classificado na primeira fase do concurso público
b) cédula de identidade; 
c) título de eleitor com respectivo comprovante de quitação; 
d) cPf/Mf; 
e) PiS/PaSEP (se cadastrado); 
f) comprovante de quitação com o serviço militar; 
g) atestado médico comprovando que não possui impedimento para cursar as 
disciplinas de educação física e defesa pessoal, inclusive exame ergométrico; 
h) fator rH; 
i) 2 (duas) fotografias 3X4 recentes; 
j) formulário de matrícula devidamente preenchido;
k) cumprir com as exigências previstas no Edital do concurso.
2.2. após análise da documentação apresentada pelos candidatos, será 
publicada a homologação da matrícula para o curso de formação somente 
daqueles que estiverem com a documentação considerada regular pelo 
presente Edital.
2.3. Será eliminado do concurso público o candidato convocado para o 
curso de formação que deixar de apresentar a documentação exigida no 
período estipulado em Edital ou que apresentá-la de forma irregular; não 
efetivar sua matrícula no período estipulado; desistir expressamente do 
curso; deixar de comparecer por qualquer motivo ao curso de formação 
ou, ainda, não satisfizer aos demais requisitos legais e edilícios.
2.4. o candidato matriculado no curso de formação continuará a ser sub-
metido à investigação criminal e Social, conforme previsto no artigo 48, 
inciso i, “f”, da lei complementar nº 022/94 da Polícia civil do Estado do 
Pará, podendo vir a ser desligado do curso de formação e, consequente-
mente, eliminado do concurso público, se não possuir procedimento irre-
preensível e idoneidade moral inatacável, devidamente comprovado.
2.5. o candidato que não apresentar a documentação exigida no ato da 
matrícula terá sua inscrição no curso de formação indeferida e será elimi-
nado do certame.
3.Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.
Belém, 12 de abril de 2022.
ivaldo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração
WaltEr rESENdE dE alMEida
delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará

Protocolo: 784878
Portaria Nº 100, de 12 de aBriL de 2022 - dPo
o SEcrEtário dE EStado dE PlaNEJaMENto E adMiNiStraÇÃo, usan-
do das atribuições legais que lhes confere o artigo 3º, do(s) decreto(s) 
nº 2115, de 13 de janeiro de 2022, que aprova a Programação orçamen-
tária e o cronograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da 
Seguridade Social, para o primeiro quadrimestre do exercício de 2022 e, 
considerando o(s) decreto(s) n° 2289, de 12/04/2022.
rESolvE:
i - alterar o montante aprovado na Programação orçamentária e no cro-
nograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da Seguridade 
Social, do primeiro quadrimestre do exercício de 2022, de acordo com o(s) 
anexo(s) constante(s) desta Portaria.
ii - a presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
ivaldo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração

aNeXo a Portaria Nº 100, de 12 de aBriL de 2022

árEa/UNidadE orÇa-
MENtária/GrUPo dE 
dESPESa/SUBGrUPo 

dE dESPESa

foNtE

1º QUadriMestre - 2022

JaNeiro FeVereiro MarÇo aBriL totaL

dESENvolviMENto 
SÓcio-EcoNÔMico

SEdaP
investimentos 0,00 0,00 0,00 559.560,00 559.560,00

Equipamentos e Mate-
rial Permanente

 0306 0,00 0,00 0,00 540.601,49 540.601,49
 6301 0,00 0,00 0,00 18.958,51 18.958,51

GEStÃo
Enc. SEPlad-ad

Pessoal e Encargos 
Sociais 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00

folha Suplementar
dEStaQUE rEcEBido 

do(a) fES
 0103 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00

ProdEPa
investimentos 0,00 0,00 0,00 110.000,00 110.000,00

outras despesa de 
investimentos

 0101 0,00 0,00 0,00 110.000,00 110.000,00
iNfra-EStrUtUra E 

traNSPortE
cPH

investimentos 0,00 0,00 0,00 178.375,24 178.375,24
obras e instalações

 0101 0,00 0,00 0,00 178.375,24 178.375,24
SEdoP

investimentos 0,00 0,00 0,00 8.718.027,67 8.718.027,67
obras e instalações

 0101 0,00 0,00 0,00 8.718.027,67 8.718.027,67
SEtraN

investimentos 0,00 0,00 0,00 2.796.470,56 2.796.470,56
obras e instalações

 0124 0,00 0,00 0,00 2.796.470,56 2.796.470,56
PolÍtica Social

SESPa
investimentos 0,00 0,00 0,00 148.416,47 148.416,47

Equipamentos e Mate-
rial Permanente

dEStaQUE rEcEBido 
do(a) fES

 0103 0,00 0,00 0,00 148.416,47 148.416,47
PolÍtica SÓcio-

cUltUral
fcP

outras despesas 
correntes 0,00 0,00 0,00 142.000,00 142.000,00

despesas ordinárias
 0301 0,00 0,00 0,00 142.000,00 142.000,00

SEcUlt
investimentos 0,00 0,00 0,00 1.336.286,20 1.336.286,20

Equipamentos e Mate-
rial Permanente

 0101 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00
reforma

 0301 0,00 0,00 0,00 336.286,20 336.286,20
SUBordiNadoS ao 

GovErNo do EStado
fundação ParáPaz
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 0,00 125.000,00 125.000,00

despesas ordinárias
 0301 0,00 0,00 0,00 125.000,00 125.000,00

ProGraMa/
orGÃo foNtE

1º QUadriMestre - 2022
JaNeiro FeVereiro MarÇo aBriL totaL

agricultura, 
Pecuária, Pesca e 

aquicultura
0,00 0,00 0,00 559.560,00 559.560,00

SEdaP
 0306 0,00 0,00 0,00 540.601,49 540.601,49
 6301 0,00 0,00 0,00 18.958,51 18.958,51

cidadania, 
Justiça e direitos 

Humanos
0,00 0,00 0,00 125.000,00 125.000,00

fundação ParáPaz
 0301 0,00 0,00 0,00 125.000,00 125.000,00

cultura 0,00 0,00 0,00 1.478.286,20 1.478.286,20

fcP

 0301 0,00 0,00 0,00 142.000,00 142.000,00

SEcUlt

 0101 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00

 0301 0,00 0,00 0,00 336.286,20 336.286,20
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desenvolvimento 
Urbano - Habita-
ção, Saneamento  

e Mobilidade 

0,00 0,00 0,00 8.718.027,67 8.718.027,67

SEdoP
 0101 0,00 0,00 0,00 8.718.027,67 8.718.027,67

Encargos Especiais 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
Enc. SEPlad-ad
dEStaQUE rEcE-
Bido do(a) fES

 0103 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
Governança 

Pública 0,00 0,00 0,00 110.000,00 110.000,00

ProdEPa
 0101 0,00 0,00 0,00 110.000,00 110.000,00

infraestrutura e 
logística 0,00 0,00 0,00 2.974.845,80 2.974.845,80

cPH
 0101 0,00 0,00 0,00 178.375,24 178.375,24

SEtraN
 0124 0,00 0,00 0,00 2.796.470,56 2.796.470,56

Saúde 0,00 0,00 0,00 148.416,47 148.416,47
SESPa

dEStaQUE rEcE-
Bido do(a) fES

 0103 0,00 0,00 0,00 148.416,47 148.416,47

foNtE
1º QUadriMestre - 2022

JaNeiro FeVereiro MarÇo aBriL totaL
0101 - rEcUrSoS ordi-

NarioS                                         0,00 0,00 0,00 10.006.402,91 10.006.402,91

0103 - fES - recursos 
ordinários 0,00 0,00 0,00 248.416,47 248.416,47

0124 - royaltie Mineral 0,00 0,00 0,00 2.796.470,56 2.796.470,56
0301 - recursos ordinários 0,00 0,00 0,00 603.286,20 603.286,20

0306 - recursos Provenientes 
de transferências - convênios 

e outros
0,00 0,00 0,00 540.601,49 540.601,49

6301 - recursos de contra-
partida de convênios 0,00 0,00 0,00 18.958,51 18.958,51

total 0,00 0,00 0,00 14.214.136,14 14.214.136,14

Portaria Nº 101, de 12/04/2022 - dPo
o SEcrEtário dE EStado dE PlaNEJaMENto E adMiNiStraÇÃo, usan-
do de suas atribuições que lhe confere a lei nº 9.496, de 11 de janeiro de 
2022, lei orçamentária anual - loa 2022.
rESolvE:
i - alterar a(s) Modalidade(s) de aplicação e o(s) elemento(s) de despesa 
no valor de r$ 2.969.287,49 (dois Milhões, Novecentos e Sessenta e Nove 
Mil, duzentos e oitenta e Sete reais e Quarenta e Nove centavos), na(s) 
dotação(ões) da(s) natureza(s) da(s) despesa(s) da(s) Unidade(s) orça-
mentária(s), conforme o artigo 5º, § 2º da lei nº 9.292, de 19 de julho de 
2021 - ldo 2022, da forma abaixo:
r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

291012678214867430 - SEtraN 0124 444042 386.697,14

291012678214867505 - SEtraN 0124 444042 2.409.773,42

901011030215078877 - fES 0103 445042 172.816,93

total 2.969.287,49

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

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

291012678214867430 - SEtraN 0124 449051 386.697,14

291012678214867505 - SEtraN 0124 449051 2.409.773,42

901011030215078877 - fES 0103 449052 172.816,93

total 2.969.287,49

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

Portaria Nº 102, de 12 de aBriL de 2022 - dPo
o SEcrEtário dE EStado dE PlaNEJaMENto E adMiNiStraÇÃo, usan-
do 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 Segu-
ridade Social, para o 1º quadrimestre do exercício de 2022.
rESolvE:
i - reduzir no montante de r$ 200.000,00 (duzentos Mil reais), 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 102, de 12 de aBriL de 2022

árEa/UNidadE orÇa-
MENtária/GrUPo dE 
dESPESa/SUBGrUPo 

dE dESPESa

foNtE

1º QUadriMestre - 2022

JaNeiro FeVereiro MarÇo aBriL totaL

PolÍtica Social
Hol

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

despesas ordinárias
 0269 0,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00

ProGraMa/
orGÃo foNtE

1º QUadriMestre - 2022
JaNeiro FeVereiro MarÇo aBriL totaL

Saúde 0,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00
Hol
 0269 0,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00

foNtE
1º QUadriMestre - 2022

JaNeiro FeVereiro MarÇo aBriL totaL
0269 - SUS / Servicos 

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

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

Protocolo: 784880

Portaria N°. 0304/2022-daF/sePLad, de 11 de aBriL de 2022
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela Portaria nº 1.667/2021 – ccG, de 10 de no-
vembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 2021 
e as delegadas pela Portaria nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de dezembro 
de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
coNSidEraNdo o art. 1º do decreto nº 855 de 24 de junho de 2020,
coNSidEraNdo o Processo n°2022/430763,
r E S o l v E:
forMaliZar a designação da servidora vErENa fEitoSa Bitar vaScoN-
cEloS, id. funcional nº. 5917038/2, ocupante do cargo de assessor téc-
nico ii, para responder pela diretoria de Gestão de logística, a contar de 
07 de abril de 2022, até ulterior deliberação.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrEtaria dE EStado dE PlaNEJaMENto E adMiNiStraÇÃo, 11 dE 
aBril dE 2022.
iriS alvES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 784882

.

.

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS 
SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

coNtrato
.

coNtrato Nº 065/2022
Processo: 2022/379858.
cHaMada PÚBlica n.002/2021
oBJEto: PrEStaÇÃo dE SErviÇoS dE aSSiStÊNcia Na árEa dE SaÚdE.
aoS SEGUradoS E dEPENdENtES do iaSEP.
data de assinatura:01/04/2022
vigência:01/04/2022 a 01/04/2023
Projeto atividade: 8888
fonte/recurso: 0261
Elemento de despesa: 339039
valor estimado: r$ 60.000,00
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contratada: clÍNica dE cardioloGia dr. JoÃo rodriGUES S.S ltda.
ME- clÍNicardio
cNPJ nº..04.623.329/0001-60,
Endereço:av. rio Branco, n. 1403 , Bairro: francilância Município: aBaEtE-
tUBa/Pa, cEP:68.440-000,
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida.

Protocolo: 784276

t.
.

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito a publicação do doe nº. 34913, do dia 30/03/2022,
Protocolo nº. 763761, referente ao EXtrato do coNtrato Nº 35/2017
contratada: cENtro MÉdico dE aBaEtEtUBa S/S ltda.- ME cEMa
oBJEto: Prestação de serviços de assistência na área de saúde .
cNPJ nº22.941.702/0001-02
ordENador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida

Protocolo: 784451

.

.

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

oUtras MatÉrias
.

iNstrUMeNto de traNsaÇÃo QUe eNtre si FaZeM o iNstitU-
to dce GestÃo PreVideNciÁria do estado do Para e teresa 
Maria doMiNGUes das NeVes BraNdÃo.
Por este instrumento de transação, de um lado o iNStitUto dE GES-
tÃo PrEvidENciária do EStado do Pará – iGEPrEv, entidade autár-
quica estadual dotada de personalidade jurídica de direito público, ins-
crito no cNPJ/Mf nº. 05.873.910/0001-00, com sede nesta capital, à av. 
alcindo cacela, 1962, bairro Nazaré, cEP: 66.040-020, Belém/Pa, por 
seu Presidente iltoN GiUSSEPP Stival MENdES da rocHa loPES da 
Silva, brasileiro, casado, advogado licenciado, oaB-Pa nº 22.273, cPf 
n° 647.085.272-68; e de outro lado tErESa Maria doMiNGUES daS NE-
vES BraNdÃo, portadora do rG nº 1926623 SSP/Pa e cadastrada no cPf 
nº 134.370.972-53, residente e domicilia na tv. rui Barbosa, nº 840, apto 
1402, Bairro reduto, cEP 66.0453-260, representada pelo seu advoga-
do dr. GEorGENor dE SoUSa fraNco NEto, oaB/Pa nº 29.840-a, com 
escritório profissional à Travessa Dom Romualdo de Seixas, 1560, Edifício 
Connext Office, Sala 1501, Belém-Pa, CEP: 66055-200; pactuam o presen-
te instrumento de transação que se regerá pelas cláusulas e condições que 
se enunciam a seguir:
cláusula Primeira – do oBJEto – o objeto da presente transação é a de-
volução de quantias relativas ao recebimento acima do teto depositadas 
na conta do Sr. claUdoMiro aNaStácio daS NEvES, pai da Sra. teresa 
Brandão. importa destacar que houve apuração administrativa por meio 
do procedimento nº 2019/202329, além de ajuizamento do processo nº 
0804776-47.2022.8.14.0301, em trâmite perante a 3ª vara da fazenda 
da capital.
cláusula Segunda – do valor acordado ENtrE aS PartES E do PaGa-
MENto – após apuração pelo setor de cálculo deste iGEPrEv, chegou-se 
ao montante devido de r$ 30.725,66 (trinta Mil Setecentos e vinte e cinco 
reais e Sessenta e Seis centavos), já incluídos honorários advocatícios de 
10% (dez por cento). o pagamento, então, será processado da seguinte 
maneira, nas seguintes contas e valores abaixo:
• A Sra. TERESA MARIA DOMINGUES DAS NEVES BRANDÃO irá depositar 
na data da assinatura deste instrumento de transação o valor total de r$ 
27.932,42 (vinte e Sete Mil Novecentos e trinta e dois reais e Quarenta 
e dois centavos) na conta corrente 000188111-6, agência 015, banco 
BaNPará, favorecido iGEPrEv – iGEPrEv fiNaNPrEv, cNPJ nº. 05. 873. 
910/0001-00; e o valor de r$ 2.793,24 (dois Mil Setecentos e Noventa 
e três reais e vinte e Quatro centavos), a título de Honorários, na conta 
corrente do Banco BaNPará 47701-0, agência 047, favorecida aPafEP 
– associação dos Procuradores autárquicos e fundacionais do estado do 
Pará, cNPJ: 10.397.026/0001-79.
cláusula terceira – com o recebimento do total valor acordado, o iGEPrEv 
dará a plena quitação, arquivará o procedimento administrativo instaurado 
no âmbito da autarquia. além disso, e desde já, informará ao Juízo sobre 
a transação pleiteando a homologação do acordo com o posterior arquiva-
mento dos autos.
cláusula Quarta – declara ainda o iGEPrEv nada mais ter a reclamar con-
tra o transigente, relativamente ao objeto do presente Instrumento, fican-
do assim caracterizada a quitação plena do mesmo;
Cláusula Quinta – Declaram, ainda, as partes transigentes, que firmam o 
presente acordo por livre e espontânea vontade, estando o mesmo isento 
de qualquer vício ou coação, pelo que esperam que o presente instrumento 
produza os seus legais e jurídicos efeitos.

E por assim estarem de acordo, firmam o presente Instrumento de Tran-
sação em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 2 (duas) 
testemunhas.
Belém- Pa, 04 de abril de 2022.
tErESa Maria doMiNGUES daS NEvES BraNdÃo
cPf: 134.370.972-53
GEorGENor dE SoUSa fraNco NEto
oaB/Pa: 29.840-a
iltoN GiUSSEPP Stival MENdES da rocHa loPES da Silva
Presidente do iGEPrEv
aNa rita doPaZo a. J. loUrENÇo
Procuradora-chefe do iGEPrEv
aNdrÉ ricardo NaSciMENto tEiXEira
autárquico - iGEPrEv
oaB/Pa Nº 18.317
tENili raMoS PalHarES MEira
Procuradora autárquica e fundacional do Estado
oaB/Pa 12.858
testemunhas:
1-...................................................................................................
........
2-...................................................................................................
........

Protocolo: 784573
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ
Portaria ret aP Nº 1735 de 11 de aBriL de 2022
diSPÕE SoBrE a rEtificaÇÃo dE BENEfÍcio PrEvidENciário dE aPoSEN-
tadoria Por idadE E tEMPo dE coNtriBUiÇÃo aUtUada JUNto ao tcE No 
Protocolo 533579/2017-tcE; ProcESSo Nº 2022/110386-iGEPrEv.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEv, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº. 39 de 09.01.2002, alterações posteriores e demais disposi-
tivos legais.
considerando os termos da diligência requerida pelo tcE/Pa (ofício nº. 
202200182/SEGER-TCE), que determinou a retificação da Portaria AP nº 
2094/2013.
rESolvE:
I - Retificar a Portaria AP nº 2094, de 22 de agosto de 2013, que aposentou 
Maria aUGUSta Silva da coSta Mat. 651222/1, no cargo de Professor 
assistente Pa-a, lotada na Secretaria de Estado de Educação - SEdUc alte-
rando o percentual do adicional por tempo de Serviço de 55% para 40%, 
passando a constar: art. 6°, incisos i, ii, iii e iv da Emenda constitucional 
n° 41/03, combinado com o art. 40, § 5°, da constituição federal, com-
binado com o art. 2° e art. 5° da Ec 47/2005 e o art. 54-a, incisos i, ii, 
iii e iv da lei complementar n°. 39/02, com as alterações introduzidas 
pela lei complementar n°. 49/05; art. 37, § 2° da lei n° 5.351/86; art. 
32, “caput” da lei n° 7.442/10 cumulado com art. 35, “caput” da lei n° 
5.351/86; art. 131, § 1°, viii, da lei nº 5.810/94 c/c Memorando cir-
cular nº 1/2021-diPrE/iGEPrEv recebendo os proventos mensais de r$ 
5.670,28 (cinco mil, seiscentos e setenta reais e vinte e oito centavos), 
conforme abaixo discriminados:

 

vencimento Base
aulas Suplementares

Gratificação de Magistério – 10%
adicional por tempo de Serviço – 40%
Vantagem Pessoal Nominal Identificada

total dos Proventos

2.886,24
692,70
357,97

1.154,50
578,89

5.670,28

ii - os efeitos desta Portaria retroagirão a 1º de setembro de 2013, data 
do início dos efeitos da Portaria Nº 2094/2013.
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: 784640
término de Vínculo de servidor
ato: Processo n° 2022/439589
término de vínculo: 12/04/2022
tipo: distrato, a pedido, de contrato de servidor temporário.
Órgão: iNStitUto dE GEStÃo PrEvidENciária do EStado do Pará
Servidor temporário: dalila do Nascimento araújo
cargo: técnico Previdenciário a
ordenador: ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva

Protocolo: 784380
iNstrUMeNto de traNsaÇÃo QUe eNtre si FaZeM o iNstitU-
to dce GestÃo PreVideNciÁria do estado do Para e NeLsoN 
aLeiXo de aBreU e NiLdo aLeiXo de aBreU.
Por este instrumento de transação, de um lado o iNStitUto dE GEStÃo 
PrEvidENciária do EStado do Pará – iGEPrEv, entidade autárquica es-
tadual dotada de personalidade jurídica de direito público, inscrito no cNPJ/
Mf nº. 05.873.910/0001-00, com sede nesta capital, à av. alcindo cacela, 
1962, bairro Nazaré, cEP: 66.040-020, Belém/Pa, por seu Presidente il-
toN GiUSSEPP Stival MENdES da rocHa loPES da Silva, brasileiro, 
casado, advogado licenciado, oaB-Pa nº 22.273, cPf n° 647.085.272-68; 
e de outro lado NElSoN alEiXo dE aBrEU, portador do rG 1751147 e 
cPf/Mf 397.221.552-53, residente e domiciliado no conjunto Paar, ala-
meda São Marçal, nº 34, Bairro Paar, ananindeua - Pa, cEP 67.145-107, 
e Nildo alEiXo dE aBrEU, rG 3080124, cPf 638.531.242-91, residente 
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e domiciliado na travessa Soares carneiro, 1623, bairro Umarizal, cEP: 
66.050-520; pactuam o presente instrumento de transação que se regerá 
pelas cláusulas e condições que se enunciam a seguir:
cláusula Primeira – do oBJEto – o objeto da presente transação é a 
devolução de quantias relativas aos saques efetuados após o óbito da Sr. 
vitÓria doS SaNtoS alEiXo dE aBrEU, mãe dos transigentes acima 
identificados. Importa destacar que houve apuração administrativa por 
meio do procedimento nº 2017/84856, além de ajuizamento do processo 
nº 0820088-63.2022.814.0301, em trâmite perante a 4ª vara da fazenda 
da capital.
cláusula Segunda – do valor acordado ENtrE aS PartES E do PaGa-
MENto – após apuração pelo setor de cálculo deste iGEPrEv, chegou-se ao 
montante devido de r$ 17.740,55 (dezessete Mil Setecentos e Quarenta 
reais e cinquenta e cinco centavos), já incluídos honorários advocatícios 
de 10% (dez por cento). o pagamento, então, será processado da seguin-
te maneira, nas seguintes contas e valores abaixo:
• O Sr. NILDO ALEIXO DE ABREU irá depositar o valor total de R$ 16.240,55 
(dezesseis Mil duzentos e Quarenta reais e cinquenta e cinco centavos), 
dividido de 36 vezes de r$ 451,12 (Quatrocentos e cinquenta e Um reais e 
doze centavos), todo dia 10 de cada mês, a contar de 10/05/2022, na conta 
corrente 000188111-6, agência 015, banco BaNPará, favorecido iGEPrEv – 
iGEPrEv fiNaNPrEv, cNPJ nº. 05.873.910/0001-00; e na data da assinatura 
desta transação, o valor de r$ 1.500,00 (Mil e Quinhentos reais), a título de 
Honorários, na conta corrente do Banco BaNPará 47701-0, agência 047, 
favorecida aPafEP – associação dos Procuradores autárquicos e fundacionais 
do Estado do Pará, cNPJ: 10.397.026/0001-79.
cláusula terceira – com o recebimento do total valor acordado, o iGEPrEv 
dará a plena quitação, arquivará o procedimento administrativo instaurado 
no âmbito da autarquia. além disso, e desde já, informará ao Juízo sobre 
a transação pleiteando a homologação do acordo com o posterior arquiva-
mento dos autos.
cláusula Quarta – declara ainda o iGEPrEv nada mais ter a reclamar con-
tra o transigente, relativamente ao objeto do presente Instrumento, fican-
do assim caracterizada a quitação plena do mesmo;
Cláusula Quinta – Declaram, ainda, as partes transigentes, que firmam o 
presente acordo por livre e espontânea vontade, estando o mesmo isento 
de qualquer vício ou coação, pelo que esperam que o presente instrumento 
produza os seus legais e jurídicos efeitos.
E por assim estarem de acordo, firmam o presente Instrumento de Tran-
sação em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 2 (duas) 
testemunhas.
Belém- Pa, 11 de abril de 2022.
NElSoN alEiXo dE aBrEU
cPf: 397.221.552-53
 Nildo alEiXo dE aBrEU
cPf 638.531.242-91
iltoN GiUSSEPP Stival MENdES da rocHa loPES da Silva
Presidente do iGEPrEv
aNa rita doPaZo a. J. loUrENÇo
Procuradora-chefe do iGEPrEv
aNdrÉ ricardo NaSciMENto tEiXEira
autárquico - iGEPrEv
oaB/Pa Nº 18.317
tENili raMoS PalHarES MEira
Procuradora autárquica e fundacional do Estado
oaB/Pa 12.858
testemunhas:
1-...................................................................................................
........
2-...................................................................................................
........

Protocolo: 784560
iNstrUMeNto de traNsaÇÃo QUe eNtre si FaZeM o iNstitUto 
de GestÃo PreVideNciÁria do estado do Para e Maria de 
FÁtiMa triNdade de MiraNda.
Por este instrumento de transação, de um lado o iNStitUto dE GES-
tÃo PrEvidENciária do EStado do Pará – iGEPrEv, entidade autár-
quica estadual dotada de personalidade jurídica de direito público, ins-
crito no cNPJ/Mf nº. 05.873.910/0001-00, com sede nesta capital, à av. 
alcindo cacela, 1962, bairro Nazaré, cEP: 66.040-020, Belém/Pa, por 
seu Presidente iltoN GiUSSEPP Stival MENdES da rocHa loPES da 
Silva, brasileiro, casado, advogado licenciado, oaB-Pa nº 22.273, cPf 
n° 647.085.272-68; e de outro lado Maria dE fatiMa triNdadE dE Mi-
raNda, portadora do rG 2213620 e cPf 086.946.052-87 residente e do-
miciliada na travessa Quintino Bocaiúva, 1.900, bairro Batista campos, 
pactuam o presente instrumento de transação que se regerá pelas cláusu-
las e condições que se enunciam a seguir:
cláusula Primeira – do oBJEto – o objeto da presente transação é a devo-
lução de quantias sacadas da conta de adÉlio tavarES triNdadE após o 
seu óbito, informando a Sr. Maria dE fatiMa triNdadE dE MiraNda que 
quer resolver a celeuma da melhor maneira possível. importa destacar que 
houve apuração administrativa por meio do procedimento nº 2017/491838, 
além de ajuizamento do processo nº 0820112-91.2022.814.0301, em trâ-
mite perante a 4ª vara da fazenda da capital.
cláusula Segunda – do valor acordado ENtrE aS PartES E do PaGa-
MENto – após apuração pelo setor de cálculo deste iGEPrEv, chegou-se 
ao montante devido de r$ 3.651,54 (três Mil Seiscentos e cinquenta e Um 
reais e cinquenta e Quatro centavos), já incluídos honorários advocatícios 
de 10% (dez por cento). o pagamento, então, será processado da seguin-
te maneira, nas seguintes contas e valores abaixo:

• a Sr. MARIA DE FATIMA TRINDADE DE MIRANDA irá depositar na data 
da assinatura deste instrumento de transação o valor total de r$ 3.319,59 
(três Mil trezentos e dezenove reais e cinquenta e Nove centavos na con-
ta corrente 000188111-6, agência 015, banco BaNPará, favorecido iGE-
PrEv – iGEPrEv fiNaNPrEv, cNPJ nº. 05.873.910/0001-00; e, a título de 
honorários, o valor de r$ 331,95 (trezentos e trinta e Um reais e noventa 
e cinco centavos), na conta corrente do Banco BaNPará 47701-0, agên-
cia 047, favorecida aPafEP – associação dos Procuradores autárquicos e 
fundacionais do Estado do Pará, cNPJ: 10.397.026/0001-79.
cláusula terceira – com o recebimento do total valor acordado, o iGEPrEv 
dará a plena quitação, arquivará o procedimento administrativo instaurado 
no âmbito da autarquia. além disso, e desde já, informará ao Juízo sobre 
a transação pleiteando a homologação do acordo com o posterior arquiva-
mento dos autos.
cláusula Quarta – declara ainda o iGEPrEv nada mais ter a reclamar con-
tra a transigentes, relativamente ao objeto do presente Instrumento, fican-
do assim caracterizada a quitação plena do mesmo;
Cláusula Quinta – Declaram, ainda, as partes transigentes que firmam o 
presente acordo por livre e espontânea vontade, estando o mesmo isento 
de qualquer vício ou coação, pelo que esperam que o presente instrumento 
produza os seus legais e jurídicos efeitos.
E por assim estarem de acordo, firmam o presente Instrumento de Tran-
sação em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 2 (duas) 
testemunhas.
Belém- Pa, 06 de abril de 2022.
Maria dE fatiMa triNdadE dE MiraNda
cPf: 086.946.052-87
iltoN GiUSSEPP Stival MENdES da rocHa loPES da Silva
Presidente do iGEPrEv
aNa rita doPaZo a. J. loUrENÇo
Procuradora-chefe do iGEPrEv
aNdrÉ ricardo NaSciMENto tEiXEira
Procurador autárquico - iGEPrEv
oaB/Pa Nº 18.317
tENili raMoS PalHarES MEira
Procuradora autárquica e fundacional do Estado
oaB/Pa 12.858
testemunhas:
1-...................................................................................................
........
2-...................................................................................................
........

Protocolo: 784564

.

.

ESCOLA DE GOVERNANÇA PÚBLICA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº. 080 07 de Março de 2022.
a dirEtora GEral iNtEriNa da EScola dE GovErNaNÇa PÚBlica do 
EStado do Pará-EGPa, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
lei nº. 6.569 de 06 de agosto de 2003, e posteriores alterações, e,
coNSidEraNdo o decreto Estadual n° 1359/2015,
coNSidEraNdo o processo 2022/217905,
rESolvE:
i. dESiGNar, os servidores abaixo relacionados, para exercer com zelo 
e transparência no âmbito deste órgão, as atribuições, responsabilidades 
e competências dos responsáveis pelas solicitações de acesso à informa-
ção, observando-se tempestivamente aos preceitos legais e constitucio-
nais, em especial aos procedimentos estabelecidos no decreto Estadual nº 
1.359/2015 e demais exigências normativas aplicáveis.

serVidor sUBstitUto FUNÇÃo

5921520/2 – isabela ribeiro reis charro 
Quirino

cPf: 031.263.412-92
E-mail: ncs@egpa.pa.gov.br

5950336/1 – Matheus Moraes da Silva
cPf: 030.004.582-47

E-mail: Matheus.moraes@egpa.pa.gov.br

autoridade de Geren-
ciamento

57214153/1 – viviani da costa raiol
cPf: 852.977.802-25

Email: viviani.rayol@egpa.pa.gov.br

5946437/1 – rubens rafael Martins Paixão
cPf: 019.854.362-05

E-mail: rafael.paixao@egpa.pa.gov.br
responsável pelo Sic

57201136/1 – Soraya Sousa de lemos
cPf: 742.222.012-00

Email: sorayalemosadv@gmail.com

57198174/1 – taisuke Noguchi
cPf: 659.348.812-72

Email: taisuke.noguchi@egpa.pa.gov.br

autoridade Hierarquica-
mente Superior

57218659/3 – Elisangela Mara da Silva Jorge
cPf: 613.853.362-34

Email: dg@egpa.pa.gov.br

5921161/6 – Helvio Moreira arruda
cPf: 064.151.802-15

E-mail: ddpeg@egpa.pa.gov.br
Gestor Máximo do Órgão

ii. revogam-se as disposições em contrário
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
EliSaNGEla Mara da Silva JorGE
diretora Geral interina

Protocolo: 784444
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errata
errata da Portaria 049/2022 de 25 de Fevereiro de 2022 publica-
da no doe Nº 34.878 de 02 de Março de 2022 – designação. Protocolo 
nº 175585
onde se lê: a contar de 14/02/2021...
Leia-se: a contar de 14/02/2022...
EliSaNGEla Mara da Silva JorGE
diretora Geral interina.

Protocolo: 784411
..

secretaria de estado
da FaZeNda

.

Portaria
.

GaBiNete do secretÁrio
Portaria Nº 231 de 04 de aBriL de 2022
rEvoGar, os efeitos da Portaria Nº 162, de 26/01/2010, publicada no 
doE nº 31.599, de 28/01/2010, que designou a servidora SiMoNNE claU-
dia SoUSa BarroS, fiscal de receitas Estaduais, id func nº 5097010/1, 
para responder cEEat de Micro e Pequenas Empresas, nas faltas e impedi-
mentos do titular, sem ônus para o Estado.
rENÉ dE olivEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda
Portaria Nº 232 de 04 de aBriL de 2022
dESiGNar, o servidor JoÃo lUiZ loPES SoarES, fiscal de receitas Es-
taduais, id func nº 5128404/1, para responder pela cEEat de Micro e 
Pequenas Empresas, nas faltas e impedimentos do (a) titular, sem ônus 
adicionais para o Estado.
rENÉ dE olivEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda
Portaria Nº 244 de 08 de aBriL de  2022
coNcEdEr à servidora NorMa SUElY doS SaNtoS Mota, id func nº 
3248046/1, auxiliar administrativo, lotada na cEcoMt de Gurupí, 30 (trin-
ta) dias de licença Prêmio, no período de 31/03/2022 a 29/04/2022, cor-
respondentes ao triênio de 01/03/2006 a 28/02/2009.
rENÉ dE olivEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda
Portaria Nº 245 de 08 de aBriL de  2022
coNcEdEr ao servidor ElSoN dE alMEida PErEira, id func nº 
55194845/1, auditor fiscal de receitas Estaduais, lotado na cErat de 
Marituba, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no período de 02/05/2022 
a 31/05/2022, correspondentes ao triênio de 06/08/1999 a 05/08/2002.
rENÉ dE olivEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda
Portaria Nº 247 de 08 de aBriL de  2022
coNcEdEr ao servidor Joao BatiSta GoMES da Silva, id func nº 
5128617/1, fiscal de receitas Estaduais, lotado na cEcoMt, 60 (sessenta) 
dias de licença Prêmio, no período de 03/03/2022 a 01/05/2022, corres-
pondentes ao triênio de 02/08/2009 a 01/08/2012.
rENÉ dE olivEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda
Portaria Nº 246 de 08 de aBriL de  2022
coNcEdEr ao servidor rEGiNaldo torrES MEdEiroS, id func nº 
5205344/2, auditor fiscal de receitas Estaduais, lotado na cEcoMt, 30 
(trinta) dias de licença Prêmio, no período de 04/04/2022 a 03/05/2022, 
correspondentes ao triênio de 01/02/2013 a 31/01/2016.
rENÉ dE olivEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda
Portaria Nº 251 de 08 de aBriL de  2022
coNcEdEr ao servidor afraNio dE olivEira BarBoSa NEto, id func 
nº 5914734/1, fiscal de receitas Estaduais, lotado na cEEat de iPva e 
itcd, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no período de 04/04/2022 a 
03/05/2022, correspondentes ao triênio de 29/07/2014 a 28/07/2017.
rENÉ dE olivEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda
Portaria Nº 248 de 08 de aBriL de  2022
coNcEdEr ao servidor UBirataN vEiGa PErEira, id func nº 5097282/1, 
fiscal de receitas Estaduais, lotado na cEcoMt, 60 (sessenta) dias de li-
cença Prêmio, no período de 25/04/2022 a 23/06/2022, correspondentes 
ao triênio de 01/09/1995 a 31/08/1998.
rENÉ dE olivEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda
Portaria Nº 250 de 08 de aBriL de  2022
coNcEdEr à servidora Maria SUElY SaNtoS da coSta, id func nº 
5570360/1, auditor fiscal de receitas Estaduais, lotada na cEcoMt, 60 
(sessenta) dias de licença Prêmio, no período de 03/05/2022 a 01/07/2022, 
correspondentes ao triênio de 26/11/2005 a 25/11/2008.
rENÉ dE olivEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda
Portaria Nº 249 de 08 de aBriL de  2022
coNcEdEr à servidora Maria Elvira tUMa acHi Brito, id func nº 
5097410/1, fiscal de receitas Estaduais, lotada na cEEat de Grandes con-
tribuintes, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no período de 27/06/2022 
a 26/07/2022, correspondentes ao triênio de 01/09/2010 a 31/08/2013.
rENÉ dE olivEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda

Portaria Nº 243 de 08 de aBriL de  2022
coNcEdEr ao servidor ricardo dE olivEira NoGUEira, id func nº 
5132428/1, fiscal de receitas Estaduais, lotado na cErat de Marabá, 30 
(trinta) dias de licença Prêmio, no período de 11/04/2022 a 10/05/2022, 
correspondentes ao triênio de 11/05/1999 a 10/05/2002.
rENÉ dE olivEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda
Portaria Nº 252 de 08 de aBriL de 2022
torNar SEM EfEito a Portaria Nº 050, de 18/01/2022, publicada no 
doE nº 34.838, de 20/01/2022, que concedeu licença Prêmio, no pe-
ríodo de 03/02/2022 a 04/03/2022, referente ao triênio de 01/03/2001 
a 29/02/2004, ao servidor rUY GUilHErME viNaGrE KlaUtaU, id func 
nº 22950/1, Engenheiro agrônomo, lotado na diretoria de arrecadação e 
informações fazendárias.
rENÉ dE olivEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda

Protocolo: 784292
Portaria de reVoGaÇÃo de iseNÇÃo de iPVa - caiF/dtr
Portaria Nº 2022330002177, de 11 de abril de 2022
Motivo: revogar a Portaria n.º 2021330002273, de 06 de maio de 2021, 
que concedeu a isenção do iPva.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNtErESSado: faBio lUciaNo PErEira MEScoUto.
cPf: 675.286.352-00.
Marca/ModElo: NiSSaN/KicKS S cvt.
cHaSSi: 94dfcaP15JB102131.
Portarias de coNcessÃo de iseNÇÃo de iPVa - caiF/dtr

Portaria Nº 2022330002175, de 11 de abril de 2022
Motivo: conceder a isenção de iPva para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNtErESSado: ivaNiSE NEiva fErNaNdES.
cPf: 490.896.502-10.
Marca/ModElo: HoNda/Wr-v EX cvt.
cHaSSi: 93HGH8840JZ120653.
Portaria Nº 2022330002174, de 11 de abril de 2022
Motivo: conceder a isenção de iPva para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNtErESSado: iZaBEl BarBoSa da Silva.
cPf: 095.434.492-87.
Marca/ModElo: HoNda/Wr-v EXl cvt.
cHaSSi: 93HGH8860lK108289.
Portaria Nº 2022330002172, de 11 de abril de 2022
Motivo: conceder a isenção de iPva para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNtErESSado: Maria dE fatiMa doS PraZErES loPES.
cPf: 684.216.212-20.
Marca/ModElo: fiat/MoBi drivE GSr.
cHaSSi: 9Bd341B80lY623982.
Portaria Nº 2022330002173, de 11 de abril de 2022
Motivo: conceder a isenção de iPva para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNtErESSado: SErGio PiNHEiro BENtES.
cPf: 301.277.182-49.
Marca/ModElo: cHEv/oNiX PlUS 10tat lt1.
cHaSSi: 9BGEB69H0lG246754.
Portaria Nº 2022330002176, de 11 de abril de 2022
Motivo: conceder a isenção de iPva para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNtErESSado: taciMar SarMENto viEira.
cPf: 295.682.852-53.
Marca/ModElo: cHEvrolEt/oNiX 1.4at ltZ.
cHaSSi: 9BGKt48v0KG463013.

Protocolo: 784815

.

.

coNtrato
.

coNtrato: 014/2022/seFa.
Modalidade: consultor individual nº 005/2021.
objeto: contratação de consultores individuais para criação e implantação 
de um sistema de busca inteligente no sítio da Secretaria de Estado da 
Fazenda e do diário oficial eletrônico da SEFA.
data da assinatura: 08/04/2022.
vigência: 11/04/2022 até 10/04/2023.
orçamento: 17101.04.126.1508.8238
Natureza da despesa: 33.90.36
valor Mensal: r$ 9.000,00
valor Global: r$ 108.000,00
fonte dos recursos: 0131 e/ou 0331
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contratante: Secretaria de Estado da fazenda - cNPJ nº 05.054.903/0001-79.
contratado: andersson Marcel Souza Nascimento, cPf nº 433.323.232-
53, rG nº. 235258 Ptc/aP, residente e domiciliado na travessa almirante 
Wandenkolk, 898, Ed. torre de ávila, apto. 1402, Bairro Nazaré, cEP.: 
66055-030, Belém/Pa.
ordenador, em exercício: anidio Moutinho.

Protocolo: 784601

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 5º
contrato:019/2017/seFa
vigência: 01/04/2022 a 01/06/2022
data da assinatura:28/03/2022
Justificativa: Art.57,II da Lei n° 8.666/93 e na Manifestação nº 107/2022/
coNJUr/SEfa, o presente termo aditivo, tem porobjeto a prorrogação do 
prazo de vigência pelo período 60 (Sessenta) dias, com início em 01 de 
abril de 2022 e término em 01 de Junho de 2022.
funcional Programática/atividade:17101.04. 122.1297.8338. Natureza da 
despesa:33.90.30 – Material de consumo. fonte de recursos: 0101.
contratado:ticKEt SolUÇÕES HdfGt S/a, cNPJ: 03.506.307/0001-57
Endereço: rua Machado de assis nº 50, Bairro: Santa lúcia, campo Bom/
rS, cEP: 93.700-000
ordenador, em exercício: aNÍdio MoUtiNHo da coNcEiÇÃo.

Protocolo: 784431

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº722,12 de aBriL de 2022
o dirEtor dE adMiNiStraÇÃo da SEcrEtaria dE EStado da faZEN-
da, 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 2022420813- rESolvE:
coNcEdEr a servidora, roSEMEirE do Socorro dE SoUZa MartiNS, 
cargo assistente técnico, Matricula nº3251543/1, portador do cPf nº 
223.435.802-78, 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 - rEcUroS ordiNárioS
os recursos acima mencionados, destinam-se as despesas da cErat-tU-
cUrUÍ (extra), não subordinada ao processo normal de aplicação, referen-
te ao mês de aBril do exercício corrente, e deverá ser aplicados em até 
30 (trinta) dias a contar da data do recebimento.
a prestação de contas deverá ser até o 5º (quinto) dia útil após o período 
de aplicação.
anidio Moutinho da conceição
diretor de administração, em exercício.

Protocolo: 784641

editaL de NotiFicaÇÃo
.

editaL de aUto de iNFraÇao e NotiFicaÇÃo FiscaL de trÂNsito 
- cerat BeLÉM
o coordenador regional de administração tributária e Não tributária da 
Secretaria da fazenda – cErat Belém, no uso de suas atribuições, faZ 
SaBEr a todos quanto o presente Edital lerem ou dele por qualquer outro 
meio tomarem conhecimento, que foram lavrados os aUtoS dE iNfraÇÃo 
E NotificaÇÃo fiScal dE trÂNSito - aiNf´S, originários de termos de 
apreensão e depósito - tad´s, conforme abaixo:
 

aiNF N° tad N° coNtriBUiNtes iNs.est/cNPJ/cPF

812022510000230-0 812021390002478 tS NUNcES traNSPortadora dE carGaS 
EirEli 11.909.666/0001-83

o prazo para efetuar o recolhimento do crédito tributário ou apresentar im-
pugnação é de 30 (trinta) dias, contados a partir do 15º dia da publicação 
desta Notificação, de acordo com o que estabelece a Lei n.º 6.182, de 30 
de dezembro de 1998, alterada pela lei nº 7.078, de 28 de dezembro de 
2007, art. 14, § 3º, o que poderá ser feito nesta coordenação, localizada 
na av. Gentil Bittencourt nº 2566, entre av. José Bonifácio e trav. castelo 
Branco - São Braz, no horário de 08:00 as 14:00hs, findo o qual sujeitar-
se-á a cobrança executiva do crédito tributário.
ilyich dantas diniz
coordenador fazendário – cErat - Belém

Protocolo: 784441

oUtras MatÉrias
.

atos do triBUNaL adMiNistratiVo de recUrsos FaZeNdÁrios-tarF
aNÚNcio de PaUta Para JULGaMeNto
a Secretaria Geral torna públicas as datas de julgamento dos recursos 
abaixo, a ocorrer por meio de videoconferência, conforme instrução Nor-
mativa SEfa n. 004/2021, de 16/03/2021, na sala de sessões do tribunal, 
sito em Belém, na av. Gentil Bittencourt, 2566, 3º andar, entre trav. cas-
telo Branco e av. José Bonifácio:
PriMeira cÂMara PerMaNeNte de JULGaMeNto
Em 18/04/2022, às 09:30h, rEcUrSo volUNtário n.º 19537, aiNf nº 
022015510000010-0, contribuinte BarriGao aliMENtoS ltda - EPP, 
insc. Estadual nº. 15254148-9 ,advogado: lUciaNo cavalcaNtE dE 
SoUZa fErrEira, oaB/Pa-12580.

Em 18/04/2022, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 13283, aiNf nº 
072012510000150-1, contribuinte aGriNortE ltda, insc. Estadual nº. 
15265505-0.
Em 18/04/2022, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 18760, aiNf nº 
042016510010274-8, contribuinte MoUra & Silva PoSto dE coMBUS-
tivEiS ltda, insc. Estadual nº. 15273224-1, advogado: daNilo alEX dE 
olivEira PElEJa, oaB/Pa-8894.
Em 18/04/2022, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 18761, aiNf nº 
042016510010275-6 , contribuinte MoUra & Silva PoSto dE coMBUS-
tivEiS ltda, insc. Estadual nº. 15273224-1, advogado: daNilo alEX dE 
olivEira PElEJa, oaB/Pa-8894.

Protocolo: 784617
Portarias de iseNÇÃo de icMs – cat
Portaria n.º202201000393 de 12/04/2022 - Proc n.º 
002022730001985/seFa
Motivo: conceder a isenção do icMS para taxista.
Base legal: convênio icMS n.º 38, de 06 de julho de 2001 e do artigo 71 
do anexo ii do ricMS-Pa (aprovado pelo decreto n.º 4676/01)
interessado: Ney Jose Gomes da costa – cPf: 610.230.002-53
Marca: cHEv/tracKEr 12t a Pr tUrBo aUtoMático tipo: Pas/auto-
móvel
Portaria n.º202201000395 de 12/04/2022 - Proc n.º 
002022730002038/seFa
Motivo: conceder a isenção do icMS para taxista.
Base legal: convênio icMS n.º 38, de 06 de julho de 2001 e do artigo 71 
do anexo ii do ricMS-Pa (aprovado pelo decreto n.º 4676/01)
interessado: ailton tomaz Barros – cPf: 129.668.942-53
Marca: toYota/YariS Sa XS15 aUtoMático tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202201000397 de 12/04/2022 - Proc n.º 
122022730000400/seFa
Motivo: conceder a isenção do icMS para taxista.
Base legal: convênio icMS n.º 38, de 06 de julho de 2001 e do artigo 71 
do anexo ii do ricMS-Pa (aprovado pelo decreto n.º 4676/01)
interessado: lucivaldo Mateus Silva – cPf: 018.211.372-80
Marca: cHEv/oNiX PlUS 10tat ltZ tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202201000399 de 12/04/2022 - Proc n.º 
002022730002034/seFa
Motivo: conceder a isenção do icMS para taxista.
Base legal: convênio icMS n.º 38, de 06 de julho de 2001 e do artigo 71 
do anexo ii do ricMS-Pa (aprovado pelo decreto n.º 4676/01)
interessado: raimundo ribeiro Santos – cPf: 152.563.242-68
Marca: HoNda/civic toUriNG cvt SEdaN at 1.5 tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202201000401 de 12/04/2022 - Proc n.º 
002022730000222/seFa
Motivo: conceder a isenção do icMS para taxista.
Base legal: convênio icMS n.º 38, de 06 de julho de 2001 e do artigo 71 
do anexo ii do ricMS-Pa (aprovado pelo decreto n.º 4676/01)
interessado: Emerson Paiva da costa – cPf: 675.614.382-49
Marca: vW/t croSS tSi 200. tipo: Pas/automóvel
Portarias de iseNÇÃo de iPVa – cat
Portaria n.º202204001458, de 12/04/2022 - Proc n.º 
2022730002172/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: Evandro da Silva cavalcante – cPf: 319.392.522-53
Marca/tipo/chassi
vW/Novo voYaGE 1.6 HiGH/Pas/automovel/9BWdB45U5Et201385
Portaria n.º202204001460, de 12/04/2022 - Proc n.º 
2022730002159/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 fernando lopes de lima – cPf: 688.637.567-91
Marca/tipo/chassi
cHEv/SPiN 1.8l Mt ltZ/Pas/automovel/9BGJc7520KB215214
Portaria n.º202204001462, de 12/04/2022 - Proc n.º 
2022730001839/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: ana carla Progenio Magalhães – cPf: 619.859.292-87
Marca/tipo/chassi
cHEv/PriSMa 1.0Mt lt/Pas/automovel/9BGKS69B0EG304764
Portaria n.º202204001464, de 12/04/2022 - Proc n.º 
122022730000358/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: lucivaldo Mateus Silva – cPf: 018.211.372-80
Marca/tipo/chassi
cHEv/PriSMa 1.4Mt lt/Pas/automovel/9BGKS69v0KG359385
Portaria n.º202204001466, de 12/04/2022 - Proc n.º 
2022730002162/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: cleber rodrigues da Silva – cPf: 736.913.642-68
Marca/tipo/chassi
toYota/YariS Sa PlS15cNt/Pas/automovel/9BrBc9f31N8141019
Portaria n.º202204001468, de 12/04/2022 - Proc n.º 
2022730002165/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPva ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Walter Nelci dos Santos Moraes – cPf: 458.901.612-53
Marca/tipo/chassi
vW/t croSS tSi ad/Pas/automovel/9BWBH6Bf5M4066926
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Portaria n.º202204001470, de 12/04/2022 - Proc n.º 
2022730002169/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 Jorge assis de Souza – cPf: 093.829.252-87
Marca/tipo/chassi
vW/foX 1.6 Gii/Pas/automovel/9BWaB45ZXE4011901

Protocolo: 784471
aViso de LicitaÇÃo Fracassada
seLeÇÃo Baseada Na QUaLidade e No cUsto - sBQc 
Nº 001/2021-seFa/Pa
o Estado do Pará, por meio da Secretaria de Estado da fazenda – SEfa, 
através da comissão Permanente do ProfiSco ii, nomeada pela Portaria 
n. 055, de 11 de janeiro de 2022, torna público para conhecimento dos 
interessados que a Seleção Baseada na Qualidade e no custo (SBQc) n° 
001/2021, PaE nº 2021/647353, que tem como objeto a coNtrataÇÃo 
dE coNSUltoria dE firMa Para atUar No ProJEto dE SiMPlificaÇÃo 
DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA, fica DECLARADA FRACASSADA, em razão de 
desclassificação da proposta apresentada por não ter alcançado a pontua-
ção técnica mínima exigida e não atender aos requisitos mínimos do termo 
de referência, em conformidade com os procedimentos estabelecidos na 
GN-2350-15, que trata das Políticas para Seleção e contratação de con-
sultores financiados pelo Banco interamericano do desenvolvimento, e, no 
que couber, na lei federal n° 8.666/93 e alterações posteriores.
Belém (Pa), 12 de abril de 2022.
rENata da coSta SoUSa MEirElES
Presidente da comissão Permanente do ProfiSco ii

Protocolo: 784541
iNstrUÇÃo NorMatiVa Nº  005, de  12 de aBriL  de 2022
altera dispositivos da instrução Normativa nº 013, de 29 de agosto de 
2019, que disciplina o percentual de escalonamento por faixas de saldo 
devedor anual, correspondente ao valor do imposto destinado pelos con-
tribuintes situados no Estado Pará aos projetos culturais aprovados pela 
fundação cultural do Pará, de que trata § 2º do art. 11-c do anexo iv 
do regulamento do imposto sobre operações relativas à circulação de 
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal e de comunicação - ricMS.
o SEcrEtário dE EStado da faZENda, usando das atribuições que lhe 
são conferidas por lei e tendo em vista o disposto no § 3º do art. 11-c do 
anexo iv do regulamento do imposto sobre operações relativas à circula-
ção de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de transporte interes-
tadual e intermunicipal e de comunicação - ricMS,
rESolvE:
art. 1º a instrução Normativa nº 013, de 29 de agosto de 2019, que dis-
ciplina o percentual de escalonamento por faixas de saldo devedor anual, 
correspondente ao valor do imposto destinado pelos contribuintes situados 
no Estado Pará aos projetos culturais aprovados pela fundação cultural 
do Pará, de que trata § 2º do art. 11-c do anexo iv do regulamento do 
imposto sobre operações relativas à circulação de Mercadorias e sobre 
Prestações de Serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de 
comunicação - ricMS, passa a vigorar com a seguinte redação:
“art. 1° o crédito outorgado, de que trata o art. 11-c do anexo iv do 
regulamento do imposto sobre operações relativas à circulação de Mer-
cadorias e sobre Prestações de Serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal e de comunicação - ricMS, correspondente ao valor do 
imposto destinado pelos contribuintes situados no Estado Pará aos projetos 
culturais aprovados pela fundação cultural do Pará, não pode exceder de 
95% (noventa e cinco por cento) do valor total da participação do patro-
cinador no projeto.”
art. 2º Esta instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
rENÉ dE olivEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda

Protocolo: 784514

.

.

secretaria de estado
de saÚde PÚBLica

.

Portaria
.

Portaria N° 0286 de 11 de aBriL de 2022
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas, pelo decreto n° 2.235 de 16 de Julho de 1997, publica-
do no doE n° 28.508/18.07.1997,
E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2022/299578.
rESolvE:
aUtoriZar, o afastamento da servidora tErEZiNHa dE JESUS carvalHo 
araÚJo filHa, matrícula nº 54190032/1, lotada na UNidadE dE rEfE-
RÊNCIA ESPECIALIZADA - MARCELO CÂNDIA, para participar da “Oficina 
de Padronização: inquérito Nacional de incapacidade física em Hansenía-
se”, no período de 12/04/2022 a 13/04/2022, oferecida pelo Ministério da 
Saúde, em Brasília-df.
PUBliQUE-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNEtE do SEcrEtário dE EStado dE SaÚdE PÚBlica, EM 
11.04.2022.
rÔMUlo rodovalHo GoMES
SEcrEtário dE EStado dE SaÚdE PÚBlica.

Protocolo: 784656

Portaria N° 0383 de 11 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 2022/338135.
rESolvE:
rEMovEr, a servidora MiriaN SalES BatiSta, cargo aSSiStENtE So-
cial, matrícula n° 5099102/2, do dEPartaMENto dE aNáliSE dE SErvi-
ÇoS para a diviSÃo dE coNtrolE dE doENÇaS traNSMiSSÍvEiS, com 
atuação na coordenação Estadual iSt/aidS.
Portaria N° 0384 de 11 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 2022/386743.
rESolvE:
rEMovEr, a contar de 04/05/2022, o servidor artHUr HENriQUE alMEi-
da dE liMa, cargo tÉcNico dE ENfErMaGEM, matrícula n° 57234214/1, 
da UNidadE dE rEfErÊNcia ESPEcialiZada - PrESidENtE varGaS 
para a EScola tÉcNica do SUS.
PUBliQUE-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE,
dirEtoria dE GEStÃo do traBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE, EM 
11.04.2022.
KEllY dE cáSSia PEiXoto dE olivEira SilvEira
dirEtora dE GEStÃo do traBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE.

Protocolo: 784663
Portaria Nº 81/2022, de 12 de aBriL de 2022.
o Secretário adjunto de Gestão administrativa, no uso de suas atribuições 
legais, e CONSIDERANDO a obrigação da Administração de fiscalizar a exe-
cução de seus termos administrativos, nos termos da lei federal nº 8.666, 
de 21.06.93 com suas alterações, do decreto estadual nº 733 de 13.05.2013 
e demais normas regulamentares da matéria; o teor da cláusula Quinta do 
termo de convênio nº. 11/2022 e os autos do processo nº 2021/568869.
rESolvE:
Designar como fiscal os servidores Elizabete Haber Pereira, matrícu-
la n55589252-2 e Edir do Socorro amaral da Silva Júnior, matrícula nº 
5957970-1, ambos com lotação no dESaM/SESPa, para acompanhar, con-
trolar e fiscalizar a execução do objeto deste Convênio, mediante a elabo-
ração de relatórios de acompanhamento de execução física e emissão de 
laudo conclusivo, nos termos do art. 1º da resolução nº 13.989/95 do 
tribunal de contas do Estado do Pará – t. c. E.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNEtE do SEcrEtário adJUNto dE GEStÃo adMiNiStrativa/SES-
Pa – ariEl doUrado SaMPaio MartiNS dE BarroS

Protocolo: 784297
Portaria Nº 327 de 08 de aBriL de 2022
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições, e:
coNSidEraNdo o disposto nos artigos 199, 201 e 202 da lei nº. 5.810, 
de 24 de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo os fatos denunciados nos autos do Processo nº 
2017/95540.
coNSidEraNdo a solicitação no ofÍcio Nº 35/2022/cPS/Nc/SESPa de 
08 de abril de 2022, o qual solicita a publicação de portaria recondução, 
para que se concluam as investigações referentes ao supramencionado 
processo;
rESolvE:
i - dEtErMiNar a continuidade dos trabalhos relativos à SiNdicÂNcia adMi-
NiStrativa, para apurar os fatos a que se refere o Processo nº 2017/95540;
ii - rEcoNdUZir o prazo de validade da comissão Especial por mais 30 
(trinta) dias;
iii - deliberar que a comissão Especial de Sindicância poderá dedicar-
se exclusivamente aos trabalhos apuratórios e, poderá reportar-se dire-
tamente à autoridade e órgãos da administração Pública ou proceder às 
diligências necessárias à instrução processual.
iv 0 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos ao fim do prazo concedido, com o intuito de não haver descon-
tinuidade nos trabalhos.
PUBliQUE-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNEtE do SEcrEtário dE EStado dE SaÚdE PÚBlica.
BElÉM, 08 dE aBril dE 2022
rÔMUlo rodovalHo GoMES
SEcrEtário dE EStado dE SaÚdE PÚBlica

Protocolo: 784235
Portaria Nº 328 de 11 de aBriL de 2022
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas, através do decreto n° 2.235 de 16 de Julho de 1997, 
publicado no doE n° 28.508/18.07.1997, considerando o § 1º, do art. 3º, 
do decreto Estadual nº 1.522 de 25 de julho de 1996 e, considerando o 
teor do Processo nº 2022/435273,
rESolvE:
dESiGNar a servidora a Brenda lorena Machado Paes, Enfermeira, Matrí-
cula nº 5955462/1, lotada no departamento de auditoria em Saúde – dE-
aUdS/SESPa, para exercer a função de aUditora EM SErviÇo dE SaÚ-
dE, uma vez que a mesma cumpre o requisito estabelecido no inciso ii, do 
§ 4º, do art. 3º, do decreto Estadual nº 1.522, de 25 de junho de 1996.
Esta Portaria entra em vigor na data da publicação.
PUBliQUE-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNEtE do SEcrEtário dE EStado dE SaÚdE PÚBlica.
Belém, 11 de aBril de 2022.
rÔMUlo rodovalHo GoMES
Secretário de Estado de Saúde Pública

Protocolo: 784236
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Portaria Nº 329 de 11 de aBriL de 2022
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições, e:
coNSidEraNdo o disposto nos artigos 199 da lei nº. 5.810, de 24 de 
janeiro de1994;
coNSidEraNdo os fatos denunciados nos autos do Processo nº 
2019/337424 – anexo 2019/346031.
coNSidEraNdo a solicitação nos termos do ofÍcio Nº 036/2022/cPS/
Nc/SESPa de 11 de abril de 2022, o qual solicita a publicação de portaria 
recondução, para que se concluam as investigações referentes ao proces-
so supramencionado;
rESolvE:
i - rEcoNdUZir o prazo de validade da comissão Especial de Sindicância 
Administrativa, por 30 (trinta) dias, com a finalidade de apurar os fatos a 
que se refere o Processo nº 2019/337424 – anexo 2019/346031;
ii - deliberar que a comissão Especial de Sindicância poderá dedicar-se ex-
clusivamente aos trabalhos apuratórios e, poderá reportar-se diretamente 
à autoridade e órgãos da administração Pública ou proceder às diligências 
necessárias à instrução processual.
iii - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos ao fim do prazo concedido, com o intuito de não haver descon-
tinuidade nos trabalhos.
PUBliQUE-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNEtE do SEcrEtário dE EStado dE SaÚdE PÚBlica.
BElÉM, 11 dE aBril dE 2022
rÔMUlo rodovalHo GoMES
SEcrEtário dE EStado dE SaÚdE PÚBlica

Protocolo: 784238
Portaria Nº 86/2022, de 12 de aBriL de 2022.
o Secretário adjunto de Gestão administrativa, no uso de suas atribuições 
legais, e
CONSIDERANDO a obrigação da Administração de fiscalizar a execução 
de seus termos administrativos, nos termos da lei federal nº 8.666, de 
21.06.93 com suas alterações, do decreto estadual nº 733 de 13.05.2013 
e demais normas regulamentares da matéria;
coNSidEraNdo o teor da cláusula Quinta do termo de convênio nº 
15/2022 e os autos do processo nº 2022/126402.
rESolvE: designa como titular o servidor clodoaldo Siqueira Moreira, Ma-
trícula nº 6060935 e o servidor Patrick raiol dias, Matrícula nº 5931865-2, 
como suplente, ambos com lotação no dESaM/SESPa, para acompanhar, 
controlar e fiscalizar a execução do objeto deste Convênio, mediante a 
elaboração de relatórios de acompanhamento de execução física e emissão 
de laudo conclusivo, nos termos do art. 1º da resolução nº 13.989/95 do 
tribunal de contas do Estado do Pará – t. c. E.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNEtE do SEcrEtário adJUNto dE GEStÃo adMiNiStrativa/SES-
Pa – ariEl doUrado SaMPaio MartiNS dE BarroS

Protocolo: 784390
Portaria Nº 85/2022, de 12 de aBriL de 2022.
o Secretário adjunto de Gestão administrativa, no uso de suas atribuições 
legais, e
CONSIDERANDO a obrigação da Administração de fiscalizar a execução 
de seus termos administrativos, nos termos da lei federal nº 8.666, de 
21.06.93 com suas alterações, do decreto estadual nº 733 de 13.05.2013 
e demais normas regulamentares da matéria;
coNSidEraNdo o teor da cláusula Quinta do termo de convênio nº 
17/2022 e os autos do processo nº 2021/1293572.
rESolvE: designar o servidor raimundo assis varela Júnior, matricula nº 
122980-1, com lotação no dESaM/SESPa, para acompanhar, controlar e 
fiscalizar a execução do objeto deste Convênio, mediante a elaboração 
de relatórios de acompanhamento de execução física e emissão de laudo 
conclusivo, nos termos do art. 1º da resolução nº 13.989/95 do tribunal 
de contas do Estado do Pará – t. c. E.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNEtE do SEcrEtário adJUNto dE GEStÃo adMiNiStrativa 
- ariEl doUrado SaMPaio MartiNS dE BarroS

Protocolo: 784419
Portaria Nº 83/2022, de 12 de aBriL de 2022.
o Secretário adjunto de Gestão administrativa, no uso de suas atribuições 
legais, e
CONSIDERANDO a obrigação da Administração de fiscalizar a execução 
de seus termos administrativos, nos termos da lei federal nº 8.666, de 
21.06.93 com suas alterações, do decreto estadual nº 733 de 13.05.2013 
e demais normas regulamentares da matéria;
coNSidEraNdo o teor da cláusula Quinta do termo de convênio nº 
10/2022 e os autos do processo nº 2021/1192836.
rESolvE: designar os servidores clodoaldo Siqueira Moreira, matrícula nº 
6060935/2 e Murilo Gonçalves Machado, matrícula nº 57197857/1, ambos 
com lotação no DESAM/SESPA, para acompanhar, controlar e fiscalizar a 
execução do objeto deste convênio, mediante a elaboração de relatórios 
de acompanhamento de execução física e emissão de laudo conclusivo, 
nos termos do art. 1º da resolução nº 13.989/95 do tribunal de contas do 
Estado do Pará – t. c. E.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNEtE do SEcrEtário adJUNto dE GEStÃo adMiNiStrativa 
- ariEl doUrado SaMPaio MartiNS dE BarroS

Protocolo: 784412
Portaria Nº 84/2022, de 12 de aBriL de 2022.
o Secretário adjunto de Gestão administrativa, no uso de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO a obrigação da Administração de fiscalizar a execução 
de seus termos administrativos, nos termos da lei federal nº 8.666, de 
21.06.93 com suas alterações, do decreto estadual nº 733 de 13.05.2013 
e demais normas regulamentares da matéria;

coNSidEraNdo o teor da cláusula Quinta do termo de convênio nº 
16/2022 e os autos do processo nº 2021/1293551.
rESolvE: designar o servidor raimundo assis varela Júnior, matricula nº 
122980-1, com lotação no dESaM/SESPa, para acompanhar, controlar e 
fiscalizar a execução do objeto deste Convênio, mediante a elaboração 
de relatórios de acompanhamento de execução física e emissão de laudo 
conclusivo, nos termos do art. 1º da resolução nº 13.989/95 do tribunal 
de contas do Estado do Pará – t. c. E.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNEtE do SEcrEtário adJUNto dE GEStÃo adMiNiStrativa 
- ariEl doUrado SaMPaio MartiNS dE BarroS

Protocolo: 784416
Portaria Nº 82 - saGa/sesPa, de 12 de aBriL de 2021.
o Secretário adjunto de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribui-
ções legais, conferidas por intermédio do decreto publicado em 03 de julho 
de 2020 no do 34.272, e Portaria 335 de 03 de julho de 2020 publicado em 
07 de julho de 2020 no doE de nº 34.272;
CONSIDERANDO a obrigação da Administração de fiscalizar a execução de 
seus termos administrativos, nos termos da lei federal n° 13.019/2014 e 
13.204/2015 e decreto Estadual n°1.835/2017;
coNSidEraNdo o teor da cláusula décima do termo de fomento nº 
01/2022 e os autos do processo nº 2022/77850;
r E S o l v E:
designar como comissão de Monitoramento os servidores irnando Siquei-
ra da trindade, matrícula nº 58959889-1, e Waldemarina Barroso Souza, 
matrícula nº 5160987-1, com lotação no 9º crS/SESPa, para monitorar, 
acompanhar e fiscalizar a execução do objeto da Parceria constante no 
referido termo, bem como a elaboração de relatório técnico, nos moldes 
art. 59 da lei 13.019/2014, assim como seu devido Parecer técnico con-
clusivo, adotando todos os procedimentos necessários e previstos em lei;
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ariEl doUrado SaMPaio MartiNS dE BarroS - SEcrEtário adJUNto 
dE EStado dE SaÚdE PÚBlica/SESPa.

Protocolo: 784401
Portaria N° 285 de 11 de aBriL de 2022.
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais 
que lhe são conferidas, através do decreto n° 2.235 de 16 de Julho de 
1997, publicado no doE N° 28.508/18.07.1997, considerando o que rege 
as leis 07/91 e 077/11, conforme Processo administrativo Eletrônico nº 
2022/420815.
r E S o l v E:
rESciNdir, a contar de 12.04.2022, o contrato administrativo da servi-
dora GiSElE SaNJad MaUES, matrícula nº 57193705/8, cargo de ESta-
tiStico, lotada na diretoria desenvolvimento e auditoria dos Serviços 
de Saúde.
PUBliQUE-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNEtE da SEcrEtaria dE EStado dE SaÚdE PÚBlica, EM 
11.04.2022.
rÔMUlo rodovalHo GoMES
SEcrEtário dE EStado dE SaÚdE PÚBlica

Protocolo: 784875

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº. 446 de 04 de aBriL de 2022 – dGtes/sesPa
a diretora de Gestão do trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publicada 
no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando o teor do processo nº. 
2021/1377258.
rESolvE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/24.01.1994, ao 
servidor alBErto loPES BEGot, matrícula nº. 79189/1, Médico veteriná-
rio, lotado departamento de controle de Endemias, goze 02 (dois) meses 
de licença Prêmio, correspondente ao triênio de 23.06.2008 a 22.06.2011.
aUtoriZar que a servidora goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 02.05.2022 a 30.06.2022, no total de 60 (sessenta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de
Estado de Saúde Pública em: 12.04.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº 448 de 05 de aBriL de 2022 - dGtes/sesPa
a diretora de Gestão do trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publica-
da no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando o teor do processo nº 
2022/266074.
rESolvE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810 de 24.01.1994, 
ao servidor roGErio GodiNHo ParaGUaSSU, matrícula nº. 54191529/1, 
cargo de agente administrativo, regime Jurídico de Estatutário Efetivo, lo-
tado no Núcleo de informação em Saúde/NiSPlaN, goze de licença Prêmio, 
02 (dois) meses, correspondente ao triênio de 19.07.2017 a 20.02.2022.
aUtoriZar que o servidor goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 03.05.2022 a 01.07.2022, no total de 60 (sessenta) dias.
diretoria de Gestão do trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria
de Estado de Saúde Pública em: 12.04.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do trabalho e da Educação na Saúde.
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Portaria Nº 013 de 28 de MarÇo de 2022 - dGtes/sesPa
a diretora de Gestão do trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publicada 
no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando os termos do processo PaE 
nº. 2022/320661.
rESolvE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/24.01.1994, 
o servidor aNGElo iBraHiM NoGUEira doS SaNtoS, matrícula nº. 
5900987/1, cargo de Maqueiro, regime jurídico de Estatutário Efetivo, lo-
tado no 9º centro regional de Saúde - Santarém, 02 (dois) meses de 
licença Prêmio, correspondente ao triênio de 16/07/2015 a 15/07/2018.
aUtoriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 18/04/2022 a 17/05/2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de
Estado de Saúde Pública em: 12/04/2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº 457 de 08 de aBriL de 2022 – dGtes
a diretora de Gestão do trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publica-
da no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando o teor do processo nº 
2022/321304.
rESolvE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810 de 24.01.1994, a 
servidora dEaNE vEloSo dE carvalHo, matrícula nº. 5167477/1, cargo 
de Economista, regime Jurídico de Estatutário Não Estável, com lotação 
na diretoria desenvolvimento e auditoria dos Serviços de Saúde, goze de 
licença Prêmio, 02 (dois) meses de licença Prêmio, correspondente ao 
triênio de 28.09.2011 à 27.09.2014.
aUtoriZar que a servidora goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 04/03/2022 à 02/05/2022, no total de 60 (sessenta) dias.
diretoria de Gestão do trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria
de Estado de Saúde Pública em: 12.04.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº. 447 de 04 de aBriL de 2022 – dGtes/sesPa
a diretora de Gestão do trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039/03.04.1996, publicada 
no doE nº.
28.190/11.04.1996 e considerando os termos do processo nº. 
2022/372648.
rESolvE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810 de 24.01.1994, a 
servidora lUciENE Maria MacHado dE carvalHo GUiMaraES, matrí-
cula nº. 92258/1, ocupante do cargo de advogado, lotada no Gabinete do 
Secretário, goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, correspondente ao 
triênio de 09.02.2016 a 08.02.2019.
aUtoriZar que a servidora goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 18.04.2022 a 17.05.2022, no total de 30 (trinta) dias.
diretoria de Gestão do trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria
de Estado de Saúde Pública em: 12.04.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº 014 de 06 de aBriL de 2022 - dGtes/sesPa
a diretora de Gestão do trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publicada 
no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando os termos do processo PaE 
nº. 2022/389608.
rESolvE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/24.01.1994, a 
servidora aNa lUcia dE SoUSa viaNa, matrícula nº. 55586831/1, car-
go de atendente de consultório dentário, regime jurídico de Estatutário 
Efetivo, lotado na Unidade de referência Especializada - Santarém, 02 
(dois) meses de licença Prêmio, correspondente ao triênio de 22/08/2015 
a 21/08/2018.
aUtoriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 23/05/2022 a 21/06/2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de
Estado de Saúde Pública em: 12/04/2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 784313

errata
.

errata da PUBLicaÇÃo da Portaria Nº 76/2022, de 08 de 
aBriL de 2022
Protocolo: nº 783591; doE: 34.931 de 12/04/2022.
oNde se LÊ: Waldemaria Barroso Sousa
Leia-se: Waldemarina Barroso Sousa

Protocolo: 784241

terMo aditiVo a coNtrato
.

3º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 31/2021 - Processo Nº 
2022/108236.
Partes: sesPa e a eMPresa BeLÉM rio seGUraNÇa Ltda
do oBJEto: o presente termo aditivo tem como objeto a repactuação 
dos preços do Contrato firmado entre as partes, nos termos previstos em 
sua cláusula sexta, item 6.3.1, em decorrência da convenção coletiva de 
trabalho – 2022/2023 – SiNdESP/Pa X SiNdicato doS viGilaNtES do 

PARÁ, registrada sob n° PA 000018/2022, no período de 1˚ de janeiro de 
2022 a 31 de dezembro de 2023 e a data-base da categoria em 1˚ de 
janeiro.
do valor: o valor total anual estimado do contrato passará de r$ 
2.054.451,52 (dois milhões, cinquenta quatro mil, quatrocentos e cinquen-
ta um reais e cinquenta dois centavos), para o valor de r$2.297.842,21 
(dois milhões, duzentos e noventa sete mil, oitocentos e quarenta dois 
reais e vinte um centavos) resultante de um acréscimo r$243.372,69 (du-
zentos e quarenta três mil trezentos e setenta dois reais e sessenta nove 
centavos), o que corresponde ao reajuste no percentual de 11,45%, nos 
moldes do NES seq. 9 - processo 2022/108236”. Os efeitos financeiros 
decorrentes do acréscimo vigoram a partir de 01/01/2022.
da dotaÇÃo orÇaMENtária: a presente despesa esta prevista na se-
guinte dotação orçamentária: 8338 / 8288, Elemento de despesa: 339037 
e fonte de recurso: 0103006361.
DA RATIFICAÇÃO: Permanecem ratificadas as demais cláusulas do Contra-
to nº 31/2021, não alteradas por este instrumento.
data da aSSiNatUra: 11/04/22
ordenador: ariEl doUrado SaMPaio MartiNS dE BarroS- Secretario 
adjunto de Gestão administrativa- Portaria 335 de 03 de julho de 2020- 
ordenador de despesa

Protocolo: 784231
17º termo aditivo ao contrato Nº 036/sesPa/2015
Processo: 2021/320228
objeto: o presente instrumento tem por objeto a prorrogação da vigência 
contratual excepcional pelo prazo de 90 (noventa) dias, iniciando em 18 
de abril de 2022 e finalizando e 16 de julho de 2022, que corresponde 
ao valor de três parcelas mensais de r$ 4.771.519,99 (quatro milhões, 
setecentos e setenta e um mil, quinhentos e dezenove reais e noventa e 
nove centavos).
valor: Mantem-se o valor mensal de custeio de até r$ 4.771.519,99 (qua-
tro milhões, setecentos e setenta e um mil, quinhentos e dezenove reais e 
noventa e nove centavos), por três mensalidades.
data de assinatura: 11/04/2022
dotação orçamentária: 8877 Elemento de despesa: 335043;
fonte de recurso: 0103/0303/0101/0301/0149/0349
contratado: aSSociaÇÃo BENEficiNEtE dE aSSitENcia Social E HoS-
Pitalar- Pro- SaUdE
End.: av. governador Magalhães Barata, nº 992 bairro São Brás Belém/Pa 
cEP: 66.060-281
ordenador: ariel dourado Sampaio Martins de Barros-
Secretário adjunto de Gestão administrativa.

Protocolo: 784438
17º termo aditivo ao contrato de Gestão Nº 001/sesPa/2017
Processo: 2021/417295
objeto: o presente instrumento tem por objeto a concessão do reequilíbrio 
econômico financeiro ao contrato de Gestão nº 001/SESPA/2017, em vir-
tude de convenções coletivas de trabalho 2020/2021 de SENPa- Sindicato 
dos Enfermeiros do Estado do Pará  (registro no MtE: Pa000727/2020) de 
SiNtHoSMa- Sindicato dos empregados em estabelecimentos e serviços 
da rede privada de Saúde das regiões Sul e Sudeste do Estado do Pará 
(registro no MtE: Pa000734/2020) e de SiNdMEPa (Sindicato dos médicos 
do estado do Pará (registro no MtE:Pa000703/2020).
Para composição do valor do custeio, haverá um aumento de r$ 57.222,60 
(cinquenta e sete mil duzentos e vinte e dois reais e sessenta centavos), 
passando de r$ 5.478.060,30 para r$ 5.535.282,90 (cinco milhões, qui-
nhentos e trinta e cinco mil, duzentos e oitenta e dois reais e noventa 
centavos), ate o final de sua vigência ou que seja modificado mediante 
novo termo aditivo.
data de assinatura: 11/04/2022
dotação orçamentária: 8877 Elemento de despesa: 335043;
fonte de recurso: 0103/0303/0301/0101/0149/0149/0349
contratado: aSSociaÇÃo BENEficENtE dE aSSitENcia Social E HoS-
Pitalar- Pro SaUdE
End.: rodovia Pa 150 s/n altura do KM 07 cEP: 68.506-670 Bairro: cidade 
Nova Marabá- MaraBá/Pa
ordenador: ariel dourado Sampaio Martins de Barros-
Secretário adjunto de Gestão administrativa.

Protocolo: 784455
6º termo aditivo ao contrato de Gestão Nº 003/sesPa/2021
Processo: 2022/321555
objeto: Em virtude da não descontinuidade dos serviços essenciais pres-
tados, o presente instrumento tem por objeto a prorrogação da vigência 
contratual excepcional pelo prazo de 90 (noventa) dias, iniciando em 16 de 
abril de 2022 e finalizando em 14 de julho de 2022, para evitar a descon-
tinuidade dos serviços essenciais prestados no Hospital regional Público 
do caetés.
valor total: Mantem-se o valor mensal do custeio de até r$ 2.725.050,00 
(dois milhões, setecentos e vinte e cinco mil e cinquenta reais), sendo as-
segurado o repasse financeiro de até três parcelas.
Vigência: 90 (noventa) dias, iniciando em 16 de abril de 2022 e finalizando 
em 14 de julho de 2022
data de assinatura: 12/04/2022
dotação orçamentária: 8877  Elemento de despesa: 335043;
fonte de recurso: 0103/0303/0101/0301/0149/0386
contratado: iNStitUto NacioNal dE dESENvolviMENto Social E HU-
MaNo - iNSdH
End.: av. Barão de capanema, nº 3191, Bairro centro
cEP 68.700-005, capanema-Pa.
ordenador: ariel dourado Sampaio Martins de Barros-
Secretário adjunto de Gestão administrativa.

Protocolo: 784833
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terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico
srP Nº 090/sesPa/2021
 considerando a conformidade da licitação aos princípios aplicados à maté-
ria, bem como o parecer do controle interno/SESPa, que opinou pelo pros-
seguimento, HoMoloGo o Pregão Eletrônico SrP nº 090/SESPa/2021, no 
valor total de r$ 228.411,00 (duzentos e vinte e oito mil quatrocentos e 
onze reais).
oBJEto: registro de Preços para futura e eventual aquisição de medi-
camentos de Saúde Mental, para atender aos pacientes da Secretária de 
Estado de Saúde Pública do Pará – SESPa no período de 12 (doze) meses, 
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e 
seus anexos.
EMPrESaS vENcEdoraS:
farMacE – iNSdÚStria QUÍMico-farMacÊUtica cEarENSE ltda , 
cNPJ 06.628.333/0001-46, foi a vencedora dos itENS 1 e 2,  pelo critério 
de menor preço, no valor total de r$ 120.133,00 (cento e vinte mil cento 
e trinta e três reais).
PolYMEdH. EirEli, cNPJ: 63.848.345/0001-10, foi a vencedora dos itENS 
5 e 7, pelo critério de menor preço, no valor total de r$ 5.158,00 (cinco mil 
cento e cinquenta e oito reais).
MaPEMi – BraSil MatEriaiS MÉdicoS E odoNtolÓGicoS ltda, cNPJ: 
84.487.131/0005-69, foi a vencedora dos itENS 3, 12, 13 e 14, pelo cri-
tério de menor preço, no valor total de r$ 103.120,00 (cento e três mil 
cento e vinte reais).
valor total do Pregão Eletrônico SrP nº 090/SESPa/2021: r$ 228.411,00 
(duzentos e vinte e oito mil quatrocentos e onze reais).
Belém (Pa), 11 de abril de 2022.
ariEl doUrado SaMPaio MartiNS dE BarroS
Secretário adjunto de Gestão administrativa/SESPa

Protocolo: 784795

.

.

coNVÊNio
.

convênio n° 15/2022
Processo N° 2022/126402
objeto: “reforma da Unidade Mista de Saúde - UMS”
data de assinatura: 11/042022
vigência: 11/04/2022 a 10/04/2023
dotação orçamentária: 8289; Elemento de despesa: 444042; fonte de 
recurso: 0103 - 0303 - 0101 – 0301; e Pi.: 21dEMGc0009.
valor total: r$ 1.450.016,66
valor concedente: r$ 1.392.015,99
valor contrapartida: r$ 58.000,67
convenente: Prefeitura Municipal de colares
concedente: Secretaria de Estado de Saúde Pública- SESPa
ordenador: rômulo rodovalho Gomes – Secretário de Estado de Saúde Pública

Protocolo: 784350

.

.

diÁria
.

Portaria N° 342 de 15 de Fevereiro de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 2 diárias valor: r$ 334,10
oriGEM: BElÉM, dEStiNo: caStaNHal
PErÍodo: dE 02/02/2022 a 03/02/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
5147271/1 / Edivaldo corrEa da coSta / 271.295.002-04
oBJEtivo: rEaliZar a diStriBUiÇÃo da vaciNa da 5ª ENtrEGa / 1ª 
faSE da caMPaNHa dE vaciNaÇÃo PEdiátrica E da 9ª ENtrEGa / 5ª 
faSE da caMPaNHa dE vaciNaÇÃo do adUlto coNtra a covid 19 Na 
rEdE dE frio do MUNicÍPio dE caStaNHal, coM Parada Na rEdE dE 
frio do MUNicÍPio dE SaNta iZaBEl do Pará oNdE rEaliZará aS 
MESMaS atividadES.
SEcrEtário adJUNto dE GEStÃo adMiNiStrativa: ariEl doUrado 
SaMPaio MartiNS dE BarroS
Portaria N° 343 de 15 de Fevereiro de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 1 diária e meia  valor: r$ 356,07
oriGEM: caStaNHal, dEStiNo: SÃo MiGUEl do GUaMá
PErÍodo: dE 04/02/2022 a 05/02/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
5147271/1 / Edivaldo corrEa da coSta / 271.295.002-04
oBJEtivo: rEaliZar a diStriBUiÇÃo da vaciNa da 5ª ENtrEGa / 1ª 
faSE da caMPaNHa dE vaciNaÇÃo PEdiátrica E da 9ª ENtrEGa / 5ª 
faSE da caMPaNHa dE vaciNaÇÃo do adUlto coNtra a covid 19 Na 
rEdE dE frio doS MUNicÍPioS dE caPaNEMa - 4º crS E SÃo MiGUEl 
do GUaMá - 5º crS.
SEcrEtário adJUNto dE GEStÃo adMiNiStrativa: ariEl doUrado 
SaMPaio MartiNS dE BarroS
Portaria N° 344 de 15 de Fevereiro de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 2 diárias valor: r$ 334,10
oriGEM: BElÉM, dEStiNo: caStaNHal
PErÍodo: dE 02/02/2022 a 03/02/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
57231606 / EdiElSoN doS SaNtoS aNtUNES / 583.931.962-72
oBJEtivo: coNdUZir o tÉcNico da diviSÃo dE iMUNiZaÇÕES Edi-
valdo corrEa da coSta a fiM dE rEaliZar a diStriBUiÇÃo da vaci-
Na da 5ª ENtrEGa / 1ª faSE da caMPaNHa dE vaciNaÇÃo PEdiátrica 
E da 9ª ENtrEGa / 5ª faSE da caMPaNHa dE vaciNaÇÃo do adUlto 

coNtra a covid 19 Na rEdE dE frio do MUNicÍPio dE caStaNHal 
coM Parada No MUNicÍPio dE SaNta iZaBEl do Pará - 2º crS oNdE 
irá rEaliZar aS MESMaS atividadES.
SEcrEtário adJUNto dE GEStÃo adMiNiStrativa: ariEl doUrado 
SaMPaio MartiNS dE BarroS
Portaria N° 345 de 15 de Fevereiro de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 1 diária e meia  valor: r$ 356,07
oriGEM: caStaNHal, dEStiNo: SÃo MiGUEl do GUaMá
PErÍodo: dE 04/02/2022 a 05/02/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
57231606 / EdiElSoN doS SaNtoS aNtUNES / 583.931.962-72
oBJEtivo: coNdUZir o tÉcNico da diviSÃo dE iMUNiZaÇÕES Edi-
valdo corrEa da coSta a fiM dE rEaliZar a diStriBUiÇÃo da vaci-
Na da 5ª ENtrEGa / 1ª faSE da caMPaNHa dE vaciNaÇÃo PEdiátrica 
E da 9ª ENtrEGa / 5ª faSE da caMPaNHa dE vaciNaÇÃo do adUlto 
coNtra a covid 19 Na rEdE dE frio doS MUNicÍPioS dE caPaNEMa 
- 4º crS E SÃo MiGUEl do GUaMá - 5º crS.
SEcrEtário adJUNto dE GEStÃo adMiNiStrativa: ariEl doUrado 
SaMPaio MartiNS dE BarroS
Portaria N° 346 de 11 de Fevereiro de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  valor: r$ 1.068,21
oriGEM: BElÉM, dEStiNo: toME-acU
PErÍodo: dE 07/03/2022 a 11/03/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
272051051 / rUBENS da Silva SaNtoS / 354.382.402-30
oBJEtivo: coNdUZir oS SErvidorES MarcElY MoNtEiro E fEr-
NaNdo coSta No PErÍodo dE 07 a 11/03/2022, atÉ o MUNicÍPio dE 
toMÉ aÇÚ/Pa, Para ParticiParEM dE rEUNiÕES coM EQUiPE dE SaÚ-
dE do 2ºcrS, coM a fiNaidadE tratar dE aSSUNtoS rElacioNadoS 
a PNaiSP, BEM coMo rEUNiÕES coM GEStorES do MUNicÍPio Para 
aPrESENtaÇÃo do ProJEto dE rEvitaliZaÇÃo daS UBS, aSSiM coMo, 
iNforMar aoS rEfEridoS GEStorES, da NEcESSidadE da ParticiPa-
ÇÃo dE SErvidorES do MUNicÍPio, da NEcESSidadE dE ParticiPa-
ÇÃo do cUrSo dE caPacitaÇÃo EM PoliticaS dE atENÇÃo À SaÚdE 
No SiStEMa PriSioNal(avaSUS). rEaliZarEMoS aiNda viSita tÉc-
Nica No coMPlEXo PENitENciário E MoNitoraMENto dE rEdE dE 
SaÚdE (raS).
SEcrEtário adJUNto dE GEStÃo adMiNiStrativa: ariEl doUrado 
SaMPaio MartiNS dE BarroS
Portaria N° 348 de 15 de Fevereiro de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 7 diárias e meia  valor: r$ 1.780,35
oriGEM: BElÉM, dEStiNo: aBaEtEtUBa
PErÍodo: dE 24/02/2022 a 03/03/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
5938735 / alEX olivEira doS PaSSoS / 629.738.512-20
oBJEtivo: coNdUZir a EQUiPE QUE irá rEaliZar coNtrolE E MoNi-
toraMENto dE aÇÕES EM EStaBElEciMENtoS dE SaÚdE PÚBlica E iN-
tErESSE SaNitário EM coNforMidadE coM a lEGiSlaÇÃo SaNitátia, 
aSSiM coMo fiScaliZaÇÃo dE cUMPriMENto do dEcrEto 2044/2021 
dE 03 dE dEZEMBro dE 2021, EM coNJUNto coM aS forÇaS dE SE-
GUraNÇa do EStado coMPoNdo a oPEraÇÃo dE fiScaliZaÇÃo EM 
EStaBElEciMENtoS coMErciaiS QUE ocorrE iNtENSificadaMENtE 
aoS fiNS dE SEMaNa, coM GraNdES rEGiStroS dE aGloMEraÇÕES 
EM BarES, caSaS dE fEStaS.
SEcrEtário adJUNto dE GEStÃo adMiNiStrativa: ariEl doUrado 
SaMPaio MartiNS dE BarroS
Portaria N° 349 de 15 de Fevereiro de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 7 diárias e meia  valor: r$ 1.780,35
oriGEM: BElÉM, dEStiNo: aBaEtEtUBa
PErÍodo: dE 24/02/2022 a 03/03/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
541907551 / aMilcar alfrEdo cortES BriZUEla / 184.419.122-20
541928371 / iGor NEvES dE SoUZa / 884.926.802-53
571965312 / JardES corrEa coSta / 295.123.952-15
oBJEtivo: rEaliZar coNtrolE E MoNitoraMENto dE aÇÕES EM ES-
taBElEciMENtoS dE SaÚdE PÚBlica E iNtErESSE SaNitário EM coN-
forMidadE coM a lEGiSlaÇÃo SaNitátia, aSSiM coMo fiScaliZa-
ÇÃo dE cUMPriMENto do dEcrEto 2044/2021 dE 03 dE dEZEMBro dE 
2021, EM coNJUNto coM aS forÇaS dE SEGUraNÇa do EStado coM-
PoNdo a oPEraÇÃo dE fiScaliZaÇÃo EM EStaBElEciMENtoS coMEr-
ciaiS QUE ocorrE iNtENSificadaMENtE aoS fiNS dE SEMaNa, coM 
GraNdES rEGiStroS dE aGloMEraÇÕES EM BarES, caSaS dE fEStaS.
SEcrEtário adJUNto dE GEStÃo adMiNiStrativa: ariEl doUrado 
SaMPaio MartiNS dE BarroS
Portaria N° 350 de 15 de Fevereiro de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 7 diárias e meia  valor: r$ 1.780,35
oriGEM: BElÉM, dEStiNo: aBaEtEtUBa
PErÍodo: dE 24/02/2022 a 03/03/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
5301874/2 / criStiNa GUiMarÃES olivEira / 425.298.082-87
oBJEtivo: dar aPoio a EQUiPE QUE irá rEaliZar coNtrolE E MoNi-
toraMENto dE aÇÕES EM EStaBElEciMENtoS dE SaÚdE PÚBlica E iN-
tErESSE SaNitário EM coNforMidadE coM a lEGiSlaÇÃo SaNitátia, 
aSSiM coMo fiScaliZaÇÃo dE cUMPriMENto do dEcrEto 2044/2021 
dE 03 dE dEZEMBro dE 2021, EM coNJUNto coM aS forÇaS dE SE-
GUraNÇa do EStado coMPoNdo a oPEraÇÃo dE fiScaliZaÇÃo EM 
EStaBElEciMENtoS coMErciaiS QUE ocorrE iNtENSificadaMENtE 
aoS fiNS dE SEMaNa, coM GraNdES rEGiStroS dE aGloMEraÇÕES 
EM BarES, caSaS dE fEStaS.
SEcrEtário adJUNto dE GEStÃo adMiNiStrativa: ariEl doUrado 
SaMPaio MartiNS dE BarroS
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Portaria N° 351 de 15 de Fevereiro de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 9 diárias e meia  valor: r$ 2.255,11
oriGEM: BElÉM, dEStiNo: iGaraPE Miri
PErÍodo: dE 21/03/2022 a 30/03/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
572056361 / aNdrEa HElENa MartiNS aMaral / 700.257.202-44
oBJEtivo: MoNitoraMENto ENtoMolÓGico dE flEBotoMÍNEoS No 
MUNicÍPio dE iGaraPÉ Miri/Pa, QUE É Prioritário Para lEiSHMa-
NioSE viScEral.
SEcrEtário adJUNto dE GEStÃo adMiNiStrativa: ariEl doUrado 
SaMPaio MartiNS dE BarroS
Portaria N° 352 de 15 de Fevereiro de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 9 diárias e meia  valor: r$ 2.255,11
oriGEM: BElÉM, dEStiNo: iGaraPE Miri
PErÍodo: dE 21/03/2022 a 30/03/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
0503427 / dÍdiMo roBErto PiMENtEl / 144.968.102-63
oBJEtivo: rEaliZar MoNitoraMENto ENtoMolÓGico dE flEBotoMÍ-
NEoS No MUNicÍPio dE iGaraPÉ Miri/Pa, QUE É Prioritário Para 
lEiSHMaNioSE viScEral.
SEcrEtário adJUNto dE GEStÃo adMiNiStrativa: ariEl doUrado 
SaMPaio MartiNS dE BarroS
Portaria N° 353 de 15 de Fevereiro de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 9 diárias e meia  valor: r$ 2.255,11
oriGEM: BElÉM, dEStiNo: iGaraPE Miri
PErÍodo: dE 21/03/2022 a 30/03/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
5585605/1 / victor valÉrio dE SoUZa WaNdErlEY / 592.274.942-00
oBJEtivo: traNSPortar E acoMPaNHar NaS atividadES dE caMPo 
oS SErvidorES da diviSÃo dE ENtoMoloGia QUE irÃo rEaliZar MoNi-
toraMENto ENtoMolÓGico dE flEBotoMÍNEoS No MUNicÍPio dE iGa-
raPÉ Miri/Pa, QUE É Prioritário Para lEiSHMaNioSE viScEral.
SEcrEtário adJUNto dE GEStÃo adMiNiStrativa: ariEl doUrado 
SaMPaio MartiNS dE BarroS
Portaria N° 354 de 15 de Fevereiro de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 9 diárias e meia  valor: r$ 2.255,11
oriGEM: BElÉM, dEStiNo: cHavES
PErÍodo: dE 28/03/2022 a 06/04/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
2057778-2 / arNaldo da Silva faYal / 146.396.292-49
oBJEtivo: rEaliZar viGilÂNcia ENtoMolÓGica Por MEio do MoNi-
toraMENto ENtoMolÓGico do aEdES aEGYPti UtiliZaNdo arMadi-
lHaS ovitraMPaS Para a colEta dE ovoS dE aEdES, No MUNicÍPio 
dE cHavES.
SEcrEtário adJUNto dE GEStÃo adMiNiStrativa: ariEl doUrado 
SaMPaio MartiNS dE BarroS
Portaria N° 355 de 15 de Fevereiro de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 5 diárias e meia  valor: r$ 1.305,59
oriGEM: BElÉM, dEStiNo: BrEvES
PErÍodo: dE 07/03/2022 a 12/03/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
5761302 / laUro aNtoNio coSta PaNtoJa / 634.874.542-20
oBJEtivo: rEaliZar aPoio adMiNiStrativo Na atividadE dE MaNU-
tENÇÃo PrEvENtiva E corrEtiva coM SUBStitUiÇÃo dE PEÇaS dE 
rEPoSiÇÃo, afEriÇÃo da vaZÃo, liMPEZa coM álcool iSoProPÍlico 
E caliBraÇÃo doS EQUiPaMENtoS MotoriZadoS PortátEiS E MaNU-
aiS UtiliZadoS NaS aÇÕES dE coNtrolE vEtorial (coNtrolE QUÍ-
Mico) E aSSiM coMo caPacitar SErvidor Para rEaliZar aS rEfEri-
daS atividadES No 8º crS/SESPa (BrEvES) No PErÍodo dE 07/03 a 
12/03/2022; GErENciar SUPriMENto dE fUNdoS.
SEcrEtário adJUNto dE GEStÃo adMiNiStrativa: ariEl doUrado 
SaMPaio MartiNS dE BarroS
Portaria N° 356 de 15 de Fevereiro de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 5 diárias e meia  valor: r$ 1.305,59
oriGEM: BElÉM, dEStiNo: BrEvES
PErÍodo: dE 07/03/2022 a 12/03/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
503368 / MaX fErrEira dE MEdEiroS / 293.927.992-68
oBJEtivo: rEaliZar MaNUtENÇÃo PrEvENtiva E corrEtiva coM 
SUBStitUiÇÃo dE PEÇaS dE rEPoSiÇÃo, afEriÇÃo da vaZÃo, liMPEZa 
coM álcool iSoProPÍlico E caliBraÇÃo doS EQUiPaMENtoS Moto-
riZadoS PortátEiS E MaNUaiS UtiliZadoS NaS aÇÕES dE coNtro-
lE vEtorial (coNtrolE QUÍMico) aSSiM coMo caPacitar SErvidor 
Para rEaliZar aS rEfEridaS atividadES No 8º crS/SESPa (BrEvES) 
No PErÍodo dE 07/03 a 12/03/2022.
SEcrEtário adJUNto dE GEStÃo adMiNiStrativa: ariEl doUrado 
SaMPaio MartiNS dE BarroS
Portaria N° 357 de 15 de Fevereiro de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 3 diárias valor: r$ 712,14
oriGEM: BElÉM, dEStiNo: BraGaNca
PErÍodo: dE 14/03/2022 a 16/03/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
5693160/1 / fErNaNdo aUGUSto loUrENÇo EStEvES / 227.634.732-53
59553881 / WEBEr MarcoS / 932.625.742-87
oBJEtivo: rEaliZar MoNitoraMENto, SUPErviSÃo E avaliaÇÃo doS 
ProGraMaS dE ZooNoSES (acidENtES Por aNiMaiS PEÇoNHENtoS, 
HaNtaviroSE E lEPtoSPiroSE), coM tÉcNicoS da diviSÃo dE Zoo-
NoSES do 4º. crS - caPaNEMa/SMS - BraGaNÇa.
SEcrEtário adJUNto dE GEStÃo adMiNiStrativa: ariEl doUrado 
SaMPaio MartiNS dE BarroS

Portaria N° 358 de 15 de Fevereiro de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 1 diária e meia  valor: r$ 250,58
oriGEM: BraGaNca, dEStiNo: caStaNHal
PErÍodo: dE 17/03/2022 a 18/03/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
5693160/1 / fErNaNdo aUGUSto loUrENÇo EStEvES / 227.634.732-53
59553881 / WEBEr MarcoS / 932.625.742-87
oBJEtivo: rEaliZar MoNitoraMENto, SUPErviSÃo E avaliaÇÃo doS 
ProGraMaS dE ZooNoSES (acidENtES Por aNiMaiS PEÇoNHENtoS, 
HaNtaviroSE E lEPtoSPiroSE) coM tÉcNicoS doS MUNicÍPioS da 
diviSÃo dE ZooNoSES do 3º. crS - caStaNHal.
SEcrEtário adJUNto dE GEStÃo adMiNiStrativa: ariEl doUrado 
SaMPaio MartiNS dE BarroS
Portaria N° 359 de 15 de Fevereiro de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 3 diárias valor: r$ 712,14
oriGEM: BElÉM, dEStiNo: BraGaNca
PErÍodo: dE 14/03/2022 a 16/03/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
0015016-015 / JaciNto fErrEira rEiS / 055.387.772-00
oBJEtivo: traNSPortar E acoMPaNHar a EQUiPE da coordENaÇÃo 
EStadUal dE ZooNoSES - dcE, QUE rEaliZará MoNitoraMENto, SU-
PErviSÃo E avaliaÇÃo doS ProGraMaS dE ZooNoSES (acidENtES 
Por aNiMaiS PEÇoNHENtoS, HaNtaviroSE E lEPtoSPiroSE), coM 
tÉcNicoS da diviSÃo dE ZooNoSES do 4º. crS - caPaNEMa/SMS - 
BraGaNÇa.
SEcrEtário adJUNto dE GEStÃo adMiNiStrativa: ariEl doUrado 
SaMPaio MartiNS dE BarroS
Portaria N° 360 de 15 de Fevereiro de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 1 diária e meia  valor: r$ 250,58
oriGEM: BraGaNca, dEStiNo: caStaNHal
PErÍodo: dE 17/03/2022 a 18/03/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
0015016-015 / JaciNto fErrEira rEiS / 055.387.772-00
oBJEtivo: traNSPortar E acoMPaNHar a EQUiPE da coordENaÇÃo 
EStadUal dE ZooNoSES - dcE, QUE rEaliZará MoNitoraMENto, SU-
PErviSÃo E avaliaÇÃo doS ProGraMaS dE ZooNoSES (acidENtES Por 
aNiMaiS PEÇoNHENtoS, HaNtaviroSE E lEPtoSPiroSE) coM tÉcNicoS 
doS MUNicÍPioS da diviSÃo dE ZooNoSES do 3º. crS - caStaNHal.
SEcrEtário adJUNto dE GEStÃo adMiNiStrativa: ariEl doUrado 
SaMPaio MartiNS dE BarroS
Portaria N° 361 de 16 de Fevereiro de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 5 diárias e meia  valor: r$ 1.305,59
oriGEM: BElÉM, dEStiNo: tailÂNdia
PErÍodo: dE 07/03/2022 a 12/03/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
2299753 / Mario cESar da Silva fErrEira / 462.012.032-49
oBJEtivo: coNdUZir UNidadE MÓvEl oNdE acoNtEcEra a rEaliZa-
ÇÃo dE colEta EXaMES rt-Pcr, Para covid-19 E PrEENcHiMENto dE 
ficHa dE NotificaÇÃo Na PoPUlaÇÃo do MUNicÍPio BarcarENa E 
tailaNdia.
SEcrEtário adJUNto dE GEStÃo adMiNiStrativa: ariEl doUrado 
SaMPaio MartiNS dE BarroS
Portaria N° 362 de 16 de Fevereiro de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 5 diárias e meia  valor: r$ 1.305,59
oriGEM: BElÉM, dEStiNo: tailÂNdia
PErÍodo: dE 07/03/2022 a 12/03/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
54190534 / lUciaNo dE JESUS SaNtaNa / 768.030.402-59
oBJEtivo: rEaliZar aPoio MEcÂNico No vEÍcUlo dE UNidadE MÓvEl 
QUE ParticiPara da EStratÉGia dE aÇÃo dE colEta dE EXaMES rt
-Pcr E PrEENcHiMENto dE ficHa dE NotificaÇÃo, Para covid-19 Na 
PoPUlaÇÃo doS MUNicÍPio dE BarcarENa E tailÂNdia.  .
SEcrEtário adJUNto dE GEStÃo adMiNiStrativa: ariEl doUrado 
SaMPaio MartiNS dE BarroS
Portaria N° 363 de 16 de Fevereiro de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 5 diárias e meia  valor: r$ 1.305,59
oriGEM: BElÉM, dEStiNo: tUcUrUÍ
PErÍodo: dE 07/03/2022 a 12/03/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
0504878-SiaPE / GilBErto GoMES BarBoSa / 120.767.752-34
57206326 / SoNia Maria liMa da Silva / 751.741.622-72
oBJEtivo: trEiNaMENto EM caPtUra dE triatoMÍNEo No MUNicÍPio 
dE tUcUrUÍ, QUE SE aPrESENta Prioritário Para doENÇa dE cHaGaS.
SEcrEtário adJUNto dE GEStÃo adMiNiStrativa: ariEl doUrado 
SaMPaio MartiNS dE BarroS
Portaria N° 364 de 15 de Fevereiro de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 5 diárias e meia  valor: r$ 918,78
oriGEM: BElÉM, dEStiNo: caStaNHal
PErÍodo: dE 07/03/2022 a 12/03/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
2057778-2 / arNaldo da Silva faYal / 146.396.292-49
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oBJEtivo: rEaliZar MoNitoraMENto ENtoMolÓGico Para aEdES, 
Por MEio dE arMadilHaS ovitraMPaS No MUNicÍPio dE caStaNHal.
SEcrEtário adJUNto dE GEStÃo adMiNiStrativa: ariEl doUrado 
SaMPaio MartiNS dE BarroS
Portaria N° 365 de 15 de Fevereiro de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 5 diárias e meia  valor: r$ 918,78
oriGEM: BElÉM, dEStiNo: caStaNHal
PErÍodo: dE 07/03/2022 a 12/03/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
0015016-015 / JaciNto fErrEira rEiS / 055.387.772-00
oBJEtivo: traNSPortar E acoMPaNHar NaS atividadES dE caMPo 
oS SErvidorES da diviSÃo dE ENtoMoloGia, QUE irÃo rEaliZar 
MoNitoraMENto ENtoMolÓGico Para aEdES UtiliZaNdo arMadi-
lHaS dE ovitraMPaS No MUNiciPio dE caStaNHal/Pa.
SEcrEtário adJUNto dE GEStÃo adMiNiStrativa: ariEl doUrado 
SaMPaio MartiNS dE BarroS
Portaria N° 366 de 16 de Fevereiro de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 3 diárias e meia  valor: r$ 830,83
oriGEM: BElÉM, dEStiNo: SENador JoSÉ PorfÍrio
PErÍodo: dE 21/02/2022 a 24/02/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
5243076/1 / SYaNE SHEila coSta dE PaUla laGo / 427.965.802-10
oBJEtivo: caPacitaÇÃo SoBrE a Politica dE SaÚdE do adolEScEN-
tE E JovEM/ProGraMa SaÚdE Na EScola/NotificaÇÃo da violÊN-
cia/ProGraMa crEScEr SaUdávEl, No MUNicÍPio dE SENador JoSÉ 
PorfÍrio.
SEcrEtário adJUNto dE GEStÃo adMiNiStrativa: ariEl doUrado 
SaMPaio MartiNS dE BarroS
Portaria N° 367 de 16 de Fevereiro de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 2 diárias e meia  valor: r$ 593,45
oriGEM: BElÉM, dEStiNo: aBaEtEtUBa
PErÍodo: dE 26/02/2022 a 28/02/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
5594642 / fraNciSca daS GracaS vidiGal MElo / 179.235.653-68
oBJEtivo: rEaliZar acoNSElHaMENto/diaGNÓStico do Hiv, SifiliS 
E HEPatitES viraiS atravÉS dE tEStES ráPidoS, Na aÇÃo EStra-
tEGica dE PrEvENÇÃo EM Hiv/aidS, SifiliS, HEPatitES E covid, No 
MUNiciPio dE aBaEtEtUBa.
SEcrEtário adJUNto dE GEStÃo adMiNiStrativa: ariEl doUrado 
SaMPaio MartiNS dE BarroS
Portaria N° 368 de 16 de Fevereiro de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 1 diária e meia  valor: r$ 356,07
oriGEM: BElÉM, dEStiNo: BarcarENa
PErÍodo: dE 05/02/2022 a 06/02/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
5898235 / lariSSE MarioNor SaNtaNa dE olivEira MENdES / 
680.348.812-87
oBJEtivo: rEaliZar a diStriBUiÇÃo da vaciNa da 5ª ENtrEGa / 1ª 
faSE da caMPaNHa dE vaciNaÇÃo PEdiátrica E da 9ª ENtrEGa / 5ª 
faSE da caMPaNHa dE vaciNaÇÃo do adUlto coNtra a covid 19 No 
MUNicÍPio dE BarcarENa.
SEcrEtário adJUNto dE GEStÃo adMiNiStrativa: ariEl doUrado 
SaMPaio MartiNS dE BarroS
Portaria N° 369 de 16 de Fevereiro de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 2 diárias e meia  valor: r$ 593,45
oriGEM: BElÉM, dEStiNo: aBaEtEtUBa
PErÍodo: dE 26/02/2022 a 28/02/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
5929277 / GiovaNNa dE MiraNda viEira / 036.472.802-75
oBJEtivo: rEaliZar tEStaGEM/diaGNÓStico do Hiv, SifiliS, HEPati-
tES viraiS E covid atravÉS dE tEStES ráPidoS, Na aÇÃo EStratE-
Gica dE PrEvENÇÃo EM Hiv/aidS, SifiliS, HEPatitES viraiS E covid 
19, No MUNiciPio dE aBaEtEtUBa.
SEcrEtário adJUNto dE GEStÃo adMiNiStrativa: ariEl doUrado 
SaMPaio MartiNS dE BarroS
Portaria N° 370 de 16 de Fevereiro de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 2 diárias e meia  valor: r$ 593,45
oriGEM: BElÉM, dEStiNo: aBaEtEtUBa
PErÍodo: dE 26/02/2022 a 28/02/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
5955269 / alEXaNdro dE JESUS aNEtE SaNtoS / 690.116.992-20
oBJEtivo: dar aPoio adMiNiStrativo Na MoBiliZaÇÃo E triaGEM 
Na aÇÃo EStratEGica dE PrEvENÇÃo EM Hiv/aidS, SifiliS, HEPati-
tES viraiS E covid, No MUNiciPio dE aBaEtEtUBa.
SEcrEtário adJUNto dE GEStÃo adMiNiStrativa: ariEl doUrado 
SaMPaio MartiNS dE BarroS
Portaria N° 371 de 16 de Fevereiro de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 1 diária e meia  valor: r$ 356,07
oriGEM: BElÉM, dEStiNo: BarcarENa
PErÍodo: dE 05/02/2022 a 06/02/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
55586822/1 / aNtoNio JoSÉ SoUZa SardiNHa / 330.164.882-72

oBJEtivo: coNdUZir a tÉcNica da diviSÃo dE iMUNiZaÇÕES lariS-
SE MarioNor SaNtaNa dE olivEira MENdES a fiM dE rEaliZar a 
diStriBUiÇÃo da vaciNa da 5ª ENtrEGa / 1ª faSE da caMPaNHa dE 
vaciNaÇÃo PEdiátrica E da 9ª ENtrEGa / 5ª faSE da caMPaNHa dE 
vaciNaÇÃo do adUlto coNtra a covid 19, avaliaÇÃo E MoNitora-
MENto Na rEdE dE frio do MUNicÍPio dE BarcarENa - 6º crS.
SEcrEtário adJUNto dE GEStÃo adMiNiStrativa: ariEl doUrado 
SaMPaio MartiNS dE BarroS
Portaria N° 372 de 16 de Fevereiro de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 2 diárias e meia  valor: r$ 593,45
oriGEM: BElÉM, dEStiNo: aBaEtEtUBa
PErÍodo: dE 26/02/2022 a 28/02/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
72056351 / KlEBEr MarcElo MiraNda do NaSciMENto / 649.330.912-34
oBJEtivo: coNdUZir a EQUiPE tÉcNica QUE irá rEaliZar triaGEM / 
cadaStraMENto, tEStaGEM E acoNSElHaMENto Na aÇÃo EStratE-
Gica dE PrEvENÇÃo EM Hiv/aidS, SifiliS, HEPatitES viraiS E covid 
No MUNiciPio dE aBaEtEtUBa.
SEcrEtário adJUNto dE GEStÃo adMiNiStrativa: ariEl doUrado 
SaMPaio MartiNS dE BarroS
Portaria N° 374 de 16 de Fevereiro de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 1 diária e meia  valor: r$ 356,07
oriGEM: BElÉM, dEStiNo: caPaNEMa
PErÍodo: dE 15/02/2022 a 16/02/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
5955747 / GUStavo fErrEira loBato / 795.513.432-04
oBJEtivo: rEaliZar SUPErviSÃo tÉcNica ao GErENciaMENto doS 
PlaNtÕES do Hr PÚBlico doS caEtÉS - dr. JorGE NEto da coSta; 
rEaliZar SUPErviSÃo tÉcNica aoS SErviÇoS EXEcUtadoS NaS oBraS 
Para coNStrUÇÃo do NatEa (NÚclEo dE atENÇÃo ao traNStorNo do 
ESPEctro aUtiSta), E da PoliclÍNica, aNEXoS, ESSES, do HoSPital 
rEGioNal PÚBlico do caEtÉS, do MUNicÍPio dE caPaNEMa-Pa.
SEcrEtário adJUNto dE GEStÃo adMiNiStrativa: ariEl doUrado 
SaMPaio MartiNS dE BarroS
Portaria N° 376 de 16 de Fevereiro de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  valor: r$ 1.068,21
oriGEM: BElÉM, dEStiNo: toME-acU
PErÍodo: dE 14/03/2022 a 18/03/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
5878063/4 / SiMoNY do Socorro dE vilHENa GUiMarÃES / 
429.041.372-20
oBJEtivo: rEUNir coM aS EQUiPES da viGilÂNcia EPidEMiolÓGica, 
PacS, ESf, viSa E SEMa NaS aÇÕES dE viGilÂNcia E coNtrolE, a 
fiM dE diScUtirMoS SoBrE o PlaNo dE coNtrolE daS lEiSHMaNio-
SES E rEUNiÃo tÉcNica coM GEStor MUNiciPal E coordENadorES, 
QUaNto À iMPortÂNcia daS aÇÕES; aNaliSar E corriGir ficHaS dE 
NotificaÇÃo E SiStEMa - SiNaN, rEPaSSar ProtocoloS dE trata-
MENto aoS MÉdicoS\ENfErMEiroS, do MUNicÍPio dE toMÉ aÇÚ, dE 
JUriSdiÇÃo do 2ºcrS.
SEcrEtário adJUNto dE GEStÃo adMiNiStrativa: ariEl doUrado 
SaMPaio MartiNS dE BarroS
Portaria N° 377 de 16 de Fevereiro de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 1 diária e meia  valor: r$ 356,07
oriGEM: BElÉM, dEStiNo: caPaNEMa
PErÍodo: dE 14/02/2022 a 15/02/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
54192820/1 / laUra da coSta coNcEiÇÃo / 751.475.992-15
oBJEtivo: ParticiPar daS ENtrEGaS dE MatEriaiS EQUiPaMENtoS No 
HoSPital rEGioNal PÚBlico doS caEtÉS No MUNicÍPio dE caPaNEMa/Pa.
SEcrEtário adJUNto dE GEStÃo adMiNiStrativa: ariEl doUrado 
SaMPaio MartiNS dE BarroS
Portaria N° 378 de 16 de Fevereiro de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 1 diária e meia  valor: r$ 356,07
oriGEM: BElÉM, dEStiNo: caPaNEMa
PErÍodo: dE 14/02/2022 a 15/02/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
51766891 / vitor dE NaZarE GoMES da coSta / 257.013.472-49
oBJEtivo: dar aPoio aS ENtrEGaS dE MatEriaiS E EQUiPaMENtoS No 
HoSPital rEGioNal PÚBlico doS caEtÉS do MUNicÍPio dE caPaNEMa/Pa.
SEcrEtário adJUNto dE GEStÃo adMiNiStrativa: ariEl doUrado 
SaMPaio MartiNS dE BarroS
Portaria N° 379 de 16 de Fevereiro de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  valor: r$ 1.068,21
oriGEM: BElÉM, dEStiNo: toME-acU
PErÍodo: dE 14/03/2022 a 18/03/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
5150647 / ÂNGEla doS SaNtoS SoUSa / 304.061.372-34
oBJEtivo: aPoio adMiNiStrativo NaS rEaliZaÇÕES dE: rEUNiÃo tÉc-
Nica coM EQUiPES da viGilÂNcia EPidEMiolÓGica, PacS, ESf, viSa E 
SEMa, coordENadorES, aNaliSES ficHaS dE NotificaÇÃo E SiStEMa 
- SiNaN, rEPaSSar ProtocoloS dE trataMENto aoS MÉdicoS\ENfEr-
MEiroS, do MUNicÍPio dE toMÉ aÇÚ, dE JUriSdiÇÃo do 2ºcrS.
SEcrEtário adJUNto dE GEStÃo adMiNiStrativa: ariEl doUrado 
SaMPaio MartiNS dE BarroS
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Portaria N° 380 de 16 de Fevereiro de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 1 diária e meia  valor: r$ 356,07
oriGEM: BElÉM, dEStiNo: caPaNEMa
PErÍodo: dE 14/02/2022 a 15/02/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
572316781 / WaldEviNo GUErrEiro forMiGoSa / 643.152.902-20
oBJEtivo: coNdUZir oS SErvidorES Para rEaliZarEM aS ENtrEGaS 
dE MatEriaiS E EQUiPaMENtoS No HoSPital rEGioNal PÚBlico doS 
caEtÉS No MUNicÍPio dE caPaNEMa/Pa.
SEcrEtário adJUNto dE GEStÃo adMiNiStrativa: ariEl doUrado 
SaMPaio MartiNS dE BarroS
Portaria N° 381 de 16 de Fevereiro de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  valor: r$ 1.068,21
oriGEM: BElÉM, dEStiNo: toME-acU
PErÍodo: dE 14/03/2022 a 18/03/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
5161371-1 / JoSE Nilo caBral Maia / 223.997.202-53
oBJEtivo:  coNdUZir aS ProfiSSioNaiS SiMoNY do Socorro dE vi-
lHENa GUiMarÃES E aNGEla doS SaNtoS SoUSa, QUE irÃo rEUNir 
coM aS EQUiPES da viGilÂNcia EPidEMiolÓGica, PacS, ESf, viSa E 
SEMa NaS aÇÕES dE viGilÂNcia E coNtrolE, a fiM dE diScUtirMoS 
SoBrE o PlaNo dE coNtrolE daS lEiSHMaNioSES E rEUNiÃo tÉcNi-
ca coM GEStor MUNiciPal E coordENadorES, QUaNto À iMPortÂN-
cia daS aÇÕES; aNaliSar E corriGir ficHaS dE NotificaÇÃo E SiS-
tEMa - SiNaN, rEPaSSar ProtocoloS dE trataMENto aoS MÉdicoS\
ENfErMEiroS, do MUNicÍPio dE toMÉ aÇÚ, dE JUriSdiÇÃo do 2ºcrS.
SEcrEtário adJUNto dE GEStÃo adMiNiStrativa: ariEl doUrado 
SaMPaio MartiNS dE BarroS
Portaria N° 382 de 14 de Fevereiro de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  valor: r$ 1.068,21
oriGEM: BElÉM, dEStiNo: altaMira
PErÍodo: dE 22/02/2022 a 26/02/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
59581351 / adErloN da Silva liMa / 704.562.592-87
8400636-1 / crEUZa MElo doS SaNtoS / 440.643.222-15
571975631 / oSMariNo viEira da coSta JÚNior / 457.879.802-04
5955922 / rENato MarcElo dE olivEira florES / 794.425.952-53
oBJEtivo: ParticiPar do lEvaNtaMENto E dEStiNaÇÃo dE divErSoS 
EQUiPaMENtoS E vEÍcUloS iNSErvÍvEiS QUE ENcoNtraM-SE No aNtiGo 
PrÉdio da ENdEMiaS da 10ºcrS-rEGioNal No MUNicÍPio dE altaMira/Pa.
SEcrEtário adJUNto dE GEStÃo adMiNiStrativa: ariEl doUrado 
SaMPaio MartiNS dE BarroS
Portaria N° 383 de 16 de Fevereiro de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 11 diárias e meia  valor: r$ 2.729,87
oriGEM: BElÉM, dEStiNo: SaNtarÉM
PErÍodo: dE 06/03/2022 a 17/03/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
57191242 / flávio HENriQUE lEoNardi fraNco / 795.525.522-49
54189539/1 / iraNY do Socorro olivEira da Silva / 245.945.472-49
571975651 / SolaNGE da coSta PEdroZa / 652.966.132-87
oBJEtivo: rEaliZar oitivaS dE tEStEMUNHaS coNStaNtE NoS Pro-
cESSoS Nº 2013/154481, 2018/41234 E oriENtaÇÕES a coMiSSÃo dE 
Pad do 9º crS, EM SaNtarÉM/Pa.
SEcrEtário adJUNto dE GEStÃo adMiNiStrativa: ariEl doUrado 
SaMPaio MartiNS dE BarroS
Portaria N° 384 de 16 de Fevereiro de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 1 diária e meia  valor: r$ 356,07
oriGEM: BElÉM, dEStiNo: SaliNoPoliS
PErÍodo: dE 17/02/2022 a 18/02/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
51766891 / vitor dE NaZarE GoMES da coSta / 257.013.472-49
oBJEtivo: dar aPoio aS ENtrEGaS dE MatEriaiS E EQUiPaMENtoS 
No HoSPital rEGioNal No MUNicÍPio dE SaliNÓPoliS/Pa.
SEcrEtário adJUNto dE GEStÃo adMiNiStrativa: ariEl doUrado 
SaMPaio MartiNS dE BarroS
Portaria N° 385 de 16 de Fevereiro de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 1 diária e meia  valor: r$ 356,07
oriGEM: BElÉM, dEStiNo: SaliNoPoliS
PErÍodo: dE 17/02/2022 a 18/02/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
59581351 / adErloN da Silva liMa / 704.562.592-87
57225334 / HEric GoMES MoUrÃo / 737.195.362-20
57195771 / raiMUNdo WaGNEr corrEa Silva / 398.842.792-68
oBJEtivo: ParticiPar daS ENtrEGaS dE MatEriaiS E EQUiPaMENtoS 
No HoSPital rEGioNal No MUNicÍPio dE SaliNoPÓliS/Pa.
SEcrEtário adJUNto dE GEStÃo adMiNiStrativa: ariEl doUrado 
SaMPaio MartiNS dE BarroS

Portaria N° 386 de 16 de Fevereiro de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 1 diária e meia  valor: r$ 356,07
oriGEM: BElÉM, dEStiNo: SaliNoPoliS
PErÍodo: dE 17/02/2022 a 18/02/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
572316781 / WaldEviNo GUErrEiro forMiGoSa / 643.152.902-20
oBJEtivo: coNdUZir oS SErvidorES QUE irÃo rEaliZar aS ENtrE-
GaS dE MatEriaiS E EQUiPaMENtoS No HoSPital rEGioNal No MUNi-
cÍPio dE SaliNÓPoliS/Pa.
SEcrEtário adJUNto dE GEStÃo adMiNiStrativa: ariEl doUrado 
SaMPaio MartiNS dE BarroS
Portaria N° 387 de 16 de Fevereiro de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 7 diárias e meia  valor: r$ 1.780,35
oriGEM: BElÉM, dEStiNo: aBaEtEtUBa
PErÍodo: dE 24/02/2022 a 03/03/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
54194712 / aUrEa riBEiro BarBoSa / 468.385.622-00
54189377 / valciNEi da Silva PiNHEiro / 627.457.192-20
oBJEtivo: dar aPoio adMiNiStrativo aoS SErvidorES QUE irÃo 
dar aPÓio tÉcNico aoS SErvidordES QUE irÃo rEaliZar BarrEiraS 
SaNitáriaS, fiScaliZaÇÃo, oriENtaÇÃo, PrEvENÇÃo ao covid-19 
EM EStaBElEciMENtoS, caSaS dE fEStaS, BarES E SiMilarES, Evitar 
aGloMEraÇÕES, oriENtar o USo adEQUado dE MáScaraS E diStaN-
ciaMENto Social, Para o cUMPriMENto do dEcrEto 2044/2021 dE 
03 dE dEZEMBro dE 2021. E SUaS atUaliZaÇÕES No MUNicÍPio dE 
aBaEtEtUBa dUraNtE a oPEraÇÃo carNaval viSa 2022.
SEcrEtário adJUNto dE GEStÃo adMiNiStrativa: ariEl doUrado 
SaMPaio MartiNS dE BarroS

Protocolo: 783497

editaL de NotiFicaÇÃo
.

resULtado do cHaMaMeNto PÚBLico
editaL de seLeÇÃo Nº 003/2022, de 24 de MarÇo de 2022
Processo Nº 2021/656824
tiPo: tÉcNica E PrEÇo
a coMiSSÃo ESPEcial dE SElEÇÃo dEStiNada a ProcESSar E JUlGar 
cHaMaMENtoS PÚBlicoS Para SElEÇÃo dE orGaNiZaÇÃo Social EM 
SaÚdE, através da SEcrEtaria dE EStado dE SaÚdE PÚBlica, torna 
público o rESUltado do Edital de Seleção nº 003/SESPa/2022:
ante a ausência de recurso, julga-se como oSS vencedora o instituto de 
Saúde Social e ambiental da amazônia (iSSaa), com 10 pts, conforme 
publicado em doE nº 34.917, de 01.04.2022.
isabela fonseca Mesquita
Presidente em exercício - ccPoS

Protocolo: 784371

oUtras MatÉrias
.

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de saÚde PÚBLica - sesPa
13º Processo seLetiVo siMPLiFicado Para coNtrataÇÃo 
teMPorÁria
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas, pelo art.138, parágrafo único, incisos ii e v da consti-
tuição Estadual e,
coNSidEraNdo os termos da Portaria Nº 801, de 01/10/2021 (doE 
34.722, de 04.10.2021), que constituiu a comissão organizadora do Pro-
cesso Seletivo Simplificado – PSS/SESPA.
coNSidEraNdo o não comparecimento para entrega de documentos con-
forme convocatória no dia 05/11/2021, doE nº 34.757.
rESolvE:
dESclaSSificar, os candidatos relacionados abaixo, devido Edital item, 8.7.

N° inscrição Município Função Nome do candidato

20210211243998 BENGUi aGENtE adMiNiStrativo aNa cElia MoiSES cardoSo

20210211295435 BENGUi PSicoloGo MarlEtE da coSta BEltrÃo

2021021158806 BENGUi tÉcNico EM HiGiENE dENtal laUriMar JoSÉ da Silva coSta

20210211375068 BENGUi tÉcNico EM HiGiENE dENtal dJaNira tEiXEira da Silva

coNvocar os candidatos relacionados abaixo, dentro da ordem de classi-
ficação para o respectivo local.

N° inscrição Município Função Nome do candidato Nota
20210211197967 BENGUi aGENtE adMiNiStrativo SUSaNa do Socorro GoNÇalvES 34,90

2021021175903 BENGUi PSicoloGo Marcia rEGiNa GalUcio dE 
SoUZa 22,60

o candidato convocado deverá comparecer nos dias 13 e 14 de abril de 
2022, no Endereço: SESPa sede, sito a travessa lomas valentinas, 2.190, 
sala GcPc, 1º andar – de 09h às 17h, munida dos documentos compro-
batórios listados no Anexo VI do Edital (originais e cópias), para fins de 
análise e assinatura dos termos de contratação temporária.
PUBliQUE-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNEtE do SEcrEtário dE EStado dE SaÚdE PÚBlica, EM 12.04.2022.
rÔMUlo rodovalHo GoMES
SEcrEtário dE EStado dE SaÚdE PÚBlica.

Protocolo: 784857
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ESCOLA TÉCNICA DO SUS

.

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria N° 003/2022 etsUs/Pa de 07 de aBriL de 2022
a diretora da Escola técnica do SUS/Pa, no uso de suas atribuições legais, 
que lhe são conferidas pela Portaria N° 1.489/2020 – ccG, publicada no 
doE Nº 34.283 de 16 de julho de 2020, e coNSidEraNdo o processo nº 
2022/397106, de  01/04/2022;
r E S o l v E:
i – coNcEdEr a servidora odiNEidE da Silva BaStoS rÊGo, cPf 
693.947.172-34, matrícula funcional nº 57194143/1, ocupante do cargo 
de agente de Portaria, lotado na EtSUS/Pa, Suprimento de fundos no 
valor de r$2.380,00 (dois mil, trezentos e oitenta reais), para atender 
despesas de serviços terceiros de pessoa jurídicao desta instituição, o qual 
deverá observar a classificação orçamentária abaixo:
 

Programa de trabalho Fonte de recurso Natureza da despesa Valor (r$)
4120008338c 0103000000 339039 2.380,00

ii – EStaBElEcEr o prazo para aplicação do Suprimento de fundos de até 
30 (trinta) dias, contados a partir da emissão da ordem Bancária e para 
Prestação de contas, 15 (quinze dias) dias subsequentes ao término do 
prazo estabelecido para aplicação dos recursos.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
EScola tÉcNica do SUS “Manuel ayres”, 07 de abril 2022
EliZEtH do Socorro da Silva BraGa
ordENadora dE dESPESaS da EtSUS/Pa

Protocolo: 784450

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  3ª REGIONAL

.

diÁria
.

Portaria Nº 333 de diÁrias de 12/04/2022
lei ordinária nº 5.810 de 24 de Janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir a servidora Maria Nilcirene que irá realizar monitora-
mento e avaliação dos sistemas SiM/SiNaSc 2021, como também o 1º 
quadrimestre 2022 no referido município.
origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: Maracanã -Pa-Brasil | Período: 18/04/2022 | Nº de diárias: meia diária.
Servidor: cícero alves ferreira
cPf: 108.102.502-68
Matrícula: 0478954
cargo: Motorista.
ordenador: Mario Moraes chermont filho

Protocolo: 784366
Portaria Nº 335 e 336 de diÁrias de 12/04/2022
lei ordinária nº 5.810 de 24 de Janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir a servidora Maria Nilcirene que irá realizar monitora-
mento e avaliação dos sistemas SiM/SiNaSc 2021, como também o 1º 
quadrimestre 2022 nos referido municípios.
origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: São João da Ponta e São francisco do Pará -Pa-Brasil | Período: 
20 e 27/04/2022 | Nº de diárias: duas meias diárias.
Servidor: Waldocelys Pereira Manos Moraes
cPf: 410.549.542-91
Matrícula: 57206406-1
cargo: Motorista.
ordenador: Mario Moraes chermont filho

Protocolo: 784382
Portaria Nº 334 de diÁrias de 12/04/2022
lei ordinária nº 5.810 de 24 de Janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir a servidora Maria Nilcirene que irá realizar monitora-
mento e avaliação dos sistemas SiM/SiNaSc 2021, como também o 1º 
quadrimestre 2022 no referido município.
origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: Marapanim -Pa-Brasil | Período: 19/04/2022 | Nº de diárias: 
meia diária.

Servidor: francisco Paulo da Silva costa
cPf: 036.584.732-15
Matrícula: 5149290-1
cargo: Motorista.
ordenador: Mario Moraes chermont filho

Protocolo: 784373
Portaria Nº 332 de diÁrias de 12/04/2022
lei ordinária nº 5.810 de 24 de Janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar monitoramento e avaliação dos sistemas SiM/SiNaSc 
2021, como também o 1º quadrimestre 2022 nos referidos municípios.
origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: São francisco do Pará/curuçá e Magalhães Barata -Pa-Brasil | 
Período: 27,28 e 29/04/2022 | Nº de diárias: três meias diárias.
Servidora: Maria Nilcirene Pereira | cPf: 330.060.082-00 | Matrícula: 
5231060 | cargo: agente de Portaria.
ordenador: Mario Moraes chermont filho

Protocolo: 784353
Portaria Nº 339 de diÁrias de 12/04/2022
lei ordinária nº 5.810 de 24 de Janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir a servidora Maria Nilcirene que irá realizar monitora-
mento e avaliação dos sistemas SiM/SiNaSc 2021, como também o 1º 
quadrimestre 2022 no referido município.
origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: São domingos do capim -Pa-Brasil | Período: 26/04/2022 | Nº de 
diárias: meia diária.
Servidor: João ricardo da rocha rodrigues
cPf: 689.018.952-34
Matrícula: 57205648-1
cargo: Motorista.
ordenador: Mario Moraes chermont filho

Protocolo: 784395
Portarias Nº 337 e 338 de diÁrias de 12/04/2022
lei ordinária nº 5.810 de 24 de Janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir a servidora Maria Nilcirene que irá realizar monitora-
mento e avaliação dos sistemas SiM/SiNaSc 2021, como também o 1º 
quadrimestre 2022 nos referido municípios.
origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: inhangapi e Magalhães Barata -Pa-Brasil | Período: 25 e 
29/04/2022 | Nº de diárias: duas meias diárias.
Servidor: José raimundo Holanda de Melo costa
cPf: 134.588.842-20
Matrícula: 721220-1
cargo: Motorista.
ordenador: Mario Moraes chermont filho

Protocolo: 784388
Portaria Nº 325 de diÁrias de 12/04/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
Objetivo: Participar de visita técnica para verificar as estratégias de rastre-
amento, monitoramento de contatos e utilização de teste antigênico para 
covid-19 no município de São francisco do Pará.
origem: castanhal –Pa
destino: São francisco do Pará -Pa | Período: 19/04/2022 | Nº dE diá-
riaS: meia diária.
Servidores: Guilherme da Silva Pavão | cargo: Enfermeiro | cPf: 
175.722.822-53 | Mat: 513692-0.
Ellen rose dos Santos lima | cargo: Enfermeira | cPf: 637.282.902-97| 
Mat: 57198168
ordenador: Mário Moraes chermont filho

Protocolo: 784219
Portaria Nº 323 de diÁrias de 12/04/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar encontro dos municípios para instalação das referências 
técnicas em Educação na Saúde e Humanização.
origem: castanhal –Pa
destino: Magalhães Barata-Pa | Período: 19/04/2022 | Nº dE diáriaS: 
meia diária.
Servidores: ana regina Uchôa viana Silva | cargo: assistente Social | cPf: 
252.649.072-34 | Mat: 3243087-3.
Sandro José da Silva cavalcante | cargo: Pedagogo | cPf: 254.476.882-72 
| Mat: 5548004-1.
ordenador: Mário Moraes chermont filho

Protocolo: 784214
Portaria Nº 324 de diÁrias de 12/04/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir servidores que irão realizar reunião municipal para ins-
talação das referências técnicas de Educação em Saúde e Humanização.
origem: castanhal-Pa-Brasil
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destino: Magalhães Barata-Pa-Brasil | Período: 19/04/2022 | Nº de diá-
rias: meia diária.
Servidor: cícero alves ferreira
cPf: 108.102.502-68
Matrícula: 0478954
cargo: Motorista
ordenador: Mario Moraes chermont filho

Protocolo: 784215
Portaria Nº 326 de diÁrias de 12/04/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir servidores que irão participar de visita técnica para 
verificar as estratégias de rastreamento, monitoramento de contatos e uti-
lização de teste antigênico para covid-19 no município de São francisco 
do Pará.
origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: São francisco do Pará-Pa-Brasil | Período: 19/04/2022 | Nº de 
diárias: meia diária.
Servidor: José raimundo Holanda de Melo costa
cPf: 134.588.842-20
Matrícula: 721220-1
cargo: Motorista
ordenador: Mario Moraes chermont filho

Protocolo: 784217
Portaria Nº 327 de diÁrias de 12/04/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: Participar de capacitação em Saúde Bucal com a participação da 
dra. rosa Hiolanda abreu, no município de Maracanã.
origem: castanhal –Pa
destino: Maracanã -Pa | Período: 12/04/2022 | Nº dE diáriaS: meia diária.
Servidores: Guilherme da Silva Pavão | cargo: Enfermeiro | cPf: 
175.722.822-53 | Mat: 513692-0.
francisco valberto Paes rodrigues | cargo: odontólogo | cPf: 117.975.172-
87 | Mat: 5092531.
ordenador: Mário Moraes chermont filho

Protocolo: 784246
Portaria Nº 328 de diÁrias de 12/04/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir servidores que irão participar de capacitação em saúde 
bucal com a participação da dra. rosa Hiolanda abreu, no município de 
Maracanã.
origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: Maracanã-Pa-Brasil | Período: 12/04/2022 | Nº de diárias: meia diária.
Servidor: Waldocelys Pereira Manos Moraes
cPf: 410.549.542-91
Matrícula: 57206406-1
cargo: Motorista
ordenador: Mario Moraes chermont filho

Protocolo: 784251
Portaria Nº 329 de diÁrias de 12/04/2022
lei ordinária nº 5.810 de 24 de Janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar monitoramento e avaliação dos sistemas SiM/SiNaSc 
2021, como também o 1º quadrimestre 2022 nos referidos municípios.
origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: Maracanã/Marapanim/São João da Ponta-Pa-Brasil | Período: 
18,19 e 20/04/2022| Nº de diárias: três meias diárias.
Servidora: Maria Nilcirene Pereira | cPf: 330.060.082-00 | Matrícula: 
5231060 | cargo: agente de Portaria.
ordenador: Mario Moraes chermont filho

Protocolo: 784335
Portaria Nº 330 de diÁrias de 12/04/2022
lei ordinária nº 5.810 de 24 de Janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar monitoramento e avaliação dos sistemas SiM/SiNaSc 
2021, como também o 1º quadrimestre 2022 nos referidos municípios.
origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: inhangapi-Pa-Brasil | Período: 25/04/2022| Nº de diárias: meia 
diária.
Servidora: Maria Nilcirene Pereira | cPf: 330.060.082-00 | Matrícula: 
5231060 | cargo: agente de Portaria.
ordenador: Mario Moraes chermont filho

Protocolo: 784343
Portaria Nº 331 de diÁrias de 12/04/2022
lei ordinária nº 5.810 de 24 de Janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar monitoramento e avaliação dos sistemas SiM/SiNaSc 
2021, como também o 1º quadrimestre 2022 nos referidos municípios.
origem: castanhal-Pa-Brasil

destino: São domingos do capim-Pa-Brasil | Período: 26/04/2022 | Nº de 
diárias: meia diária.
Servidora: Maria Nilcirene Pereira | cPf: 330.060.082-00 | Matrícula: 
5231060 | cargo: agente de Portaria.
ordenador: Mario Moraes chermont filho

Protocolo: 784344
Portaria Nº 340 de diÁrias de 12/04/2022
lei ordinária nº 5.810 de 24 de Janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir a servidora Maria Nilcirene que irá realizar monitora-
mento e avaliação dos sistemas SiM/SiNaSc 2021, como também o 1º 
quadrimestre 2022 no referido município.
origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: curuçá -Pa-Brasil | Período: 28/04/2022 | Nº de diárias: meia 
diária.
Servidor: Benedito José de lima da Silva
cPf: 233.862.232-49
Matrícula: 5705304-1
cargo: Motorista.
ordenador: Mario Moraes chermont filho

Protocolo: 784402

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  5ª REGIONAL

.

Portaria Nº 066 de 11/04/2022
fUNdaMENto lEGal: art. 149 da lEi 5.810/94
oBJEtivo: oriENtar o flUXo E dar aNdaMENto aoS ProcESSoS 
adMiNiStrativoS iNtErNoS E EXtErNoS PENdENtES No 5º cENtro 
rEGioNal dE SaÚdE.
PErÍodo: 11 a 14/04/2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 3,5
oriGEM: aBaEtEtUBa
dEStiNo (S): SÃo MiGUEl do GUaMa-Pa
SErvidor (ES):

NoMe MatricULa carGo

raiSSa diaS fErrEira - colaBorador EvENtUal

ordENador: Maria lUcilENE riBEiro daS cHaGaS
Protocolo: 784696

Portaria Nº 068 de 12/04/2022
fUNdaMENto lEGal: art. 149 da lEi 5.810/94
oBJEtivo: dar aPoio tÉcNico E oriENtar o flUXo Para o aNdaMEN-
to aoS ProcESSoS adiMiNiStrativoS via SiStEMa (PaE) ProcESSo 
adMiNiStrativo ElEtrÔNico.
PErÍodo: 11 a 14/04/2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 3,5
oriGEM: BarcarENa-Pa.
dEStiNo (S): SÃo MiGUEl do GUaMá-Pa.
SErvidor (ES):

NoMe MatricULa carGo

WElida vaZ PErEira 5896774 tÉcNica dE ENfErMaGEM

ordENador: Maria lUcilENE riBEiro daS cHaGaS
Protocolo: 784708

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  7ª REGIONAL

.

Portaria N° 112 de 12 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 25/04/2022 a 30/04/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
572062301 / aNdrE aUGUSto coUtiNHo da coSta / 762.593.582-53
oBJEtivo: aPoiar a SUPErviSÃo daS aÇÕES oPEracioNaiS do PEcd 
(ProGraMa EStadUal dE coNtrolE da dENGUE) E SiSPNcd (SiStEMa 
do ProGraMa NacioNal dE coNtrolE da dENGUE).
dirEtor do 7° crS/SESPa: valdiNEi Silva tEiXEira JÚNior

Protocolo: 784283
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SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  8ª REGIONAL

.

Portaria Nº 111 de 12 de aBriL de 2022
objetivo: realizar visita in loco em imóvel pertencente ao acervo patrimo-
nial da SESPA, para verificação quanto sua situação ocupacional.
origem: BrEvES/Pá - MElGaÇo/Pa.
Servidor (es): José Maria ferreira Serrão e rosiney flores Barbosa, 2,5 
diárias de 18 à 20/04/2022.
ordenador de despesa: aNa ÂNGEla fialHo fEliX.

Protocolo: 784704
Portaria Nº 112 de 12 de aBriL de 2022
objetivo: realizar visita in loco em imóveis pertencentes ao acervo pa-
trimonial da SESPA, para verificação quanto suas situações ocupacionais.
origem: BrEvES/Pá - PortEl/Pa.
Servidor (es): José Maria ferreira Serrão e rosiney flores Barbosa, 4,5 
diárias de 25 à 29/04/2022.
ordenador de despesa: aNa ÂNGEla fialHo fEliX.

Protocolo: 784705

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 109 de 11 de aBriL de 2022
a diretora do 8° centro regional de Saúde/SESPa, no uso de suas atribui-
ções que lhe foram 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 fevereiro de 2021.
rESolvE:
torNar SEM EfEito a publicação do contrato administrativo N.º 
001/2022-8ºcrS/SESPa, Protocolo n° 760254, publicada no doE nº 
34.864 de 14 de fevereiro de 2022.
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: 784542
Portaria Nº 110 de 11 de aBriL de 2022
a diretora do 8° centro regional de Saúde/SESPa, no uso de suas atribui-
ções que lhe foram 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 fevereiro de 2021.
rESolvE:
torNar SEM EfEito a publicação da Portaria de designação de fiscal de contrato, 
Protocolo n° 760259, publicada no doE nº 34.864 de 14 de fevereiro de 2022.
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: 784543
..

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  9ª REGIONAL

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 23 de 12 de aBriL de 2022.
a dirEtora do 9° cENtro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções que foram conferidas pela Portaria Nº 72/2021-ccG de 13/01/2021, 
publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.459 de 14/01/ 2021.
coNSidEraNdo o teor do Processo nº2021/345073
coNSidEraNdo as exigências da lei nº 10.520/2002 decreto nº 
3.555/2000, alterado pelo decreto nº 3.693/2000 e decreto nº 3.784/2002, 
e lei Estadual nº 6.474/2002, regulamentada pelo decreto nº 199/2003,
rESolvE:
i - designar como Pregoeiros os servidores: aNtoNio JoSÉ arrUda frEi-
taS JUNior, cPf: 010.555.082-52 Matricula nº5897291/1; alESSaNdro 
rEiS PErEira Matrícula 54193886, cPf 786.386.662-68; dENilSoN Go-
MES da Silva Matrícula nº 57194772/1, cPf 656.193.742- 20.
ii - designar como equipe de apoio os servidores: PaloMa diaNa dE 
liMa Matrícula 5922323/1; JodSoN MiGUEl colarES dE SoUSa Matrí-
cula 5720755/0.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Santarém,12 de abril de 2022.
aline Nair liberal cunha
diretora do 9ºcrS/SESPa
Portaria Nº 72/2021-ccG de 13.01.2021

Protocolo: 784608

oUtras MatÉrias
.

aViso de aBertUra do PreGÃo eLetrÔNico Nº01/9ºcrs/sesPa/2022.
oBJEto:
contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de 
emissão PaSSaGENS flUviaiS Barco/ laNcHa/caMarotE para atendi-
mento do Programa de tfd , SErvidorES e demais necessidades admi-
nistrativas do 9°crS compreendendo o deslocamento de pessoal, visando 
atender as necessidades do 9ºcrS/SESPa e seus Municípios de abrangên-
cia, para o ano decorrente de 2022.onde pleiteia-se contrato de 12 meses 
prorrogável por igual período até o limite de 60 meses, de acordo com as 
condições, quantidades e especificações técnicas do Termo de Referência 
do Edital.
data da aBErtUra: 27/04/2022.
Hora: 09:30hrs. (Horário dE BraSÍlia)
local: www.comprasnet.gov.br.
Edital: disponível no site: www.comprasnet.gov.br e no site www.com-
praspara.pa.gov.br (Mural de licitações).
Santarém (Pa), 12 de abril de 2022.

Protocolo: 784427

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  10ª REGIONAL

.

.

.

errata
.

NÚMEro dE Protocolo: 784022
Portaria N° 0089/2022 de 07/04/2022
PUBLicada No doe N°34.931 de 12/04/2022.
onde se lê: Servidores: realizar curso de técnico de elaboração de rela-
tório referente a processos de Pad (Processo administrativo Eletrônico) no 
EGPa (Escola do Governo do Pará).
origem: altamira
destino (s): Belém
Leia-se: Servidores: realizar curso de técnicas de elaboração de relatório 
no Pad (Processo administrativo disciplinar) no EGPa (Escola do Governo 
do Pará).
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia
diretor do 10o crS/SESPa

Protocolo: 784872

.

.

HOSPITAL OPHIR LOYOLA

.

.

.

Portaria
.

Portaria FiscaL de coNtrato Nº 285/2022–GaB/dG/HoL
a diretora Geral do HoSPital oPHir loYola, no uso de suas atribuições 
que lhe foram designadas através do decreto Governamental de 1º de de-
zembro de 2021, publicado no doE nº 34.783 de 02 de dezembro de 2021 
e aquelas previstas na lei Estadual nº 6.826/2006 e ainda
rESolvE:
designar os servidores desta autarquia, clEidE alvES viaNa, Enfermeira, 
matrícula: 5425662/2, e no seu impedimento, a servidora BrUNa rENara 
viaNa da coSta, agente administrativo, matrícula: 57195335/1, ambas 
lotadas na div. de lavanderia do Hospital ophir loyola, para a função de 
fiscais do Contrato Administrativo nº 053/2022 – HOL, firmado com a em-
presa UiraPUrU lavaNdEria HoSPitalar E HortElaria ltda, nome 
fantasia lavaNdEria UiraPUrU, cujo objeto é coNtrataÇÃo dE EMPrE-
Sa ESPEcialiZada Para a EXEcUÇÃo dE SErviÇoS dE ProcESSaMEN-
to dE roUPaS dE SErviÇo dE SaÚdE E forNEciMENto dE ENXoval 
HoSPitalar EM rEGiME dE coModato Para atENdEr ao HoSPital 
oPHir loYola, no período de 12 (doze) meses. Processo nº 2022/51725.
diretora Geral ivEtE GadElHa vaZ

Protocolo: 784222
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errata
.

Fica retiFicado Na Portaria Nº225 de15/03/2022,PUBLica-
da Nº doe 34901  de 22/03/2022, QUE coNcEdE fÉriaS colEtivaS 
a SErvidora roZEaNE aMoriM Paiva Mat 5895831/1, o SEGUiNtE PE-
rÍodo dE fÉriaS .
oNde se LÊ: 04/11/2020 a 03/12/2021  10/05/2022 a 08/06/2022
Leia-se :  04/11/2020 a 03/11/2021  12/05/2022 a 10/06/2022

Protocolo: 784637

coNtrato
.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 053/2022-HoL
objeto: coNtrataÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para a EXEcUÇÃo 
dE SErviÇoS dE ProcESSaMENto dE roUPaS dE SErviÇo dE SaÚdE 
E forNEciMENto dE ENXoval HoSPitalar EM rEGiME dE coModato 
Para atENdEr ao HoSPital oPHir loYola.
valor Global: r$ 5.754.600,00 (cinco milhões, setecentos e cinqüenta e 
quatro mil e seiscentos reais).
data assinatura: 13/04/2022
vigência: 13/04/2022 a 12/04/2023.
Pregão Eletrônico nº 027/2022 - Processo nº 2022/51725
orçamento: 10.302.1507.8880.3390.37 fonte: 0103/0269
contratado: UiraPUrU lavaNdEria HoSPitalar E HortElaria ltda, 
inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 39.283.579/0001-82, sediada na rodovia 
Br-316, nº 2170 B – Bairro: Santa rosa – cidade de Benevides-Pa - cEP: 
68.795-000 fone: (91) 99112-1921 E-mail: uirapurulavanderia@gmail.
diretora Geral: ivEtE GadElHa vaZ

Protocolo: 784221

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Pregão eletrônico N°052/2022 – HoL
srP Nº 031/2022
objeto: fornecimento de MEdicaMENto dE coNtrolE ESPEcial E MEdi-
caMENtoS aNtiMicroBiaNoS
data da abertura: 27/04/2022
Horário: 09h (Horário de Brasília)
local: www.comprasnet.gov.br
ordenador responsável: ivete Gadelha vaz
o Edital está disponível na íntegra no site: www.comprasnet.gov.br/www.
compraspara.pa.gov.br
Belém, 12 de abril de 2022
charles cristiano Soares ferreira
cPl-Hol

Protocolo: 784671
aViso de LicitaÇÃo
Pregão eletrônico N°051/2022 – HoL
srP Nº 030/2022
objeto: fornecimento de Medicamentos injetáveis de uso geral
data da abertura: 27/04/2022
Horário: 09h (Horário de Brasília)
local: www.comprasnet.gov.br
ordenador responsável: ivete Gadelha vaz
o Edital está disponível na íntegra no site: www.comprasnet.gov.br/www.
compraspara.pa.gov.br
Belém, 12 de abril de 2022
charles cristiano Soares ferreira
cPl-Hol

Protocolo: 784466
aViso de LicitaÇÃo
Pregão eletrônico N°053/2022 – HoL
objeto: aquisição de suprimentos para o setor de Microbiologia do centro 
de análises clínicas com o fornecimento de equipamentos automatizados 
em regime de comodato
data da abertura: 27/04/2022
Horário: 09h (Horário de Brasília)
local: www.comprasnet.gov.br
ordenador responsável: ivete Gadelha vaz
o Edital está disponível na íntegra no site: www.comprasnet.gov.br/www.
compraspara.pa.gov.br
Belém, 12 de abril de 2022
charles cristiano Soares ferreira
cPl-Hol

Protocolo: 784841

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 292/2022 – daF/HoL.
o dirEtor dE adMiNiStraÇÃo E fiNaNÇaS, do HoSPital oPHir 
loYola, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto de 
27/07/2020, publicado no doE n° 34.294 de 28/07/2020.
coNSidEraNdo os termos contidos no Processo nº 2022/177784 de 
12/02/2022.

r E S o l v E:
rEMaNEJar a partir de 07/04/2022, por necessidade do serviço a servi-
dora Maria criStiNa raMoS dE SoUZa, agente administrativo, matrí-
cula n° 57195258/1, pertencente ao Quadro de Pessoal ativo do Hol, da 
assessoria de contratos – aScoNt para o departamento de ambulatório, 
deste Hospital.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE
Hospital ophir loyola.
Em, 11 de abril de 2022.
fernando Nilson velasco Júnior
diretor de administração e finanças do Hol

Protocolo: 784643
Portaria Nº 302/2022-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 2022/412647 de 
05/04/2022.
rESolvE:
i - rEvoGar a partir de 04/04/2022, os termos da Portaria Nº 974/2009 
- GaB/dG/Hol, que designou o servidor tHiaGo aUGUSto SaNtoS dE 
NaZarE, cargo fisioterapeuta, Matrícula nº 54184366/1, pertencente ao 
Quadro Ativo do HOL, para responder pela Chefia da Divisão de Fisioterapia 
e terapia ocupacional, deste Hospital.
ii - dESiGNar, a partir de 04/04/2022, a servidora alda caroliNa frEitaS 
GUiMaraES dE SoUSa, cargo fisioterapeuta, matrícula nº 5922710/4, per-
tencente ao Quadro de Pessoal Ativo do HOL, para responder pela Chefia da 
divisão de fisioterapia e terapia ocupacional, deste Hospital.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 12 de abril de 2022.
ivEtE GadElHa vaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 784614
Portaria Nº 304/2022 – 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 gozo de férias no período de 02/05/2022 a 31/05/2022, 
do servidor tiaGo raMoS aZEvEdo, Procurador fundacional, matrícula nº 
7001230/1, coordenador chefe da Procuradoria Jurídica.
coNSidEraNdo os termos contidos no processo nº 2022/410462 de 
05/04/2022.
rESolvE:
dESiGNar, a servidora SiMoNE doS PaSSoS coStEira, Procurador au-
tárquico, matrícula nº 5902817/1, pertencente ao Quadro de Pessoal ativo 
do Hol para responder pela coordenação da Procuradoria Jurídica, em 
razão da ausência do seu titular.
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

Protocolo: 784742
Portaria Nº 305/2022 – GaB/dG/HoL
a dirEtora GEral do HoSPital oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto de 01/12/2021, Publicado no doE 
nº 34.783 de 02/12/2021.
coNSidEraNdo o disposto do art. 72, inciso iii, da lei no 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994 e ainda o processo de n° 2022/332573;
rESolvE:
i - autorizar o afastamento da servidora Maria JoSE dE olivEira 
BraNdÃo, ocupante do cargo de técnico de Enfermagem, matrícula nº 
5635586/1, a contar de 14/03/2022, por um período de 08 (oito) dias, 
decorrente do falecimento de cEliNa dE olivEira BraNdÃo (Mãe) sem 
prejuízo de sua remuneração.
ii - Esta portaria entra em vigor da data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a data de 14/03/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Hospital ophir loyola,
Em, 04 de abril de 2022.
ivEtE GadElHa vaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 784747
Portaria Nº 286/2022 - GaB/dG/HoL
dirEtor GEral do HoSPital oPHir loYola, no uso das atribuições le-
gais, que lhe foram conferidas pelo decreto de 01/12/2021, publicado no 
doE nº 34.783 de 02/12/2021 e tendo em vista o disposto nos arts. 199, 
204 e 205 da lei nº 5.810 de 24 de janeiro de 1994 (rJU/Pa), resolve:
coNSidEraNdo solicitação de prorrogação de prazo de trinta dias, formu-
lada pela presidência da comissão de Sindicância administrativa disciplinar 
- Sad, através do Processo nº 2022/411608 de 05/04/2022, constituída 
pela Portaria Nº 222/2022 -GaB/dG/Hol de 14/03/2022.
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rESolvE:
ProrroGar por trinta dias, o prazo para apresentação de relatório con-
clusivo do Processo de comissão de Sindicância administrativa disciplinar - 
Sad instituída pela Portaria Nº 222/2022 -GaB/dG/Hol de 14/03/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Em, 08 de abril de 2022.
ivEtE GadElHa vaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 784460
Portaria Nº 281/2022- GaB/dG/HoL.
a dirEtora GEral do HoSPital oPHir loYola, no uso das atribuições 
legais, que lhe foram conferidas pelo decreto de 01/12/2021, publicado no 
doE nº 34.783 de 02/12/2021 e tendo em vista o disposto nos arts. 199, 
204 e 205 da lei nº 5.810 de 24 de janeiro de 1994 (rJU/Pa), resolve:
coNSidEraNdo os termos contidos no Processo nº 2022/335329 de 
21/03/2022.
coNSidEraNdo o que diz o art. 199 da lei Estadual n° 5.810/94 – regime 
Jurídico Único;
i – rEcoNdUZir, pelo prazo de 30 (trinta) dias, a comissão de Sindicância 
administrativa disciplinar - Sad designada pela Portaria Nº 59/2022 – 
GaB/dG/Hol de 14/01/2022, para complementação da investigação de 
que trata o Processo nº 2022/53767.
ii – Manter em vigor os demais termos da Portaria n° 59/2022 – GaB/
dG/Hol.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola,
Em, 07 de abril de 2022.
ivEtE GadElHa vaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 784463
Portaria Nº 287/2022 - GaB/dG/HoL
a dirEtora GEral do HoSPital oPHir loYola, no uso das atribuições 
legais, que lhe foram conferidas pelo decreto de 01/12/2021, publicado no 
doE nº 34.783 de 02/12/2021 e tendo em vista o disposto nos arts. 199, 
204 e 205 da lei nº 5.810 de 24 de janeiro de 1994 (rJU/Pa), resolve:
coNSidEraNdo os termos contidos no processo nº 2020/596152 de 
13/08/2020;
rESolvE:
torNar SEM EfEito os termos da Portaria Nº 249/2022 – dG/Hol do 
Processo nº 2020/596152 de 13/08/2020, publicado no doE: 34.909 de 
28/03/2022 , da comissão de Sindicância disciplinar - Sad, que designou 
os servidores ElaNE criStiNa tEiXEira corrEa, técnico em administra-
ção e finanças (ciências contábeis) do quadro de pessoal ativo do Hospital 
ophir loyola - Hol, matrícula funcional nº 57194689/3 e daNiElli ro-
driGUES da Silva PiNHo, fonoaudiólogo do quadro de pessoal ativo do 
Hospital ophir loyola - Hol, matrícula funcional nº 57190990/3; e JoSE 
SEBaStiao foNSEca, telefonista, do quadro de pessoal ativo do Hospital 
ophir loyola - Hol
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Em, 11 de abril de 2022.
ivEtE GadElHa vaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 784449
Portaria Nº 288/2022 – GaB/dG/HoL
a dirEtora GEral do HoSPital oPHir loYola, no uso das atribuições 
legais, que lhe foram conferidas pelo decreto de 01/12/2021, publicado no 
doE nº 34.783 de 02/12/2021 e tendo em vista o disposto nos arts. 199, 
204 e 205 da lei nº 5.810 de 24 de janeiro de 1994 (rJU/Pa), resolve:
art. 1º. designar ElaNE criStiNa tEiXEira corrEa, técnico em admi-
nistração e finanças (ciências contábeis) do quadro de pessoal ativo do 
Hospital ophir loyola - Hol, matrícula funcional nº 57194689/3 e da-
NiElli rodriGUES da Silva PiNHo, fonoaudiólogo do quadro de pessoal 
ativo do Hospital ophir loyola – Hol, matrícula funcional nº 57190990/3, 
para sob a presidência do primeiro, constituírem comissão de Sindicância 
administrativa investigatória para apurar possível furto denunciado pelo 
servidor descrito no Processo nº 2020/596152 de 13/08/2020, bem como 
os atos e fatos conexos que emergirem no decorrer dos trabalhos.
art. 2º. Estabelecer o prazo de 30 dias para a conclusão dos trabalhos da 
referida comissão.
Art. 3º. Os servidores nomeados através desta portaria ficam cientes que 
em caso de não conclusão dos trabalhos no prazo legal, injustificadamente, 
estarão sujeitos as penalidades elencadas no art. 183 do rJU/Pa.
art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Em, 11 de abril de 2022.
ivEtE GadElHa vaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 784452
Portaria N° 282/2022 – GaB/dG/HoL.
a dirEtora GEral do HoSPital oPHir loYola, no uso das atribuições 
legais, que lhe foram conferidas pelo decreto publicado no doE nº 34.783 
de 02/12/2021;
coNSidEraNdo o que dispõe o artigo 199 da lei nº 5.810 de 24 de janeiro 
de 1994;

coNSidEraNdo que o processo nº 2022/275174, que lavra o Presidente 
da comissão de Sindicância administrativa disciplinar - Sad, o qual in-
forma que a servidora indiciada HEllEN cElENE Mira do carMo, não 
apresentou defesa escrita dentro do prazo determinado no artigo 217 § 2º 
da lei nº 5.810/94, e requerendo que seja nomeado dEfENSor dativo, 
nos termos do artigo 220, § 2º do mesmo diploma legal;
rESolvE:
i – NoMEar a servidora liliaNE da Moda SaNtoS, terapeuta ocupacio-
nal, matricula nº 57203062/2, para exercer a função de dEfENSor da-
tivo da servidora HEllEN cElENE Mira do carMo, Biomédico, servidor 
efetivo, matricula nº 5895839/1 nos termos do artigo 220, § 1º e 2º da 
lei nº 5.810/94;
ii – fiXar o prazo de 10 (dez) dias, para que a referida defensora dativo 
apresente defesa escrita do servidor indiciado, conforme determina o arti-
go 217 § 2º da lei nº 5.810/94.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 07 de abril de 2022.
ivEtE GadElHa vaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 784456
Portaria Nº 284/2022 – GaB/dG/HoL.
a dirEtora GEral do HoSPital oPHir loYola, no uso das atribuições 
legais, que lhe foram conferidas pelo decreto de 01/12/2021, publicado no 
doE nº 34.783 de 02/12/2021 e tendo em vista o disposto nos arts. 199, 
204 e 205 da lei nº 5.810 de 24 de janeiro de 1994 (rJU/Pa), resolve:
coNSidEraNdo a devida regularidade nas atividades de apuração, efe-
tuadas pela comissão de Sindicância administrativa investigatória - Sai 
instituída pela Portaria Nº 57/2022 – GaB/dG/Hol de 14/01/2022, que 
atuou nos autos do Processo nº 2021/705601 de 30/06/2021, e
coNSidEraNdo a conclusão do Parecer PS 46/2022 de 31/03/2022 da 
ProJUr, que se manifestou pela regularidade jurídico-formal da Sindicân-
cia administrativa investigatória - Sai, arquivando-se os autos, conforme 
deliberação da diretora Geral.
rESolvE:
i – arquivar os autos do Processo nº 2021/705601 de 30/06/2021, uma 
vez que foram observadas as disposições legais pertinentes, de modo que 
sua conclusão de arquivamento foi adotada dentro da legalidade.
ii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 07 de abril de 2022
ivEtE GadElHa vaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 784457
 Portaria Nº 307/2022-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 02/01/2021.
coNSidEraNdo os termos do decreto de 17/02/2022, publicado no doE 
nº 34.884 de 08 de março de 2022 e;
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/215864.
rESolvE:
lotar a partir de 01/03/2022, JoNatHaN PrUdÊNcio dE SoUSa, car-
go comissionado (administrador), matrícula 5945967/3, pertencente ao 
Quadro de Pessoal ativo do Hol, na divisão de compras, na função de 
assessor.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 10 de março de 2022.
ivEtE GadElHa vaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 784823
Portaria Nº 306/2022-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 02/01/2021.
coNSidEraNdo os termos do decreto de 17/02/2022, publicado no doE 
nº 34.884 de 08 de março de 2022 e;
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/215906.
rESolvE:
lotar a partir de 01/03/2022, fEliPE da Silva aZEvEdo, cargo comis-
sionado (arquiteto), matrícula 5945872/3, pertencente ao Quadro de Pes-
soal ativo do Hol, na assessoria de Planejamento físico (aSPlaN), na 
função de assessor.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 10 de março de 2022.
ivEtE GadElHa vaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 784817
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FUNDAÇÃO SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº 364/2022/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 2022/238283
rESolvE:
i - dESiGNar a servidora aNa cláUdia liMa dE SoUZa, Enfermeira, ma-
trícula Nº 5468264/3, telefone: (91) 4009-2232, email: cpme@santaca-
sa.pa.gov.br, para exercer o encargo de fiscal do contrato nº 123/2022/
fScMP, oriundo da iNEXiGiBilidadE dE licitaÇÃo N.º 007/2022/
FSCMP; firmados pela SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ - FS-
cMP com a empresa GUilBEr farMacÊUtica coMÉrcio ltda, cNPJ: 
01.399.246/0001-40, tendo como objeto a aQUiSiÇÃo dE MatErial tÉc-
Nico HoSPitalar – SiStEMa dE BarrEiraS Para MatEriaiS dESiN-
fEctadoS coM SEladora EM coModato, Para USo Na GErÊNcia dE 
ProcESSaMENto dE MatEriaiS E EStEriliZaÇÃo.
II - Para fiscal substituto indicamos o servidor CARLOS ANTONIO TAVA-
rES, coordenador de almoxarifado, matrícula nº 5468264/3, telefone: 
(91) 4009-2371, email: almoxarifado@santacasa.pa.gov.br
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 11 de abril de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
PrESidENtE
fUNdaÇÃo SaNta caSa dE MiSEricÓrdia do Pará
coNtrataNtE

Protocolo: 784731
Portaria Nº 355/2022 – Pres/FscMPa, de 11 de aBriL de 2022

o PrESidENtE da fUNdaÇÃo SaNta caSa dE MiSEricÓrdia do Pará - 
fScMP, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doE Nº 33.864;
coNSidEraNdo a necessidade de supervisão e manutenção da cadeia de 
suprimentos da fundação Santa casa de Misericórdia do Pará;
rESolvE:
art. 1º - dESiGNar os servidores abaixo relacionados para compor a co-
missão de cadastros de itens de Prescrição (exames, medicamentos e 
procedimentos), e Produtos (calM/ccaf) da fScMPa:
Michel fabricio ribeiro Padinha
camila Negrão Monteiro
Manuela Paes fonseca
Glenda luciana costa Braga
cinthya francinete Pereira Pires
Jose roberto duarte Júnior
Mariana Sarkis Muller da Silva
Carlos Jefferson Santana de Souza
Benedita leida Martins rodrigues
lia crystina Bastos araújo
art. 2º - a designação é feita sem prejuízo das demais atribuições da fun-
ção dos servidores relacionados.
PUBliQUE-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE.
Belém-Pa, 11 de abril de 2022
Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMPa

Protocolo: 784240
Portaria Nº 356/2022 – Pres/FscMPa, de 11 de aBriL de 2022

o PrESidENtE da fUNdaÇÃo SaNta caSa dE MiSEricÓrdia do Pará - 
fScMP, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doE Nº 33.864;
coNSidEraNdo a necessidade de supervisão e manutenção da cadeia de 
suprimentos da fundação Santa casa de Misericórdia do Pará;
rESolvE:
art. 1º - criar o comitê da cadeia de Suprimentos da fundação Santa casa 
de Misericórdia do Pará, e dESiGNar os servidores abaixo relacionados 
para composição:
Michel fabricio ribeiro Padinha
camila Negrão Monteiro
Walda cleoma lopes valente dos Santos
Manuela Paes fonseca
Glenda luciana costa Braga
cinthya francinete Pereira Pires
Carlos Jefferson Santana de Souza
Benedita leida Martins rodrigues
rodrigo Bona Maneschy
clélia andrade Salustrino
Gilberto ramos rodrigues
Norma Suely de carvalho fonseca assunção
art. 2º - a designação é feita sem prejuízo das demais atribuições da fun-
ção dos servidores relacionados.
PUBliQUE-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE.
Belém-Pa, 11 de abril de 2022
Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMPa

Protocolo: 784269

Portaria Nº 362/2022/caPe/FscMP
a Presidente da fUNdaÇÃo SaNta caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, em 
exercício, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela 
lei nº 6.178, de 30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, e,
coNSidEraNdo o PaE nº 2020/886529
rESolvE:
i - dESiGNar a servidora Maria do Socorro da Silva ruivo, cargo: Enfer-
meira, matrícula nº 5274303, telefone (91) 4009-2290, e-mail: gcam.fs-
cmpa@santacasa.pa.gov.br, para exercer o encargo de fiscal do contrato 
nº 121/2022/fScMP, oriundo do PrEGÃo ElEtrÔNico SrP Nº 092/2021/
FSCMP; firmados pela SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ - FSCMP 
com a empresa cirUBEl coMÉrcio E rEPrESENtaÇÕES dE ProdUtoS 
MÉdicoS HoSPitalar EirEli, cNPJ: 05.323.167/0001-07, tendo como 
objeto a aQUiSiÇÃo dE MatErial tÉcNico HoSPitalar – tEcNolo-
GiaS Para trataMENto dE fEridaS (coBErtUraS ativaS).
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 11 de abril de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
PrESidENtE
fUNdaÇÃo SaNta caSa dE MiSEricÓrdia do Pará
coNtrataNtE

Protocolo: 784523
Portaria Nº 363/2022/caPe/FscMP

a Presidente da fUNdaÇÃo SaNta caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, em 
exercício, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela 
lei nº 6.178, de 30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, e,
coNSidEraNdo o PaE nº 2020/886529
rESolvE:
i - dESiGNar a servidora Maria do Socorro da Silva ruivo, cargo: Enfer-
meira, matrícula nº 5274303, telefone (91) 4009-2290, e-mail: gcam.fs-
cmpa@santacasa.pa.gov.br, para exercer o encargo de fiscal do contrato 
nº 122/2022/fScMP, oriundo do PrEGÃo ElEtrÔNico SrP Nº 092/2021/
FSCMP; firmados pela SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ - FS-
cMP com a empresa HYBrida ProdUtoS HoSPitalarES ltda, cNPJ: 
12.544.921/0001-02, tendo como objeto a aQUiSiÇÃo dE MatErial 
tÉcNico HoSPitalar – tEcNoloGiaS Para trataMENto dE fEridaS 
(coBErtUraS ativaS).
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 11 de abril de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
PrESidENtE
fUNdaÇÃo SaNta caSa dE MiSEricÓrdia do Pará
coNtrataNtE

Protocolo: 784519
Portaria Nº 357/2022 – caPe/cP/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 disposto no art. 72, inciso ii, da lei nº. 5810, de 24 de 
janeiro de 1994;
coNSidEraNdo os autos do processo 2022/427460.
r E S o l v E:
coNcEdEr, licença Gala a servidora larYSSa dE aQUiNo SaNtiaGo, id. 
funcional nº 5921435/3, Médica, lotada na Gerência de Neonatologia, no 
período de 26/03/2022 a 02/04/2022, conforme termo de casamento re-
ligioso com efeito civil.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos a data de 26/03/2022.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 08 de abril de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 784818

.

.

errata
.

errata da PUBLicaÇÃo:782181, diÁrio oFiciaL 
Nº 34.925 de 07/04/2022

oNde se LÊ: inexigibilidade de licitação nº 007/2022/fScMP
Leia-se: inexigibilidade de licitação nº 005/2022/fScMP
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 784750
errata da PUBLicaÇÃo:782186, diÁrio oFiciaL 

Nº 34.925 de 07/04/2022
oNde se LÊ: inexigibilidade de licitação nº 007/2022/fScMP
Leia-se: inexigibilidade de licitação nº 005/2022/fScMP
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 784756

.

.

coNtrato
.

coNtrato: 123/2022/FscMP
objeto: aquisição de Material técnico Hospitalar – Sistema de Barreiras 
Para Materiais desinfectados com seladora em comodato, Para USo Na 
GErÊNcia dE ProcESSaMENto dE MatEriaiS E EStEriliZaÇÃo
valor: r$ 89.261,80
data de assinatura: 11/04/2022
vigência: 11/04/2022 a 11/04/2023
inexigibilidade de licitação nº 007/2022/fScMP - PaE Nº 2022/238283
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dotação orçamentária: funcional Programática: 10.302.1507.8288; 
fontes de recursos: 0101, 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: GUilBEr farMacÊUtica coMÉrcio ltda, cNPJ/Mf 
n.º01.399.246/0001-40
Endereço: Passagem Bom Sossego, Bairro centro, ananindeua/Pa, 
cEP:67030-245, telefone:(91) 3238-3814/3282-0788
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 784715
coNtrato: 121/2022

Exercício: 2022
objeto: aQUiSiÇÃo dE MatErial tÉcNico HoSPitalar – tEcNoloGiaS 
Para trataMENto dE fEridaS (coBErtUraS ativaS)
valor: r$ 276.940,00
data de assinatura: 11/04/2021
vigência: 11/04/2022 a 11/04/2023
PE SrP 092/2020/fScMPa - PaE Nº 2020/886529
orçamento: funcional Programática: 10.302.1507.8288;
fontes de recursos: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 
0269006842, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 0269008101, 
0269008067, 0269008102, 0149006653 e seus respectivos superavits;
Elemento de despesa: 339030.
contratado: cirUBEl coMÉrcio E rEPrESENtaÇÕES dE ProdUtoS MÉ-
dicoS HoSPitalar EirEli, cNPJ/Mf nº 05.323.167/0001-07,
Endereço: rua dos Mundurucus nº 3616, Bairro Guama, cEP: 66.063-495
telefone: (91) 3355-1366.
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 784524
coNtrato: 122/2022

Exercício: 2022
objeto: aQUiSiÇÃo dE MatErial tÉcNico HoSPitalar – tEcNoloGiaS 
Para trataMENto dE fEridaS (coBErtUraS ativaS)
valor: r$ 195.776,00
data de assinatura: 11/04/2021
vigência: 11/04/2022 a 11/04/2023
PE SrP 092/2020/fScMPa - PaE Nº 2020/886529
orçamento: funcional Programática: 10.302.1507.8288;
fontes de recursos: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 
0269006842, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 0269008101, 
0269008067, 0269008102, 0149006653 e seus respectivos superavits;
Elemento de despesa: 339030.
contratado: HYBrida ProdUtoS HoSPitalarES ltda, cNPJ/
Mf nº 12.544.921/0001-02,
Endereço: Barão do triunfo nº 3540, Bairro Marco, cEP: 6609-5055,
telefone: ( 91 ) 3257-5160.
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 784527

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo: 1
coNtrato Nº 134/2021

data de assinatura: 11/04/2022
PaE Nº 2021/308712 - PrEGÃo ElEtrÔNico SrP Nº 025/2021/fScMP
objeto: o valor do presente termo aditivo é de r$ 371.250,00 (trezentos 
e Setenta e Um Mil, duzentos e cinquenta reais), que corresponde ao 
acréscimo de quantidade de 25% ao valor do do contrato original, confor-
me solicitação da GSUP, via Memorando nº 038/2022, na Seq. 750 do PaE.
coNtratada: GrifolS BraSil ltda, cNPJ/Mf sob o nº 02.513.899/0001-
71,
ENdErEÇo: campo largo/Pr, na avenida Gianni agnelli, n° 1.909, Bair-
ro: fazendinha, cEP: 83.607-430, telefone: (41)3668-2444/2495/3375-
5450, E-mail: licitacao.brasil@grifols.com / brasil@grifols.com
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 784505

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico srP N° 18/2022-cPL/FscMP
a fundação Santa casa de Misericórdia do Estado do Pará, por intermédio 
do Pregoeiro designado pela Portaria nº 524/2021-GP/fScMP, torna públi-
co que fará realizar o certame licitatório, em referência, no dia 29/04/2022 
às 09:30 (Horário Brasília/df) - tipo Menor Preço por item.
oBJEto: registro de Preços em ata, para futura e eventual “aQUiSiÇÃo 
dE colcHÕES E travESSEiroS HoSPitalarES” para fScMP, conforme 
especificações e quantidades constantes do Termo de Referência - Anexo 
i deste Edital.
local da rEaliZaÇÃo do cErtaME: a abertura do certame será efetua-
da no site: www.compras.gov.br.
o Edital poderá ser adquirido nos sites www.compras.gov.br ou pelo Portal 
do compras Pará: www.compraspara.pa.gov.br.
Belém/Pa, 12 de abril de 2022.
Pablo rodrigues
Pregoeiro/fScMP

Protocolo: 784661

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

disPeNsa: 032/2022
data: 12/04/2022
valor: r$3.250,00
objeto: MatErial EXtra-PadrÃo de valvUla HidrocEfalia iNfaNtil, 
EM SilicoNE, alta PrESSao; fundamentação legal: com base no artigo 
24, inciso iv, da lei nº 8.666/93 e Parecer nº 099/2022/aJUr/fScMP
Data de Ratificação: 12/04/2022 - PAE nº 2022/287950
funcional Programática: 10.302.1507.8288
fontes de recursos: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 
0269006842,
0269006962, 0269008053, 0269008054, 0269008067, 0269008100, 
0269008101,
0269008102, 7349008494, 7349008545 e seus respectivos superávits
Elemento de despesa: 339030
coNtratada: iMPlaNtUS coMErcio E rEPrESENtacao dE ProdUtoS 
HoSPitalarES ltda; cNPJ/Mf: 83.335.448/0001-93
ENdErEÇo: tv doM roMUaldo dE SEiXaS, aNdar 4, nº 429, Bairro: 
Umarizal, Belém/Pa, cEP:66.050-110; tElEfoNE: (91) 3223-8368
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 784227
disPeNsa: 033/2022

data: 12/04/2022
valor: r$22.803,00
objeto: MatErial dE coNSUMo, de cliP cirÚrGico, EM titÂNio P/ 
liG. laParoScÓPica, MÉdio c/06 E GraNdE c/06; fundamentação 
legal: com base no artigo 24, inciso iv, da lei nº 8.666/93 e Parecer 
nº 102/2022/aJUr/fScMP
Data de Ratificação: 12/04/2022 - PAE nº 2022/156210
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: ENdocENtEr NortE HoSPitalar ltda; cNPJ/
Mf: 40.395.266/0001-03
ENdErEÇo: tv doUtor ENEaS PiNHEiro, nº2556, Bairro: Marco, cEP: 
66.095-015, Belém-Pa; tElEfoNE: (81) 3265-9050
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 784327

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo do terMo de disPeNsa Nº 033/2022
Nos termos do art. 26 da lei 8.666/93
data: 12/04/2022
objeto: MatErial dE coNSUMo, de cliP cirÚrGico, EM titÂNio P/ liG. 
laParoScÓPica, MÉdio c/06 E GraNdE c/06.
coNtratada: ENdocENtEr NortE HoSPitalar ltda; cNPJ/
Mf: 40.395.266/0001-03
ordenador: dr. Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 784329
ratiFicaÇÃo do terMo de disPeNsa Nº 032/2022

Nos termos do art. 26 da lei 8.666/93
data: 12/04/2022
objeto: MatErial EXtra-PadrÃo de valvUla HidrocEfalia iNfaNtil, 
EM SilicoNE, alta PrESSao.
coNtratada: iMPlaNtUS coMErcio E rEPrESENtacao dE ProdUtoS 
HoSPitalarES ltda; cNPJ/Mf: 83.335.448/0001-93
ordenador: dr. Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 784228

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

iNeXiGiBiLidade: 007/2022
data: 11/04/2022
objeto: aquisição de Material técnico Hospitalar – Sistema de Barreiras 
Para Materiais desinfectados com seladora em comodato, Para USo Na 
GErÊNcia dE ProcESSaMENto dE MatEriaiS E EStEriliZaÇÃo, para 
atender o período de 01 (um) ano às necessidades da fundação Santa 
casa de Misericórdia do Estado do Pará, no atendimento dos pacientes 
internados.
fundamento: com base no artigo 25, inciso i, da lei nº 8.666/1993 e Pa-
recer nº 089/2021/Prof/fScMP.
Data de Ratificação: 11/04/2022 - PaE Nº 2022/238283
valor: r$ 89.261,80
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 supera-
vits; ElEMENto dE dESPESa: 339030,
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contratada: GUilBEr farMacÊUtica coMÉrcio ltda
cNPJ/Mf n.º01.399.246/0001-40
Endereço: Passagem Bom Sossego, Bairro centro, ananindeua/Pa, 
cEP:67030-245, telefone:(91) 3238-3814/3282-0788
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 784721

.

.

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 de Material técnico Hospitalar – Sistema de Barreiras 
Para Materiais desinfectados com seladora em comodato, Para USo Na 
GErÊNcia dE ProcESSaMENto dE MatEriaiS E EStEriliZaÇÃo, para 
atender o período de 01 (um) ano às necessidades da fundação Santa 
casa de Misericórdia do Estado do Pará, no atendimento dos pacientes 
internados
coNtratada: GUilBEr farMacÊUtica coMÉrcio ltda
data: 11/04/2021
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 784724

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 344/2022-GaPe/GP/FscMP
o  P r E S i d E N t E  d a  f U N d a Ç Ã o  c a S a  d E  M i S E r i c Ó r -
dia do Pará, no uso de suas
a t r i b u i ç õ e s  l e g a i s ,  q u e  l h e  s ã o  c o n f e r i d a s  p e l o  d e c r e -
to do dia 30/04/2019, publicado no doE nº 33.864, de 02/05/2019
r  E  S  o  l  v  E :  c o N c E d E r ,  f é r i a s  d e  a c o r d o  c o m  o  a r t i -
go nº 74 da lei nº 5.810/94, aos servidores desta fundação abaixo dis-
criminado, referente ao mês de Maio/2022.

serVidor MatrÍcULa carGo eXerc PerÍodo

alfrEdo NaZir aBUd NEto 5897496/3 Médico cirurgião Pediátrico 2021 16/05/2022 
a 30/05/2022

aliNE carvalHo caMPoS riBEiro 5959983/1 Enfermeiro - Generalista 2021 02/05/2022 
a 31/05/2022

aliNE fatiMa dE araUJo fErrEira 5910004/3 Enfermeiro - intensivista 2021 16/05/2022 
a 14/06/2022

aNa caroliNa dE olivEira MatoS 5896886/2 Médico cirurgião Pediátrico 2017 02/05/2022 
a 16/05/2022

aNa criStiNa riBEiro E riBEiro 57194634/1 assistente administrativo 2020 18/05/2022 
a 16/06/2022

aNa JUlia crEao fErNaNdES fEr-
NaNdEZ 57173310/2 Médico Pediatra 2020 02/05/2022 

a 31/05/2022

aNa Maria MaGalHaES 5173221/1 ag. de Saude 2021 17/05/2022 
a 15/06/2022

aNa PaUla da rocHa MUBarac 5216567/2 Médico Pediatra 2021 02/05/2022 
a 31/05/2022

aNa tHarcYlla MacEdo frEitaS 5959585/1 Enfermeiro - Generalista 2021 17/05/2022 
a 15/06/2022

aNdrEa Patricia rEGo Mota 5951915/1 ag. de artes Praticas 2020 16/05/2022 
a 14/06/2022

aNGEla Maria MENdES dE liMa PriaN-
tE 5144663/2 Médico Ginecologis-

ta e obstetr 2020 02/05/2022 
a 31/05/2022

aNtoNia NoEMia BorGES dUartE 5174562/1 Médico - Neonatologia 2020 16/05/2022 
a 14/06/2022

arlEtE Socorro dE SoUZa 5409616/2 Enfermeiro - obstetrícia 2021 17/05/2022 
a 15/06/2022

BlENda do Socorro diaS raMoS 5953186/1 técnico de Enfermagem 2020 16/05/2022 
a 14/06/2022

BrUNa da cUNHa GHaMMacHi 5911478/1 Médico S/ Especialidade 2018 16/05/2022 
a 14/06/2022

caMila PacHEco dE alMEida BEZErra 5888226/3 fonoaudiólogo 2019 16/05/2022 
a 30/05/2022

carla criStiNa PiNHEiro dE oli-
vEira 57197106/6 técnico de Enfermagem 2021 16/05/2022 

a 14/06/2022

carla MaNUEla alMEida daS NEvES 57193124/1 fisioterapeuta 2021 18/05/2022 
a 01/06/2022

carla MoNiQUE lavarEda coSta 5948999/1 Gerente 2021 16/05/2022 
a 14/06/2022

carloS frEdErico corrEa ro-
driGUES 57195823/1 Psicologo 2021 16/05/2022 

a 30/05/2022

carMEM taNia dE SoUSa 54189378/1 ag. de artes Praticas 2021 16/05/2022 
a 14/06/2022

carMEN rUtH PErEira cardEl 54189394/1 ag. de artes Praticas 2021 01/05/2022 
a 30/05/2022

carol KiMBErlEY coElHo MarQUES 57195670/1 ag. de artes Praticas 2021 16/05/2022 
a 14/06/2022

cElSioMar MoraES da Silva 57206320/1 Maqueiro 2020 17/05/2022 
a 15/06/2022

ciNtia KEllY cardoSo riBEiro 57201851/1 Enfermeiro - Neonatologia 2019 16/05/2022 
a 14/06/2022

clara KEiKo Kato 54196687/1 Médico Pediatra 2020 16/05/2022 
a 14/06/2022

claUdia Maria lacErda frEirES 57192729/1 técnico de Enfermagem 2020 02/05/2022 
a 31/05/2022

claUdilENE fraNca alMEida 54195112/1 Enfermeiro - obstetrícia 2021 03/05/2022 
a 01/06/2022

coNStaNtiNa aUGUSta MiraN-
da NaSciME 5174899/1 assistente tecnico 2021 16/05/2022 

a 14/06/2022

coSME Ercilio da cUNHa 57196380/1 ag. de artes Praticas 2021 16/05/2022 
a 14/06/2022

criStiaNE fErrEira dE liMa liMa 57195559/1 ag. de artes Praticas 2021 16/05/2022 
a 14/06/2022

criStiaNE Patricia SiQUEira MoN-
tEiro 97571253/2 Enfermeiro - obstetrícia 2020 16/05/2022 

a 14/06/2022

daNiEl MaGNo cHaroNE 97571507/2 Médico Ginecologis-
ta e obstetr 2021 16/05/2022 

a 14/06/2022
daNiEla do Socorro fErrEi-

ra BraSil 57213266/2 assistente administrativo 2020 16/05/2022 
a 14/06/2022

darlENE do Socorro loPES corrEa 5784808/4 técnico de Enfermagem 2020 18/05/2022 
a 16/06/2022

dEBora irENE filGUEiraS tavarES 57193473/1 técnico de Enfermagem 2021 17/05/2022 
a 15/06/2022

dEJEaNE do Socorro PErEi-
ra doS SaNt 5959883/1 técnico de Enfermagem 2021 01/05/2022 

a 30/05/2022

dENiZE Maria coSta do roSario 57199286/1 técnico de Enfermagem 2020 16/05/2022 
a 14/06/2022

dEUSaNi SoarES viEira 54190001/2 Enfermeiro - obstetrícia 2021 16/05/2022 
a 14/06/2022

diaNa Socorro olivEira MorEira 5922909/2 técnico de Enfermagem 2021 02/05/2022 
a 31/05/2022

EdilENE da Silva doria 54195110/1 Enfermeiro - trabalho 2020 16/05/2022 
a 14/06/2022

EdilENE do NaSciMENto carvalHo 57197428/1 ag. de artes Praticas 2021 16/05/2022 
a 14/06/2022

ElaNE torrES cUNHa 57192688/1 técnico de Enfermagem 2021 16/05/2022 
a 14/06/2022

ElENiSE fErrEira MoNtEiro 5949441/1 Enfermeiro - Neonatologia 2020 18/05/2022 
a 16/06/2022

EliaNa criStiNa BarroS da coSta 57195899/1 técnico de Enfermagem 2021 18/05/2022 
a 16/06/2022

EMaNUEl coNcEicao rESQUE oli-
vEira 5174520/3 Médico cirurgião Pediátrico 2021 02/05/2022 

a 16/05/2022
EMaNUEla do aMaral BacElar PoN-

tES d 5824125/2 técnico de Enfermagem 2021 02/05/2022 
a 31/05/2022

Erica HElaNE fErrEira dE aMo-
riM alMEi 57223251/3 técnico de Enfermagem 2020 16/05/2022 

a 14/06/2022

ErrEiSoN carloS MiraNda MoNtEiro 5949497/1 ag. de artes Praticas 2020 16/05/2022 
a 14/06/2022

EStEr do Socorro faYal da coSta 57193110/1 assistente administrativo 2020 16/05/2022 
a 14/06/2022

EStEr MiraNda da Silva PErEira 57193129/1 terapeuta ocupacional 2020 16/05/2022 
a 14/06/2022

EtiENE lUiZa PErEira dE aZEvE-
do NaSciM 5168600/1 ag. de artes Praticas 2020 16/05/2022 

a 14/06/2022

fErNaNda criStiNa BENdElacK diaS 57193101/1 técnico de Enfermagem 2021 16/05/2022 
a 14/06/2022

fraNciSco carloS fEio dE araUJo 5854156/2 técnico de Enfermagem 2021 16/05/2022 
a 14/06/2022

GilvaNdErSoN NaZarENo da Sil-
va MoUr 57188708/2 técnico de Enfermagem 2020 16/05/2022 

a 14/06/2022
GiovaNNa cavallEro dE vaScoN-

cEloS 5938733/2 Médico Pediatra 2021 02/05/2022 
a 31/05/2022

GiZEla GEMaQUE coElHo 57192768/1 técnico de Enfermagem 2019 02/05/2022 
a 31/05/2022

GlEidiaNE vallE doS SaNtoS 57223741/3 assistente Social 2020 16/05/2022 
a 30/05/2022

GUilHErME EUZEBio lEMES 5949583/1 fisioterapeuta 2020 16/05/2022 
a 14/06/2022

Haroldo fUrtado vEloSo 55586235/2 admin c/Especialidade 2020 16/05/2022 
a 30/05/2022

HirlEY GaBriEl rEiMao NoroNHa 5955382/2 Médico S/ Especialidade 2021 02/05/2022 
a 31/05/2022

HUGo lUiS PiMENtEl vidal 55590130/1 ag. de Portaria 2019 17/05/2022 
a 15/06/2022
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iNES Maria da coNcEicao NEta 57205628/1 ag. de artes Praticas 2018 01/05/2022 
a 30/05/2022

ivaNEidE MENESES BraNdao 54191408/1 ag. de artes Praticas 2020 16/05/2022 
a 14/06/2022

JailSoN MiraNda GoNcalvES 55588780/2 técnico de Enfermagem 2021 16/05/2022 
a 14/06/2022

JaMillY iracEMa caMPoS dE SoUZa 5949590/1 fisioterapeuta 2020 16/05/2022 
a 14/06/2022

JaMiltoN JacEMir rEiS dE lEMoS 5464307/2 técnico de Enfermagem 2021 16/05/2022 
a 14/06/2022

JEaN carloS da coSta BENtES 57195032/1 ag. de artes Praticas 2021 03/05/2022 
a 01/06/2022

JENNiE da Silva MoNtEiro 54191734/1 ag. de artes Praticas 2020 02/05/2022 
a 31/05/2022

Joao GUalBErto doS SaNtoS MoraES 54189385/1 ag. de artes Praticas 2020 17/05/2022 
a 15/06/2022

Joao PaUlo da Silva BraNdao ES-
QUErdo 57175697/1 ag. de artes Praticas 2020 02/05/2022 

a 31/05/2022

JorGE lUiZ SoUZa dE olivEira 2019493/3 técnico de Enfermagem 2020 02/05/2022 
a 31/05/2022

JoSE acUrcio GoMES cavallEi-
ro dE Mac 5860784/3 Médico - radiologista 2021 16/05/2022 

a 14/06/2022

JoSE KEtlE PiNa do NaSciMENto 57221280/3 técnico de Enfermagem 2021 16/05/2022 
a 14/06/2022

JoSE MatEUS calviNHo diaS 57194396/1 técnico de radiologia 2021 02/05/2022 
a 21/05/2022

JoSE roBErto dUartE JUNior 57192723/1 assistente administrativo 2020 02/05/2022 
a 16/05/2022

JUliaNa PaStaNa raMoS 5888474/3 Médico Neurocirurgia 2021 16/05/2022 
a 14/06/2022

JUrdE dE NaZarE raMoS PiNHEiro 55586698/3 técnico de Enfermagem 2020 02/05/2022 
a 31/05/2022

Kacia aciNara MENdoNca MiraN-
da da cr 57194745/1 técnico de Enfermagem 2021 16/05/2022 

a 14/06/2022

Katia roSilEa MatHiaS cEZar 5949499/1 técnico de Enfermagem 2020 18/05/2022 
a 16/06/2022

Katia Socorro da Silva triNdadE 57193172/1 técnico de Enfermagem 2021 16/05/2022 
a 14/06/2022

KlEBEr diaS riBEiro 54188005/1 farmacêutico 2019 02/05/2022 
a 31/05/2022

KlEBSoN tiNoco araUJo 5614821/1 Procurador fundacional 2021 02/05/2022 
a 31/05/2022

lariSSa PErEira lEitE 57216772/3 Médico Pediatra 2021 16/05/2022 
a 14/06/2022

laYra fialHo viEitaS 5902305/1 fonoaudiólogo 2020 02/05/2022 
a 16/05/2022

liliaN Garcia caMPoS riBEiro 5918597/4 Gerente 2021 16/05/2022 
a 14/06/2022

liliaN rEGiNa dUartE MalcHEr 5959747/1 Gerente 2021 02/05/2022 
a 16/05/2022

lUaNa SHEila coSta aSSiS 57193098/1 técnico de Enfermagem 2021 16/05/2022 
a 14/06/2022

lUciaNa aNdradE HolaNda 57234473/1 assistente administrativo 2020 02/05/2022 
a 31/05/2022

lUciaNa dE fatiMa da coSta MoraES 54181795/2 técnico de Enfermagem 2020 18/05/2022 
a 16/06/2022

lUciaNa do Socorro MarQUES PE-
caNHa 57192667/1 técnico de Enfermagem 2021 02/05/2022 

a 31/05/2022

lUciaNa PErEira Silva 5949500/1 ag. de artes Praticas 2020 02/05/2022 
a 31/05/2022

lUciNEa do carMo WaNZE-
lEr doS SaNto 5326494/2 técnico de Enfermagem 2021 02/05/2022 

a 31/05/2022

lUiZa HElENa tavarES loBato 55590253/1 Psicologo 2021 16/05/2022 
a 14/06/2022

Marcia criStiNa da coSta PiNto 55586172/2 Médico - anestesiologista 2019 02/05/2022 
a 31/05/2022

Marcia do PErPEtUo Socor-
ro P. doS rEi 57192683/1 técnico de Enfermagem 2020 16/05/2022 

a 14/06/2022

Marcia lia BarBoSa da Silva 5920590/2 Enfermeiro - Generalista 2020 02/05/2022 
a 31/05/2022

Maria alicE MoNtEiro PadilHa 5902382/3 técnico de Enfermagem 2020 16/05/2022 
a 14/06/2022

Maria aUXiliadora rodri-
GUES dE SoUSa 5856256/3 Enfermeiro - Neonatologia 2021 16/05/2022 

a 14/06/2022

Maria coNcEicao alvES dE olivEira 57192817/1 assistente administrativo 2021 02/05/2022 
a 31/05/2022

Maria daS dorES fErrEira GoMES 5172730/1 auxiliar de administração 2020 27/05/2022 
a 25/06/2022

Maria daS GracaS fErrEira PalHEta 57195603/1 ag. de artes Praticas 2020 16/05/2022 
a 14/06/2022

Maria dE JESUS araGao dE caStro 5087759/2 ag. de Saude 2021 01/05/2022 
a 30/05/2022

Maria dE NaZarE caStro da Silva 5172993/1 ag. de Saude 2021 16/05/2022 
a 14/06/2022

Maria dE NaZarE dE liMa Bar-
roS coSta 57196785/1 ag. de artes Praticas 2021 17/05/2022 

a 15/06/2022
Maria do roSario JESUS coE-

lHo alvES 5265215/4 Médico Pediatra 2020 16/05/2022 
a 14/06/2022

Maria fraNciSca MoUra da Silva 57193128/1 técnico de Enfermagem 2021 17/05/2022 
a 15/06/2022

Maria JUlia olivEira favacHo 5174007/1 ag. de Saude 2021 02/05/2022 
a 31/05/2022

Maria MadalENa do NaSciMEN-
to MacHad 57192749/1 técnico de Enfermagem 2021 17/05/2022 

a 15/06/2022

Maria MoUra rodriGUES 57194765/1 técnico de Enfermagem 2021 17/05/2022 
a 15/06/2022

Maria rEGia MacEdo dE olivEi-
ra doS SaN 5949554/1 técnico de Enfermagem 2020 16/05/2022 

a 14/06/2022

Maria SaNtaNa dE MElo PaNtoJa 57207846/1 técnico de Enfermagem 2019 16/05/2022 
a 14/06/2022

MarilEidE aZEvEdo PiNHEiro da-
MaScENo 57196560/1 Enfermeiro - Generalista 2021 16/05/2022 

a 14/06/2022

Mario rUBEM SoUSa da coNcEicao 57196501/1 ag. de artes Praticas 2021 16/05/2022 
a 14/06/2022

MariZa dE SoUZa alENcar 57193770/1 técnico de Enfermagem 2021 16/05/2022 
a 14/06/2022

Marta claUdia liNo Baia 57192671/1 técnico de Enfermagem 2021 02/05/2022 
a 31/05/2022

MarYElBa dE PaUla Bor-
GES liMa PaNtoJ 55586395/4 técnico de Enfermagem 2021 02/05/2022 

a 31/05/2022

MaX daNiEltoM Silva lUZ 54193841/4 Médico Nefrologista 2019 16/05/2022 
a 14/06/2022

MiracY fErrEira doS aNJoS 5895698/4 técnico de Enfermagem 2020 18/05/2022 
a 16/06/2022

MoNica MElo dE carvalHo 5895874/3 fonoaudiólogo 2019 02/05/2022 
a 16/05/2022

MoNiQUE dE SoUZa vEllEda 5949606/2 fisioterapeuta 2021 16/05/2022 
a 14/06/2022

MoNiQUE dE SoUZa vEllEda 5949606/1 fisioterapeuta 2020 16/05/2022 
a 14/06/2022

NatHalia caroliNa ca-
Bral diaS dE aGUia 5941620/1 Médico clinica Médica 2020 16/05/2022 

a 14/06/2022

NEiva virGoliNo PiNHo 5077125/1 auxiliar técnico 2020 02/05/2022 
a 31/05/2022

NElia dE NaZarE PiNto Galvao 5923139/2 técnico de Enfermagem 2020 02/05/2022 
a 31/05/2022

NicElli criStiNE a. StorNE roS-
Si PUNtar 5909303/2 técnico de Enfermagem 2019 16/05/2022 

a 14/06/2022

NUBia criStiNa PErEira Garcia 5895414/3 técnico de Enfermagem 2020 16/05/2022 
a 14/06/2022

PaBlo faBiaNo MoUra daS NEvES 57189954/2 fisioterapeuta 2021 18/05/2022 
a 01/06/2022

Patricia do Socorro NEvES do car-
Mo 57194266/1 técnico de Enfermagem 2021 02/05/2022 

a 31/05/2022

Patricia fiGUEirEdo caMPEllo 57196764/2 técnico de Enfermagem 2020 02/05/2022 
a 31/05/2022

Patricia HElENa olivEira PiN-
to fErrEir 57197920/2 Médico Pediatra 2019 16/05/2022 

a 14/06/2022

Patricia roSiaNE dE MoraES BarroS 54181797/2 técnico de Enfermagem 2020 16/05/2022 
a 14/06/2022

PriScila MatoS dE PiNHo 5920601/2 Nutricionista 2021 01/05/2022 
a 30/05/2022

raMiEH raYMar coroa do NaSci-
MENto 57195827/1 ag. de Portaria 2021 02/05/2022 

a 31/05/2022

rENaN tEiXEira da Silva 57216850/4 ag. de artes Praticas 2020 02/05/2022 
a 16/05/2022

roBErto travaSSoS PiNto da coS-
ta JUN 54195109/1 Médico - Gastro cirurgia 2020 16/05/2022 

a 30/05/2022

roBSoN aUGUSto dE SoUZa aMaral 57224137/1 assistente administrativo 2020 16/05/2022 
a 14/06/2022

rodriGo BarBoSa caMPElo 57196410/1 ag. de artes Praticas 2021 16/05/2022 
a 14/06/2022

roSa aMElia tavarES Silva 5789710/4 Enfermeiro - Neonatologia 2021 16/05/2022 
a 14/06/2022

roSaNGEla dE aviZ Silva 5831830/5 Enfermeiro - Generalista 2021 18/05/2022 
a 16/06/2022
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roSiErica GaMa MErcES 5959538/1 assistente administrativo 2021 16/05/2022 
a 14/06/2022

roSilENE fiGUEirEdo NEGrao 5638410/4 técnico de Enfermagem 2020 18/05/2022 
a 16/06/2022

roSiMEirE Brito alvES 57197964/1 técnico de Enfermagem 2020 16/05/2022 
a 14/06/2022

rUBiaNE lUZ SaBiNo 5847443/2 técnico de Enfermagem 2020 18/05/2022 
a 16/06/2022

rUtYNEa PoNtES MoraES 5828970/3 técnico de Enfermagem 2021 17/05/2022 
a 15/06/2022

SaNdra da Silva cHavES 5506590/3 técnico de Enfermagem 2019 17/05/2022 
a 15/06/2022

SaNdra HElENa SoUSa dE caStro 57195117/1 ag. de artes Praticas 2020 16/05/2022 
a 14/06/2022

SaNdra lUcia ataNES dE alBU-
QUErQUE 5643619/3 Enfermeiro - obstetrícia 2021 02/05/2022 

a 31/05/2022

SaNdro alEX Silva do aMaral 55588727/1 Nutricionista 2021 16/05/2022 
a 14/06/2022

SilvaNa Patricia dE frEitaS car-
doSo 5895407/2 técnico de Enfermagem 2021 18/05/2022 

a 16/06/2022

SilvaNE Maria PErEira doS SaNtoS 57195711/1 técnico de Enfermagem 2021 17/05/2022 
a 15/06/2022

SiMoNE ladiSlaU MartiNS 57193797/1 técnico de radiologia 2021 02/05/2022 
a 21/05/2022

SolaNGE Maria cavalcaNtE caMPoS 5558832/5 Médico Pediatra 2021 02/05/2022 
a 31/05/2022

SoNia rEGiNa MoNtEiro dE olivEira 5326249/2 Enfermeiro - Generalista 2021 16/05/2022 
a 30/05/2022

Soria lEMoS Silva GoNcalvES 57196563/1 Enfermeiro - obstetrícia 2021 02/05/2022 
a 31/05/2022

SUElY Maria alENcar SoUZa 5141958/1 Médico - Pneumologia 2020 02/05/2022 
a 31/05/2022

SUSaNa EMPEratriZ MoNtEiro Sa-
laZar 57192692/1 técnico de radiologia 2021 02/05/2022 

a 21/05/2022

taNia Maria doS SaNtoS 5923088/3 assistente administrativo 2020 16/05/2022 
a 30/05/2022

tatiaNa da Silva MENdES 5638356/2 assistente Social 2020 02/05/2022 
a 16/05/2022

tatiaNE da Silva dE SENa 5949744/1 técnico de Enfermagem 2020 03/05/2022 
a 01/06/2022

tHaiS NaYara doS SaNtoS SErra 5917757/3 Médico Pediatra 2020 16/05/2022 
a 30/05/2022

tHiaGo aNdrEY BoNfiM dE liMa 57175720/1 Enfermeiro - Generalista 2020 02/05/2022 
a 31/05/2022

valdilENE do Socorro coS-
ta da Silva 57195895/1 ag. de artes Praticas 2021 02/05/2022 

a 31/05/2022

valEria tErEZiNHa SoUZa doS SaN-
toS aZ 5913141/1 Médico Pediatra 2017 16/05/2022 

a 14/06/2022

YolaNda YUKo MiYaKE NoGUEira 57193127/1 assistente administrativo 2019 16/05/2022 
a 14/06/2022

ZilMa ParENtE MENdES 57192697/1 técnico de Enfermagem 2021 16/05/2022 
a 14/06/2022

ZUlMa Maria PErEira BEZErra 5834791/2 técnico de Enfermagem 2021 16/05/2022 
a 14/06/2022

 
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém - Pa, 5 de abril de 2022
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 784569

.

.

oUtras MatÉrias
.

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne00587

valor: r$1.248,00
data: 08/04/2022
objeto: MatErial dE coNSUMo - ElEtrodo dEScartávEl adUlto, PrÉ-GEl;
PaE nº 2022/329412 - diSPENSa Nº 027/2022/fScMP
funcional Programática: 10302150782880000; fontes de recursos: 
0669008054
Elemento de despesa: 33903000
coNtratada: altaMEd diStriBUidora dE MEdicaMENtoS ltda
cNPJ/Mf: 21.581.445/0001-82
ENdErEÇo: Estrada do curuçambá nº 50, Bairro curuçambá, ananindeua/
Pa, cEP:67.146-263,
tElEfoNE: (94) 9147-3268
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 784720

Portaria Nº 358/2022 – 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 disposto no art.93, da lei nº 5.810, de 24/01/1994;
coNSidEraNdo os autos do processo nº 2022/36837.
rESolvE:
coNcEdEr, licença para tratar de interesses Particulares (sem re-
muneração) à servidora aNa raQUEl SoUSa araUJo, Matrícula 
n° 57193896/1, técnica de Enfermagem, a contar de 04/04/2022, por 
02(dois) anos;
Poderá ser interrompida, a qualquer tempo, a pedido do servidor ou no 
interesse do serviço (art. 93, 1º);
a referida licença não implicará em substituição do servidor, de acordo com 
o art. 3º, do decreto nº 955/2020, de 12/08/2020, publicado no doE nº 
34.312, de 14/08/2020;
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 08 de abril de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 784809
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato

Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne00590
valor: r$ 502,20
data: 08/04/2022
objeto: Modo tradicioNal - aQUiSiÇÃo EMErGENcial dE MatErial
dE coNSUMo EXtra-PadrÃo de cÂNUla Para traQUEoStoMia;
PaE nº 2022/211926 - diSPENSa Nº 026/2022/fScMP
funcional Programática: 10302150782880000; fontes de recursos: 
0669008053; Elemento de despesa: 33903000
coNtratada: MEd carE SolUtioN diStriBUiÇÃo dE EQUiPaMENtoS 
MÉdicoS
E HoSPitalarES ltda; cNPJ/Mf: 26.315.031/0001-25
ENdErEÇo: tv. Mauriti nº 2841, Bairro Marco, Belém/Pa, cEP:66.093-180
tElEfoNE: (91) 3348-5363
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 784770

.

.

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA
E HEMATOLOGIA DO PARÁ

.

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 402/2022 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 
08 de aBriL de 2022.

o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o laudo Nº 82875.
rESolvE,
i – conceder licença Saúde (o) servidor (a) albino Progênio da cunha, 
matricula n° 57206216/1, cargo de técnico Patologia clínica, lotada (o) 
na (o), Gerência de Processamento de Sangue, desta fundação centro de 
Hemoterapia e Hematologia do Pará – HEMoPa, a contar de 03 a 12 de 
novembro de 2021, laudo Nº 82875.
ii – dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se,
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 08 de abril de 2022.
dr. PaUlo aNdrÉ caStElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 784475
Portaria Nº 404/2022 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 

08 de aBriL de 2022.
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o laudo Nº 82877.
rESolvE,
i – conceder licença Saúde (o) servidor (a) Hugo José regis de almeida, 
matricula n° 57203555/1, cargo de farmacêutico, lotada (o) na (o), Ge-
rência de Hematologia clínica, desta fundação centro de Hemoterapia e 
Hematologia do Pará – HEMoPa, a contar de 20 a 26 de outubro de 2021, 
laudo Nº 82877.
ii – dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se,
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 08 de abril de 2022.
dr. PaUlo aNdrÉ caStElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 784482
Portaria Nº 405/2022 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 

08 de aBriL de 2022.
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o laudo Nº 82874.
rESolvE,
i – conceder licença assistência (o) servidor (a) albino Progênio da cunha, 
matricula n° 57206216/1, cargo de técnico Patologia clínica, lotada (o) 
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na (o), Gerência de Processamento de Sangue, desta fundação centro de 
Hemoterapia e Hematologia do Pará – HEMoPa, a contar de 01 a 08 de 
outubro de 2021, laudo Nº 82874.
ii – dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se,
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 08 de abril de 2022.
dr. PaUlo aNdrÉ caStElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 784485
Portaria Nº 394/2022 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 

08 de aBriL de 2022.
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o laudo Nº 82876.
rESolvE,
i – conceder licença Saúde (o) servidor (a) Maria do Socorro Barreto ca-
bral, matricula n° 54190863/1, cargo de agente de Portaria, lotada (o) na 
(o), Gerência de infraestrutura, desta fundação centro de Hemoterapia e 
Hematologia do Pará – HEMoPa, a contar de 23 de outubro a 19 de novem-
bro de 2021, laudo Nº 82876.
ii – dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se,
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 08 de abril de 2022.
dr. PaUlo aNdrÉ caStElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 784458
Portaria Nº 395/2022 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 

08 de aBriL de 2022.
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o laudo Nº 82715.
rESolvE,
i – conceder licença Saúde (o) servidor (a) regina carla Silva Martinho, matricu-
la n° 5322545/3, cargo de Enfermeiro, lotada (o) na (o), Serviço de atendimento 
à Saúde do Servidor, desta fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do 
Pará – HEMoPa, a contar de 09 a 23 de novembro de 2021, laudo Nº 82715.
ii – dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se,
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 08 de abril de 2022.
dr. PaUlo aNdrÉ caStElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 784459
Portaria Nº 398/2022 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 

08 de aBriL de 2022.
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o laudo Nº 82895.
rESolvE,
i – conceder licença Saúde (o) servidor (a) Marcia Miranda camelo, matricula n° 
54187829/2, cargo de técnico de Enfermagem, lotada (o) na (o), Gerência de 
lavagem e Esterilização, desta fundação centro de Hemoterapia e Hematologia 
do Pará – HEMoPa, a contar de 16 a 19 de novembro de 2021, laudo Nº 82895.
ii – dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se,
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 08 de abril de 2022.
dr. PaUlo aNdrÉ caStElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 784464
Portaria Nº 399/2022 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 

08 de aBriL de 2022.
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o laudo Nº 82896.
rESolvE,
i – conceder licença Saúde (o) servidor (a) raylane do Socorro lopes al-
ves, matricula n° 5960893/1, cargo de técnico de Enfermagem, lotada (o) 
na (o), Gerência de Enfermagem, desta fundação centro de Hemoterapia 
e Hematologia do Pará – HEMoPa, a contar de 08 a 12 de novembro de 
2021, laudo Nº 82896.
ii – dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se,
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 08 de abril de 2022.
dr. PaUlo aNdrÉ caStElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 784465
Portaria Nº 396/2022 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 

08 de aBriL de 2022.
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o laudo Nº 82893.
rESolvE,
i – conceder licença Saúde (o) servidor (a) regiane Siqueira de vilhena, 
matricula n° 57207953/2, cargo de Enfermeiro, lotada (o) na (o), Gerência 
de imunologia Eritrocitária, desta fundação centro de Hemoterapia e He-
matologia do Pará – HEMoPa, a contar de 22 a 26 de novembro de 2021, 
laudo Nº 82893.
ii – dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se,
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 08 de abril de 2022.
dr. PaUlo aNdrÉ caStElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 784461

Portaria Nº 397/2022 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 
08 de aBriL de 2022.

o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o laudo Nº 82894.
rESolvE,
i – conceder licença Saúde (o) servidor (a) Marcia Miranda camelo, matri-
cula n° 54187829/2, cargo de técnico de Enfermagem, lotada (o) na (o), 
Gerência de lavagem e Esterilização, desta fundação centro de Hemote-
rapia e Hematologia do Pará – HEMoPa, a contar de 08 a 12 de novembro 
de 2021, laudo Nº 82894.
ii – dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se,
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 08 de abril de 2022.
dr. PaUlo aNdrÉ caStElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 784462
Portaria Nº 400/2022 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 

08 de aBriL de 2022.
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o laudo Nº 82897.
rESolvE,
i – conceder licença Saúde (o) servidor (a) dwane louise de castro Miran-
da, matricula n° 5959916/1, cargo de técnico Patologia clínica, lotada (o) 
na (o), Gerência de imunogenética, desta fundação centro de Hemotera-
pia e Hematologia do Pará – HEMoPa, a contar de 03 de novembro a 02 de 
dezembro de 2021, laudo Nº 82897.
ii – dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se,
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 08 de abril de 2022.
dr. PaUlo aNdrÉ caStElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 784468
Portaria Nº 401/2022 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 

08 de aBriL de 2022.
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o laudo Nº 82873.
rESolvE,
i – conceder licença Saúde (o) servidor (a) Maria das Graças dos Santos 
ferreira, matricula n° 5795060/2, cargo de Enfermeiro, lotada (o) na (o), 
Gerência de triagem de doadores, desta fundação centro de Hemoterapia 
e Hematologia do Pará – HEMoPa, a contar de 03 a 24 de novembro de 
2021, laudo Nº 82873.
ii – dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se,
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 08 de abril de 2022.
dr. PaUlo aNdrÉ caStElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 784469
Portaria Nº 403/2022 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 

08 de aBriL de 2022.
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o laudo Nº 86211.
rESolvE,
i – conceder licença Saúde (o) servidor (a) Maria do Socorro Barreto ca-
bral, matricula n° 54190863/1, cargo de agente de Portaria, lotada (o) na 
(o), Gerência de infraestrutura, desta fundação centro de Hemoterapia e 
Hematologia do Pará – HEMoPa, a contar de 20 de novembro de 2021 a 20 
de janeiro de 2022, laudo Nº 86211.
ii – dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se,
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 08 de abril de 2022.
dr. PaUlo aNdrÉ caStElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 784478

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Nº da Portaria: 429/2022
Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas(em dias): 15
Nome do servidor: cargo do servidor: Matricula:
JaiME adaM NEto Gerente de custos/GEiNE 5938470
Natureza de trabalho: fonte de recurso: Natureza de despesa: valor:
10122129783380000  269  339030 4000,00
observação:  Nº do Processo: 2022/423136 Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE caStElo BraNco BEZErra

Protocolo: 784576
Nº da Portaria: 428/2022

Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas(em dias): 15
Nome do servidor: cargo do servidor: Matricula:
alaNa da Silva crUZ Gerente/HENaB 5954274
Natureza de trabalho: fonte de recurso: Natureza de despesa: valor:
10122129783380000  269  339030 3607,20
10122129783380000  269  339036 4650,00
10122129783380000  269  339039 300,00
observação:  Nº do Processo: 2022/388569  Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE caStElo BraNco BEZErra

Protocolo: 784567
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diÁria
.

Portaria Nº 415 de 11 de aBriL  de  2022
o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
considerando a solicitação constante do Processo nº 336855/2022.
rESolvE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  obje-
tivo  de ParticiPar da caPacitaÇÃo EXtErNa No cUrSo dE aclS No 
HoSPital dE cliNicaS GaSPar viaNa EM BElÉM/Pa no periodo de 08 a 
11/06/2022
odiltoN clEBEr SiQUEira do aMaral cPf: 627583492-72, Médico/
cHr-SaN, Mat.: 57217248, 3,5 diarias
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  11 de  abril de 2022  .
PaUlo aNdrE caStElo BraNco BEZErra
PrESidENtE

Protocolo: 784607
Portaria Nº 414 de 11 de aBriL  de  2022

o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
considerando a solicitação constante do Processo nº 325599/2022.
rESolvE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  ob-
jetivo  de rEaliZar viSita tÉcNica iN loco Para a iMPlaNtaÇÃo do 
ciHdott No HoSPital rEGioNal do SUdESrE do Para EM MaraBá/Pa 
PErÍodo dE 11 a 13/05/2022..
Patricia JEaNNE dE SoUZa M MattoS, cPf: 575625042-53, Biomédica/
GEriM, Mat.: 58976151, 525 diarias
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  11 de  abril de 2022  .
PaUlo aNdrE caStElo BraNco BEZErra
PrESidENtE

Protocolo: 784595
Portaria Nº 416 de 11 de aBriL  de  2022

o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
considerando a solicitação constante do Processo nº 337495/2022.
rESolvE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  ob-
jetivo  de ParticiPar da caPacitaÇÃo EXtErNa No cUrSo dE BlS No 
HoSPital dE cliNicaS GaSPar viaNa EM BElÉM/Pa no periodo de 24 a 
26/06/2022
rita dE caSSia liMa favacHo cPf: 431372962-34, Enferm./cHr-SaN, 
Mat.: 5828651, 2,5 diarias
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  11 de  abril de 2022  .
PaUlo aNdrE caStElo BraNco BEZErra
PrESidENtE

Protocolo: 784611
Portaria Nº 431 de 12 de aBriL  de  2022

o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
considerando a solicitação constante do Processo nº 424239/2022.
rESolvE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  ob-
jetivo  de rEaliZar a iNStalaÇÃo dEEQUiPaMENtoS Na aGÊNcia 
traNSfUSiNal do HoSPital rEGioNal dE altaMira/Pa no período de 
12 a 14/04/2022
daNiEl aUGUSto fErNaNdES dE olivEira, cPf: 244860512-20, aux.
operacional /GEMaN, Mat.: 3255212, 2,5 diarias .
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  12 de  abril  de  2022.
PaUlo aNdrE caStElo BraNco BEZErra
PrESidENtE

Protocolo: 784620
Portaria Nº 308 /22 de 13 de aBriL  de  2022

o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
considerando a solicitação constante do Processo nº 2022/272145.
rESolvE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  obje-
tivo  de ParticiPar dE caMPaNHa EXtErNa dE caPtaÇÃo dE caNdida-
toS a doadorES dE SaNGUE No MUNiciPio dE aNaNiNdEUa/Pa NoS 
diaS  12 dE MarÇo dE 2022.
cristiane Paes de castro cPf651074112-15,tec.enf./Geco-
d,mat.:5854296,0,5 diaria.daize de Souza Botelho cPf734.242.
002-63,tec.-enf/Gecod,mat.:5943981, 0,5 diaria.fabiola cardoso Mota 
cPf941371532-72 tec.enf./Gecod,mat.:5924668, 0,5 diaria,Jane claudia 
da costa Gonçalves cPf454.680.952-20, tec.enf./Gecod,mat.:5919933, 
0,5 diaria,Sandra de fatima ferreira dos Santos cPf723.077.302-49 tec.
enf./Gecod,mat.:5955483, 0,5 diaria, Sheila cristina lins Soares Silva 
cPf027.147.514-58 tec.enf./Gecod,mat.:5960863,0,5 diaria.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  13 de  abril  de  2022  .
PaUlo aNdrE caStElo BraNco BEZErra
PrESidENtE

Protocolo: 784693
Portaria Nº 355 de 13 de aBriL  de  2022

o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
considerando a solicitação constante do Processo nº 331186/2022.

rESolvE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  obje-
tivo  de ParticiPar dE caMPaNHa EXtErNa dE caPtaÇÃo dE caNdida-
toS a doadorES dE SaNGUE No MUNiciPio dE MaritUBa-Pa No diaS  
18 dE MarÇo dE 2022.
Jorge Marcio Gomes da costa, cPf: 391.775.482-72, Motorista/GEtra, 
Mat.5517672: , 0,5 diaria.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  13 de  abril  de  2022  .
PaUlo aNdrE caStElo BraNco BEZErra
PrESidENtE

Protocolo: 784359
Portaria Nº 421 de 11 de aBriL  de  2022

o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
considerando a solicitação constante do Processo nº 372899/2022.
rESolvE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  ob-
jetivo  de ParticiPar da caMPaNHa EXtErNa dE caPtaÇÃo dE caNdi-
datoS a doadorES dE SaNGUE No MUNiciPio dE aNaNiNdEUa/Pa nos 
dias 13 e 14/04/04/2022.
iNaldo MartiNS doS SaNtoS, cPf: 568.035.242-72, ag. de Port./co-
loG, Mat.: 541908661, 1,0 diaria e JoSUE PErEira rodriGUES, cPf: 
712431942-00, téc. Manut./coloG, Mat.: 5963109, 1,0 diaria.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  11 de  abril  de  2022.
PaUlo aNdrE caStElo BraNco BEZErra
PrESidENtE

Protocolo: 784562
Portaria Nº 420 de 11 de aBriL  de  2022

o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
considerando a solicitação constante do Processo nº 372806/2022.
rESolvE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  ob-
jetivo  de ParticiPar da caMPaNHa EXtErNa dE caPtaÇÃo dE caNdi-
datoS a doadorES dE SaNGUE No MUNiciPio dE aNaNiNdEUa/Pa no 
dia 01/04/2022.
iNaldo MartiNS doS SaNtoS, cPf: 568.035.242-72, ag. de Port./co-
loG, Mat.: 541908661, 0,5 diaria e JoSUE PErEira rodriGUES, cPf: 
712431942-00, téc. Manut./coloG, Mat.: 5963109, 0,5 diaria.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  11 de  abril  de  2022.
PaUlo aNdrE caStElo BraNco BEZErra
PrESidENtE

Protocolo: 784563

.

.

FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL 
DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA

.

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Laudo: 38/22
Nome: caSSio claYtoN dE SoUSa BarradaS
Matrícula: 54184637/4
cargo/ lotação: técnico de Enfermagem/fPEHcGv
Período: 27/03/2022 a 31/03/2022

Protocolo: 784234

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
ModaLidade PreGÃo eLetrÔNico

Número: 68/2022
a presente licitação tem por objeto a aquisição de Equipamentos Médicos 
Hospitalares (Mesa cirúrgica; foco cirúrgico de teto; aparelho de anes-
tesia com Módulo de Capnografia de Pressão Invasiva; Aparelho de Ul-
trassom fixo com doppler; Bisturi Elétrico e Monitores Multiparâmetros 
com Capnografia e Pressão Invasiva), para atender as necessidades 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 fornecimento nos prazos e condições constantes 
no referido termo.
Entrega do Edital: www.comprasnet.gov.br
observação: o horário de abertura será referente ao horário de Brasília.
responsável pelo certame: William Saraiva Garcia
local de abertura: www.comprasnet.gov.br
data de abertura: 28/04/2022
Hora de abertura: 09:00h, Horário de Brasília.
ordenador: ricardo JorGE dE MoUra PalHEta

Protocolo: 784340
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aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico Nº 44/FHcGV/2022
Processo: 2021/1059950
oBJEto: a presente licitação tem por objeto a aquisição de banqueta gi-
ratória de inox, para atender a necessidade do centro cirúrgico, clínica 
Pediátrica, ambulatório, Hemodinâmica, StrS e cHMl da fundação Pública 
Estadual Hospital de clínicas Gaspar vianna – fPEHcGv.
EMPrESa(S) vENcEdora(S):

iteM esPeciFicaÇÃo QUaNt VaLor 
GLoBaL VeNcedor

1. 

BaNQUEta GiratÓria dE iNoX com rodízios para uso em cENtro cirÚr-
Gico - Banco giratório com base e assento em inox., confeccionado em tubo 
redondo de aço em inox aiSi 304, acabamento polido, resistente a oxidação, 

com estabilidade e mobilidade, ajuste do assento.
diametro: 30cm

Material: aço inox
Quatro pés

regulação de altura min - max: 0,5m - 0,7m
Garantia: 1 ano contra defeito de fabricação

com apoio para os pés em toda a volta da estrutura
rodízios giratórios de Pvc de 2”

35 r$ 
28.700,00

BHP ProdU-
toS MEdico 
HoSPitala-
rES ltda

total do PrEGÃo ElEtrÔNico Nº /fHcGv/2022:
r$ 28.700,00 (vinte e oito mil e setecentos reais)
Belém/Pa, 12 de abril de 2022
ricardo Jorge de Moura Palheta
ordenador responsável

Protocolo: 784302

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

disPeNsa de LicitaÇÃo N° 38/2022
valor: r$ 104.350,00 (cENto E QUatro Mil, trEZENtoS E ciNQUENta rEaiS)
objeto: aquisição de conjuntos de circulação Extracorpórea (cEc) Neo-
natal, para realização de cirurgias cardíacas na fundação Pública Estadual 
Hospital de clínicas Gaspar vianna.
hospital HosHospihHHhdjisbjibd  deçniSX
Data de Ratificação: 12/12/2021
fundamento legal: art. 24, inciso iv, da lei nº 8.666/93.
orçamento: 2022
funcional programática: 10.302.1507.8288 e/ ou 10.302.1507.7684
fonte: 0261,0269,0103,0149 e suas respectivas subfontes e superávits
Natureza de despesa: 339030
origem do recurso: Estadual
contratado:
Nome: BiotEcH diStriBUidora E rEPrESENtaNtE EirEli
Endereço: travESSa QUiNtiNo BocaÍUva Nº 2301, Sala 1014 - crEMaÇÃo
BElÉM / Pa
cEP nº 66045-315
ordenadora: ricardo JorGE dE MoUra PalHEta

Protocolo: 784632

.

.

oUtras MatÉrias
.

  eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 82/2022/FHcGV
ata de registro de Preços Nº 82/2022, 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: criStalfarMa coMÉrcio rEPrESENtaÇÃo iMPortaÇÃo E EX-
PortaÇÃo ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cNPJ/Mf sob nº 
05.003.408/0001-30, inscrição Estadual nº 15.224.281-3, com sede na rod. Br 
316, Km 06, alameda leopoldo teixeira - levilândia, cEP: 67.030-025.
 

iteM descriÇÃo Necessidade
P/ 12 Meses UNid VaLor

UNitÁrio
VaLor
totaL

49 teicoplanina 200mg 1.500 fr/amp r$ 40,91 r$ 61.365,00

valor total: r$ 61.365,00

* o valor global estimado desta ata é r$ 61.365,00 (Sessenta e um mil, 
trezentos e sessenta e cinco reais).
ricardo JorGE dE MoUra PalHEta
ordENador rESPoNSávEl.

Protocolo: 784216

  eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 81/2022/FHcGV
ata de registro de Preços Nº 81/2022, decorrente do Pregão Eletrônico 
para registro de Preços nº 126/2021/fHcGv, Processo nº 2021/1016846, 
homologado pelo Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clí-
nicas Gaspar vianna, em 23/03/2022.
oBJEto: aquisição eventual de Medicamentos antimicrobianos para aten-
der a necessidade de 12 (doze) meses nas clínicas, unidades de terapia 
intensiva, ambulatório, centro cirúrgico e obstétrico da fundação Pública 
Estadual Hospital de clínicas Gaspar vianna (fPEHcGv).
EMPrESa: oNco Prod diStriBUidora dE ProdUtoS HoSPitalarES E 
oNcolÓGicoS ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cNPJ/
Mf sob nº 04.307.650/0015-30, inscrição Estadual nº 492.993.910.112, 
com sede na Praça agrícola la Paz tristante, n° 144, parte 2, osasco/SP, 
cEP: 06276-035, telefone: (11) 2185-3435, e-mail: licitacoes@oncoprod.
com.br.

iteM descriÇÃo Necessidade
P/ 12 Meses UNid VaLor

UNitÁrio
VaLor
totaL

25
Ertapenem sódico 1g, intravenosa, 
pó para solução injetável. adulto/

Pediátrico
2.500 frs/ampola r$ 373,45 r$ 933.625,00

38
Micafungina sódica 50 mg, intra-
venosa, pó para solução injetável. 

adulto/Pediátrico
2.000 frs/ampola r$ 171.93 r$ 343.860,00

valor total: r$ 1.277.485,00

* o valor global estimado desta ata é r$ 1.277.485,00 (Um milhão, duzen-
tos e setenta e sete mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais).
ricardo JorGE dE MoUra PalHEta
ordENador rESPoNSávEl.

Protocolo: 784801

.

.

HOSPITAL REGIONAL DE CONCEIÇÃO
DO ARAGUAIA

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 145 de 24 de MarÇo de 2022
oBJEtivo: coNdUZir E acoMPaNHar PaciENtE do Hr dE coNcEiÇÃo 
do araGUaia ao HoSPital PÚBlico do araGUaia EM rEdENÇÃo - Pa.
fUNdaMENto lEGal: dEcrEto Nº 2819 dE 06 dE SEtEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - BraSil
dEStiNo(S): rEdENÇÃo/Pa
SErvidor (ES):
clEYdSoN aMoriM dE SoUSa  – Mat. 54184847-1, MotoriSta
Maria tavarES crUZ – Mat. 5088402-1, aGENtE dE SaÚdE
Nº 0.5 diária
PErÍodo: dE 14/03/2022
ordENador: JoÃo WaNdErlEY Silva olivEira

Portaria Nº 143 de 24 de MarÇo de 2022
oBJEtivo: coNdUZir E acoMPaNHar PaciENtE do Hr dE coNcEiÇÃo 
do araGUaia ao HoSPital PÚBlico do araGUaia EM rEdENÇÃo - Pa.
fUNdaMENto lEGal: dEcrEto Nº 2819 dE 06 dE SEtEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - BraSil
dEStiNo(S): rEdENÇÃo/Pa
SErvidor (ES):
clEYdSoN aMoriM dE SoUSa  – Mat. 54184847-1, MotoriSta
Maria tavarES crUZ – Mat. 5088402-1, aGENtE dE SaÚdE
Nº 0.5 diária
PErÍodo: dE 11/03/2022
ordENador: JoÃo WaNdErlEY Silva olivEira

Portaria Nº 150 de 24 de MarÇo de 2022
oBJEtivo: coNdUZir E acoMPaNHar PaciENtE coNtra-rEfErENcia-
do dEStE Hr dE coNcEiÇÃo do araGUaia EM rEtorNo do HoSPital 
PÚBlico do araGUaia da cidadE dE rEdENÇÃo - Pa.
fUNdaMENto lEGal: dEcrEto Nº 2819 dE 06 dE SEtEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - BraSil
dEStiNo(S): rEdENÇÃo/Pa
SErvidor (ES):
clEYdSoN aMoriM dE SoUSa  – Mat. 54184847-1, MotoriSta
Maria tavarES crUZ – Mat. 5088402-1, aGENtE dE SaÚdE
Nº 0.5 diária
PErÍodo: dE 20/03/2022
ordENador: JoÃo WaNdErlEY Silva olivEira

Protocolo: 784320
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secretaria de estado
de traNsPortes

.

.

.

COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo: 05
coNtrato: 06/2017-cPH

valor: o valor global estimado do contrato para o período descrito na cláu-
sula Segunda será de r$ 16.152,12 (dezesseis mil, cento e cinquenta e 
dois reais e doze centavos) e o valor mensal estimado será de r$ 2.692,02 
(dois mil, seiscentos e noventa e dois reais e dois centavos).
Justificativa: O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação 
do prazo de vigência de que trata a cláusula vigésima do contrato nº 
006/2017-cPH.
data de assinatura: 30/03/2022
vigência: fica prorrogado por 06 (seis) meses o prazo previsto na cláusula 
vigésima do contrato celebrado entre as partes, com início em 01/04/2022 
e fim 31/10/2022.
orçamento:
Projeto atividade: 26.122.1297.4668
Natureza: 339030 
fonte/recurso: 0101
origem: Estadual
cNPJ: 03.506.307/0001-57 - ticKEt SolUÇÕES HdfGt S/a
Endereço: rua Machado de assis, nº 50, Edifício 02, Bairro: Santa lucia, 
cEP: 93.700-000, Município de campo Bom, Estado do rio Grande do Sul
ordenador: abraão Benassuly Neto.

Protocolo: 784869

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 068/2022-GP, de 11 de aBriL de 2022.
o dirEtor PrESidENtE da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 
Pará – cPH, usando dos poderes que lhe são conferidos pelo inciso vii do 
art. 19 do Estatuto Social da cPH,
r E S o l v E:
i- conceder em nome do servidor HErtYZ HErMaNdEZ alvES doS SaN-
toS, Matrícula: 5911972 cPf: 587.523.902-68 e ocupante do cargo de 
GErENtE, Suprimento de fundos no valor de r$ 700,00 (QUiNHENtoS), 
em virtude da necessidade de efetuar despesas de pronto pagamento.
ii- a despesa a que se refere o item anterior correrá por conta de recursos 
próprios do Estado e terá a seguinte Classificação Orçamentária:
26.122.1297.8338 -339030 - 0101 - r$ 700,00 – Material de consumo.
iii- Prazo para aplicação: trinta (30) dias a contar da data de emissão da 
ordem Bancária.
iv- Para prestação de contas: quinze (15) dias subsequentes à aplicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 
Pará – cPH, 11 de abril de 2022.
aBraÃo BENaSSUlY NEto
diretor Presidente

Protocolo: 784304

.

.

AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO
E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 229/2022 – arcoN-Pa/caF
BeLÉM, 11 de aBriL de 2022.

o diretor Geral da agência de regulação e controle de Serviços Públicos 
do Estado do Pará - arcoN, no exercício de suas atribuições que lhe são 
conferidas pela lei nº. 6.099/ 97, e;
dispõe sobre a designação de administrador de contrato, atendendo as 
disposições da lei 8.666/93 e suas alterações.
rESolvE:
i - dESiGNar o servidor lEWiSoN lEvY corrEa, auxiliar operacional, 
mat.54191502/1, como administrador do contrato nº 09/2022 da empresa 
Gráfica E Editora SaNta crUZ ltda, especializada no fornecimento de 
material gráfico.

ii - Na ausência ou impedimento do servidor caberá a administração ao 
servidor Manoel Pereira dos Santos leite, matrícula nº 54194152/1, auxi-
liar operacional, com as mesmas atribuições referentes à contratação nos 
termos do contrato.
iii- caberá ao servidor designado, anotar em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas à execução do contrato, bem como, efetivar os 
atos que dizem respeito ao cumprimento dos prazos, vigência e atesto das 
notas fiscais, determinando quando for necessário à regularização das fal-
tas ou defeitos observados.
iv - as decisões e providências que ultrapassarem a competência do ser-
vidor deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a 
adoção das medidas convenientes. a presente designação terá validade 
durante toda a vigência do contrato.
v - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE,
EUriPEdES rEiS da crUZ filHo

Protocolo: 784270

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de reNoVaÇÃo de aUtoriZaÇÃo
Nº da autorização: 07/2022. Partes: agência de regulação e controle 
de Serviços Públicos do Estado do Pará – J.v.r.SiQUEira doS SaNtoS ME. 
objeto: a empresa é autorizada a explorar em caráter excepcional e a ti-
tulo Precário o serviço a liNHa iNtErMUNiciPal tUcUrUÍ – caMEtá tiPo 
iNtErUrBaNa cÓdiGo 090501, do Serviço convencional de transporte 
rodoviário intermunicipal de Passageiros. vigência: 12 (doze) meses con-
tados da data de sua assinatura. fundamento legal: decreto Estadual N° 
3.864 de 30 de dezembro de 1999, e o artigo 71, inciso i da resolução ar-
coN/Pa nº 001/2000, de 12 de janeiro de 2000, que disciplina a operação 
do Serviço convencional de transporte rodoviário intermunicipal de Pas-
sageiros do Estado do Pará. valor da tarifa máxima: r$ 56,93 (cinquenta e 
seis reais e noventa e três centavos) com base no coeficiente tarifário em 
vigor, nos termos da legislação pertinente. foro: Belém-Pa data da assina-
tura: 03/03/2022. Eurípedes reis da cruz filho diretor Geral - arcoN-Pa.

Protocolo: 784325

.

.

secretaria de estado
de deseNVoLViMeNto 
aGroPecUÁrio e da Pesca

.

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

eXtrato de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 002/2022 – sedaP
Processo adMiNistratiVo Nº 2022/77024(P) 

e 2022/104919(F)
disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 002/2022–sedaP

oBJEto: locaÇÃo dE GalPÃo coMErcial, localizado à rua cláudio 
Saunders nº 1555 Bairro Maguary ananindeua-Pa.
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 24, inc. X da lei nº. 8.666/93.
JUStificativa: coNtratado (a): senhor lUiZ carloS MacEdo MatoS, 
inscrito no CPF/MF nº 210.885.863-68 Justifica-se  pela necessidade de 
atender as demandas referentes a armazenamento de equipamentos, que 
encontram-se alocados provisoriamente na EMatEr e cEPlac. Na UaGro 
de ananindeua e Marituba encontram-se diversos outros equipamentos ar-
mazenados precariamente, visto as condições dos locais e ainda, na sede 
da SEDAP onde estão armazenados barcos, tratores e outros que dificultam 
a descarga de novos  equipamentos além da circulação dos veículos da 
frota da SEdaP.
valor GloBal: r$ 150.000,00 (cENto E ciNQUENta Mil rEiaS).
JoÃo carloS lEÃo raMoS
Secretário de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca – SE-
daP, interino

Protocolo: 784432

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de ratiFicaÇÃo
recoNHeÇo a dispensa de Licitação n° 002/2022-sedaP, funda-
mentada no art. 24, inciso X da lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993, 
e suas atualizações posteriores e em consonância com o Parecer Jurídico  
acostado aos autos, para a: locação de Galpão comercial, localizado à 
rua cláudio Saunders nº 1555 Bairro Maguary ananindeua-Pa com o valor 
global de r$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), em favor de: lUiZ 
carloS MacEdo MatoS, inscrito no cPf nº 210.885.863-68.
ratifico, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das licitações, deter-
minando que se proceda à publicação do devido extrato.
Belém, 11 de abril de 2022.
JoÃo carloS lEÃo raMoS
Secretário de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca, inte-
rino -  SEdaP/Pa

Protocolo: 784428
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diÁria
.

Portaria de diÁrias Nº 254/2022 fUNdaMENto lEGal: lei n° 
5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 oriENta-
ÇÃo NorMativa 001/aGE – Portaria Nº 278/2019.
BENEficiário: Grayce Maria da Silva costa. carGo: coordenadora de 
capanema. MatrÍcUla: 8061974-3. oriGEM: capanema/Pa dEStiNo: 
Belém/Pa oBJEtivo: levar o carro da SEdaP para que seja colocado a 
lona e os tapetes PErÍodo: 12 a 13/04/2022. Nº dE diáriaS:  1 ½ (uma 
e meia). ordENador: lucas vieira  torres – Secretário adjunto/SEdaP
Portaria de diÁrias Nº 255/2022 fUNdaMENto lEGal: lei n° 
5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 oriENta-
ÇÃo NorMativa 001/aGE – Portaria Nº 278/2019.
BENEficiário: Geraldo dos Santos tavares. carGo: Engenheiro agrô-
nomo. MatrÍcUla: 18880 oriGEM: Belém/Pa dEStiNo: São Miguel/Pa 
oBJEtivo: acompanhar equipes técnicas da Emater e Embrapa em vi-
sita a áreas de açaizais para fins de diagnóstico sobre queda precoce de 
frutos PErÍodo: 20/04/2022. Nº dE diáriaS: ½ (meia). ordENador: 
lucas vieira  torres – Secretário adjunto/SEdaP
Portaria de diÁrias Nº 258/2022 fUNdaMENto lEGal: lei n° 
5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 oriENta-
ÇÃo NorMativa 001/aGE – Portaria Nº 278/2019.
BENEficiário: andrio andrade de andrade. carGo: coordernador da co-
PaN. MatrÍcUla: 5962909 . oriGEM: Belém/Pa. dEStiNo: São João de 
Pirabas/Pa. oBJEtivo: acompanhamento dos apicultores em campo com a 
Equipe da cooperativa aGroMEl, visita na casa de Mel e entreposto, e ar-
ticulação do iG do Mel. PErÍodo: 18 a 29/04/ 2022 Nº dE diáriaS: 11 ½ 
(onze e meia). ordENador: lucas vieira  torres – Secretário adjunto/SEdaP
Portaria de diÁria Nº 257/2022 fUNdaMENto lEGal: lei n° 
5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 oriENta-
ÇÃo NorMativa 001/aGE – Portaria Nº 278/2019
BENEficiário: alexandre alberto Gonçalves Galvão. carGo: Engenheiro 
agrônomo. MatrÍcUla: 3178595  oriGEM: Belém/Pa dEStiNo: tracua-
teua/Pa oBJEtivo: fiscalizar a execução e entrega de propágulos de Man-
dioca do contrato administrativo 27/2022 – SEdaP, para aquisição dos itens 
da ata de registro de preço Nº04/2021- SEdaP.PErÍodo: 13/04/2022 Nº 
dE diáriaS:  ½ (meia) ordENador: lucas vieira  torres – Secretário 
adjunto/SEdaP
Portaria de diÁrias Nº 263/2022 fUNdaMENto lEGal: lei n° 
5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 oriENta-
ÇÃo NorMativa 001/aGE – Portaria Nº 278/2019.
BENEficiário: Emerson de Souza vieira carGo: Motorista. MatrÍcU-
la: 57205257. oriGEM: Belém/Pa dEStiNo: tracuateua/Pa oBJEtivo: 
Conduzir servidor que irá fiscalizar a execução e entrega de propágulos 
de Mandioca do contrato administrativo 27/2022 – SEdaP, para aquisi-
ção dos itens da ata de registro de preço Nº04/2021- SEdaP.PErÍodo: 
13/04/2022 Nº dE diáriaS:  ½ (meia) ordENador: lucas vieira  torres 
– Secretário adjunto/SEdaP

Protocolo: 784645
Portaria de diÁrias Nº 259/2022 - fUNdaMENto lEGal: lei n° 
5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 oriENta-
ÇÃo NorMativa 001/aGE – Portaria Nº 278/2019.
BENEficiário: antonia do Socorro aleixo Barbosa. carGo: diretora 
-dafa. MatrÍcUla: 5945834/1 oriGEM: Belém/Pa. dEStiNo: castanhal/
Pa. oBJEtivo: Participar da assembleia Geral Extraordinária e apresenta-
ção para nivelamento sobre a finalidade do Comitê de Bacia Hidrográfica 
do rio Marapanim. – cBHrM PErÍodo: 20/04/2022 Nº dE diáriaS: ½ 
(meia). ordENador: lucas vieira  torres – Secretário adjunto/SEdaP
Portaria de diÁrias Nº 260/2022 - fUNdaMENto lEGal: lei n° 
5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 oriENta-
ÇÃo NorMativa 001/aGE – Portaria Nº 278/2019.
BENEficiário: cleidiana Monteiro Monteiro carGo: Gerente MatrÍcUla: 
5947307/1 oriGEM: Belém/Pa dEStiNo: castanhal/Pa. oBJEtivo: Parti-
cipar da assembleia Geral Extraordinária e apresentação para nivelamento 
sobre a finalidade do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Marapanim. – 
cBHrM PErÍodo: 20/04/2022 Nº dE diáriaS: ½ (meia). ordENador: 
lucas vieira  torres – Secretário adjunto/SEdaP
Portaria de diÁrias Nº 261/2022 - fUNdaMENto lEGal: lei n° 
5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 oriENta-
ÇÃo NorMativa 001/aGE – Portaria Nº 278/2019.
BENEficiário: Maria clarice leonel carGo: técnico a. MatrÍcUla: 
2016923/2 oriGEM: Belém/Pa. dEStiNo: castanhal/Pa. oBJEtivo: Parti-
cipar da assembleia Geral Extraordinária e apresentação para nivelamento 
sobre a finalidade do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Marapanim. – 
cBHrM PErÍodo: 20/04/2022 Nº dE diáriaS: ½ (meia). ordENador: 
lucas vieira  torres – Secretário adjunto/SEdaP

Protocolo: 784861
Portaria de diÁrias Nº 262/2022 - fUNdaMENto lEGal: lei n° 
5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 oriENta-
ÇÃo NorMativa 001/aGE – Portaria Nº 278/2019.
BENEficiário: João Paulo Meister carGo: coordenador regional. MatrÍ-
cUla: 57193499/2 oriGEM: itaituba/Pa. dEStiNo: Medicilândia/Pa. oB-
JEtivo: Participar do ii Seminário Manejo de alta Produtividade do cacau 
do Estado do Pará e visita técnica a lavouras cacaueiras. PErÍodo: 27 a 
30/04/2022 Nº dE diáriaS: 3 ½ (três e meia) ordENador: lucas vieira  
torres – Secretário adjunto/SEdaP

Protocolo: 784814

oUtras MatÉrias
.

terMo de cessÃo de Uso Nº 073/2022
cEdENtE: SEcrEtaria dE EStado dE dESENvolviMENto aGroPEcUá-
rio E da PESca – SEdaP
cESSioNária: MUNicÍPio dE PEiXE-Boi.
oBJEto dE cESSÃo: 01 (UM) trator SoliS SEM PlaiNa.
data dE aSSiNatUra: 11/04/2022
viGÊNcia: 11/04/2022 a 31/12/2027.
ordENador rESPoNSávEl: lUcaS viEira torrES.

Protocolo: 784322
terMo de cessÃo de Uso Nº 078/2022

cEdENtE: SEcrEtaria dE EStado dE dESENvolviMENto aGroPEcUá-
rio E da PESca – SEdaP
cESSioNária: MUNicÍPio dE SÃo JoÃo da PoNta.
oBJEto dE cESSÃo: 01 (UM) trator SoliS SEM PlaiNa.
data dE aSSiNatUra: 12/04/2022
viGÊNcia: 12/04/2022 a 31/12/2027.
ordENador rESPoNSávEl: lUcaS viEira torrES.

Protocolo: 784415

.

.

INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

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

atos adMiNistratiVos
EXtrato da(S) Portaria(S) dE HoMoloGaÇÃo EXPEdidaS PElo ilMo. 
Sr. PrESidENtE do iNStitUto dE tErraS do Pará-itErPa, NoS aU-
toS doS ProcESSoS dE rEGUlariZaÇÃo fUNdiária NÃo oNEroSa 
(doaÇÃo) dE tErraS, EM QUE fiGUraM coMo iNtErESSadoS:

Processo NoMe deNoMiNaÇÃo Área MUNicÍPio Portaria

080200650/2019 irENE da cUNHa fErrEira Sitio fErrEira 4,2494 Ha caPaNEMa/Pa - 
tracUatEUa/Pa 1169/2022

113007920/2021 SiNvaldo alvES da Silva SÍtio do valdo 26,1709 Ha BraGaNÇa/Pa 1170/2022

112607775/2021 PaUlo MiraNda dE QUEiroZ SÍtio MaNGUEira 23,9969 Ha BraGaNÇa/Pa 1171/2022

092706694/2021 caNdido cardoSo doS rEiS Sitio MUrUrÉ 4,4976 Ha SÃo MiGUEl do 
GUaMá/Pa 1172/2022

092706707/2021 raiMUNdo SoarES GaMa Sitio tUcUNarÉ 9,47 Ha SÃo MiGUEl do 
GUaMá/Pa 1173/2022

Belém (Pa), 12/04/2022
Bruno Yoheiji Kono ramos- Presidente

Protocolo: 784594
GoVerNo do estado do ParÁ

iNstitUto de terras do ParÁ - iterPa
atos adMiNistratiVos

EXtrato da(S) Portaria(S) dE HoMoloGaÇÃo EXPEdida(S) PElo 
ilMo. Sr. PrESidENtE do iNStitUto dE tErraS do Pará-itErPa, 
NoS aUtoS doS ProcESSoS dE rEGUlariZaÇÃo fUNdiária oNEroSa 
(coMPra) dE tErraS, EM QUE fiGUraM coMo iNtErESSadoS:

Processo NoMe deNoMiNaÇÃo Área MUNicÍPio Portaria

2018/400727 aGUiNaldo JoSÉ PEZZiN faZENda áGUaS 
claraS 545,2525Ha MoJU 769/2022

2017/22869 BENEdito JoaQUiM 
caMPoS coUto

faZENda SaNto 
aNtÔNio 104,2423Ha BaiÃo 770/2022

2015/504993 PEdro PErEira dE araU-
Jo JUNior SÍtio SÃo JoSÉ 90,3647Ha acará 771/2022

Belém(Pa), 12/04/2022
Bruno Yoheiji Kono ramos – Presidente

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

atos adMiNistratiVos
EXtrato da(S) Portaria(S) dE HoMoloGaÇÃo EXPEdidaS PElo ilMo. 
Sr. PrESidENtE do iNStitUto dE tErraS do Pará-itErPa, NoS aU-
toS doS ProcESSoS dE rEGUlariZaÇÃo fUNdiária NÃo oNEroSa 
(doaÇÃo) dE tErraS, EM QUE fiGUraM coMo iNtErESSadoS:

Processo NoMe deNoMiNaÇÃo Área MUNicÍPio Portaria

2017/259391 SolENi MarQUES BraGa SÍtio doiS irMÃoS 25,6040Ha Baáo 772/2022

Belém(Pa), 12/04/2022
Bruno Yoheiji Kono ramos – Presidente

Protocolo: 784318
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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 Porta-
ria

052502057/2021
aSSociaÇÃo doS aGricUl-

torES faMiliarES da MaNGa 
larGa

árEa da aSSociaÇÃo 
MaNGa larGa 207,7563 Ha toMÉ-aÇU/Pa 1155/2022

Belém (Pa), 12/04/2022
Bruno Yoheiji Kono ramos- Presidente

Protocolo: 784237
Portaria N° 774 de 12 de aBriL de 2022

o Presidente do instituto de terras do Pará – itErPa, no uso das atribui-
ções que lhe confere o artigo 5º, alíneas “g” e “k” da lei Estadual n. 4.584, 
de 08 de outubro de 1975, e
coNSidEraNdo que o decreto – lei n. 2.375, de 24 de novembro de 
1987, atribui expressamente aos Estados-membros a faculdade de promo-
ver a arrecadação de terras públicas devolutas de seu domínio, observan-
do, no que couberem, as disposições do art. 28 da lei n. 6.383, de 07 de 
dezembro de 1976;
coNSidEraNdo que o instituto de terras do Pará – itErPa é o Órgão 
executor da política fundiária do Estado do Pará em tudo quanto se referir 
às suas terras devolutas, a teor do art. 2º da lei n. 4.584/75, cabendo-
lhe, assim, dentre outras atribuições, a de extremar o patrimônio público 
do particular;
coNSidEraNdo que o itErPa, através da Portaria nº 040, de 20 de janei-
ro de 2015, publicada no Diário Oficial do Estado nº 32.812, de 21 de janei-
ro de 2012, arrecadou a área de terras denominada GlEBa traQUatEUa, 
localizada no Município de Bujaru, com área de 1.443,0664 ha, a qual foi 
matriculada no cartório de registro de imóveis da comarca de Bujaru sob 
o nº 575, livro: 2-d, folha: 128;
coNSidEraNdo a existência da Matricula nº 416, lv. 2-c, fls. 168 de lote 
Rural, com a exclusão de 48,8139 ha, resultando em área liquida retificada 
de 3.159,4493 ha;
coNSidEraNdo os ajustes técnicos feitos no perímetro da GlEBa tra-
QUATEUA, a fim de adequar a Acidentes Geográficos, bem como atender a 
regularização fundiária de áreas parcialmente inseridas na referida Gleba;
coNSidEraNdo por último, tudo o que consta do Processo administrativo 
autuado no itErPa sob o nº 2014/360073.
rESolvE:
i – rEtificar e aMPliar o perímetro da Gleba traquateua, localizada no 
Município de Bujaru, de uma área de 1.443,0664 ha, para uma área de 
3.159,4493 ha (três mil, cento e cinquenta e nove hectares, quarenta e 
quatro ares e noventa e três centiares) com limites, confrontações e de-
mais especificações técnicas constantes no Memorial Descritivo elaborado 
pelo itErPa, nos seguintes termos: Partindo do marco P-001, de coorde-
nada N = 9.821.805,14m e E = 817.697,50m; deste, segue pela Margem 
Esquerda do igarapé Guajará-açú, com a seguinte distância 7.045,27m até 
o marco M-001, de coordenada N = 9.816.653,10m e E = 819.372,13m; 
deste, segue confrontando com o limite do imóvel rural de Maria de Belém 
oliveira, com a seguinte distância 34,47 m e azimute plano 269°59’00” até 
o marco M-002, de coordenada N = 9.816.653,09m e E = 819.337,66m; 
53,79 m e azimute plano 269°59’22” até o marco M-003, de coordenada N 
= 9.816.653,08m e E = 819.283,87m; 190,50 m e azimute plano 
269°59’38” até o marco M-004, de coordenada N = 9.816.653,06m e E = 
819.093,37m; 124,85 m e azimute plano 270°37’27” até o marco M-005, 
de coordenada N = 9.816.654,42m e E = 818.968,53m; 38,54 m e azimu-
te plano 270°37’28” até o marco M-006, de coordenada N = 9.816.654,84m 
e E = 818.929,99m; 0,67 m e azimute plano 275°07’02” até o marco 
M-007, de coordenada N = 9.816.654,90m e E = 818.929,32m; 0,18 m e 
azimute plano 276°20’25” até o marco M-008, de coordenada N = 
9.816.654,92m e E = 818.929,14m; 10,91 m e azimute plano 275°12’14” 
até o marco M-009, de coordenada N = 9.816.655,91m e E = 818.918,27m; 
6,71 m e azimute plano 275°07’57” até o marco M-010, de coordenada N 
= 9.816.656,51m e E = 818.911,59m; 1,03 m e azimute plano 274°59’37” 
até o marco M-011, de coordenada N = 9.816.656,60m e E = 818.910,56m; 
0,24 m e azimute plano 277°07’30” até o marco M-012, de coordenada N 
= 9.816.656,63m e E = 818.910,32m; 3,44 m e azimute plano 275°09’51” 
até o marco M-013, de coordenada N = 9.816.656,94m e E = 818.906,89m; 
2,96 m e azimute plano 275°02’12” até o marco M-014, de coordenada N 
= 9.816.657,20m e E = 818.903,94m; 2,07 m e azimute plano 266°07’51” 
até o marco M-015, de coordenada N = 9.816.657,06m e E = 818.901,87m; 
deste, segue pela faixa de domínio pela Margem direita (sentido Norte-
Sudoeste) do ramal São José, com a seguinte distância 5,70 m e azimute 
plano 225°00’00” até o marco M-016, de coordenada N = 9.816.653,03m 
e E = 818.897,84m; 21,06 m e azimute plano 237°26’58” até o marco 
M-017, de coordenada N = 9.816.641,70m e E = 818.880,09m; 2,85 m e 
azimute plano 242°26’50” até o marco M-018, de coordenada N = 
9.816.640,38m e E = 818.877,56m; 18,95 m e azimute plano 242°31’44” 
até o marco M-019, de coordenada N = 9.816.631,64m e E = 818.860,75m; 
5,66 m e azimute plano 246°47’17” até o marco M-020, de coordenada N 
= 9.816.629,41m e E = 818.855,55m; 15,15 m e azimute plano 246°47’11” 
até o marco M-021, de coordenada N = 9.816.623,44m e E = 818.841,63m; 
18,94 m e azimute plano 248°12’56” até o marco M-022, de coordenada N 
= 9.816.616,41m e E = 818.824,04m; 0,69 m e azimute plano 251°18’04” 
até o marco M-023, de coordenada N = 9.816.616,19m e E = 818.823,39m; 

7,37 m e azimute plano 251°33’54” até o marco M-024, de coordenada N 
= 9.816.613,86m e E = 818.816,40m; 13,98 m e azimute plano 251°33’54” 
até o marco M-025, de coordenada N = 9.816.609,44m e E = 818.803,14m; 
21,59 m e azimute plano 257°28’58” até o marco M-026, de coordenada N 
= 9.816.604,76m e E = 818.782,06m; 0,21 m e azimute plano 255°57’50” 
até o marco M-027, de coordenada N = 9.816.604,71m e E = 818.781,86m; 
27,46 m e azimute plano 255°46’17” até o marco M-028, de coordenada N 
= 9.816.597,96m e E = 818.755,24m; 17,25 m e azimute plano 255°19’39” 
até o marco M-029, de coordenada N = 9.816.593,59m e E = 818.738,55m; 
0,85 m e azimute plano 251°33’54” até o marco M-030, de coordenada N 
= 9.816.593,32m e E = 818.737,74m; 0,85 m e azimute plano 244°56’33” 
até o marco M-031, de coordenada N = 9.816.592,96m e E = 818.736,97m; 
0,85 m e azimute plano 237°59’41” até o marco M-032, de coordenada N 
= 9.816.592,51m e E = 818.736,25m; 17,07 m e azimute plano 234°27’58” 
até o marco M-033, de coordenada N = 9.816.582,59m e E = 818.722,36m; 
0,55 m e azimute plano 231°40’00” até o marco M-034, de coordenada N 
= 9.816.582,25m e E = 818.721,93m; 1,02 m e azimute plano 225°47’45” 
até o marco M-035, de coordenada N = 9.816.581,54m e E = 818.721,20m; 
19,12 m e azimute plano 221°37’43” até o marco M-036, de coordenada N 
= 9.816.567,25m e E = 818.708,50m; 0,91 m e azimute plano 217°52’30” 
até o marco M-037, de coordenada N = 9.816.566,53m e E = 818.707,94m; 
0,93 m e azimute plano 210°26’03” até o marco M-038, de coordenada N 
= 9.816.565,73m e E = 818.707,47m; 19,52 m e azimute plano 206°33’54” 
até o marco M-039, de coordenada N = 9.816.548,27m e E = 818.698,74m; 
0,80 m e azimute plano 203°40’14” até o marco M-040, de coordenada N 
= 9.816.547,54m e E = 818.698,42m; 0,77 m e azimute plano 196°33’25” 
até o marco M-041, de coordenada N = 9.816.546,80m e E = 818.698,20m; 
8,14 m e azimute plano 193°42’43” até o marco M-042, de coordenada N 
= 9.816.538,89m e E = 818.696,27m; 16,20 m e azimute plano 187°07’46” 
até o marco M-043, de coordenada N = 9.816.522,82m e E = 818.694,26m; 
12,26 m e azimute plano 183°33’11” até o marco M-044, de coordenada N 
= 9.816.510,58m e E = 818.693,50m; 28,75 m e azimute plano 183°29’22” 
até o marco M-045, de coordenada N = 9.816.481,88m e E = 818.691,75m; 
0,51 m e azimute plano 174°24’02” até o marco M-046, de coordenada N 
= 9.816.481,37m e E = 818.691,80m; 37,00 m e azimute plano 173°56’56” 
até o marco M-047, de coordenada N = 9.816.444,58m e E = 818.695,70m; 
6,85 m e azimute plano 166°40’24” até o marco M-048, de coordenada N 
= 9.816.437,91m e E = 818.697,28m; 19,31 m e azimute plano 166°38’50” 
até o marco M-049, de coordenada N = 9.816.419,12m e E = 818.701,74m; 
7,86 m e azimute plano 166°37’03” até o marco M-050, de coordenada N 
= 9.816.411,47m e E = 818.703,56m; 10,58 m e azimute plano 166°39’37” 
até o marco M-051, de coordenada N = 9.816.401,18m e E = 818.706,00m; 
3,47 m e azimute plano 177°21’36” até o marco M-052, de coordenada N 
= 9.816.397,71m e E = 818.706,16m; 2,34 m e azimute plano 166°54’49” 
até o marco M-053, de coordenada N = 9.816.395,43m e E = 818.706,69m; 
26,90 m e azimute plano 166°56’06” até o marco M-054, de coordenada N 
= 9.816.369,23m e E = 818.712,77m; 16,73 m e azimute plano 166°56’38” 
até o marco M-055, de coordenada N = 9.816.352,93m e E = 818.716,55m; 
14,18 m e azimute plano 180°07’16” até o marco M-056, de coordenada N 
= 9.816.338,75m e E = 818.716,52m; 26,45 m e azimute plano 180°09’06” 
até o marco M-057, de coordenada N = 9.816.312,30m e E = 818.716,45m; 
15,30 m e azimute plano 180°08’59” até o marco M-058, de coordenada N 
= 9.816.297,00m e E = 818.716,41m; 0,61 m e azimute plano 180°56’21” 
até o marco M-059, de coordenada N = 9.816.296,39m e E = 818.716,40m; 
8,72 m e azimute plano 196°15’08” até o marco M-060, de coordenada N 
= 9.816.288,02m e E = 818.713,96m; 18,77 m e azimute plano 196°16’21” 
até o marco M-061, de coordenada N = 9.816.270,00m e E = 818.708,70m; 
0,34 m e azimute plano 186°42’35” até o marco M-062, de coordenada N 
= 9.816.269,66m e E = 818.708,66m; deste, segue confrontando com o 
limite do imóvel rural de Maximiano Gaia Goes, com a seguinte distância 
10,97 m e azimute plano 93°51’58” até o marco M-063, de coordenada N 
= 9.816.268,92m e E = 818.719,61m; 12,17 m e azimute plano 94°20’01” 
até o marco M-064, de coordenada N = 9.816.268,00m e E = 818.731,75m; 
32,01 m e azimute plano 97°47’36” até o marco M-065, de coordenada N 
= 9.816.263,66m e E = 818.763,46m; 88,11 m e azimute plano 97°48’06” 
até o marco M-066, de coordenada N = 9.816.251,70m e E = 818.850,75m; 
160,86 m e azimute plano 97°48’11” até o marco M-067, de coordenada N 
= 9.816.229,86m e E = 819.010,12m; 48,35 m e azimute plano 90°00’43” 
até o marco M-068, de coordenada N = 9.816.229,85m e E = 819.058,47m; 
123,83 m e azimute plano 90°00’33” até o marco P-472, de coordenada N 
= 9.816.229,83m e E = 819.182,30m; deste, segue pela Margem Esquer-
da do igarapé Guajará-açú, com a seguinte distância 231,47m até o marco 
M-069, de coordenada N = 9.816.020,77m e E = 819.106,60m; deste, 
segue confrontando com o limite do imóvel rural de Estevão Gaia Goes, 
com a seguinte distância 39,18 m e azimute plano 270°00’00” até o marco 
M-070, de coordenada N = 9.816.020,77m e E = 819.067,42m; 182,56 m 
e azimute plano 269°59’26” até o marco M-071, de coordenada N = 
9.816.020,74m e E = 818.884,86m; 127,52 m e azimute plano 269°59’44” 
até o marco M-072, de coordenada N = 9.816.020,73m e E = 818.757,34m; 
161,80 m e azimute plano 267°24’51” até o marco M-073, de coordenada 
N = 9.816.013,43m e E = 818.595,70m; 63,15 m e azimute plano 
267°25’21” até o marco M-074, de coordenada N = 9.816.010,59m e E = 
818.532,61m; 14,53 m e azimute plano 267°23’51” até o marco M-075, de 
coordenada N = 9.816.009,93m e E = 818.518,09m; 79,25 m e azimute 
plano 267°25’05” até o marco M-076, de coordenada N = 9.816.006,36m 
e E = 818.438,92m; 11,70 m e azimute plano 267°12’31” até o marco 
M-077, de coordenada N = 9.816.005,79m e E = 818.427,23m; 14,73 m 
e azimute plano 267°11’52” até o marco M-078, de coordenada N = 
9.816.005,07m e E = 818.412,52m; 4,40 m e azimute plano 267°23’51” 
até o marco M-079, de coordenada N = 9.816.004,87m e E = 818.408,12m; 
deste, segue pela faixa de domínio pela Margem direita (sentido Norte-
Sudeste) do ramal São Sebastião, com a seguinte distância 16,43 m e 
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azimute plano 220°15’39” até o marco M-080, de coordenada N = 
9.815.992,33m e E = 818.397,50m; 0,53 m e azimute plano 217°18’14” 
até o marco M-081, de coordenada N = 9.815.991,91m e E = 818.397,18m; 
21,03 m e azimute plano 215°47’28” até o marco M-082, de coordenada N 
= 9.815.974,85m e E = 818.384,88m; 0,64 m e azimute plano 213°26’24” 
até o marco M-083, de coordenada N = 9.815.974,32m e E = 818.384,53m; 
24,89 m e azimute plano 210°39’21” até o marco M-084, de coordenada N 
= 9.815.952,91m e E = 818.371,84m; 13,92 m e azimute plano 210°56’59” 
até o marco M-085, de coordenada N = 9.815.940,97m e E = 818.364,68m; 
0,97 m e azimute plano 206°18’04” até o marco M-086, de coordenada N 
= 9.815.940,10m e E = 818.364,25m; 0,96 m e azimute plano 198°48’43” 
até o marco M-087, de coordenada N = 9.815.939,19m e E = 818.363,94m; 
0,96 m e azimute plano 190°50’25” até o marco M-088, de coordenada N 
= 9.815.938,25m e E = 818.363,76m; 9,99 m e azimute plano 186°50’26” 
até o marco M-089, de coordenada N = 9.815.928,33m e E = 818.362,57m; 
0,97 m e azimute plano 182°57’03” até o marco M-090, de coordenada N 
= 9.815.927,36m e E = 818.362,52m; 0,97 m e azimute plano 174°41’57” 
até o marco M-091, de coordenada N = 9.815.926,39m e E = 818.362,61m; 
0,97 m e azimute plano 166°49’39” até o marco M-092, de coordenada N 
= 9.815.925,45m e E = 818.362,83m; 14,94 m e azimute plano 163°01’57” 
até o marco M-093, de coordenada N = 9.815.911,16m e E = 818.367,19m; 
0,37 m e azimute plano 161°04’31” até o marco M-094, de coordenada N 
= 9.815.910,81m e E = 818.367,31m; 1,23 m e azimute plano 155°05’43” 
até o marco M-095, de coordenada N = 9.815.909,69m e E = 818.367,83m; 
12,80 m e azimute plano 149°37’39” até o marco M-096, de coordenada N 
= 9.815.898,65m e E = 818.374,30m; 13,92 m e azimute plano 159°02’22” 
até o marco M-097, de coordenada N = 9.815.885,65m e E = 818.379,28m; 
5,47 m e azimute plano 159°00’54” até o marco M-098, de coordenada N 
= 9.815.880,54m e E = 818.381,24m; 0,17 m e azimute plano 159°26’38” 
até o marco M-099, de coordenada N = 9.815.880,38m e E = 818.381,30m; 
14,29 m e azimute plano 157°37’04” até o marco M-100, de coordenada N 
= 9.815.867,17m e E = 818.386,74m; 26,07 m e azimute plano 162°38’08” 
até o marco M-101, de coordenada N = 9.815.842,29m e E = 818.394,52m; 
17,85 m e azimute plano 166°33’20” até o marco M-102, de coordenada N 
= 9.815.824,93m e E = 818.398,67m; 0,68 m e azimute plano 166°22’23” 
até o marco M-103, de coordenada N = 9.815.824,27m e E = 818.398,83m; 
17,13 m e azimute plano 166°38’13” até o marco M-104, de coordenada N 
= 9.815.807,60m e E = 818.402,79m; 0,55 m e azimute plano 164°11’51” 
até o marco M-105, de coordenada N = 9.815.807,07m e E = 818.402,94m; 
14,18 m e azimute plano 162°03’02” até o marco M-106, de coordenada N 
= 9.815.793,58m e E = 818.407,31m; 0,25 m e azimute plano 161°33’54” 
até o marco M-107, de coordenada N = 9.815.793,34m e E = 818.407,39m; 
0,26 m e azimute plano 159°26’38” até o marco M-108, de coordenada N 
= 9.815.793,10m e E = 818.407,48m; 19,18 m e azimute plano 157°57’16” 
até o marco M-109, de coordenada N = 9.815.775,32m e E = 818.414,68m; 
16,77 m e azimute plano 157°58’36” até o marco M-110, de coordenada N 
= 9.815.759,77m e E = 818.420,97m; 0,98 m e azimute plano 153°57’29” 
até o marco M-111, de coordenada N = 9.815.758,89m e E = 818.421,40m; 
0,15 m e azimute plano 148°23’33” até o marco M-112, de coordenada N 
= 9.815.758,76m e E = 818.421,48m; 28,31 m e azimute plano 148°46’08” 
até o marco M-113, de coordenada N = 9.815.734,55m e E = 818.436,16m; 
0,47 m e azimute plano 146°18’36” até o marco M-114, de coordenada N 
= 9.815.734,16m e E = 818.436,42m; 32,48 m e azimute plano 144°57’16” 
até o marco M-115, de coordenada N = 9.815.707,57m e E = 818.455,07m; 
0,61 m e azimute plano 142°22’26” até o marco M-116, de coordenada N 
= 9.815.707,09m e E = 818.455,44m; 0,69 m e azimute plano 137°20’14” 
até o marco M-117, de coordenada N = 9.815.706,58m e E = 818.455,91m; 
22,18 m e azimute plano 134°16’09” até o marco M-118, de coordenada N 
= 9.815.691,10m e E = 818.471,79m; 0,31 m e azimute plano 132°23’51” 
até o marco M-119, de coordenada N = 9.815.690,89m e E = 818.472,02m; 
19,68 m e azimute plano 131°44’41” até o marco M-120, de coordenada N 
= 9.815.677,79m e E = 818.486,70m; 0,83 m e azimute plano 128°07’06” 
até o marco M-121, de coordenada N = 9.815.677,28m e E = 818.487,35m; 
0,82 m e azimute plano 121°33’43” até o marco M-122, de coordenada N 
= 9.815.676,85m e E = 818.488,05m; 18,46 m e azimute plano 118°13’00” 
até o marco M-123, de coordenada N = 9.815.668,12m e E = 818.504,32m; 
0,69 m e azimute plano 115°49’16” até o marco M-124, de coordenada N 
= 9.815.667,82m e E = 818.504,94m; 25,80 m e azimute plano 112°36’35” 
até o marco M-125, de coordenada N = 9.815.657,90m e E = 818.528,76m; 
22,80 m e azimute plano 112°32’19” até o marco M-126, de coordenada N 
= 9.815.649,16m e E = 818.549,82m; 11,44 m e azimute plano 112°11’32” 
até o marco M-127, de coordenada N = 9.815.644,84m e E = 818.560,41m; 
16,01 m e azimute plano 114°39’37” até o marco M-128, de coordenada N 
= 9.815.638,16m e E = 818.574,96m; 1,13 m e azimute plano 110°11’59” 
até o marco M-129, de coordenada N = 9.815.637,77m e E = 818.576,02m; 
1,14 m e azimute plano 100°37’11” até o marco M-130, de coordenada N 
= 9.815.637,56m e E = 818.577,14m; 18,75 m e azimute plano 96°03’37” 
até o marco M-131, de coordenada N = 9.815.635,58m e E = 818.595,79m; 
0,74 m e azimute plano 93°05’39” até o marco M-132, de coordenada N = 
9.815.635,54m e E = 818.596,53m; 0,90 m e azimute plano 86°49’13” até 
o marco M-133, de coordenada N = 9.815.635,59m e E = 818.597,43m; 
21,61 m e azimute plano 82°36’31” até o marco M-134, de coordenada N 
= 9.815.638,37m e E = 818.618,86m; 0,32 m e azimute plano 81°07’10” 
até o marco M-135, de coordenada N = 9.815.638,42m e E = 818.619,18m; 
0,63 m e azimute plano 77°04’26” até o marco M-136, de coordenada N = 
9.815.638,56m e E = 818.619,79m; 19,74 m e azimute plano 74°50’39” 
até o marco M-137, de coordenada N = 9.815.643,72m e E = 818.638,84m; 
1,02 m e azimute plano 71°01’47” até o marco M-138, de coordenada N = 
9.815.644,05m e E = 818.639,80m; 1,02 m e azimute plano 62°25’32” até 
o marco M-139, de coordenada N = 9.815.644,52m e E = 818.640,70m; 
1,02 m e azimute plano 53°48’24” até o marco M-140, de coordenada N = 
9.815.645,12m e E = 818.641,52m; 20,25 m e azimute plano 49°46’01” 

até o marco M-141, de coordenada N = 9.815.658,20m e E = 818.656,98m; 
26,74 m e azimute plano 50°25’00” até o marco M-142, de coordenada N 
= 9.815.675,24m e E = 818.677,59m; 18,08 m e azimute plano 50°20’26” 
até o marco M-143, de coordenada N = 9.815.686,78m e E = 818.691,51m; 
21,75 m e azimute plano 49°56’29” até o marco M-144, de coordenada N 
= 9.815.700,78m e E = 818.708,16m; 17,74 m e azimute plano 67°28’01” 
até o marco M-145, de coordenada N = 9.815.707,58m e E = 818.724,55m; 
7,42 m e azimute plano 177°31’38” até o marco M-146, de coordenada N 
= 9.815.700,17m e E = 818.724,87m; 0,60 m e azimute plano 174°17’22” 
até o marco M-147, de coordenada N = 9.815.699,57m e E = 818.724,93m; 
14,72 m e azimute plano 172°30’11” até o marco M-148, de coordenada N 
= 9.815.684,98m e E = 818.726,85m; 34,64 m e azimute plano 180°38’42” 
até o marco M-149, de coordenada N = 9.815.650,34m e E = 818.726,46m; 
22,49 m e azimute plano 183°41’50” até o marco M-150, de coordenada N 
= 9.815.627,90m e E = 818.725,01m; 0,50 m e azimute plano 181°08’45” 
até o marco M-151, de coordenada N = 9.815.627,40m e E = 818.725,00m; 
25,80 m e azimute plano 179°06’42” até o marco M-152, de coordenada N 
= 9.815.601,60m e E = 818.725,40m; 7,25 m e azimute plano 180°00’00” 
até o marco M-153, de coordenada N = 9.815.594,35m e E = 818.725,40m; 
6,98 m e azimute plano 180°00’00” até o marco M-154, de coordenada N 
= 9.815.587,37m e E = 818.725,40m; 1,21 m e azimute plano 175°16’32” 
até o marco M-155, de coordenada N = 9.815.586,16m e E = 818.725,50m; 
22,97 m e azimute plano 170°02’44” até o marco M-156, de coordenada N 
= 9.815.563,54m e E = 818.729,47m; 0,66 m e azimute plano 167°39’39” 
até o marco M-157, de coordenada N = 9.815.562,90m e E = 818.729,61m; 
38,19 m e azimute plano 164°39’01” até o marco M-158, de coordenada N 
= 9.815.526,07m e E = 818.739,72m; 3,80 m e azimute plano 164°34’22” 
até o marco M-159, de coordenada N = 9.815.522,41m e E = 818.740,73m; 
0,21 m e azimute plano 163°18’03” até o marco M-160, de coordenada N 
= 9.815.522,21m e E = 818.740,79m; 31,03 m e azimute plano 162°56’56” 
até o marco M-161, de coordenada N = 9.815.492,54m e E = 818.749,89m; 
29,43 m e azimute plano 164°29’26” até o marco M-162, de coordenada N 
= 9.815.464,18m e E = 818.757,76m; 40,85 m e azimute plano 166°37’25” 
até o marco M-163, de coordenada N = 9.815.424,44m e E = 818.767,21m; 
30,96 m e azimute plano 170°20’57” até o marco M-164, de coordenada N 
= 9.815.393,92m e E = 818.772,40m; 25,28 m e azimute plano 170°20’38” 
até o marco M-165, de coordenada N = 9.815.369,00m e E = 818.776,64m; 
23,38 m e azimute plano 175°14’26” até o marco M-166, de coordenada N 
= 9.815.345,70m e E = 818.778,58m; 36,53 m e azimute plano 178°46’35” 
até o marco M-167, de coordenada N = 9.815.309,18m e E = 818.779,36m; 
22,01 m e azimute plano 187°59’25” até o marco M-168, de coordenada N 
= 9.815.287,38m e E = 818.776,30m; 32,66 m e azimute plano 192°22’36” 
até o marco M-169, de coordenada N = 9.815.255,48m e E = 818.769,30m; 
17,11 m e azimute plano 198°49’37” até o marco M-170, de coordenada N 
= 9.815.239,29m e E = 818.763,78m; 9,61 m e azimute plano 214°19’06” 
até o marco M-171, de coordenada N = 9.815.231,35m e E = 818.758,36m; 
1,06 m e azimute plano 209°56’44” até o marco M-172, de coordenada N 
= 9.815.230,43m e E = 818.757,83m; 1,06 m e azimute plano 200°59’55” 
até o marco M-173, de coordenada N = 9.815.229,44m e E = 818.757,45m; 
9,54 m e azimute plano 196°56’06” até o marco M-174, de coordenada N 
= 9.815.220,31m e E = 818.754,67m; 0,99 m e azimute plano 192°46’43” 
até o marco M-175, de coordenada N = 9.815.219,34m e E = 818.754,45m; 
0,99 m e azimute plano 184°37’12” até o marco M-176, de coordenada N 
= 9.815.218,35m e E = 818.754,37m; 1,00 m e azimute plano 176°33’59” 
até o marco M-177, de coordenada N = 9.815.217,35m e E = 818.754,43m; 
0,99 m e azimute plano 168°20’59” até o marco M-178, de coordenada N 
= 9.815.216,38m e E = 818.754,63m; 6,04 m e azimute plano 164°14’14” 
até o marco M-179, de coordenada N = 9.815.210,57m e E = 818.756,27m; 
10,05 m e azimute plano 164°14’05” até o marco M-180, de coordenada N 
= 9.815.200,90m e E = 818.759,00m; 0,98 m e azimute plano 160°16’02” 
até o marco M-181, de coordenada N = 9.815.199,98m e E = 818.759,33m; 
0,97 m e azimute plano 152°22’44” até o marco M-182, de coordenada N 
= 9.815.199,12m e E = 818.759,78m; 16,40 m e azimute plano 148°17’14” 
até o marco M-183, de coordenada N = 9.815.185,17m e E = 818.768,40m; 
9,26 m e azimute plano 148°16’59” até o marco M-184, de coordenada N 
= 9.815.177,29m e E = 818.773,27m; 0,73 m e azimute plano 145°00’29” 
até o marco M-185, de coordenada N = 9.815.176,69m e E = 818.773,69m; 
21,39 m e azimute plano 142°17’39” até o marco M-186, de coordenada N 
= 9.815.159,77m e E = 818.786,77m; 26,76 m e azimute plano 153°27’15” 
até o marco M-187, de coordenada N = 9.815.135,83m e E = 818.798,73m; 
20,36 m e azimute plano 154°34’49” até o marco M-188, de coordenada N 
= 9.815.117,44m e E = 818.807,47m; 14,71 m e azimute plano 154°36’07” 
até o marco M-189, de coordenada N = 9.815.104,15m e E = 818.813,78m; 
0,22 m e azimute plano 153°26’06” até o marco M-190, de coordenada N 
= 9.815.103,95m e E = 818.813,88m; 16,15 m e azimute plano 152°48’59” 
até o marco M-191, de coordenada N = 9.815.089,58m e E = 818.821,26m; 
19,13 m e azimute plano 158°37’37” até o marco M-192, de coordenada N 
= 9.815.071,77m e E = 818.828,23m; 20,15 m e azimute plano 160°29’09” 
até o marco M-193, de coordenada N = 9.815.052,78m e E = 818.834,96m; 
24,15 m e azimute plano 159°47’38” até o marco M-194, de coordenada N 
= 9.815.030,12m e E = 818.843,30m; 1,19 m e azimute plano 154°43’20” 
até o marco M-195, de coordenada N = 9.815.029,04m e E = 818.843,81m; 
0,22 m e azimute plano 149°55’53” até o marco M-196, de coordenada N 
= 9.815.028,85m e E = 818.843,92m; 23,35 m e azimute plano 148°10’55” 
até o marco M-197, de coordenada N = 9.815.009,01m e E = 818.856,23m; 
0,96 m e azimute plano 144°19’25” até o marco M-198, de coordenada N 
= 9.815.008,23m e E = 818.856,79m; 21,16 m e azimute plano 140°21’02” 
até o marco M-199, de coordenada N = 9.814.991,94m e E = 818.870,29m; 
0,71 m e azimute plano 137°17’26” até o marco M-200, de coordenada N 
= 9.814.991,42m e E = 818.870,77m; 24,12 m e azimute plano 134°20’42” 
até o marco M-201, de coordenada N = 9.814.974,56m e E = 818.888,02m; 
0,86 m e azimute plano 135°00’00” até o marco M-202, de coordenada N 
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= 9.814.973,95m e E = 818.888,63m; 0,53 m e azimute plano 131°11’09” 
até o marco M-203, de coordenada N = 9.814.973,60m e E = 818.889,03m; 
0,91 m e azimute plano 126°29’29” até o marco M-204, de coordenada N 
= 9.814.973,06m e E = 818.889,76m; 28,74 m e azimute plano 122°35’42” 
até o marco M-205, de coordenada N = 9.814.957,58m e E = 818.913,97m; 
0,31 m e azimute plano 120°39’02” até o marco M-206, de coordenada N 
= 9.814.957,42m e E = 818.914,24m; 0,59 m e azimute plano 118°18’03” 
até o marco M-207, de coordenada N = 9.814.957,14m e E = 818.914,76m; 
21,48 m e azimute plano 115°07’18” até o marco M-208, de coordenada N 
= 9.814.948,02m e E = 818.934,21m; 0,21 m e azimute plano 115°20’46” 
até o marco M-209, de coordenada N = 9.814.947,93m e E = 818.934,40m; 
22,81 m e azimute plano 113°27’45” até o marco M-210, de coordenada N 
= 9.814.938,85m e E = 818.955,32m; 18,00 m e azimute plano 115°28’08” 
até o marco M-211, de coordenada N = 9.814.931,11m e E = 818.971,57m; 
21,68 m e azimute plano 120°57’17” até o marco M-212, de coordenada N 
= 9.814.919,96m e E = 818.990,16m; 13,51 m e azimute plano 139°12’03” 
até o marco M-213, de coordenada N = 9.814.909,73m e E = 818.998,99m; 
10,72 m e azimute plano 148°25’52” até o marco M-214, de coordenada N 
= 9.814.900,60m e E = 819.004,60m; 12,08 m e azimute plano 162°07’11” 
até o marco M-215, de coordenada N = 9.814.889,10m e E = 819.008,31m; 
0,25 m e azimute plano 161°33’54” até o marco M-216, de coordenada N 
= 9.814.888,86m e E = 819.008,39m; 0,33 m e azimute plano 158°50’19” 
até o marco M-217, de coordenada N = 9.814.888,55m e E = 819.008,51m; 
5,63 m e azimute plano 157°18’35” até o marco M-218, de coordenada N 
= 9.814.883,36m e E = 819.010,68m; 17,86 m e azimute plano 157°18’40” 
até o marco M-219, de coordenada N = 9.814.866,88m e E = 819.017,57m; 
25,44 m e azimute plano 160°08’52” até o marco M-220, de coordenada N 
= 9.814.842,95m e E = 819.026,21m; 26,94 m e azimute plano 162°06’11” 
até o marco M-221, de coordenada N = 9.814.817,31m e E = 819.034,49m; 
32,18 m e azimute plano 162°54’18” até o marco M-222, de coordenada N 
= 9.814.786,55m e E = 819.043,95m; 20,36 m e azimute plano 165°24’14” 
até o marco M-223, de coordenada N = 9.814.766,85m e E = 819.049,08m; 
0,30 m e azimute plano 164°34’40” até o marco M-224, de coordenada N 
= 9.814.766,56m e E = 819.049,16m; 25,73 m e azimute plano 162°57’34” 
até o marco M-225, de coordenada N = 9.814.741,96m e E = 819.056,70m; 
0,36 m e azimute plano 162°04’19” até o marco M-226, de coordenada N 
= 9.814.741,62m e E = 819.056,81m; 0,18 m e azimute plano 157°37’12” 
até o marco M-227, de coordenada N = 9.814.741,45m e E = 819.056,88m; 
23,91 m e azimute plano 158°33’48” até o marco M-228, de coordenada N 
= 9.814.719,19m e E = 819.065,62m; 10,51 m e azimute plano 157°58’33” 
até o marco M-229, de coordenada N = 9.814.709,45m e E = 819.069,56m; 
25,40 m e azimute plano 157°57’35” até o marco M-230, de coordenada N 
= 9.814.685,91m e E = 819.079,09m; 38,37 m e azimute plano 159°30’37” 
até o marco M-231, de coordenada N = 9.814.649,97m e E = 819.092,52m; 
13,34 m e azimute plano 161°08’38” até o marco M-232, de coordenada N 
= 9.814.637,35m e E = 819.096,83m; 20,77 m e azimute plano 161°09’18” 
até o marco M-233, de coordenada N = 9.814.617,69m e E = 819.103,54m; 
17,21 m e azimute plano 164°03’00” até o marco M-234, de coordenada N 
= 9.814.601,14m e E = 819.108,27m; 13,32 m e azimute plano 163°09’24” 
até o marco M-235, de coordenada N = 9.814.588,39m e E = 819.112,13m; 
13,26 m e azimute plano 169°58’10” até o marco M-236, de coordenada N 
= 9.814.575,33m e E = 819.114,44m; 18,31 m e azimute plano 170°20’50” 
até o marco M-237, de coordenada N = 9.814.557,28m e E = 819.117,51m; 
19,53 m e azimute plano 180°00’00” até o marco M-238, de coordenada N 
= 9.814.537,75m e E = 819.117,51m; 7,89 m e azimute plano 181°48’53” 
até o marco M-239, de coordenada N = 9.814.529,86m e E = 819.117,26m; 
11,27 m e azimute plano 181°49’52” até o marco M-240, de coordenada N 
= 9.814.518,60m e E = 819.116,90m; 0,76 m e azimute plano 192°56’17” 
até o marco M-241, de coordenada N = 9.814.517,86m e E = 819.116,73m; 
deste, segue confrontando com o limite da Gleba federal araxiteua, com a 
seguinte distância 127,90 m e azimute plano 271°24’41” até o marco 
M-242, de coordenada N = 9.814.521,01m e E = 818.988,87m; 18,36 m 
e azimute plano 271°26’10” até o marco M-243, de coordenada N = 
9.814.521,47m e E = 818.970,52m; 26,83 m e azimute plano 271°24’35” 
até o marco M-244, de coordenada N = 9.814.522,13m e E = 818.943,70m; 
171,31 m e azimute plano 271°24’42” até o marco M-245, de coordenada 
N = 9.814.526,35m e E = 818.772,44m; 35,30 m e azimute plano 
271°24’44” até o marco M-246, de coordenada N = 9.814.527,22m e E = 
818.737,15m; 333,83 m e azimute plano 271°24’46” até o marco M-247, 
de coordenada N = 9.814.535,45m e E = 818.403,42m; 125,62 m e 
azimute plano 271°24’34” até o marco M-248, de coordenada N = 
9.814.538,54m e E = 818.277,84m; 300,06 m e azimute plano 271°24’47” 
até o marco M-249, de coordenada N = 9.814.545,94m e E = 817.977,87m; 
160,46 m e azimute plano 271°24’38” até o marco M-250, de coordenada 
N = 9.814.549,89m e E = 817.817,46m; 301,83 m e azimute plano 
271°24’45” até o marco M-251, de coordenada N = 9.814.557,33m e E = 
817.515,72m; 151,81 m e azimute plano 271°24’56” até o marco M-252, 
de coordenada N = 9.814.561,08m e E = 817.363,96m; 303,95 m e 
azimute plano 271°24’43” até o marco M-253, de coordenada N = 
9.814.568,57m e E = 817.060,10m; 167,15 m e azimute plano 271°24’45” 
até o marco M-254, de coordenada N = 9.814.572,69m e E = 816.893,00m; 
268,58 m e azimute plano 271°24’45” até o marco M-255, de coordenada 
N = 9.814.579,31m e E = 816.624,50m; 170,23 m e azimute plano 
271°24’37” até o marco M-256, de coordenada N = 9.814.583,50m e E = 
816.454,32m; 325,93 m e azimute plano 271°24’49” até o marco M-257, 
de coordenada N = 9.814.591,54m e E = 816.128,49m; 54,13 m e azimu-
te plano 271°24’29” até o marco M-258, de coordenada N = 9.814.592,87m 
e E = 816.074,38m; 266,78 m e azimute plano 271°24’40” até o marco 
M-259, de coordenada N = 9.814.599,44m e E = 815.807,68m; 90,94 m 
e azimute plano 271°25’04” até o marco M-260, de coordenada N = 
9.814.601,69m e E = 815.716,77m; 64,15 m e azimute plano 271°24’41” 
até o marco M-261, de coordenada N = 9.814.603,27m e E = 815.652,64m; 

253,82 m e azimute plano 271°24’40” até o marco M-262, de coordenada 
N = 9.814.609,52m e E = 815.398,90m; 80,57 m e azimute plano 
271°24’55” até o marco M-263, de coordenada N = 9.814.611,51m e E = 
815.318,35m; 284,72 m e azimute plano 271°24’46” até o marco M-264, 
de coordenada N = 9.814.618,53m e E = 815.033,72m; 166,19 m e 
azimute plano 271°24’37” até o marco M-265, de coordenada N = 
9.814.622,62m e E = 814.867,58m; 32,92 m e azimute plano 271°24’36” 
até o marco M-266, de coordenada N = 9.814.623,43m e E = 814.834,67m; 
400,32 m e azimute plano 271°24’46” até o marco M-267, de coordenada 
N = 9.814.633,30m e E = 814.434,47m; 187,89 m e azimute plano 
271°24’43” até o marco M-268, de coordenada N = 9.814.637,93m e E = 
814.246,64m; 379,75 m e azimute plano 271°24’45” até o marco M-269, 
de coordenada N = 9.814.647,29m e E = 813.867,01m; 498,81 m e 
azimute plano 271°24’43” até o marco M-270, de coordenada N = 
9.814.659,58m e E = 813.368,35m; 13,02 m e azimute plano 271°27’07” 
até o marco M-271, de coordenada N = 9.814.659,91m e E = 813.355,33m; 
455,10 m e azimute plano 271°24’41” até o marco M-272, de coordenada 
N = 9.814.671,12m e E = 812.900,37m; 208,92 m e azimute plano 
271°24’45” até o marco M-273, de coordenada N = 9.814.676,27m e E = 
812.691,51m; 576,46 m e azimute plano 271°24’45” até o marco M-274, 
de coordenada N = 9.814.690,48m e E = 812.115,23m; 3,91 m e azimute 
plano 271°27’54” até o marco M-275, de coordenada N = 9.814.690,58m 
e E = 812.111,32m; 23,41 m e azimute plano 271°23’43” até o marco 
M-276, de coordenada N = 9.814.691,15m e E = 812.087,92m; deste, 
segue pela faixa de domínio pela Margem direita (sentido leste-Norte)  do 
ramal curuçambaba, com a seguinte distância 18,06 m e azimute plano 
353°34’45” até o marco M-277, de coordenada N = 9.814.709,10m e E = 
812.085,90m; 42,14 m e azimute plano 353°05’21” até o marco M-278, de 
coordenada N = 9.814.750,93m e E = 812.080,83m; 0,29 m e azimute 
plano 350°13’03” até o marco M-279, de coordenada N = 9.814.751,22m 
e E = 812.080,78m; 33,62 m e azimute plano 350°40’20” até o marco 
M-280, de coordenada N = 9.814.784,40m e E = 812.075,33m; 26,57 m 
e azimute plano 353°38’52” até o marco M-281, de coordenada N = 
9.814.810,81m e E = 812.072,39m; 0,45 m e azimute plano 352°24’19” 
até o marco M-282, de coordenada N = 9.814.811,26m e E = 812.072,33m; 
0,35 m e azimute plano 348°21’59” até o marco M-283, de coordenada N 
= 9.814.811,60m e E = 812.072,26m; 24,72 m e azimute plano 347°08’40” 
até o marco M-284, de coordenada N = 9.814.835,70m e E = 812.066,76m; 
2,77 m e azimute plano 346°24’56” até o marco M-285, de coordenada N 
= 9.814.838,39m e E = 812.066,11m; 20,57 m e azimute plano 346°28’38” 
até o marco M-286, de coordenada N = 9.814.858,39m e E = 812.061,30m; 
14,25 m e azimute plano 349°06’58” até o marco M-287, de coordenada N 
= 9.814.872,38m e E = 812.058,61m; 19,04 m e azimute plano 349°06’11” 
até o marco M-288, de coordenada N = 9.814.891,08m e E = 812.055,01m; 
27,62 m e azimute plano 350°23’28” até o marco M-289, de coordenada N 
= 9.814.918,31m e E = 812.050,40m; 26,23 m e azimute plano 352°39’49” 
até o marco M-290, de coordenada N = 9.814.944,33m e E = 812.047,05m; 
56,11 m e azimute plano 353°04’49” até o marco M-291, de coordenada N 
= 9.815.000,03m e E = 812.040,29m; 0,21 m e azimute plano 354°33’35” 
até o marco M-292, de coordenada N = 9.815.000,24m e E = 812.040,27m; 
36,68 m e azimute plano 351°23’34” até o marco M-293, de coordenada N 
= 9.815.036,51m e E = 812.034,78m; 54,12 m e azimute plano 351°56’20” 
até o marco M-294, de coordenada N = 9.815.090,10m e E = 812.027,19m; 
0,16 m e azimute plano 349°22’49” até o marco M-295, de coordenada N 
= 9.815.090,26m e E = 812.027,16m; 2,56 m e azimute plano 350°47’42” 
até o marco M-296, de coordenada N = 9.815.092,79m e E = 812.026,75m; 
46,33 m e azimute plano 350°40’19” até o marco M-297, de coordenada N 
= 9.815.138,51m e E = 812.019,24m; 11,04 m e azimute plano 350°39’57” 
até o marco M-298, de coordenada N = 9.815.149,40m e E = 812.017,45m; 
0,14 m e azimute plano 347°54’19” até o marco M-299, de coordenada N 
= 9.815.149,54m e E = 812.017,42m; 36,14 m e azimute plano 349°13’07” 
até o marco M-300, de coordenada N = 9.815.185,04m e E = 812.010,66m; 
51,34 m e azimute plano 348°35’53” até o marco M-301, de coordenada N 
= 9.815.235,37m e E = 812.000,51m; 41,95 m e azimute plano 347°46’46” 
até o marco M-302, de coordenada N = 9.815.276,37m e E = 811.991,63m; 
0,25 m e azimute plano 348°13’54” até o marco M-303, de coordenada N 
= 9.815.276,61m e E = 811.991,58m; 41,37 m e azimute plano 345°49’34” 
até o marco M-304, de coordenada N = 9.815.316,72m e E = 811.981,45m; 
0,36 m e azimute plano 344°03’17” até o marco M-305, de coordenada N 
= 9.815.317,07m e E = 811.981,35m; 18,17 m e azimute plano 342°46’53” 
até o marco M-306, de coordenada N = 9.815.334,43m e E = 811.975,97m; 
19,49 m e azimute plano 349°10’28” até o marco M-307, de coordenada N 
= 9.815.353,57m e E = 811.972,31m; 17,08 m e azimute plano 354°33’23” 
até o marco M-308, de coordenada N = 9.815.370,57m e E = 811.970,69m; 
11,94 m e azimute plano 1°14’51” até o marco M-309, de coordenada N = 
9.815.382,51m e E = 811.970,95m; 6,84 m e azimute plano 1°15’23” até 
o marco M-310, de coordenada N = 9.815.389,35m e E = 811.971,10m; 
1,53 m e azimute plano 4°53’18” até o marco M-311, de coordenada N = 
9.815.390,87m e E = 811.971,23m; 17,35 m e azimute plano 5°05’34” até 
o marco M-312, de coordenada N = 9.815.408,15m e E = 811.972,77m; 
27,57 m e azimute plano 4°23’21” até o marco M-313, de coordenada N = 
9.815.435,64m e E = 811.974,88m; 0,21 m e azimute plano 5°26’25” até 
o marco M-314, de coordenada N = 9.815.435,85m e E = 811.974,90m; 
27,05 m e azimute plano 2°40’12” até o marco M-315, de coordenada N = 
9.815.462,87m e E = 811.976,16m; 0,38 m e azimute plano 1°30’27” até 
o marco M-316, de coordenada N = 9.815.463,25m e E = 811.976,17m; 
29,18 m e azimute plano 359°10’31” até o marco M-317, de coordenada N 
= 9.815.492,43m e E = 811.975,75m; 0,40 m e azimute plano 357°08’15” 
até o marco M-318, de coordenada N = 9.815.492,83m e E = 811.975,73m; 
23,70 m e azimute plano 355°54’39” até o marco M-319, de coordenada N 
= 9.815.516,47m e E = 811.974,04m; 0,54 m e azimute plano 353°39’35” 
até o marco M-320, de coordenada N = 9.815.517,01m e E = 811.973,98m; 
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16,96 m e azimute plano 351°29’15” até o marco M-321, de coordenada N 
= 9.815.533,78m e E = 811.971,47m; 25,80 m e azimute plano 353°26’03” 
até o marco M-322, de coordenada N = 9.815.559,41m e E = 811.968,52m; 
0,21 m e azimute plano 354°33’35” até o marco M-323, de coordenada N 
= 9.815.559,62m e E = 811.968,50m; 41,37 m e azimute plano 351°47’16” 
até o marco M-324, de coordenada N = 9.815.600,57m e E = 811.962,59m; 
29,46 m e azimute plano 351°44’36” até o marco M-325, de coordenada N 
= 9.815.629,72m e E = 811.958,36m; 26,13 m e azimute plano 351°31’32” 
até o marco M-326, de coordenada N = 9.815.655,56m e E = 811.954,51m; 
2,39 m e azimute plano 351°19’37” até o marco M-327, de coordenada N 
= 9.815.657,92m e E = 811.954,15m; 30,48 m e azimute plano 353°17’32” 
até o marco M-328, de coordenada N = 9.815.688,19m e E = 811.950,59m; 
4,92 m e azimute plano 353°21’05” até o marco M-329, de coordenada N 
= 9.815.693,08m e E = 811.950,02m; 20,56 m e azimute plano 3°20’49” 
até o marco M-330, de coordenada N = 9.815.713,60m e E = 811.951,22m; 
19,29 m e azimute plano 9°52’56” até o marco M-331, de coordenada N = 
9.815.732,60m e E = 811.954,53m; 35,19 m e azimute plano 10°21’42” 
até o marco M-332, de coordenada N = 9.815.767,22m e E = 811.960,86m; 
0,30 m e azimute plano 9°27’44” até o marco M-333, de coordenada N = 
9.815.767,52m e E = 811.960,91m; 37,96 m e azimute plano 7°40’32” até 
o marco M-334, de coordenada N = 9.815.805,14m e E = 811.965,98m; 
23,96 m e azimute plano 7°00’02” até o marco M-335, de coordenada N = 
9.815.828,92m e E = 811.968,90m; 23,30 m e azimute plano 12°19’05” 
até o marco M-336, de coordenada N = 9.815.851,68m e E = 811.973,87m; 
26,46 m e azimute plano 14°41’34” até o marco M-337, de coordenada N 
= 9.815.877,27m e E = 811.980,58m; 43,75 m e azimute plano 15°06’13” 
até o marco M-338, de coordenada N = 9.815.919,51m e E = 811.991,98m; 
20,05 m e azimute plano 14°21’18” até o marco M-339, de coordenada N 
= 9.815.938,93m e E = 811.996,95m; 26,94 m e azimute plano 14°20’08” 
até o marco M-340, de coordenada N = 9.815.965,03m e E = 812.003,62m; 
29,77 m e azimute plano 14°20’06” até o marco M-341, de coordenada N 
= 9.815.993,87m e E = 812.010,99m; 0,53 m e azimute plano 12°59’41” 
até o marco M-342, de coordenada N = 9.815.994,39m e E = 812.011,11m; 
70,73 m e azimute plano 9°57’57” até o marco M-343, de coordenada N = 
9.816.064,05m e E = 812.023,35m; 0,32 m e azimute plano 8°52’50” até 
o marco M-344, de coordenada N = 9.816.064,37m e E = 812.023,40m; 
36,05 m e azimute plano 7°22’46” até o marco M-345, de coordenada N = 
9.816.100,12m e E = 812.028,03m; 25,00 m e azimute plano 9°36’06” até 
o marco M-346, de coordenada N = 9.816.124,77m e E = 812.032,20m; 
33,10 m e azimute plano 11°44’52” até o marco M-347, de coordenada N 
= 9.816.157,18m e E = 812.038,94m; 36,94 m e azimute plano 11°10’34” 
até o marco M-348, de coordenada N = 9.816.193,42m e E = 812.046,10m; 
30,03 m e azimute plano 12°54’42” até o marco M-349, de coordenada N 
= 9.816.222,69m e E = 812.052,81m; 11,45 m e azimute plano 12°55’11” 
até o marco M-350, de coordenada N = 9.816.233,85m e E = 812.055,37m; 
17,45 m e azimute plano 12°52’53” até o marco M-351, de coordenada N 
= 9.816.250,86m e E = 812.059,26m; 12,87 m e azimute plano 12°50’16” 
até o marco M-352, de coordenada N = 9.816.263,41m e E = 812.062,12m; 
0,27 m e azimute plano 12°59’41” até o marco M-353, de coordenada N = 
9.816.263,67m e E = 812.062,18m; 35,50 m e azimute plano 10°40’59” 
até o marco M-354, de coordenada N = 9.816.298,55m e E = 812.068,76m; 
0,08 m e azimute plano 0°00’00” até o marco M-355, de coordenada N = 
9.816.298,63m e E = 812.068,76m; 0,09 m e azimute plano 12°31’44” até 
o marco M-356, de coordenada N = 9.816.298,72m e E = 812.068,78m; 
0,84 m e azimute plano 4°45’49” até o marco M-357, de coordenada N = 
9.816.299,56m e E = 812.068,85m; 0,22 m e azimute plano 5°11’40” até 
o marco M-358, de coordenada N = 9.816.299,78m e E = 812.068,87m; 
0,02 m e azimute plano 0°00’00” até o marco M-359, de coordenada N = 
9.816.299,80m e E = 812.068,87m; 25,20 m e azimute plano 0°00’00” até 
o marco M-360, de coordenada N = 9.816.325,00m e E = 812.068,87m; 
20,47 m e azimute plano 3°18’14” até o marco M-361, de coordenada N = 
9.816.345,44m e E = 812.070,05m; 0,91 m e azimute plano 359°22’13” 
até o marco M-362, de coordenada N = 9.816.346,35m e E = 812.070,04m; 
0,91 m e azimute plano 352°24’19” até o marco M-363, de coordenada N 
= 9.816.347,25m e E = 812.069,92m; 13,66 m e azimute plano 348°20’41” 
até o marco M-364, de coordenada N = 9.816.360,63m e E = 812.067,16m; 
18,26 m e azimute plano 350°21’07” até o marco M-365, de coordenada N 
= 9.816.378,63m e E = 812.064,10m; 23,75 m e azimute plano 359°06’27” 
até o marco M-366, de coordenada N = 9.816.402,38m e E = 812.063,73m; 
16,47 m e azimute plano 17°16’08” até o marco M-367, de coordenada N 
= 9.816.418,11m e E = 812.068,62m; 23,01 m e azimute plano 35°12’59” 
até o marco M-368, de coordenada N = 9.816.436,91m e E = 812.081,89m; 
31,42 m e azimute plano 45°59’34” até o marco M-369, de coordenada N 
= 9.816.458,74m e E = 812.104,49m; 24,42 m e azimute plano 53°51’44” 
até o marco M-370, de coordenada N = 9.816.473,14m e E = 812.124,21m; 
11,72 m e azimute plano 53°52’58” até o marco M-371, de coordenada N 
= 9.816.480,05m e E = 812.133,68m; 33,91 m e azimute plano 51°38’47” 
até o marco M-372, de coordenada N = 9.816.501,09m e E = 812.160,27m; 
0,20 m e azimute plano 53°07’48” até o marco M-373, de coordenada N = 
9.816.501,21m e E = 812.160,43m; 0,69 m e azimute plano 46°46’17” até 
o marco M-374, de coordenada N = 9.816.501,68m e E = 812.160,93m; 
24,43 m e azimute plano 44°20’11” até o marco M-375, de coordenada N 
= 9.816.519,15m e E = 812.178,00m; 1,19 m e azimute plano 39°52’03” 
até o marco M-376, de coordenada N = 9.816.520,06m e E = 812.178,76m; 
1,20 m e azimute plano 29°34’00” até o marco M-377, de coordenada N = 
9.816.521,10m e E = 812.179,35m; 17,93 m e azimute plano 24°51’52” 
até o marco M-378, de coordenada N = 9.816.537,37m e E = 812.186,89m; 
0,99 m e azimute plano 20°37’25” até o marco M-379, de coordenada N = 
9.816.538,30m e E = 812.187,24m; 1,00 m e azimute plano 12°39’09” até 
o marco M-380, de coordenada N = 9.816.539,28m e E = 812.187,46m; 
18,86 m e azimute plano 8°28’41” até o marco M-381, de coordenada N = 
9.816.557,93m e E = 812.190,24m; 0,53 m e azimute plano 5°23’22” até 

o marco M-382, de coordenada N = 9.816.558,46m e E = 812.190,29m; 
21,88 m e azimute plano 4°10’04” até o marco M-383, de coordenada N = 
9.816.580,28m e E = 812.191,88m; 0,51 m e azimute plano 2°14’45” até 
o marco M-384, de coordenada N = 9.816.580,79m e E = 812.191,90m; 
0,40 m e azimute plano 358°34’04” até o marco M-385, de coordenada N 
= 9.816.581,19m e E = 812.191,89m; 18,99 m e azimute plano 356°46’12” 
até o marco M-386, de coordenada N = 9.816.600,15m e E = 812.190,82m; 
2,07 m e azimute plano 356°40’56” até o marco M-387, de coordenada N 
= 9.816.602,22m e E = 812.190,70m; 0,74 m e azimute plano 353°49’47” 
até o marco M-388, de coordenada N = 9.816.602,96m e E = 812.190,62m; 
22,16 m e azimute plano 350°42’12” até o marco M-389, de coordenada N 
= 9.816.624,83m e E = 812.187,04m; 0,75 m e azimute plano 346°53’27” 
até o marco M-390, de coordenada N = 9.816.625,56m e E = 812.186,87m; 
21,87 m e azimute plano 344°12’34” até o marco M-391, de coordenada N 
= 9.816.646,60m e E = 812.180,92m; 0,51 m e azimute plano 341°33’54” 
até o marco M-392, de coordenada N = 9.816.647,08m e E = 812.180,76m; 
0,37 m e azimute plano 339°37’25” até o marco M-393, de coordenada N 
= 9.816.647,43m e E = 812.180,63m; 11,60 m e azimute plano 336°58’12” 
até o marco M-394, de coordenada N = 9.816.658,11m e E = 812.176,09m; 
15,26 m e azimute plano 54°41’06” até o marco M-395, de coordenada N 
= 9.816.666,93m e E = 812.188,54m; 0,57 m e azimute plano 52°07’30” 
até o marco M-396, de coordenada N = 9.816.667,28m e E = 812.188,99m; 
0,50 m e azimute plano 48°16’14” até o marco M-397, de coordenada N = 
9.816.667,61m e E = 812.189,36m; 22,88 m e azimute plano 45°55’14” 
até o marco M-398, de coordenada N = 9.816.683,53m e E = 812.205,80m; 
13,53 m e azimute plano 45°01’48” até o marco M-399, de coordenada N 
= 9.816.693,09m e E = 812.215,37m; 0,61 m e azimute plano 42°20’13” 
até o marco M-400, de coordenada N = 9.816.693,54m e E = 812.215,78m; 
0,22 m e azimute plano 39°28’21” até o marco M-401, de coordenada N = 
9.816.693,71m e E = 812.215,92m; 15,59 m e azimute plano 38°12’02” 
até o marco M-402, de coordenada N = 9.816.705,96m e E = 812.225,56m; 
17,90 m e azimute plano 42°06’05” até o marco M-403, de coordenada N 
= 9.816.719,24m e E = 812.237,56m; 25,03 m e azimute plano 48°45’29” 
até o marco M-404, de coordenada N = 9.816.735,74m e E = 812.256,38m; 
22,28 m e azimute plano 52°56’05” até o marco M-405, de coordenada N 
= 9.816.749,17m e E = 812.274,16m; 17,69 m e azimute plano 61°12’12” 
até o marco M-406, de coordenada N = 9.816.757,69m e E = 812.289,66m; 
0,40 m e azimute plano 58°17’55” até o marco M-407, de coordenada N = 
9.816.757,90m e E = 812.290,00m; 18,39 m e azimute plano 57°20’50” 
até o marco M-408, de coordenada N = 9.816.767,82m e E = 812.305,48m; 
0,66 m e azimute plano 54°51’57” até o marco M-409, de coordenada N = 
9.816.768,20m e E = 812.306,02m; 3,15 m e azimute plano 51°49’21” até 
o marco M-410, de coordenada N = 9.816.770,15m e E = 812.308,50m; 
15,50 m e azimute plano 51°55’03” até o marco M-411, de coordenada N 
= 9.816.779,71m e E = 812.320,70m; 0,23 m e azimute plano 50°11’40” 
até o marco M-412, de coordenada N = 9.816.779,86m e E = 812.320,88m; 
0,25 m e azimute plano 49°53’57” até o marco M-413, de coordenada N = 
9.816.780,02m e E = 812.321,07m; 21,03 m e azimute plano 48°00’24” 
até o marco M-414, de coordenada N = 9.816.794,09m e E = 812.336,70m; 
17,04 m e azimute plano 53°23’57” até o marco M-415, de coordenada N 
= 9.816.804,25m e E = 812.350,38m; 15,25 m e azimute plano 52°16’24” 
até o marco M-416, de coordenada N = 9.816.813,58m e E = 812.362,44m; 
13,47 m e azimute plano 58°26’44” até o marco M-417, de coordenada N 
= 9.816.820,63m e E = 812.373,92m; 12,80 m e azimute plano 67°55’27” 
até o marco M-418, de coordenada N = 9.816.825,44m e E = 812.385,78m; 
18,70 m e azimute plano 73°24’23” até o marco M-419, de coordenada N 
= 9.816.830,78m e E = 812.403,70m; 37,82 m e azimute plano 80°26’35” 
até o marco M-420, de coordenada N = 9.816.837,06m e E = 812.441,00m; 
0,37 m e azimute plano 78°59’47” até o marco M-421, de coordenada N = 
9.816.837,13m e E = 812.441,36m; 21,56 m e azimute plano 77°13’14” 
até o marco M-422, de coordenada N = 9.816.841,90m e E = 812.462,39m; 
0,75 m e azimute plano 74°28’33” até o marco M-423, de coordenada N = 
9.816.842,10m e E = 812.463,11m; 17,27 m e azimute plano 71°08’43” 
até o marco M-424, de coordenada N = 9.816.847,68m e E = 812.479,45m; 
0,87 m e azimute plano 66°58’28” até o marco M-425, de coordenada N = 
9.816.848,02m e E = 812.480,25m; 87,04 m e azimute plano 63°25’55” 
até o marco M-426, de coordenada N = 9.816.886,95m e E = 812.558,10m; 
84,40 m e azimute plano 62°13’57” até o marco M-427, de coordenada N 
= 9.816.926,27m e E = 812.632,78m; 0,27 m e azimute plano 61°33’25” 
até o marco M-428, de coordenada N = 9.816.926,40m e E = 812.633,02m; 
0,79 m e azimute plano 56°54’55” até o marco M-429, de coordenada N = 
9.816.926,83m e E = 812.633,68m; 56,80 m e azimute plano 53°32’01” 
até o marco M-430, de coordenada N = 9.816.960,59m e E = 812.679,36m; 
28,88 m e azimute plano 52°47’48” até o marco M-431, de coordenada N 
= 9.816.978,05m e E = 812.702,36m; 26,69 m e azimute plano 53°48’31” 
até o marco M-432, de coordenada N = 9.816.993,81m e E = 812.723,90m; 
11,52 m e azimute plano 66°47’42” até o marco M-433, de coordenada N 
= 9.816.998,35m e E = 812.734,49m; 11,61 m e azimute plano 66°46’08” 
até o marco M-434, de coordenada N = 9.817.002,93m e E = 812.745,16m; 
17,89 m e azimute plano 70°46’30” até o marco M-435, de coordenada N 
= 9.817.008,82m e E = 812.762,05m; 0,57 m e azimute plano 68°23’07” 
até o marco M-436, de coordenada N = 9.817.009,03m e E = 812.762,58m; 
26,99 m e azimute plano 65°41’41” até o marco M-437, de coordenada N 
= 9.817.020,14m e E = 812.787,18m; 0,61 m e azimute plano 62°35’33” 
até o marco M-438, de coordenada N = 9.817.020,42m e E = 812.787,72m; 
34,16 m e azimute plano 60°45’23” até o marco M-439, de coordenada N 
= 9.817.037,11m e E = 812.817,53m; 0,61 m e azimute plano 58°23’33” 
até o marco M-440, de coordenada N = 9.817.037,43m e E = 812.818,05m; 
32,81 m e azimute plano 55°20’29” até o marco M-441, de coordenada N 
= 9.817.056,09m e E = 812.845,04m; 0,19 m e azimute plano 53°44’46” 
até o marco M-442, de coordenada N = 9.817.056,20m e E = 812.845,19m; 
27,56 m e azimute plano 53°47’43” até o marco M-443, de coordenada N 
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= 9.817.072,48m e E = 812.867,43m; 24,17 m e azimute plano 53°29’42” 
até o marco M-444, de coordenada N = 9.817.086,86m e E = 812.886,86m; 
22,40 m e azimute plano 62°06’29” até o marco M-445, de coordenada N 
= 9.817.097,34m e E = 812.906,66m; 30,21 m e azimute plano 61°44’48” 
até o marco M-446, de coordenada N = 9.817.111,64m e E = 812.933,27m; 
0,21 m e azimute plano 62°14’29” até o marco M-447, de coordenada N = 
9.817.111,74m e E = 812.933,46m; 0,37 m e azimute plano 57°10’17” até 
o marco M-448, de coordenada N = 9.817.111,94m e E = 812.933,77m; 
20,11 m e azimute plano 56°57’00” até o marco M-449, de coordenada N 
= 9.817.122,91m e E = 812.950,63m; 16,14 m e azimute plano 61°04’10” 
até o marco M-450, de coordenada N = 9.817.130,72m e E = 812.964,76m; 
15,67 m e azimute plano 74°36’25” até o marco M-451, de coordenada N 
= 9.817.134,88m e E = 812.979,87m; 14,48 m e azimute plano 74°04’54” 
até o marco M-452, de coordenada N = 9.817.138,85m e E = 812.993,79m; 
0,50 m e azimute plano 71°12’00” até o marco M-453, de coordenada N = 
9.817.139,01m e E = 812.994,26m; 0,26 m e azimute plano 69°26’38” até 
o marco M-454, de coordenada N = 9.817.139,10m e E = 812.994,50m; 
13,71 m e azimute plano 67°53’17” até o marco M-455, de coordenada N 
= 9.817.144,26m e E = 813.007,20m; 0,37 m e azimute plano 66°11’39” 
até o marco M-456, de coordenada N = 9.817.144,41m e E = 813.007,54m; 
14,02 m e azimute plano 64°53’48” até o marco M-457, de coordenada N 
= 9.817.150,36m e E = 813.020,24m; 0,60 m e azimute plano 62°09’09” 
até o marco M-458, de coordenada N = 9.817.150,64m e E = 813.020,77m; 
1,23 m e azimute plano 54°53’38” até o marco M-459, de coordenada N = 
9.817.151,35m e E = 813.021,78m; 17,19 m e azimute plano 49°41’43” 
até o marco M-460, de coordenada N = 9.817.162,47m e E = 813.034,89m; 
1,19 m e azimute plano 45°00’00” até o marco M-461, de coordenada N = 
9.817.163,31m e E = 813.035,73m; 0,65 m e azimute plano 36°52’12” até 
o marco M-462, de coordenada N = 9.817.163,83m e E = 813.036,12m; 
18,82 m e azimute plano 34°43’13” até o marco M-463, de coordenada N 
= 9.817.179,30m e E = 813.046,84m; 0,57 m e azimute plano 31°28’37” 
até o marco M-464, de coordenada N = 9.817.179,79m e E = 813.047,14m; 
1,15 m e azimute plano 25°13’40” até o marco M-465, de coordenada N = 
9.817.180,83m e E = 813.047,63m; 16,99 m e azimute plano 20°34’04” 
até o marco M-466, de coordenada N = 9.817.196,74m e E = 813.053,60m; 
0,36 m e azimute plano 19°26’24” até o marco M-467, de coordenada N = 
9.817.197,08m e E = 813.053,72m; 18,70 m e azimute plano 17°15’46” 
até o marco M-468, de coordenada N = 9.817.214,94m e E = 813.059,27m; 
0,44 m e azimute plano 15°56’43” até o marco M-469, de coordenada N = 
9.817.215,36m e E = 813.059,39m; 20,80 m e azimute plano 13°46’08” 
até o marco M-470, de coordenada N = 9.817.235,56m e E = 813.064,34m; 
15,75 m e azimute plano 27°47’08” até o marco M-471, de coordenada N 
= 9.817.249,49m e E = 813.071,68m; 24,76 m e azimute plano 34°54’58” 
até o marco M-472, de coordenada N = 9.817.269,79m e E = 813.085,85m; 
37,21 m e azimute plano 42°27’44” até o marco M-473, de coordenada N 
= 9.817.297,24m e E = 813.110,97m; 28,37 m e azimute plano 51°06’36” 
até o marco M-474, de coordenada N = 9.817.315,05m e E = 813.133,05m; 
22,61 m e azimute plano 53°54’20” até o marco M-475, de coordenada N 
= 9.817.328,37m e E = 813.151,32m; 19,50 m e azimute plano 66°57’35” 
até o marco M-476, de coordenada N = 9.817.336,00m e E = 813.169,26m; 
22,95 m e azimute plano 66°31’46” até o marco M-477, de coordenada N 
= 9.817.345,14m e E = 813.190,31m; 0,80 m e azimute plano 63°26’06” 
até o marco M-478, de coordenada N = 9.817.345,50m e E = 813.191,03m; 
0,29 m e azimute plano 59°02’10” até o marco M-479, de coordenada N = 
9.817.345,65m e E = 813.191,28m; 19,29 m e azimute plano 57°37’12” 
até o marco M-480, de coordenada N = 9.817.355,98m e E = 813.207,57m; 
1,63 m e azimute plano 57°17’09” até o marco M-481, de coordenada N = 
9.817.356,86m e E = 813.208,94m; 11,61 m e azimute plano 57°14’28” 
até o marco M-482, de coordenada N = 9.817.363,14m e E = 813.218,70m; 
0,88 m e azimute plano 53°46’52” até o marco M-483, de coordenada N = 
9.817.363,66m e E = 813.219,41m; 0,75 m e azimute plano 47°09’40” até 
o marco M-484, de coordenada N = 9.817.364,17m e E = 813.219,96m; 
14,24 m e azimute plano 43°51’44” até o marco M-485, de coordenada N 
= 9.817.374,44m e E = 813.229,83m; 27,44 m e azimute plano 45°00’00” 
até o marco M-486, de coordenada N = 9.817.393,84m e E = 813.249,23m; 
25,26 m e azimute plano 45°00’00” até o marco M-487, de coordenada N 
= 9.817.411,70m e E = 813.267,09m; 0,61 m e azimute plano 42°20’13” 
até o marco M-488, de coordenada N = 9.817.412,15m e E = 813.267,50m; 
0,18 m e azimute plano 40°36’05” até o marco M-489, de coordenada N = 
9.817.412,29m e E = 813.267,62m; 29,94 m e azimute plano 38°31’53” 
até o marco M-490, de coordenada N = 9.817.435,71m e E = 813.286,27m; 
0,36 m e azimute plano 37°11’05” até o marco M-491, de coordenada N = 
9.817.436,00m e E = 813.286,49m; 23,69 m e azimute plano 35°32’06” 
até o marco M-492, de coordenada N = 9.817.455,28m e E = 813.300,26m; 
13,05 m e azimute plano 38°56’03” até o marco M-493, de coordenada N 
= 9.817.465,43m e E = 813.308,46m; 1,09 m e azimute plano 34°33’45” 
até o marco M-494, de coordenada N = 9.817.466,33m e E = 813.309,08m; 
0,65 m e azimute plano 27°21’00” até o marco M-495, de coordenada N = 
9.817.466,91m e E = 813.309,38m; 7,38 m e azimute plano 24°39’21” até 
o marco M-496, de coordenada N = 9.817.473,62m e E = 813.312,46m; 
8,77 m e azimute plano 24°43’30” até o marco M-497, de coordenada N = 
9.817.481,59m e E = 813.316,13m; 0,57 m e azimute plano 21°36’53” até 
o marco M-498, de coordenada N = 9.817.482,12m e E = 813.316,34m; 
0,81 m e azimute plano 16°25’45” até o marco M-499, de coordenada N = 
9.817.482,90m e E = 813.316,57m; 17,13 m e azimute plano 13°24’12” 
até o marco M-500, de coordenada N = 9.817.499,56m e E = 813.320,54m; 
0,42 m e azimute plano 12°22’51” até o marco M-501, de coordenada N = 
9.817.499,97m e E = 813.320,63m; 0,19 m e azimute plano 8°58’21” até 
o marco M-502, de coordenada N = 9.817.500,16m e E = 813.320,66m; 
24,51 m e azimute plano 8°23’52” até o marco M-503, de coordenada N = 
9.817.524,41m e E = 813.324,24m; 20,13 m e azimute plano 7°47’45” até 
o marco M-504, de coordenada N = 9.817.544,35m e E = 813.326,97m; 

21,63 m e azimute plano 13°18’37” até o marco M-505, de coordenada N 
= 9.817.565,40m e E = 813.331,95m; 31,24 m e azimute plano 20°52’18” 
até o marco M-506, de coordenada N = 9.817.594,59m e E = 813.343,08m; 
27,65 m e azimute plano 30°26’29” até o marco M-507, de coordenada N 
= 9.817.618,43m e E = 813.357,09m; 20,87 m e azimute plano 42°46’01” 
até o marco M-508, de coordenada N = 9.817.633,75m e E = 813.371,26m; 
0,24 m e azimute plano 41°38’01” até o marco M-509, de coordenada N = 
9.817.633,93m e E = 813.371,42m; 19,46 m e azimute plano 40°51’13” 
até o marco M-510, de coordenada N = 9.817.648,65m e E = 813.384,15m; 
1,33 m e azimute plano 34°53’10” até o marco M-511, de coordenada N = 
9.817.649,74m e E = 813.384,91m; 27,49 m e azimute plano 29°07’46” 
até o marco M-512, de coordenada N = 9.817.673,75m e E = 813.398,29m; 
32,18 m e azimute plano 33°41’42” até o marco M-513, de coordenada N 
= 9.817.700,52m e E = 813.416,14m; 19,16 m e azimute plano 41°05’05” 
até o marco M-514, de coordenada N = 9.817.714,96m e E = 813.428,73m; 
0,98 m e azimute plano 41°17’43” até o marco M-515, de coordenada N = 
9.817.715,70m e E = 813.429,38m; 1,28 m e azimute plano 41°11’09” até 
o marco M-516, de coordenada N = 9.817.716,66m e E = 813.430,22m; 
deste, segue confrontando com a propriedade de lourenço fernandes fa-
rias (Matrícula: 96, livro: 2-B, folhas: 46), com a seguinte distância 19,92 
m e azimute plano 145°33’08” até o marco M-517, de coordenada N = 
9.817.700,23m e E = 813.441,49m; 1,93 m e azimute plano 145°34’05” 
até o marco M-518, de coordenada N = 9.817.698,64m e E = 813.442,58m; 
5,54 m e azimute plano 145°30’27” até o marco M-519, de coordenada N 
= 9.817.694,07m e E = 813.445,72m; 10,82 m e azimute plano 145°32’46” 
até o marco M-520, de coordenada N = 9.817.685,15m e E = 813.451,84m; 
3,48 m e azimute plano 145°40’11” até o marco M-521, de coordenada N 
= 9.817.682,28m e E = 813.453,80m; 10,29 m e azimute plano 145°32’15” 
até o marco M-522, de coordenada N = 9.817.673,80m e E = 813.459,62m; 
11,85 m e azimute plano 145°33’31” até o marco M-523, de coordenada N 
= 9.817.664,03m e E = 813.466,32m; 2,70 m e azimute plano 145°32’46” 
até o marco M-524, de coordenada N = 9.817.661,80m e E = 813.467,85m; 
9,42 m e azimute plano 145°33’04” até o marco M-525, de coordenada N 
= 9.817.654,03m e E = 813.473,18m; 9,65 m e azimute plano 145°33’09” 
até o marco M-526, de coordenada N = 9.817.646,07m e E = 813.478,64m; 
58,43 m e azimute plano 145°33’24” até o marco M-527, de coordenada N 
= 9.817.597,88m e E = 813.511,69m; 1,93 m e azimute plano 145°34’05” 
até o marco M-528, de coordenada N = 9.817.596,29m e E = 813.512,78m; 
48,65 m e azimute plano 145°33’08” até o marco M-529, de coordenada N 
= 9.817.556,17m e E = 813.540,30m; 16,67 m e azimute plano 145°33’25” 
até o marco M-530, de coordenada N = 9.817.542,42m e E = 813.549,73m; 
27,40 m e azimute plano 145°32’39” até o marco M-531, de coordenada N 
= 9.817.519,83m e E = 813.565,23m; 75,06 m e azimute plano 57°38’07” 
até o marco M-532, de coordenada N = 9.817.560,01m e E = 813.628,63m; 
1,01 m e azimute plano 57°34’21” até o marco M-533, de coordenada N = 
9.817.560,55m e E = 813.629,48m; 66,75 m e azimute plano 57°37’44” 
até o marco M-534, de coordenada N = 9.817.596,29m e E = 813.685,86m; 
2,97 m e azimute plano 57°38’50” até o marco M-535, de coordenada N = 
9.817.597,88m e E = 813.688,37m; 87,96 m e azimute plano 57°37’31” 
até o marco M-536, de coordenada N = 9.817.644,98m e E = 813.762,66m; 
34,49 m e azimute plano 57°38’14” até o marco M-537, de coordenada N 
= 9.817.663,44m e E = 813.791,79m; deste, segue confrontando com a 
propriedade de Manoel aquino cardoso (Matrícula: 97, livro: 2-B, folhas: 
47), com a seguinte distância 21,74 m e azimute plano 148°06’03” até o 
marco M-538, de coordenada N = 9.817.644,98m e E = 813.803,28m; 
55,48 m e azimute plano 148°05’51” até o marco M-539, de coordenada N 
= 9.817.597,88m e E = 813.832,60m; 1,87 m e azimute plano 148°05’31” 
até o marco M-540, de coordenada N = 9.817.596,29m e E = 813.833,59m; 
72,66 m e azimute plano 148°05’42” até o marco M-541, de coordenada N 
= 9.817.534,61m e E = 813.871,99m; 42,65 m e azimute plano 148°05’55” 
até o marco M-542, de coordenada N = 9.817.498,40m e E = 813.894,53m; 
32,42 m e azimute plano 148°05’58” até o marco M-543, de coordenada N 
= 9.817.470,88m e E = 813.911,66m; 17,76 m e azimute plano 148°05’25” 
até o marco M-544, de coordenada N = 9.817.455,80m e E = 813.921,05m; 
35,84 m e azimute plano 148°06’05” até o marco M-545, de coordenada N 
= 9.817.425,37m e E = 813.939,99m; 34,28 m e azimute plano 148°05’25” 
até o marco M-546, de coordenada N = 9.817.396,27m e E = 813.958,11m; 
47,68 m e azimute plano 148°05’47” até o marco M-547, de coordenada N 
= 9.817.355,79m e E = 813.983,31m; 7,16 m e azimute plano 148°07’49” 
até o marco M-548, de coordenada N = 9.817.349,71m e E = 813.987,09m; 
56,50 m e azimute plano 148°05’56” até o marco M-549, de coordenada N 
= 9.817.301,74m e E = 814.016,95m; 55,08 m e azimute plano 148°05’46” 
até o marco M-550, de coordenada N = 9.817.254,98m e E = 814.046,06m; 
10,29 m e azimute plano 148°04’17” até o marco M-551, de coordenada N 
= 9.817.246,25m e E = 814.051,50m; 15,89 m e azimute plano 148°05’25” 
até o marco M-552, de coordenada N = 9.817.232,76m e E = 814.059,90m; 
deste, segue confrontando com a propriedade de Maria das Gracas cardo-
so fernandes (Matrícula: 95, livro: 2-B, folhas: 45), com a seguinte dis-
tância 49,25 m e azimute plano 148°06’16” até o marco M-553, de coor-
denada N = 9.817.190,95m e E = 814.085,92m; 201,72 m e azimute 
plano 148°07’22” até o marco M-554, de coordenada N = 9.817.019,65m 
e E = 814.192,45m; 350,55 m e azimute plano 148°07’20” até o marco 
M-555, de coordenada N = 9.816.721,97m e E = 814.377,58m; 216,50 m 
e azimute plano 49°46’59” até o marco M-556, de coordenada N = 
9.816.861,76m e E = 814.542,90m; 27,80 m e azimute plano 332°26’56” 
até o marco M-557, de coordenada N = 9.816.886,41m e E = 814.530,04m; 
242,09 m e azimute plano 332°26’05” até o marco M-558, de coordenada 
N = 9.817.101,02m e E = 814.418,01m; 189,46 m e azimute plano 
332°26’13” até o marco M-559, de coordenada N = 9.817.268,98m e E = 
814.330,34m; deste, segue confrontando com a propriedade de Manoel 
aquino cardoso (Matrícula: 97, livro: 2-B, folhas: 47), com a seguinte 
distância 66,09 m e azimute plano 332°25’51” até o marco M-560, de co-
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ordenada N = 9.817.327,57m e E = 814.299,75m; 100,30 m e azimute 
plano 332°30’09” até o marco M-561, de coordenada N = 9.817.416,54m 
e E = 814.253,44m; 71,59 m e azimute plano 332°30’15” até o marco 
M-562, de coordenada N = 9.817.480,04m e E = 814.220,39m; 78,05 m 
e azimute plano 332°29’57” até o marco M-563, de coordenada N = 
9.817.549,27m e E = 814.184,35m; 306,92 m e azimute plano 332°29’54” 
até o marco M-564, de coordenada N = 9.817.821,51m e E = 814.042,62m; 
171,33 m e azimute plano 237°46’49” até o marco M-565, de coordenada 
N = 9.817.730,16m e E = 813.897,67m; 4,86 m e azimute plano 
237°46’56” até o marco M-566, de coordenada N = 9.817.727,57m e E = 
813.893,56m; 29,68 m e azimute plano 237°47’17” até o marco M-567, de 
coordenada N = 9.817.711,75m e E = 813.868,45m; 17,90 m e azimute 
plano 237°47’03” até o marco M-568, de coordenada N = 9.817.702,21m 
e E = 813.853,31m; 45,46 m e azimute plano 237°47’20” até o marco 
M-569, de coordenada N = 9.817.677,98m e E = 813.814,85m; 1,48 m e 
azimute plano 237°42’26” até o marco M-570, de coordenada N = 
9.817.677,19m e E = 813.813,60m; 8,05 m e azimute plano 237°47’27” 
até o marco M-571, de coordenada N = 9.817.672,90m e E = 813.806,79m; 
3,55 m e azimute plano 237°47’21” até o marco M-572, de coordenada N 
= 9.817.671,01m e E = 813.803,79m; 6,87 m e azimute plano 237°43’14” 
até o marco M-573, de coordenada N = 9.817.667,34m e E = 813.797,98m; 
2,62 m e azimute plano 237°45’48” até o marco M-574, de coordenada N 
= 9.817.665,94m e E = 813.795,76m; 1,81 m e azimute plano 237°53’37” 
até o marco M-575, de coordenada N = 9.817.664,98m e E = 813.794,23m; 
0,90 m e azimute plano 237°43’28” até o marco M-576, de coordenada N 
= 9.817.664,50m e E = 813.793,47m; 1,46 m e azimute plano 237°49’44” 
até o marco M-577, de coordenada N = 9.817.663,72m e E = 813.792,23m; 
0,28 m e azimute plano 237°59’41” até o marco M-578, de coordenada N 
= 9.817.663,57m e E = 813.791,99m; 0,12 m e azimute plano 239°02’10” 
até o marco M-579, de coordenada N = 9.817.663,51m e E = 813.791,89m; 
0,06 m e azimute plano 231°20’25” até o marco M-580, de coordenada N 
= 9.817.663,47m e E = 813.791,84m; deste, segue confrontando com a 
propriedade de lourenço fernandes farias (Matrícula: 96, livro: 2-B, fo-
lhas: 46), com a seguinte distância 0,07 m e azimute plano 270°00’00” até 
o marco M-581, de coordenada N = 9.817.663,47m e E = 813.791,77m; 
1,55 m e azimute plano 328°09’03” até o marco M-582, de coordenada N 
= 9.817.664,79m e E = 813.790,95m; 5,76 m e azimute plano 328°21’12” 
até o marco M-583, de coordenada N = 9.817.669,69m e E = 813.787,93m; 
42,13 m e azimute plano 328°15’09” até o marco M-584, de coordenada N 
= 9.817.705,52m e E = 813.765,76m; 63,56 m e azimute plano 328°16’04” 
até o marco M-585, de coordenada N = 9.817.759,58m e E = 813.732,33m; 
14,01 m e azimute plano 328°15’02” até o marco M-586, de coordenada N 
= 9.817.771,49m e E = 813.724,96m; 82,71 m e azimute plano 328°16’12” 
até o marco M-587, de coordenada N = 9.817.841,84m e E = 813.681,46m; 
81,69 m e azimute plano 328°15’55” até o marco M-588, de coordenada N 
= 9.817.911,32m e E = 813.638,49m; deste, segue pela faixa de domínio 
pela Margem direita (sentido Sudoeste-Nordeste) do ramal curuçambaba, 
com a seguinte distância 12,89 m e azimute plano 46°17’18” até o marco 
M-589, de coordenada N = 9.817.920,23m e E = 813.647,81m; 27,81 m 
e azimute plano 50°06’17” até o marco M-590, de coordenada N = 
9.817.938,07m e E = 813.669,15m; 15,42 m e azimute plano 56°41’28” 
até o marco M-591, de coordenada N = 9.817.946,54m e E = 813.682,04m; 
9,38 m e azimute plano 69°39’05” até o marco M-592, de coordenada N = 
9.817.949,80m e E = 813.690,83m; 7,48 m e azimute plano 90°00’00” até 
o marco M-593, de coordenada N = 9.817.949,80m e E = 813.698,31m; 
1,09 m e azimute plano 85°16’48” até o marco M-594, de coordenada N = 
9.817.949,89m e E = 813.699,40m; 15,33 m e azimute plano 81°01’46” 
até o marco M-595, de coordenada N = 9.817.952,28m e E = 813.714,54m; 
1,28 m e azimute plano 75°31’47” até o marco M-596, de coordenada N = 
9.817.952,60m e E = 813.715,78m; 0,61 m e azimute plano 67°40’17” até 
o marco M-597, de coordenada N = 9.817.952,83m e E = 813.716,34m; 
12,25 m e azimute plano 65°05’16” até o marco M-598, de coordenada N 
= 9.817.957,99m e E = 813.727,45m; 0,62 m e azimute plano 62°11’55” 
até o marco M-599, de coordenada N = 9.817.958,28m e E = 813.728,00m; 
0,89 m e azimute plano 56°29’20” até o marco M-600, de coordenada N = 
9.817.958,77m e E = 813.728,74m; 20,96 m e azimute plano 52°41’53” 
até o marco M-601, de coordenada N = 9.817.971,47m e E = 813.745,41m; 
0,26 m e azimute plano 52°41’46” até o marco M-602, de coordenada N = 
9.817.971,63m e E = 813.745,62m; 31,90 m e azimute plano 50°32’47” 
até o marco M-603, de coordenada N = 9.817.991,90m e E = 813.770,25m; 
1,09 m e azimute plano 45°44’39” até o marco M-604, de coordenada N = 
9.817.992,66m e E = 813.771,03m; 26,43 m e azimute plano 41°20’57” 
até o marco M-605, de coordenada N = 9.818.012,50m e E = 813.788,49m; 
0,17 m e azimute plano 40°14’11” até o marco M-606, de coordenada N = 
9.818.012,63m e E = 813.788,60m; 0,94 m e azimute plano 36°23’04” até 
o marco M-607, de coordenada N = 9.818.013,39m e E = 813.789,16m; 
3,05 m e azimute plano 32°07’30” até o marco M-608, de coordenada N = 
9.818.015,97m e E = 813.790,78m; 18,47 m e azimute plano 32°14’08” 
até o marco M-609, de coordenada N = 9.818.031,59m e E = 813.800,63m; 
22,27 m e azimute plano 33°24’17” até o marco M-610, de coordenada N 
= 9.818.050,18m e E = 813.812,89m; 0,17 m e azimute plano 32°44’07” 
até o marco M-611, de coordenada N = 9.818.050,32m e E = 813.812,98m; 
27,28 m e azimute plano 32°06’20” até o marco M-612, de coordenada N 
= 9.818.073,43m e E = 813.827,48m; 7,33 m e azimute plano 37°47’34” 
até o marco M-613, de coordenada N = 9.818.079,22m e E = 813.831,97m; 
21,45 m e azimute plano 37°48’17” até o marco M-614, de coordenada N 
= 9.818.096,17m e E = 813.845,12m; 25,17 m e azimute plano 37°56’56” 
até o marco M-615, de coordenada N = 9.818.116,02m e E = 813.860,60m; 
31,20 m e azimute plano 37°44’52” até o marco M-616, de coordenada N 
= 9.818.140,69m e E = 813.879,70m; 34,74 m e azimute plano 36°36’34” 
até o marco M-617, de coordenada N = 9.818.168,58m e E = 813.900,42m; 
21,99 m e azimute plano 35°24’38” até o marco M-618, de coordenada N 

= 9.818.186,50m e E = 813.913,16m; 0,67 m e azimute plano 32°44’07” 
até o marco M-619, de coordenada N = 9.818.187,06m e E = 813.913,52m; 
0,42 m e azimute plano 28°23’35” até o marco M-620, de coordenada N = 
9.818.187,43m e E = 813.913,72m; 23,08 m e azimute plano 26°33’54” 
até o marco M-621, de coordenada N = 9.818.208,07m e E = 813.924,04m; 
0,29 m e azimute plano 24°46’31” até o marco M-622, de coordenada N = 
9.818.208,33m e E = 813.924,16m; 21,32 m e azimute plano 24°11’50” 
até o marco M-623, de coordenada N = 9.818.227,78m e E = 813.932,90m; 
0,51 m e azimute plano 22°00’41” até o marco M-624, de coordenada N = 
9.818.228,25m e E = 813.933,09m; 0,23 m e azimute plano 17°39’00” até 
o marco M-625, de coordenada N = 9.818.228,47m e E = 813.933,16m; 
22,51 m e azimute plano 18°07’16” até o marco M-626, de coordenada N 
= 9.818.249,86m e E = 813.940,16m; 0,23 m e azimute plano 19°58’59” 
até o marco M-627, de coordenada N = 9.818.250,08m e E = 813.940,24m; 
23,10 m e azimute plano 21°48’05” até o marco M-628, de coordenada N 
= 9.818.271,53m e E = 813.948,82m; 22,00 m e azimute plano 24°46’17” 
até o marco M-629, de coordenada N = 9.818.291,51m e E = 813.958,04m; 
22,19 m e azimute plano 33°41’50” até o marco M-630, de coordenada N 
= 9.818.309,97m e E = 813.970,35m; 38,59 m e azimute plano 36°16’23” 
até o marco M-631, de coordenada N = 9.818.341,08m e E = 813.993,18m; 
30,47 m e azimute plano 38°47’31” até o marco M-632, de coordenada N 
= 9.818.364,83m e E = 814.012,27m; 20,24 m e azimute plano 45°43’14” 
até o marco M-633, de coordenada N = 9.818.378,96m e E = 814.026,76m; 
16,25 m e azimute plano 61°04’07” até o marco M-634, de coordenada N 
= 9.818.386,82m e E = 814.040,98m; 4,93 m e azimute plano 61°46’13” 
até o marco M-635, de coordenada N = 9.818.389,15m e E = 814.045,32m; 
13,50 m e azimute plano 61°48’10” até o marco M-636, de coordenada N 
= 9.818.395,53m e E = 814.057,22m; 0,22 m e azimute plano 59°55’53” 
até o marco M-637, de coordenada N = 9.818.395,64m e E = 814.057,41m; 
0,84 m e azimute plano 56°41’22” até o marco M-638, de coordenada N = 
9.818.396,10m e E = 814.058,11m; 15,87 m e azimute plano 53°08’40” 
até o marco M-639, de coordenada N = 9.818.405,62m e E = 814.070,81m; 
0,38 m e azimute plano 51°20’25” até o marco M-640, de coordenada N = 
9.818.405,86m e E = 814.071,11m; 0,46 m e azimute plano 47°38’33” até 
o marco M-641, de coordenada N = 9.818.406,17m e E = 814.071,45m; 
25,87 m e azimute plano 46°15’10” até o marco M-642, de coordenada N 
= 9.818.424,06m e E = 814.090,14m; 42,99 m e azimute plano 45°22’37” 
até o marco M-643, de coordenada N = 9.818.454,26m e E = 814.120,74m; 
0,33 m e azimute plano 43°46’52” até o marco M-644, de coordenada N = 
9.818.454,50m e E = 814.120,97m; 20,33 m e azimute plano 42°38’50” 
até o marco M-645, de coordenada N = 9.818.469,45m e E = 814.134,74m; 
28,72 m e azimute plano 45°33’01” até o marco M-646, de coordenada N 
= 9.818.489,56m e E = 814.155,24m; 22,16 m e azimute plano 45°43’52” 
até o marco M-647, de coordenada N = 9.818.505,03m e E = 814.171,11m; 
0,70 m e azimute plano 43°15’51” até o marco M-648, de coordenada N = 
9.818.505,54m e E = 814.171,59m; 0,71 m e azimute plano 36°23’04” até 
o marco M-649, de coordenada N = 9.818.506,11m e E = 814.172,01m; 
4,32 m e azimute plano 34°14’31” até o marco M-650, de coordenada N = 
9.818.509,68m e E = 814.174,44m; 19,68 m e azimute plano 34°13’52” 
até o marco M-651, de coordenada N = 9.818.525,95m e E = 814.185,51m; 
0,54 m e azimute plano 31°19’43” até o marco M-652, de coordenada N = 
9.818.526,41m e E = 814.185,79m; 33,81 m e azimute plano 29°34’59” 
até o marco M-653, de coordenada N = 9.818.555,81m e E = 814.202,48m; 
20,33 m e azimute plano 29°27’55” até o marco M-654, de coordenada N 
= 9.818.573,51m e E = 814.212,48m; 18,25 m e azimute plano 39°57’15” 
até o marco M-655, de coordenada N = 9.818.587,50m e E = 814.224,20m; 
25,22 m e azimute plano 44°22’25” até o marco M-656, de coordenada N 
= 9.818.605,53m e E = 814.241,84m; 18,48 m e azimute plano 45°00’00” 
até o marco M-657, de coordenada N = 9.818.618,60m e E = 814.254,91m; 
0,62 m e azimute plano 43°01’30” até o marco M-658, de coordenada N = 
9.818.619,05m e E = 814.255,33m; 0,49 m e azimute plano 37°34’07” até 
o marco M-659, de coordenada N = 9.818.619,44m e E = 814.255,63m; 
19,61 m e azimute plano 35°56’06” até o marco M-660, de coordenada N 
= 9.818.635,32m e E = 814.267,14m; 0,78 m e azimute plano 32°28’16” 
até o marco M-661, de coordenada N = 9.818.635,98m e E = 814.267,56m; 
24,41 m e azimute plano 29°03’49” até o marco M-662, de coordenada N 
= 9.818.657,32m e E = 814.279,42m; 21,42 m e azimute plano 31°40’46” 
até o marco M-663, de coordenada N = 9.818.675,55m e E = 814.290,67m; 
14,29 m e azimute plano 37°05’40” até o marco M-664, de coordenada N 
= 9.818.686,95m e E = 814.299,29m; 7,28 m e azimute plano 37°04’28” 
até o marco M-665, de coordenada N = 9.818.692,76m e E = 814.303,68m; 
17,87 m e azimute plano 44°58’38” até o marco M-666, de coordenada N 
= 9.818.705,40m e E = 814.316,31m; 18,73 m e azimute plano 56°56’16” 
até o marco M-667, de coordenada N = 9.818.715,62m e E = 814.332,01m; 
17,58 m e azimute plano 71°33’54” até o marco M-668, de coordenada N 
= 9.818.721,18m e E = 814.348,69m; 18,77 m e azimute plano 77°06’13” 
até o marco M-669, de coordenada N = 9.818.725,37m e E = 814.366,99m; 
19,50 m e azimute plano 84°17’22” até o marco M-670, de coordenada N 
= 9.818.727,31m e E = 814.386,39m; 0,53 m e azimute plano 81°15’14” 
até o marco M-671, de coordenada N = 9.818.727,39m e E = 814.386,91m; 
0,29 m e azimute plano 80°13’03” até o marco M-672, de coordenada N = 
9.818.727,44m e E = 814.387,20m; 16,66 m e azimute plano 77°37’27” 
até o marco M-673, de coordenada N = 9.818.731,01m e E = 814.403,47m; 
0,93 m e azimute plano 73°42’54” até o marco M-674, de coordenada N = 
9.818.731,27m e E = 814.404,36m; 0,17 m e azimute plano 69°26’38” até 
o marco M-675, de coordenada N = 9.818.731,33m e E = 814.404,52m; 
19,60 m e azimute plano 68°36’21” até o marco M-676, de coordenada N 
= 9.818.738,48m e E = 814.422,77m; 1,07 m e azimute plano 64°37’42” 
até o marco M-677, de coordenada N = 9.818.738,94m e E = 814.423,74m; 
12,34 m e azimute plano 59°44’13” até o marco M-678, de coordenada N 
= 9.818.745,16m e E = 814.434,40m; 4,21 m e azimute plano 59°46’58” 
até o marco M-679, de coordenada N = 9.818.747,28m e E = 814.438,04m; 
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1,16 m e azimute plano 54°48’22” até o marco M-680, de coordenada N = 
9.818.747,95m e E = 814.438,99m; 15,51 m e azimute plano 50°12’14” 
até o marco M-681, de coordenada N = 9.818.757,88m e E = 814.450,91m; 
1,23 m e azimute plano 45°00’00” até o marco M-682, de coordenada N = 
9.818.758,75m e E = 814.451,78m; 1,16 m e azimute plano 35°11’38” até 
o marco M-683, de coordenada N = 9.818.759,70m e E = 814.452,45m; 
14,45 m e azimute plano 30°31’19” até o marco M-684, de coordenada N 
= 9.818.772,15m e E = 814.459,79m; 3,54 m e azimute plano 30°32’51” 
até o marco M-685, de coordenada N = 9.818.775,20m e E = 814.461,59m; 
1,26 m e azimute plano 24°56’03” até o marco M-686, de coordenada N = 
9.818.776,34m e E = 814.462,12m; 0,28 m e azimute plano 19°05’37” até 
o marco M-687, de coordenada N = 9.818.776,60m e E = 814.462,21m; 
20,83 m e azimute plano 17°44’52” até o marco M-688, de coordenada N 
= 9.818.796,44m e E = 814.468,56m; 0,95 m e azimute plano 14°02’10” 
até o marco M-689, de coordenada N = 9.818.797,36m e E = 814.468,79m; 
0,17 m e azimute plano 10°00’29” até o marco M-690, de coordenada N = 
9.818.797,53m e E = 814.468,82m; 22,54 m e azimute plano 8°31’19” até 
o marco M-691, de coordenada N = 9.818.819,82m e E = 814.472,16m; 
15,68 m e azimute plano 33°20’44” até o marco M-692, de coordenada N 
= 9.818.832,92m e E = 814.480,78m; 15,35 m e azimute plano 46°54’01” 
até o marco M-693, de coordenada N = 9.818.843,41m e E = 814.491,99m; 
16,57 m e azimute plano 57°43’11” até o marco M-694, de coordenada N 
= 9.818.852,26m e E = 814.506,00m; 30,12 m e azimute plano 67°40’33” 
até o marco M-695, de coordenada N = 9.818.863,70m e E = 814.533,86m; 
10,04 m e azimute plano 67°42’02” até o marco M-696, de coordenada N 
= 9.818.867,51m e E = 814.543,15m; 7,61 m e azimute plano 67°20’43” 
até o marco M-697, de coordenada N = 9.818.870,44m e E = 814.550,17m; 
41,62 m e azimute plano 67°20’50” até o marco M-698, de coordenada N 
= 9.818.886,47m e E = 814.588,58m; 48,59 m e azimute plano 71°33’41” 
até o marco M-699, de coordenada N = 9.818.901,84m e E = 814.634,68m; 
38,91 m e azimute plano 73°01’22” até o marco M-700, de coordenada N 
= 9.818.913,20m e E = 814.671,89m; 20,13 m e azimute plano 79°59’08” 
até o marco M-701, de coordenada N = 9.818.916,70m e E = 814.691,71m; 
1,22 m e azimute plano 75°16’49” até o marco M-702, de coordenada N = 
9.818.917,01m e E = 814.692,89m; 18,58 m e azimute plano 70°00’51” 
até o marco M-703, de coordenada N = 9.818.923,36m e E = 814.710,35m; 
1,23 m e azimute plano 64°53’54” até o marco M-704, de coordenada N = 
9.818.923,88m e E = 814.711,46m; 0,49 m e azimute plano 57°37’10” até 
o marco M-705, de coordenada N = 9.818.924,14m e E = 814.711,87m; 
20,21 m e azimute plano 56°00’40” até o marco M-706, de coordenada N 
= 9.818.935,44m e E = 814.728,63m; 20,43 m e azimute plano 62°00’18” 
até o marco M-707, de coordenada N = 9.818.945,03m e E = 814.746,67m; 
16,81 m e azimute plano 67°28’38” até o marco M-708, de coordenada N 
= 9.818.951,47m e E = 814.762,20m; 19,09 m e azimute plano 75°07’36” 
até o marco M-709, de coordenada N = 9.818.956,37m e E = 814.780,65m; 
15,40 m e azimute plano 84°17’49” até o marco M-710, de coordenada N 
= 9.818.957,90m e E = 814.795,97m; 19,41 m e azimute plano 84°10’29” 
até o marco M-711, de coordenada N = 9.818.959,87m e E = 814.815,28m; 
19,74 m e azimute plano 86°34’20” até o marco M-712, de coordenada N 
= 9.818.961,05m e E = 814.834,98m; 0,42 m e azimute plano 84°33’35” 
até o marco M-713, de coordenada N = 9.818.961,09m e E = 814.835,40m; 
13,20 m e azimute plano 83°04’47” até o marco M-714, de coordenada N 
= 9.818.962,68m e E = 814.848,50m; 0,37 m e azimute plano 82°18’14” 
até o marco M-715, de coordenada N = 9.818.962,73m e E = 814.848,87m; 
0,20 m e azimute plano 78°41’24” até o marco M-716, de coordenada N = 
9.818.962,77m e E = 814.849,07m; 13,67 m e azimute plano 78°21’11” 
até o marco M-717, de coordenada N = 9.818.965,53m e E = 814.862,46m; 
18,43 m e azimute plano 80°09’34” até o marco M-718, de coordenada N 
= 9.818.968,68m e E = 814.880,62m; 1,13 m e azimute plano 75°06’05” 
até o marco M-719, de coordenada N = 9.818.968,97m e E = 814.881,71m; 
19,38 m e azimute plano 70°48’27” até o marco M-720, de coordenada N 
= 9.818.975,34m e E = 814.900,01m; 1,27 m e azimute plano 65°15’23” 
até o marco M-721, de coordenada N = 9.818.975,87m e E = 814.901,16m; 
23,82 m e azimute plano 60°02’04” até o marco M-722, de coordenada N 
= 9.818.987,77m e E = 814.921,80m; 0,20 m e azimute plano 59°32’04” 
até o marco M-723, de coordenada N = 9.818.987,87m e E = 814.921,97m; 
36,15 m e azimute plano 58°22’52” até o marco M-724, de coordenada N 
= 9.819.006,82m e E = 814.952,75m; 29,47 m e azimute plano 61°44’53” 
até o marco M-725, de coordenada N = 9.819.020,77m e E = 814.978,71m; 
19,02 m e azimute plano 70°07’02” até o marco M-726, de coordenada N 
= 9.819.027,24m e E = 814.996,60m; 15,99 m e azimute plano 74°59’24” 
até o marco M-727, de coordenada N = 9.819.031,38m e E = 815.012,04m; 
22,98 m e azimute plano 84°12’18” até o marco M-728, de coordenada N 
= 9.819.033,70m e E = 815.034,90m; 0,51 m e azimute plano 82°11’05” 
até o marco M-729, de coordenada N = 9.819.033,77m e E = 815.035,41m; 
0,46 m e azimute plano 77°28’16” até o marco M-730, de coordenada N = 
9.819.033,87m e E = 815.035,86m; 22,97 m e azimute plano 76°11’59” 
até o marco M-731, de coordenada N = 9.819.039,35m e E = 815.058,17m; 
23,48 m e azimute plano 81°28’35” até o marco M-732, de coordenada N 
= 9.819.042,83m e E = 815.081,39m; 16,12 m e azimute plano 85°54’34” 
até o marco M-733, de coordenada N = 9.819.043,98m e E = 815.097,47m; 
18,80 m e azimute plano 91°11’18” até o marco M-734, de coordenada N 
= 9.819.043,59m e E = 815.116,27m; 0,27 m e azimute plano 90°00’00” 
até o marco M-735, de coordenada N = 9.819.043,59m e E = 815.116,54m; 
14,30 m e azimute plano 88°23’48” até o marco M-736, de coordenada N 
= 9.819.043,99m e E = 815.130,83m; 1,08 m e azimute plano 84°07’49” 
até o marco M-737, de coordenada N = 9.819.044,10m e E = 815.131,90m; 
23,10 m e azimute plano 79°04’10” até o marco M-738, de coordenada N 
= 9.819.048,48m e E = 815.154,58m; 0,57 m e azimute plano 76°55’50” 
até o marco M-739, de coordenada N = 9.819.048,61m e E = 815.155,14m; 
33,81 m e azimute plano 74°19’54” até o marco M-740, de coordenada N 
= 9.819.057,74m e E = 815.187,69m; 0,52 m e azimute plano 72°15’19” 

até o marco M-741, de coordenada N = 9.819.057,90m e E = 815.188,19m; 
0,31 m e azimute plano 67°31’14” até o marco M-742, de coordenada N = 
9.819.058,02m e E = 815.188,48m; 32,91 m e azimute plano 67°25’57” 
até o marco M-743, de coordenada N = 9.819.070,65m e E = 815.218,87m; 
31,85 m e azimute plano 70°26’39” até o marco M-744, de coordenada N 
= 9.819.081,31m e E = 815.248,88m; 21,07 m e azimute plano 70°09’48” 
até o marco M-745, de coordenada N = 9.819.088,46m e E = 815.268,70m; 
30,41 m e azimute plano 70°10’58” até o marco M-746, de coordenada N 
= 9.819.098,77m e E = 815.297,31m; 38,59 m e azimute plano 70°15’51” 
até o marco M-747, de coordenada N = 9.819.111,80m e E = 815.333,63m; 
34,27 m e azimute plano 73°25’15” até o marco M-748, de coordenada N 
= 9.819.121,58m e E = 815.366,48m; 31,74 m e azimute plano 78°33’07” 
até o marco M-749, de coordenada N = 9.819.127,88m e E = 815.397,59m; 
14,04 m e azimute plano 77°34’39” até o marco M-750, de coordenada N 
= 9.819.130,90m e E = 815.411,30m; 14,00 m e azimute plano 346°37’08” 
até o marco M-751, de coordenada N = 9.819.144,52m e E = 815.408,06m; 
121,31 m e azimute plano 346°35’50” até o marco P-479, de coordenada 
N = 9.819.262,53m e E = 815.379,94m; 293,48 m e azimute plano 
60°49’24” até o marco P-480, de coordenada N = 9.819.405,60m e E = 
815.636,18m; deste, segue pela Margem direita do igarapé traquateua, 
com a seguinte distância 4.625,92m até o marco P-001, ponto inicial da 
descrição deste perímetro.
todas as coordenadas aqui descritas encontram-se representadas no Sis-
tema U t M, referenciadas ao Meridiano central nº 51°00’, fuso -22, tendo 
como datum o SirGaS2000. todos os azimutes e distâncias, área e perí-
metro foram calculados no plano de projeção U t M.
II – RESSALVAR que da poligonal acima descrita ficam excluídas áreas 
incidentes anteriormente matriculadas no cartório de registro de imóveis.
iii – Esta Portaria torna sem efeito a Portaria nº 1.334, de 09 de setembro 
de 2021, publicada no Diário Oficial do Estado, Edição nº 34.694, de 10 de 
setembro de 2021.
iv – dEtErMiNar à diretoria de Gestão e desenvolvimento agrário e fun-
diário-dEaf a adoção das medidas subsequentes com vistas a averbação 
da Retificação na Matricula nº 575, Livro: 2-D, Folha: 128, junto ao Cartó-
rio de registro de imóveis da comarca de Bujaru.
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente

Protocolo: 784346
Portaria N° 775 de 12 de aBriL de 2022

o Presidente do instituto de terras do Pará – itErPa, no uso das atribui-
ções que lhe confere o artigo 5º, alíneas “g” e “k” da lei Estadual n. 4.584, 
de 08 de outubro de 1975, e
coNSidEraNdo que o decreto – lei n. 2.375, de 24 de novembro de 
1987, atribui expressamente aos Estados-membros a faculdade de promo-
ver a arrecadação de terras públicas devolutas de seu domínio, observan-
do, no que couberem, as disposições do art. 28 da lei n. 6.383, de 07 de 
dezembro de 1976;
coNSidEraNdo que o instituto de terras do Pará – itErPa é o Órgão 
executor da política fundiária do Estado do Pará em tudo quanto se referir 
às suas terras devolutas, a teor do art. 2º da lei n. 4.584/75, cabendo-
lhe, assim, dentre outras atribuições, a de extremar o patrimônio público 
do particular;
coNSidEraNdo que o itErPa, através da Portaria nº 034, de 19 de ja-
neiro de 2015, publicada no Diário Oficial do Estado nº 32.811, de 20 de 
janeiro de 2015, arrecadou a área de terras denominada GlEBa SaNta 
Maria, localizada no Município de Bujaru, com área de 5.748,5247 ha, 
a qual foi matriculada no cartório de registro de imóveis da comarca de 
Bujaru sob o nº 573, livro: 2-d, folha: 126;
coNSidEraNdo os ajustes técnicos feitos no perímetro da GlEBa SaNta 
MARIA, a fim de adequar a Acidentes Geográficos, bem como atender a 
regularização fundiária de áreas parcialmente inseridas na referida Gleba;
coNSidEraNdo, os termos da instrução Normativa 002/2009, do itErPa, 
no que se refere à arrecadação de área, com ressalva a possíveis retifica-
ções de área e averbações posteriores;
coNSidEraNdo por último, tudo o que consta do Processo administrativo 
autuado no itErPa sob o nº 2014/360044.
rESolvE:
i – rEtificar o perímetro da Gleba Santa Maria, localizada no Município 
de Bujaru, de uma área de 5.748,5247 ha, para uma área de 6.930,7511 
ha (seis mil, novecentos e trinta hectares, quarenta e setenta e cinco ares 
e onze centiares) com limites, confrontações e demais especificações téc-
nicas constantes no Memorial descritivo elaborado pelo itErPa, nos se-
guintes termos: Partindo do marco M-001, de coordenada N = 
9.831.231,57m e E = 812.563,82m; deste, segue pela Margem Esquerda 
do rio Guamá, com a seguinte distância 9.067,73 m até o marco M-002, 
de coordenada N = 9.827.845,73m e E = 820.156,37m; deste, segue con-
frontando com o limite da fazenda Mocajuba – PEaS Mocajuba, com a 
seguinte distância 9,84 m e azimute plano 175°06’03” até o marco M-003, 
de coordenada N = 9.827.835,93m e E = 820.157,21m; 8,68 m e azimute 
plano 171°39’19” até o marco M-004, de coordenada N = 9.827.827,34m 
e E = 820.158,47m; 277,19 m e azimute plano 171°41’48” até o marco 
M-005, de coordenada N = 9.827.553,06m e E = 820.198,50m; 12,61 m 
e azimute plano 171°00’56” até o marco M-006, de coordenada N = 
9.827.540,60m e E = 820.200,47m; 22,17 m e azimute plano 171°40’34” 
até o marco M-007, de coordenada N = 9.827.518,66m e E = 820.203,68m; 
111,07 m e azimute plano 171°39’56” até o marco M-008, de coordenada 
N = 9.827.408,76m e E = 820.219,78m; 7,57 m e azimute plano 
171°29’44” até o marco M-009, de coordenada N = 9.827.401,27m e E = 
820.220,90m; 198,70 m e azimute plano 171°30’31” até o marco M-010, 
de coordenada N = 9.827.204,75m e E = 820.250,24m; 31,97 m e azimu-
te plano 171°59’57” até o marco M-011, de coordenada N = 9.827.173,09m 
e E = 820.254,69m; 77,35 m e azimute plano 171°59’48” até o marco 
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M-012, de coordenada N = 9.827.096,49m e E = 820.265,46m; 62,73 m 
e azimute plano 170°51’49” até o marco M-013, de coordenada N = 
9.827.034,56m e E = 820.275,42m; 148,69 m e azimute plano 170°52’04” 
até o marco M-014, de coordenada N = 9.826.887,75m e E = 820.299,02m; 
64,05 m e azimute plano 170°51’51” até o marco M-015, de coordenada N 
= 9.826.824,51m e E = 820.309,19m; 84,29 m e azimute plano 172°53’06” 
até o marco M-016, de coordenada N = 9.826.740,87m e E = 820.319,63m; 
104,34 m e azimute plano 172°53’14” até o marco M-017, de coordenada 
N = 9.826.637,33m e E = 820.332,55m; 58,02 m e azimute plano 
172°01’30” até o marco M-018, de coordenada N = 9.826.579,87m e E = 
820.340,60m; 162,84 m e azimute plano 172°01’07” até o marco M-019, 
de coordenada N = 9.826.418,61m e E = 820.363,21m; 133,47 m e 
azimute plano 172°01’11” até o marco M-020, de coordenada N = 
9.826.286,43m e E = 820.381,74m; 94,60 m e azimute plano 170°56’17” 
até o marco M-021, de coordenada N = 9.826.193,01m e E = 820.396,64m; 
297,17 m e azimute plano 170°56’07” até o marco M-022, de coordenada 
N = 9.825.899,55m e E = 820.443,46m; deste, segue confrontando com o 
limite da propriedade de rodrigo Neves do Nascimento, com a seguinte 
distância 76,69 m e azimute plano 260°02’38” até o marco M-023, de co-
ordenada N = 9.825.886,29m e E = 820.367,92m; 1.714,44 m e azimute 
plano 260°02’40” até o marco M-024, de coordenada N = 9.825.589,89m 
e E = 818.679,30m; 28,87 m e azimute plano 257°44’25” até o marco 
P-591, de coordenada N = 9.825.583,76m e E = 818.651,09m; deste, 
segue pela Margem Esquerda do igarapé Guajará-açu, com a seguinte 
distância 3.531,94 m até o marco M-025, de coordenada N = 9.823.348,82m 
e E = 817.933,24m; deste, segue confrontando com o limite da Gleba 
igarapezinho, com a seguinte distância 23,06 m e azimute plano 264°16’37” 
até o marco M-026, de coordenada N = 9.823.346,52m e E = 817.910,29m; 
459,71 m e azimute plano 260°19’34” até o marco M-027, de coordenada 
N = 9.823.269,27m e E = 817.457,12m; 9,72 m e azimute plano 
248°07’58” até o marco M-028, de coordenada N = 9.823.265,65m e E = 
817.448,10m; 461,73 m e azimute plano 248°07’12” até o marco M-029, 
de coordenada N = 9.823.093,58m e E = 817.019,63m; 124,35 m e 
azimute plano 262°44’31” até o marco M-030, de coordenada N = 
9.823.077,87m e E = 816.896,28m; 17,07 m e azimute plano 262°43’45” 
até o marco M-031, de coordenada N = 9.823.075,71m e E = 816.879,35m; 
280,26 m e azimute plano 262°44’22” até o marco M-032, de coordenada 
N = 9.823.040,29m e E = 816.601,34m; 152,69 m e azimute plano 
262°44’32” até o marco M-033, de coordenada N = 9.823.021,00m e E = 
816.449,87m; 142,08 m e azimute plano 175°55’39” até o marco M-034, 
de coordenada N = 9.822.879,28m e E = 816.459,96m; 73,14 m e azimu-
te plano 175°55’22” até o marco M-035, de coordenada N = 9.822.806,33m 
e E = 816.465,16m; 6,82 m e azimute plano 175°57’44” até o marco 
M-036, de coordenada N = 9.822.799,53m e E = 816.465,64m; 26,63 m 
e azimute plano 175°54’30” até o marco M-037, de coordenada N = 
9.822.772,97m e E = 816.467,54m; deste, segue pela faixa de domínio 
pela Margem direita (sentido leste/oeste) do ramal transcuruçambaba, 
com a seguinte distância: 11,59 m e azimute plano 233°27’23” até o mar-
co M-038, de coordenada N = 9.822.766,07m e E = 816.458,23m; 20,81 
m e azimute plano 242°11’29” até o marco M-039, de coordenada N = 
9.822.756,36m e E = 816.439,82m; 19,75 m e azimute plano 249°05’15” 
até o marco M-040, de coordenada N = 9.822.749,31m e E = 816.421,37m; 
0,63 m e azimute plano 246°40’56” até o marco M-041, de coordenada N 
= 9.822.749,06m e E = 816.420,79m; 23,57 m e azimute plano 243°54’08” 
até o marco M-042, de coordenada N = 9.822.738,69m e E = 816.399,62m; 
0,30 m e azimute plano 241°41’57” até o marco M-043, de coordenada N 
= 9.822.738,55m e E = 816.399,36m; 21,98 m e azimute plano 241°29’14” 
até o marco M-044, de coordenada N = 9.822.728,06m e E = 816.380,05m; 
3,21 m e azimute plano 244°33’07” até o marco M-045, de coordenada N 
= 9.822.726,68m e E = 816.377,15m; 20,67 m e azimute plano 244°31’33” 
até o marco M-046, de coordenada N = 9.822.717,79m e E = 816.358,49m; 
20,38 m e azimute plano 253°31’18” até o marco M-047, de coordenada N 
= 9.822.712,01m e E = 816.338,95m; 21,04 m e azimute plano 265°03’52” 
até o marco M-048, de coordenada N = 9.822.710,20m e E = 816.317,99m; 
16,35 m e azimute plano 270°46’15” até o marco M-049, de coordenada N 
= 9.822.710,42m e E = 816.301,64m; 13,98 m e azimute plano 270°49’11” 
até o marco M-050, de coordenada N = 9.822.710,62m e E = 816.287,66m; 
29,57 m e azimute plano 270°54’38” até o marco M-051, de coordenada N 
= 9.822.711,09m e E = 816.258,09m; 23,28 m e azimute plano 270°54’38” 
até o marco M-052, de coordenada N = 9.822.711,46m e E = 816.234,81m; 
32,56 m e azimute plano 271°51’57” até o marco M-053, de coordenada N 
= 9.822.712,52m e E = 816.202,27m; 0,23 m e azimute plano 270°00’00” 
até o marco M-054, de coordenada N = 9.822.712,52m e E = 816.202,04m; 
0,42 m e azimute plano 268°38’10” até o marco M-055, de coordenada N 
= 9.822.712,51m e E = 816.201,62m; 35,19 m e azimute plano 266°32’48” 
até o marco M-056, de coordenada N = 9.822.710,39m e E = 816.166,49m; 
0,39 m e azimute plano 265°36’05” até o marco M-057, de coordenada N 
= 9.822.710,36m e E = 816.166,10m; 36,86 m e azimute plano 263°23’44” 
até o marco M-058, de coordenada N = 9.822.706,12m e E = 816.129,48m; 
0,37 m e azimute plano 262°18’14” até o marco M-059, de coordenada N 
= 9.822.706,07m e E = 816.129,11m; 34,76 m e azimute plano 260°17’38” 
até o marco M-060, de coordenada N = 9.822.700,21m e E = 816.094,85m; 
6,71 m e azimute plano 260°17’56” até o marco M-061, de coordenada N 
= 9.822.699,08m e E = 816.088,24m; 0,13 m e azimute plano 261°15’14” 
até o marco M-062, de coordenada N = 9.822.699,06m e E = 816.088,11m; 
31,26 m e azimute plano 259°03’50” até o marco M-063, de coordenada N 
= 9.822.693,13m e E = 816.057,42m; deste, segue confrontando com o 
limite da Gleba igarapezinho, com a seguinte distância: 8,97 m e azimute 
plano 300°59’48” até o marco M-064, de coordenada N = 9.822.697,75m 
e E = 816.049,73m; 103,26 m e azimute plano 301°00’58” até o marco 
M-065, de coordenada N = 9.822.750,96m e E = 815.961,23m; 61,14 m 
e azimute plano 301°00’43” até o marco M-066, de coordenada N = 

9.822.782,46m e E = 815.908,83m; 124,56 m e azimute plano 301°00’54” 
até o marco M-067, de coordenada N = 9.822.846,64m e E = 815.802,08m; 
40,60 m e azimute plano 301°01’10” até o marco M-068, de coordenada N 
= 9.822.867,56m e E = 815.767,29m; 30,44 m e azimute plano 204°48’19” 
até o marco M-069, de coordenada N = 9.822.839,93m e E = 815.754,52m; 
60,52 m e azimute plano 204°47’42” até o marco M-070, de coordenada N 
= 9.822.784,99m e E = 815.729,14m; 82,85 m e azimute plano 204°47’56” 
até o marco M-071, de coordenada N = 9.822.709,78m e E = 815.694,39m; 
146,35 m e azimute plano 204°47’47” até o marco M-072, de coordenada 
N = 9.822.576,92m e E = 815.633,01m; 29,61 m e azimute plano 
204°47’58” até o marco M-073, de coordenada N = 9.822.550,04m e E = 
815.620,59m; 32,05 m e azimute plano 204°47’24” até o marco M-074, de 
coordenada N = 9.822.520,94m e E = 815.607,15m; 65,90 m e azimute 
plano 204°47’58” até o marco M-075, de coordenada N = 9.822.461,12m 
e E = 815.579,51m; 32,78 m e azimute plano 183°14’06” até o marco 
M-076, de coordenada N = 9.822.428,39m e E = 815.577,66m; 35,09 m 
e azimute plano 183°14’06” até o marco M-077, de coordenada N = 
9.822.393,36m e E = 815.575,68m; 22,22 m e azimute plano 183°15’05” 
até o marco M-078, de coordenada N = 9.822.371,18m e E = 815.574,42m; 
27,48 m e azimute plano 183°13’59” até o marco M-079, de coordenada N 
= 9.822.343,74m e E = 815.572,87m; deste, segue pela faixa de domínio 
pela Margem direita (sentido leste/oeste) do ramal transcuruçambaba, 
com a seguinte distância 13,97 m e azimute plano 265°48’44” até o marco 
M-080, de coordenada N = 9.822.342,72m e E = 815.558,94m; 32,85 m 
e azimute plano 266°19’01” até o marco M-081, de coordenada N = 
9.822.340,61m e E = 815.526,16m; 0,30 m e azimute plano 264°17’22” 
até o marco M-082, de coordenada N = 9.822.340,58m e E = 815.525,86m; 
21,51 m e azimute plano 263°46’50” até o marco M-083, de coordenada N 
= 9.822.338,25m e E = 815.504,48m; 0,46 m e azimute plano 262°34’07” 
até o marco M-084, de coordenada N = 9.822.338,19m e E = 815.504,02m; 
0,58 m e azimute plano 257°09’08” até o marco M-085, de coordenada N 
= 9.822.338,06m e E = 815.503,45m; 19,72 m e azimute plano 255°13’26” 
até o marco M-086, de coordenada N = 9.822.333,03m e E = 815.484,38m; 
27,24 m e azimute plano 258°26’18” até o marco M-087, de coordenada N 
= 9.822.327,57m e E = 815.457,69m; 0,36 m e azimute plano 257°07’30” 
até o marco M-088, de coordenada N = 9.822.327,49m e E = 815.457,34m; 
10,15 m e azimute plano 255°30’43” até o marco M-089, de coordenada N 
= 9.822.324,95m e E = 815.447,51m; 12,94 m e azimute plano 255°27’33” 
até o marco M-090, de coordenada N = 9.822.321,70m e E = 815.434,98m; 
2,26 m e azimute plano 255°39’23” até o marco M-091, de coordenada N 
= 9.822.321,14m e E = 815.432,79m; 0,25 m e azimute plano 253°44’23” 
até o marco M-092, de coordenada N = 9.822.321,07m e E = 815.432,55m; 
14,13 m e azimute plano 253°28’32” até o marco M-093, de coordenada N 
= 9.822.317,05m e E = 815.419,00m; 0,42 m e azimute plano 251°59’45” 
até o marco M-094, de coordenada N = 9.822.316,92m e E = 815.418,60m; 
1,12 m e azimute plano 245°15’38” até o marco M-095, de coordenada N 
= 9.822.316,45m e E = 815.417,58m; 7,92 m e azimute plano 240°50’49” 
até o marco M-096, de coordenada N = 9.822.312,59m e E = 815.410,66m; 
15,42 m e azimute plano 246°05’39” até o marco M-097, de coordenada N 
= 9.822.306,34m e E = 815.396,56m; 25,33 m e azimute plano 253°36’15” 
até o marco M-098, de coordenada N = 9.822.299,19m e E = 815.372,26m; 
10,00 m e azimute plano 261°08’26” até o marco M-099, de coordenada N 
= 9.822.297,65m e E = 815.362,38m; deste, segue confrontando com o 
limite da Gleba igarapezinho, com a seguinte distância 235,25 m e azimu-
te plano 356°41’27” até o marco M-100, de coordenada N = 9.822.532,51m 
e E = 815.348,80m; 27,19 m e azimute plano 356°42’41” até o marco 
M-101, de coordenada N = 9.822.559,66m e E = 815.347,24m; 95,31 m 
e azimute plano 356°41’30” até o marco M-102, de coordenada N = 
9.822.654,81m e E = 815.341,74m; 119,27 m e azimute plano 356°41’35” 
até o marco M-103, de coordenada N = 9.822.773,88m e E = 815.334,86m; 
20,86 m e azimute plano 356°40’26” até o marco M-104, de coordenada N 
= 9.822.794,70m e E = 815.333,65m; 66,49 m e azimute plano 356°41’52” 
até o marco M-105, de coordenada N = 9.822.861,08m e E = 815.329,82m; 
5,49 m e azimute plano 285°19’42” até o marco M-106, de coordenada N 
= 9.822.862,53m e E = 815.324,53m; 219,46 m e azimute plano 
285°17’31” até o marco M-107, de coordenada N = 9.822.920,41m e E = 
815.112,84m; 21,36 m e azimute plano 285°17’09” até o marco M-108, de 
coordenada N = 9.822.926,04m e E = 815.092,24m; 72,50 m e azimute 
plano 285°27’17” até o marco M-109, de coordenada N = 9.822.945,36m 
e E = 815.022,36m; 74,87 m e azimute plano 285°26’42” até o marco 
M-110, de coordenada N = 9.822.965,30m e E = 814.950,19m; 58,57 m 
e azimute plano 289°02’28” até o marco M-111, de coordenada N = 
9.822.984,41m e E = 814.894,82m; 99,11 m e azimute plano 289°02’44” 
até o marco M-112, de coordenada N = 9.823.016,75m e E = 814.801,14m; 
90,49 m e azimute plano 318°19’26” até o marco M-113, de coordenada N 
= 9.823.084,34m e E = 814.740,97m; 34,42 m e azimute plano 318°19’15” 
até o marco M-114, de coordenada N = 9.823.110,05m e E = 814.718,08m; 
128,61 m e azimute plano 318°19’19” até o marco M-115, de coordenada 
N = 9.823.206,11m e E = 814.632,56m; 33,75 m e azimute plano 
307°54’44” até o marco M-116, de coordenada N = 9.823.226,85m e E = 
814.605,93m; 33,93 m e azimute plano 307°54’01” até o marco M-117, de 
coordenada N = 9.823.247,69m e E = 814.579,16m; 31,55 m e azimute 
plano 228°39’43” até o marco M-118, de coordenada N = 9.823.226,85m 
e E = 814.555,47m; 39,96 m e azimute plano 228°40’21” até o marco 
M-119, de coordenada N = 9.823.200,46m e E = 814.525,46m; 18,01 m 
e azimute plano 228°38’47” até o marco M-120, de coordenada N = 
9.823.188,56m e E = 814.511,94m; 114,48 m e azimute plano 228°40’20” 
até o marco M-121, de coordenada N = 9.823.112,96m e E = 814.425,97m; 
deste, segue pela faixa de domínio pela Margem direita (sentido Sudeste/ 
Noroeste) do ramal transcuruçambaba, com a seguinte distância 5,30 m e 
azimute plano 265°53’29” até o marco M-122, de coordenada N = 
9.823.112,58m e E = 814.420,68m; 32,25 m e azimute plano 265°48’11” 
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até o marco M-123, de coordenada N = 9.823.110,22m e E = 814.388,52m; 
11,95 m e azimute plano 272°15’15” até o marco M-124, de coordenada N 
= 9.823.110,69m e E = 814.376,58m; 8,19 m e azimute plano 292°09’07” 
até o marco M-125, de coordenada N = 9.823.113,78m e E = 814.368,99m; 
6,36 m e azimute plano 295°38’16” até o marco M-126, de coordenada N 
= 9.823.116,53m e E = 814.363,26m; 11,47 m e azimute plano 336°28’25” 
até o marco M-127, de coordenada N = 9.823.127,05m e E = 814.358,68m; 
0,48 m e azimute plano 333°58’13” até o marco M-128, de coordenada N 
= 9.823.127,48m e E = 814.358,47m; 27,95 m e azimute plano 332°31’06” 
até o marco M-129, de coordenada N = 9.823.152,28m e E = 814.345,57m; 
0,31 m e azimute plano 330°56’43” até o marco M-130, de coordenada N 
= 9.823.152,55m e E = 814.345,42m; 1,12 m e azimute plano 325°35’50” 
até o marco M-131, de coordenada N = 9.823.153,47m e E = 814.344,79m; 
29,91 m e azimute plano 320°50’05” até o marco M-132, de coordenada N 
= 9.823.176,66m e E = 814.325,90m; 1,27 m e azimute plano 315°38’12” 
até o marco M-133, de coordenada N = 9.823.177,57m e E = 814.325,01m; 
0,21 m e azimute plano 309°05’38” até o marco M-134, de coordenada N 
= 9.823.177,70m e E = 814.324,85m; 17,34 m e azimute plano 308°19’27” 
até o marco M-135, de coordenada N = 9.823.188,45m e E = 814.311,25m; 
24,95 m e azimute plano 321°12’53” até o marco M-136, de coordenada N 
= 9.823.207,90m e E = 814.295,62m; 14,29 m e azimute plano 323°23’41” 
até o marco M-137, de coordenada N = 9.823.219,37m e E = 814.287,10m; 
0,31 m e azimute plano 322°45’55” até o marco M-138, de coordenada N 
= 9.823.219,62m e E = 814.286,91m; 16,28 m e azimute plano 320°47’06” 
até o marco M-139, de coordenada N = 9.823.232,23m e E = 814.276,62m; 
1,27 m e azimute plano 315°19’12” até o marco M-140, de coordenada N 
= 9.823.233,13m e E = 814.275,73m; 0,19 m e azimute plano 308°39’35” 
até o marco M-141, de coordenada N = 9.823.233,25m e E = 814.275,58m; 
14,36 m e azimute plano 308°28’00” até o marco M-142, de coordenada N 
= 9.823.242,18m e E = 814.264,34m; 0,67 m e azimute plano 305°20’24” 
até o marco M-143, de coordenada N = 9.823.242,57m e E = 814.263,79m; 
0,33 m e azimute plano 302°44’07” até o marco M-144, de coordenada N 
= 9.823.242,75m e E = 814.263,51m; 7,76 m e azimute plano 302°57’10” 
até o marco M-145, de coordenada N = 9.823.246,97m e E = 814.257,00m; 
5,31 m e azimute plano 302°51’07” até o marco M-146, de coordenada N 
= 9.823.249,85m e E = 814.252,54m; 0,88 m e azimute plano 299°10’51” 
até o marco M-147, de coordenada N = 9.823.250,28m e E = 814.251,77m; 
0,88 m e azimute plano 291°55’18” até o marco M-148, de coordenada N 
= 9.823.250,61m e E = 814.250,95m; 16,68 m e azimute plano 288°27’24” 
até o marco M-149, de coordenada N = 9.823.255,89m e E = 814.235,13m; 
19,50 m e azimute plano 289°20’44” até o marco M-150, de coordenada N 
= 9.823.262,35m e E = 814.216,73m; deste, segue confrontando com o 
limite da Gleba igarapezinho, com a seguinte distância: 232,03 m e 
azimute plano 299°37’51” até o marco M-151, de coordenada N = 
9.823.377,07m e E = 814.015,04m; 120,95 m e azimute plano 299°37’55” 
até o marco M-152, de coordenada N = 9.823.436,87m e E = 813.909,91m; 
49,41 m e azimute plano 299°37’53” até o marco M-153, de coordenada N 
= 9.823.461,30m e E = 813.866,96m; 12,99 m e azimute plano 299°37’28” 
até o marco M-154, de coordenada N = 9.823.467,72m e E = 813.855,67m; 
140,17 m e azimute plano 299°37’49” até o marco M-155, de coordenada 
N = 9.823.537,02m e E = 813.733,83m; 125,21 m e azimute plano 
299°37’41” até o marco M-156, de coordenada N = 9.823.598,92m e E = 
813.624,99m; 30,02 m e azimute plano 275°41’50” até o marco M-157, de 
coordenada N = 9.823.601,90m e E = 813.595,12m; 160,00 m e azimute 
plano 275°41’46” até o marco M-158, de coordenada N = 9.823.617,78m 
e E = 813.435,91m; 27,08 m e azimute plano 275°42’00” até o marco 
M-159, de coordenada N = 9.823.620,47m e E = 813.408,96m; 103,25 m 
e azimute plano 256°46’51” até o marco M-160, de coordenada N = 
9.823.596,86m e E = 813.308,45m; 195,09 m e azimute plano 256°46’53” 
até o marco M-161, de coordenada N = 9.823.552,25m e E = 813.118,53m; 
41,51 m e azimute plano 265°48’51” até o marco M-162, de coordenada N 
= 9.823.549,22m e E = 813.077,13m; 82,45 m e azimute plano 265°49’11” 
até o marco M-163, de coordenada N = 9.823.543,21m e E = 812.994,90m; 
162,68 m e azimute plano 265°48’57” até o marco M-164, de coordenada 
N = 9.823.531,34m e E = 812.832,65m; 0,71 m e azimute plano 
265°58’18” até o marco M-165, de coordenada N = 9.823.531,29m e E = 
812.831,94m; 60,82 m e azimute plano 265°48’49” até o marco M-166, de 
coordenada N = 9.823.526,85m e E = 812.771,28m; 16,66 m e azimute 
plano 265°50’10” até o marco M-167, de coordenada N = 9.823.525,64m 
e E = 812.754,66m; 1,92 m e azimute plano 178°12’36” até o marco 
M-168, de coordenada N = 9.823.523,72m e E = 812.754,72m; 3,39 m e 
azimute plano 178°08’29” até o marco M-169, de coordenada N = 
9.823.520,33m e E = 812.754,83m; deste, segue pela faixa de domínio 
pela Margem direita (sentido Norte/ Sul) do ramal transcuruçambaba, 
com a seguinte distância: 31,28 m e azimute plano 248°18’51” até o mar-
co M-170, de coordenada N = 9.823.508,77m e E = 812.725,76m; 1,57 m 
e azimute plano 247°31’14” até o marco M-171, de coordenada N = 
9.823.508,17m e E = 812.724,31m; 38,77 m e azimute plano 247°51’40” 
até o marco M-172, de coordenada N = 9.823.493,56m e E = 812.688,40m; 
7,13 m e azimute plano 248°26’15” até o marco M-173, de coordenada N 
= 9.823.490,94m e E = 812.681,77m; 0,46 m e azimute plano 248°25’43” 
até o marco M-174, de coordenada N = 9.823.490,77m e E = 812.681,34m; 
17,53 m e azimute plano 248°24’40” até o marco M-175, de coordenada N 
= 9.823.484,32m e E = 812.665,04m; 3,25 m e azimute plano 248°29’37” 
até o marco M-176, de coordenada N = 9.823.483,13m e E = 812.662,02m; 
2,04 m e azimute plano 248°27’32” até o marco M-177, de coordenada N 
= 9.823.482,38m e E = 812.660,12m; 24,51 m e azimute plano 250°42’00” 
até o marco M-178, de coordenada N = 9.823.474,28m e E = 812.636,99m; 
3,24 m e azimute plano 250°43’36” até o marco M-179, de coordenada N 
= 9.823.473,21m e E = 812.633,93m; 14,49 m e azimute plano 253°09’11” 
até o marco M-180, de coordenada N = 9.823.469,01m e E = 812.620,06m; 
4,95 m e azimute plano 253°06’05” até o marco M-181, de coordenada N 

= 9.823.467,57m e E = 812.615,32m; 0,39 m e azimute plano 252°01’51” 
até o marco M-182, de coordenada N = 9.823.467,45m e E = 812.614,95m; 
1,15 m e azimute plano 245°13’29” até o marco M-183, de coordenada N 
= 9.823.466,97m e E = 812.613,91m; 14,85 m e azimute plano 240°33’07” 
até o marco M-184, de coordenada N = 9.823.459,67m e E = 812.600,98m; 
1,14 m e azimute plano 235°45’03” até o marco M-185, de coordenada N 
= 9.823.459,03m e E = 812.600,04m; 1,13 m e azimute plano 226°25’56” 
até o marco M-186, de coordenada N = 9.823.458,25m e E = 812.599,22m; 
1,14 m e azimute plano 217°10’15” até o marco M-187, de coordenada N 
= 9.823.457,34m e E = 812.598,53m; 11,74 m e azimute plano 212°20’11” 
até o marco M-188, de coordenada N = 9.823.447,42m e E = 812.592,25m; 
1,00 m e azimute plano 208°06’23” até o marco M-189, de coordenada N 
= 9.823.446,54m e E = 812.591,78m; 1,00 m e azimute plano 200°25’20” 
até o marco M-190, de coordenada N = 9.823.445,60m e E = 812.591,43m; 
1,00 m e azimute plano 191°32’05” até o marco M-191, de coordenada N 
= 9.823.444,62m e E = 812.591,23m; 14,69 m e azimute plano 187°47’17” 
até o marco M-192, de coordenada N = 9.823.430,07m e E = 812.589,24m; 
0,95 m e azimute plano 183°36’50” até o marco M-193, de coordenada N 
= 9.823.429,12m e E = 812.589,18m; 1,00 m e azimute plano 175°59’45” 
até o marco M-194, de coordenada N = 9.823.428,12m e E = 812.589,25m; 
12,89 m e azimute plano 171°45’02” até o marco M-195, de coordenada N 
= 9.823.415,36m e E = 812.591,10m; 7,83 m e azimute plano 171°42’16” 
até o marco M-196, de coordenada N = 9.823.407,61m e E = 812.592,23m; 
0,21 m e azimute plano 171°52’12” até o marco M-197, de coordenada N 
= 9.823.407,40m e E = 812.592,26m; 0,25 m e azimute plano 168°41’24” 
até o marco M-198, de coordenada N = 9.823.407,15m e E = 812.592,31m; 
28,33 m e azimute plano 167°53’48” até o marco M-199, de coordenada N 
= 9.823.379,45m e E = 812.598,25m; 39,28 m e azimute plano 169°20’53” 
até o marco M-200, de coordenada N = 9.823.340,85m e E = 812.605,51m; 
0,44 m e azimute plano 168°10’43” até o marco M-201, de coordenada N 
= 9.823.340,42m e E = 812.605,60m; 14,95 m e azimute plano 165°49’27” 
até o marco M-202, de coordenada N = 9.823.325,93m e E = 812.609,26m; 
17,45 m e azimute plano 165°48’16” até o marco M-203, de coordenada N 
= 9.823.309,01m e E = 812.613,54m; 0,39 m e azimute plano 165°15’23” 
até o marco M-204, de coordenada N = 9.823.308,63m e E = 812.613,64m; 
23,29 m e azimute plano 162°35’04” até o marco M-205, de coordenada N 
= 9.823.286,41m e E = 812.620,61m; 15,76 m e azimute plano 161°34’36” 
até o marco M-206, de coordenada N = 9.823.271,46m e E = 812.625,59m; 
0,19 m e azimute plano 161°33’54” até o marco M-207, de coordenada N 
= 9.823.271,28m e E = 812.625,65m; 0,58 m e azimute plano 157°50’01” 
até o marco M-208, de coordenada N = 9.823.270,74m e E = 812.625,87m; 
8,78 m e azimute plano 155°12’57” até o marco M-209, de coordenada N 
= 9.823.262,77m e E = 812.629,55m; 8,93 m e azimute plano 166°23’58” 
até o marco M-210, de coordenada N = 9.823.254,09m e E = 812.631,65m; 
9,13 m e azimute plano 170°32’53” até o marco M-211, de coordenada N 
= 9.823.245,08m e E = 812.633,15m; 10,24 m e azimute plano 181°33’59” 
até o marco M-212, de coordenada N = 9.823.234,84m e E = 812.632,87m; 
9,52 m e azimute plano 197°36’58” até o marco M-213, de coordenada N 
= 9.823.225,77m e E = 812.629,99m; 3,12 m e azimute plano 197°33’45” 
até o marco M-214, de coordenada N = 9.823.222,80m e E = 812.629,05m; 
16,56 m e azimute plano 207°33’20” até o marco M-215, de coordenada N 
= 9.823.208,12m e E = 812.621,39m; 0,34 m e azimute plano 205°49’16” 
até o marco M-216, de coordenada N = 9.823.207,81m e E = 812.621,24m; 
53,12 m e azimute plano 204°39’17” até o marco M-217, de coordenada N 
= 9.823.159,53m e E = 812.599,08m; 40,53 m e azimute plano 204°46’09” 
até o marco M-218, de coordenada N = 9.823.122,73m e E = 812.582,10m; 
11,47 m e azimute plano 204°47’58” até o marco M-219, de coordenada N 
= 9.823.112,32m e E = 812.577,29m; 25,83 m e azimute plano 206°14’16” 
até o marco M-220, de coordenada N = 9.823.089,15m e E = 812.565,87m; 
11,83 m e azimute plano 210°27’56” até o marco M-221, de coordenada N 
= 9.823.078,95m e E = 812.559,87m; 13,15 m e azimute plano 225°55’27” 
até o marco M-222, de coordenada N = 9.823.069,80m e E = 812.550,42m; 
16,83 m e azimute plano 236°17’28” até o marco M-223, de coordenada N 
= 9.823.060,46m e E = 812.536,42m; 21,61 m e azimute plano 243°04’03” 
até o marco M-224, de coordenada N = 9.823.050,67m e E = 812.517,15m; 
25,19 m e azimute plano 252°56’21” até o marco M-225, de coordenada N 
= 9.823.043,28m e E = 812.493,07m; 15,97 m e azimute plano 255°25’28” 
até o marco M-226, de coordenada N = 9.823.039,26m e E = 812.477,61m; 
15,06 m e azimute plano 271°06’11” até o marco M-227, de coordenada N 
= 9.823.039,55m e E = 812.462,55m; 18,04 m e azimute plano 290°13’58” 
até o marco M-228, de coordenada N = 9.823.045,79m e E = 812.445,62m; 
13,77 m e azimute plano 304°24’20” até o marco M-229, de coordenada N 
= 9.823.053,57m e E = 812.434,26m; 23,41 m e azimute plano 313°53’32” 
até o marco M-230, de coordenada N = 9.823.069,80m e E = 812.417,39m; 
23,47 m e azimute plano 319°24’24” até o marco M-231, de coordenada N 
= 9.823.087,62m e E = 812.402,12m; 22,55 m e azimute plano 329°00’36” 
até o marco M-232, de coordenada N = 9.823.106,95m e E = 812.390,51m; 
0,20 m e azimute plano 329°32’04” até o marco M-233, de coordenada N 
= 9.823.107,12m e E = 812.390,41m; 18,53 m e azimute plano 327°24’28” 
até o marco M-234, de coordenada N = 9.823.122,73m e E = 812.380,43m; 
5,28 m e azimute plano 327°21’45” até o marco M-235, de coordenada N 
= 9.823.127,18m e E = 812.377,58m; 11,02 m e azimute plano 329°38’33” 
até o marco M-236, de coordenada N = 9.823.136,69m e E = 812.372,01m; 
14,40 m e azimute plano 329°02’10” até o marco M-237, de coordenada N 
= 9.823.149,04m e E = 812.364,60m; 11,53 m e azimute plano 346°20’58” 
até o marco M-238, de coordenada N = 9.823.160,24m e E = 812.361,88m; 
0,82 m e azimute plano 342°53’50” até o marco M-239, de coordenada N 
= 9.823.161,02m e E = 812.361,64m; 0,81 m e azimute plano 335°57’57” 
até o marco M-240, de coordenada N = 9.823.161,76m e E = 812.361,31m; 
0,82 m e azimute plano 329°59’42” até o marco M-241, de coordenada N 
= 9.823.162,47m e E = 812.360,90m; 10,73 m e azimute plano 326°19’29” 
até o marco M-242, de coordenada N = 9.823.171,40m e E = 812.354,95m; 
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0,75 m e azimute plano 323°07’48” até o marco M-243, de coordenada N 
= 9.823.172,00m e E = 812.354,50m; 10,34 m e azimute plano 320°10’49” 
até o marco M-244, de coordenada N = 9.823.179,94m e E = 812.347,88m; 
1,23 m e azimute plano 315°00’00” até o marco M-245, de coordenada N 
= 9.823.180,81m e E = 812.347,01m; 0,92 m e azimute plano 306°37’17” 
até o marco M-246, de coordenada N = 9.823.181,36m e E = 812.346,27m; 
12,94 m e azimute plano 302°26’14” até o marco M-247, de coordenada N 
= 9.823.188,30m e E = 812.335,35m; 0,31 m e azimute plano 301°36’27” 
até o marco M-248, de coordenada N = 9.823.188,46m e E = 812.335,09m; 
0,16 m e azimute plano 299°44’42” até o marco M-249, de coordenada N 
= 9.823.188,54m e E = 812.334,95m; 11,05 m e azimute plano 298°39’07” 
até o marco M-250, de coordenada N = 9.823.193,84m e E = 812.325,25m; 
1,05 m e azimute plano 294°07’42” até o marco M-251, de coordenada N 
= 9.823.194,27m e E = 812.324,29m; 0,53 m e azimute plano 287°25’05” 
até o marco M-252, de coordenada N = 9.823.194,43m e E = 812.323,78m; 
6,68 m e azimute plano 285°38’20” até o marco M-253, de coordenada N 
= 9.823.196,23m e E = 812.317,35m; deste, segue confrontando com o 
limite da Gleba igarapezinho, com a seguinte distância: 70,83 m e azimu-
te plano 4°17’00” até o marco M-254, de coordenada N = 9.823.266,86m 
e E = 812.322,64m; 148,92 m e azimute plano 4°16’57” até o marco 
M-255, de coordenada N = 9.823.415,36m e E = 812.333,76m; 71,24 m 
e azimute plano 4°16’58” até o marco M-256, de coordenada N = 
9.823.486,40m e E = 812.339,08m; 101,94 m e azimute plano 4°16’52” 
até o marco M-257, de coordenada N = 9.823.588,06m e E = 812.346,69m; 
19,66 m e azimute plano 289°53’28” até o marco M-258, de coordenada N 
= 9.823.594,75m e E = 812.328,20m; 25,25 m e azimute plano 289°54’48” 
até o marco M-259, de coordenada N = 9.823.603,35m e E = 812.304,46m; 
227,97 m e azimute plano 289°54’02” até o marco M-260, de coordenada 
N = 9.823.680,95m e E = 812.090,10m; 90,30 m e azimute plano 
289°54’06” até o marco M-261, de coordenada N = 9.823.711,69m e E = 
812.005,19m; 174,53 m e azimute plano 291°09’10” até o marco M-262, 
de coordenada N = 9.823.774,67m e E = 811.842,42m; 78,14 m e azimu-
te plano 291°09’21” até o marco M-263, de coordenada N = 9.823.802,87m 
e E = 811.769,55m; 104,94 m e azimute plano 252°39’10” até o marco 
M-264, de coordenada N = 9.823.771,58m e E = 811.669,38m; 13,39 m 
e azimute plano 279°45’28” até o marco M-265, de coordenada N = 
9.823.773,85m e E = 811.656,18m; 208,39 m e azimute plano 279°47’19” 
até o marco M-266, de coordenada N = 9.823.809,28m e E = 811.450,82m; 
342,82 m e azimute plano 309°13’57” até o marco M-267, de coordenada 
N = 9.824.026,10m e E = 811.185,28m; 247,16 m e azimute plano 
292°48’30” até o marco M-268, de coordenada N = 9.824.121,91m e E = 
810.957,45m; deste, segue pela faixa de domínio pela Margem direita 
(sentido leste/ oeste) do ramal transcuruçambaba, com a seguinte dis-
tância: 8,59 m e azimute plano 280°44’04” até o marco M-269, de coorde-
nada N = 9.824.123,51m e E = 810.949,01m; 25,61 m e azimute plano 
279°34’35” até o marco M-270, de coordenada N = 9.824.127,77m e E = 
810.923,76m; 39,07 m e azimute plano 281°04’58” até o marco M-271, de 
coordenada N = 9.824.135,28m e E = 810.885,42m; 19,78 m e azimute 
plano 282°10’03” até o marco M-272, de coordenada N = 9.824.139,45m 
e E = 810.866,08m; 18,05 m e azimute plano 296°01’32” até o marco 
M-273, de coordenada N = 9.824.147,37m e E = 810.849,86m; 11,10 m 
e azimute plano 297°27’55” até o marco M-274, de coordenada N = 
9.824.152,49m e E = 810.840,01m; 0,91 m e azimute plano 294°01’35” 
até o marco M-275, de coordenada N = 9.824.152,86m e E = 810.839,18m; 
0,68 m e azimute plano 287°06’10” até o marco M-276, de coordenada N 
= 9.824.153,06m e E = 810.838,53m; 12,70 m e azimute plano 284°27’07” 
até o marco M-277, de coordenada N = 9.824.156,23m e E = 810.826,23m; 
0,91 m e azimute plano 280°48’50” até o marco M-278, de coordenada N 
= 9.824.156,40m e E = 810.825,34m; 0,90 m e azimute plano 273°10’47” 
até o marco M-279, de coordenada N = 9.824.156,45m e E = 810.824,44m; 
0,90 m e azimute plano 266°11’09” até o marco M-280, de coordenada N 
= 9.824.156,39m e E = 810.823,54m; 14,81 m e azimute plano 262°19’06” 
até o marco M-281, de coordenada N = 9.824.154,41m e E = 810.808,86m; 
0,28 m e azimute plano 259°52’31” até o marco M-282, de coordenada N 
= 9.824.154,36m e E = 810.808,58m; 1,26 m e azimute plano 254°51’51” 
até o marco M-283, de coordenada N = 9.824.154,03m e E = 810.807,36m; 
24,52 m e azimute plano 249°13’21” até o marco M-284, de coordenada N 
= 9.824.145,33m e E = 810.784,43m; 14,65 m e azimute plano 251°34’39” 
até o marco M-285, de coordenada N = 9.824.140,70m e E = 810.770,53m; 
10,62 m e azimute plano 255°59’24” até o marco M-286, de coordenada N 
= 9.824.138,13m e E = 810.760,23m; 8,91 m e azimute plano 261°56’01” 
até o marco M-287, de coordenada N = 9.824.136,88m e E = 810.751,41m; 
11,32 m e azimute plano 272°34’55” até o marco M-288, de coordenada N 
= 9.824.137,39m e E = 810.740,10m; 17,33 m e azimute plano 276°27’38” 
até o marco M-289, de coordenada N = 9.824.139,34m e E = 810.722,88m; 
0,79 m e azimute plano 273°37’17” até o marco M-290, de coordenada N 
= 9.824.139,39m e E = 810.722,09m; 0,86 m e azimute plano 266°40’21” 
até o marco M-291, de coordenada N = 9.824.139,34m e E = 810.721,23m; 
28,90 m e azimute plano 262°57’49” até o marco M-292, de coordenada N 
= 9.824.135,80m e E = 810.692,55m; 19,83 m e azimute plano 267°44’43” 
até o marco M-293, de coordenada N = 9.824.135,02m e E = 810.672,74m; 
12,73 m e azimute plano 270°00’00” até o marco M-294, de coordenada N 
= 9.824.135,02m e E = 810.660,01m; 7,77 m e azimute plano 270°00’00” 
até o marco M-295, de coordenada N = 9.824.135,02m e E = 810.652,24m; 
0,22 m e azimute plano 270°00’00” até o marco M-296, de coordenada N 
= 9.824.135,02m e E = 810.652,02m; 6,05 m e azimute plano 268°12’04” 
até o marco M-297, de coordenada N = 9.824.134,83m e E = 
810.645,97m;14,05 m e azimute plano 183°20’42” até o marco M-298, de 
coordenada N = 9.824.120,80m e E = 810.645,15m; 8,02 m e azimute 
plano 183°21’29” até o marco M-299, de coordenada N = 9.824.112,79m 
e E = 810.644,68m; 15,20 m e azimute plano 187°51’49” até o marco 
M-300, de coordenada N = 9.824.097,73m e E = 810.642,60m; 12,35 m 

e azimute plano 188°00’20” até o marco M-301, de coordenada N = 
9.824.085,50m e E = 810.640,88m; 0,18 m e azimute plano 186°20’25” 
até o marco M-302, de coordenada N = 9.824.085,32m e E = 810.640,86m; 
11,66 m e azimute plano 186°33’07” até o marco M-303, de coordenada N 
= 9.824.073,74m e E = 810.639,53m; 0,79 m e azimute plano 182°53’55” 
até o marco M-304, de coordenada N = 9.824.072,95m e E = 810.639,49m; 
9,59 m e azimute plano 180°00’00” até o marco M-305, de coordenada N 
= 9.824.063,36m e E = 810.639,49m; 1,22 m e azimute plano 175°18’51” 
até o marco M-306, de coordenada N = 9.824.062,14m e E = 810.639,59m; 
0,60 m e azimute plano 167°34’27” até o marco M-307, de coordenada N 
= 9.824.061,55m e E = 810.639,72m; 10,27 m e azimute plano 165°02’36” 
até o marco M-308, de coordenada N = 9.824.051,63m e E = 810.642,37m; 
1,02 m e azimute plano 161°01’47” até o marco M-309, de coordenada N 
= 9.824.050,67m e E = 810.642,70m; 1,02 m e azimute plano 152°25’32” 
até o marco M-310, de coordenada N = 9.824.049,77m e E = 810.643,17m; 
10,10 m e azimute plano 148°24’13” até o marco M-311, de coordenada N 
= 9.824.041,17m e E = 810.648,46m; 9,94 m e azimute plano 148°22’25” 
até o marco M-312, de coordenada N = 9.824.032,71m e E = 810.653,67m; 
5,96 m e azimute plano 151°11’51” até o marco M-313, de coordenada N 
= 9.824.027,49m e E = 810.656,54m; 4,85 m e azimute plano 173°57’36” 
até o marco M-314, de coordenada N = 9.824.022,67m e E = 810.657,05m; 
11,27 m e azimute plano 174°57’43” até o marco M-315, de coordenada N 
= 9.824.011,44m e E = 810.658,04m; 10,01 m e azimute plano 174°16’00” 
até o marco M-316, de coordenada N = 9.824.001,48m e E = 810.659,04m; 
0,42 m e azimute plano 173°12’40” até o marco M-317, de coordenada N 
= 9.824.001,06m e E = 810.659,09m; 10,20 m e azimute plano 170°51’39” 
até o marco M-318, de coordenada N = 9.823.990,99m e E = 810.660,71m; 
27,98 m e azimute plano 173°56’49” até o marco M-319, de coordenada N 
= 9.823.963,17m e E = 810.663,66m; 21,81 m e azimute plano 175°39’42” 
até o marco M-320, de coordenada N = 9.823.941,42m e E = 810.665,31m; 
15,61 m e azimute plano 175°08’53” até o marco M-321, de coordenada N 
= 9.823.925,87m e E = 810.666,63m; 12,64 m e azimute plano 175°35’52” 
até o marco M-322, de coordenada N = 9.823.913,27m e E = 810.667,60m; 
11,99 m e azimute plano 180°00’00” até o marco M-323, de coordenada N 
= 9.823.901,28m e E = 810.667,60m; 14,45 m e azimute plano 185°04’59” 
até o marco M-324, de coordenada N = 9.823.886,89m e E = 810.666,32m; 
11,10 m e azimute plano 188°07’48” até o marco M-325, de coordenada N 
= 9.823.875,90m e E = 810.664,75m; 19,09 m e azimute plano 194°44’59” 
até o marco M-326, de coordenada N = 9.823.857,44m e E = 810.659,89m; 
0,29 m e azimute plano 192°05’41” até o marco M-327, de coordenada N 
= 9.823.857,16m e E = 810.659,83m; 16,70 m e azimute plano 192°24’48” 
até o marco M-328, de coordenada N = 9.823.840,85m e E = 810.656,24m; 
12,51 m e azimute plano 196°08’48” até o marco M-329, de coordenada N 
= 9.823.828,83m e E = 810.652,76m; 9,47 m e azimute plano 201°49’26” 
até o marco M-330, de coordenada N = 9.823.820,04m e E = 810.649,24m; 
7,38 m e azimute plano 216°00’57” até o marco M-331, de coordenada N 
= 9.823.814,07m e E = 810.644,90m; 7,75 m e azimute plano 227°58’47” 
até o marco M-332, de coordenada N = 9.823.808,88m e E = 810.639,14m; 
4,70 m e azimute plano 234°47’18” até o marco M-333, de coordenada N 
= 9.823.806,17m e E = 810.635,30m; 12,41 m e azimute plano 263°11’45” 
até o marco M-334, de coordenada N = 9.823.804,70m e E = 810.622,98m; 
2,32 m e azimute plano 263°03’32” até o marco M-335, de coordenada N 
= 9.823.804,42m e E = 810.620,68m; 27,03 m e azimute plano 265°49’15” 
até o marco M-336, de coordenada N = 9.823.802,45m e E = 810.593,72m; 
31,18 m e azimute plano 265°43’57” até o marco M-337, de coordenada N 
= 9.823.800,13m e E = 810.562,63m; 17,48 m e azimute plano 265°55’59” 
até o marco M-338, de coordenada N = 9.823.798,89m e E = 810.545,19m; 
1,07 m e azimute plano 265°43’27” até o marco M-339, de coordenada N 
= 9.823.798,81m e E = 810.544,12m; 0,40 m e azimute plano 264°17’22” 
até o marco M-340, de coordenada N = 9.823.798,77m e E = 810.543,72m; 
22,74 m e azimute plano 262°34’19” até o marco M-341, de coordenada N 
= 9.823.795,83m e E = 810.521,17m; 12,97 m e azimute plano 267°07’36” 
até o marco M-342, de coordenada N = 9.823.795,18m e E = 810.508,22m; 
0,18 m e azimute plano 266°49’13” até o marco M-343, de coordenada N 
= 9.823.795,17m e E = 810.508,04m; 12,33 m e azimute plano 265°34’48” 
até o marco M-344, de coordenada N = 9.823.794,22m e E = 810.495,75m; 
13,03 m e azimute plano 275°35’33” até o marco M-345, de coordenada N 
= 9.823.795,49m e E = 810.482,78m; 14,30 m e azimute plano 275°17’46” 
até o marco M-346, de coordenada N = 9.823.796,81m e E = 810.468,54m; 
0,65 m e azimute plano 272°38’33” até o marco M-347, de coordenada N 
= 9.823.796,84m e E = 810.467,89m; 11,90 m e azimute plano 270°00’00” 
até o marco M-348, de coordenada N = 9.823.796,84m e E = 810.455,99m; 
1,04 m e azimute plano 266°08’58” até o marco M-349, de coordenada N 
= 9.823.796,77m e E = 810.454,95m; 22,40 m e azimute plano 261°30’03” 
até o marco M-350, de coordenada N = 9.823.793,46m e E = 810.432,80m; 
0,19 m e azimute plano 261°01’39” até o marco M-351, de coordenada N 
= 9.823.793,43m e E = 810.432,61m; 0,80 m e azimute plano 256°18’36” 
até o marco M-352, de coordenada N = 9.823.793,24m e E = 810.431,83m; 
23,12 m e azimute plano 253°23’27” até o marco M-353, de coordenada N 
= 9.823.786,63m e E = 810.409,67m; 0,44 m e azimute plano 251°33’54” 
até o marco M-354, de coordenada N = 9.823.786,49m e E = 810.409,25m; 
15,44 m e azimute plano 249°32’06” até o marco M-355, de coordenada N 
= 9.823.781,09m e E = 810.394,78m; 5,45 m e azimute plano 249°36’14” 
até o marco M-356, de coordenada N = 9.823.779,19m e E = 810.389,67m; 
20,13 m e azimute plano 248°53’27” até o marco M-357, de coordenada N 
= 9.823.771,94m e E = 810.370,89m; 13,44 m e azimute plano 250°42’58” 
até o marco M-358, de coordenada N = 9.823.767,50m e E = 810.358,20m; 
20,80 m e azimute plano 258°20’59” até o marco M-359, de coordenada N 
= 9.823.763,30m e E = 810.337,83m; 0,24 m e azimute plano 257°44’07” 
até o marco M-360, de coordenada N = 9.823.763,25m e E = 810.337,60m; 
26,28 m e azimute plano 256°27’58” até o marco M-361, de coordenada N 
= 9.823.757,10m e E = 810.312,05m; 28,23 m e azimute plano 266°03’32” 
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até o marco M-362, de coordenada N = 9.823.755,16m e E = 810.283,89m; 
11,26 m e azimute plano 266°38’22” até o marco M-363, de coordenada N 
= 9.823.754,50m e E = 810.272,65m; 14,61 m e azimute plano 266°04’35” 
até o marco M-364, de coordenada N = 9.823.753,50m e E = 810.258,07m; 
0,75 m e azimute plano 263°03’56” até o marco M-365, de coordenada N 
= 9.823.753,41m e E = 810.257,33m; 0,46 m e azimute plano 258°41’24” 
até o marco M-366, de coordenada N = 9.823.753,32m e E = 810.256,88m; 
1,32 m e azimute plano 255°57’50” até o marco M-367, de coordenada N 
= 9.823.753,00m e E = 810.255,60m; 14,00 m e azimute plano 256°16’53” 
até o marco M-368, de coordenada N = 9.823.749,68m e E = 810.242,00m; 
0,48 m e azimute plano 254°13’09” até o marco M-369, de coordenada N 
= 9.823.749,55m e E = 810.241,54m; 15,10 m e azimute plano 252°20’42” 
até o marco M-370, de coordenada N = 9.823.744,97m e E = 810.227,15m; 
deste, segue confrontando com o limite da Gleba igarapezinho, com a 
seguinte distância: 16,59 m e azimute plano 255°09’35” até o marco 
M-371, de coordenada N = 9.823.740,72m e E = 810.211,11m; 0,16 m e 
azimute plano 255°04’07” até o marco M-372, de coordenada N = 
9.823.740,68m e E = 810.210,96m; 15,12 m e azimute plano 253°52’02” 
até o marco M-373, de coordenada N = 9.823.736,48m e E = 810.196,44m; 
9,63 m e azimute plano 260°08’12” até o marco M-374, de coordenada N 
= 9.823.734,83m e E = 810.186,95m; 5,08 m e azimute plano 260°07’46” 
até o marco M-375, de coordenada N = 9.823.733,96m e E = 810.181,95m; 
8,78 m e azimute plano 265°57’06” até o marco M-376, de coordenada N 
= 9.823.733,34m e E = 810.173,19m; 4,77 m e azimute plano 265°54’52” 
até o marco M-377, de coordenada N = 9.823.733,00m e E = 810.168,43m; 
13,00 m e azimute plano 266°04’28” até o marco M-378, de coordenada N 
= 9.823.732,11m e E = 810.155,46m; 1,49 m e azimute plano 266°09’37” 
até o marco M-379, de coordenada N = 9.823.732,01m e E = 810.153,97m; 
15,46 m e azimute plano 267°33’14” até o marco M-380, de coordenada N 
= 9.823.731,35m e E = 810.138,52m; 0,99 m e azimute plano 263°35’44” 
até o marco M-381, de coordenada N = 9.823.731,24m e E = 810.137,54m; 
30,87 m e azimute plano 258°55’36” até o marco M-382, de coordenada N 
= 9.823.725,31m e E = 810.107,24m; 46,06 m e azimute plano 262°13’37” 
até o marco M-383, de coordenada N = 9.823.719,08m e E = 810.061,60m; 
26,60 m e azimute plano 264°20’50” até o marco M-384, de coordenada N 
= 9.823.716,46m e E = 810.035,13m; 35,60 m e azimute plano 267°32’13” 
até o marco M-385, de coordenada N = 9.823.714,93m e E = 809.999,56m; 
2,60 m e azimute plano 267°34’39” até o marco M-386, de coordenada N 
= 9.823.714,82m e E = 809.996,96m; 0,68 m e azimute plano 264°07’21” 
até o marco M-387, de coordenada N = 9.823.714,75m e E = 809.996,28m; 
18,72 m e azimute plano 261°53’30” até o marco M-388, de coordenada N 
= 9.823.712,11m e E = 809.977,75m; 0,22 m e azimute plano 259°41’43” 
até o marco M-389, de coordenada N = 9.823.712,07m e E = 809.977,53m; 
0,25 m e azimute plano 258°41’24” até o marco M-390, de coordenada N 
= 9.823.712,02m e E = 809.977,28m; 0,13 m e azimute plano 257°00’19” 
até o marco M-391, de coordenada N = 9.823.711,99m e E = 809.977,15m; 
35,93 m e azimute plano 282°53’56” até o marco M-392, de coordenada N 
= 9.823.720,01m e E = 809.942,13m; 42,81 m e azimute plano 282°52’38” 
até o marco M-393, de coordenada N = 9.823.729,55m e E = 809.900,40m; 
103,34 m e azimute plano 282°52’57” até o marco M-394, de coordenada 
N = 9.823.752,59m e E = 809.799,66m; 0,61 m e azimute plano 
283°20’55” até o marco M-395, de coordenada N = 9.823.752,73m e E = 
809.799,07m; 30,99 m e azimute plano 282°53’02” até o marco M-396, de 
coordenada N = 9.823.759,64m e E = 809.768,86m; 8,06 m e azimute 
plano 282°53’56” até o marco M-397, de coordenada N = 9.823.761,44m 
e E = 809.761,00m; 2,92 m e azimute plano 231°57’11” até o marco 
M-398, de coordenada N = 9.823.759,64m e E = 809.758,70m; 49,24 m 
e azimute plano 231°58’41” até o marco M-399, de coordenada N = 
9.823.729,31m e E = 809.719,91m; 96,76 m e azimute plano 231°58’48” 
até o marco M-400, de coordenada N = 9.823.669,71m e E = 809.643,68m; 
1,77 m e azimute plano 232°05’48” até o marco M-401, de coordenada N 
= 9.823.668,62m e E = 809.642,28m; 61,75 m e azimute plano 231°59’06” 
até o marco M-402, de coordenada N = 9.823.630,59m e E = 809.593,63m; 
39,17 m e azimute plano 231°58’39” até o marco M-403, de coordenada N 
= 9.823.606,46m e E = 809.562,77m; 16,35 m e azimute plano 231°58’50” 
até o marco M-404, de coordenada N = 9.823.596,39m e E = 809.549,89m; 
100,58 m e azimute plano 231°58’54” até o marco M-405, de coordenada 
N = 9.823.534,44m e E = 809.470,65m; 23,71 m e azimute plano 
231°58’13” até o marco M-406, de coordenada N = 9.823.519,83m e E = 
809.451,97m; 50,77 m e azimute plano 186°30’12” até o marco M-407, de 
coordenada N = 9.823.469,39m e E = 809.446,22m; 29,96 m e azimute 
plano 186°29’47” até o marco M-408, de coordenada N = 9.823.439,62m 
e E = 809.442,83m; 42,66 m e azimute plano 186°30’01” até o marco 
M-409, de coordenada N = 9.823.397,23m e E = 809.438,00m; 4,07 m e 
azimute plano 186°29’45” até o marco M-410, de coordenada N = 
9.823.393,19m e E = 809.437,54m; 4,48 m e azimute plano 186°32’17” 
até o marco M-411, de coordenada N = 9.823.388,74m e E = 809.437,03m; 
deste, segue pela faixa de domínio pela Margem direita (sentido Norte/ 
Sul e leste/ oeste) do ramal do Bronze, com a seguinte distância: 8,05 m 
e azimute plano 250°02’06” até o marco M-412, de coordenada N = 
9.823.385,99m e E = 809.429,46m; 0,51 m e azimute plano 247°59’19” 
até o marco M-413, de coordenada N = 9.823.385,80m e E = 809.428,99m; 
10,51 m e azimute plano 245°50’58” até o marco M-414, de coordenada N 
= 9.823.381,50m e E = 809.419,40m; 1,07 m e azimute plano 241°31’04” 
até o marco M-415, de coordenada N = 9.823.380,99m e E = 809.418,46m; 
1,06 m e azimute plano 232°41’46” até o marco M-416, de coordenada N 
= 9.823.380,35m e E = 809.417,62m; 1,06 m e azimute plano 224°14’10” 
até o marco M-417, de coordenada N = 9.823.379,59m e E = 809.416,88m; 
9,89 m e azimute plano 219°32’46” até o marco M-418, de coordenada N 
= 9.823.371,96m e E = 809.410,58m; 0,92 m e azimute plano 215°45’14” 
até o marco M-419, de coordenada N = 9.823.371,21m e E = 809.410,04m; 
0,92 m e azimute plano 208°30’40” até o marco M-420, de coordenada N 

= 9.823.370,40m e E = 809.409,60m; 0,92 m e azimute plano 200°24’36” 
até o marco M-421, de coordenada N = 9.823.369,54m e E = 809.409,28m; 
7,00 m e azimute plano 196°56’04” até o marco M-422, de coordenada N 
= 9.823.362,84m e E = 809.407,24m; 5,29 m e azimute plano 212°14’48” 
até o marco M-423, de coordenada N = 9.823.358,37m e E = 809.404,42m; 
4,68 m e azimute plano 231°51’24” até o marco M-424, de coordenada N 
= 9.823.355,48m e E = 809.400,74m; 1,15 m e azimute plano 227°27’33” 
até o marco M-425, de coordenada N = 9.823.354,70m e E = 809.399,89m; 
1,15 m e azimute plano 217°34’07” até o marco M-426, de coordenada N 
= 9.823.353,79m e E = 809.399,19m; 2,36 m e azimute plano 213°05’05” 
até o marco M-427, de coordenada N = 9.823.351,81m e E = 809.397,90m; 
5,53 m e azimute plano 212°58’18” até o marco M-428, de coordenada N 
= 9.823.347,17m e E = 809.394,89m; 1,20 m e azimute plano 208°16’07” 
até o marco M-429, de coordenada N = 9.823.346,11m e E = 809.394,32m; 
1,21 m e azimute plano 197°50’06” até o marco M-430, de coordenada N 
= 9.823.344,96m e E = 809.393,95m; 5,78 m e azimute plano 193°18’52” 
até o marco M-431, de coordenada N = 9.823.339,34m e E = 809.392,62m; 
0,95 m e azimute plano 189°03’59” até o marco M-432, de coordenada N 
= 9.823.338,40m e E = 809.392,47m; 0,96 m e azimute plano 181°47’24” 
até o marco M-433, de coordenada N = 9.823.337,44m e E = 809.392,44m; 
0,96 m e azimute plano 173°23’43” até o marco M-434, de coordenada N 
= 9.823.336,49m e E = 809.392,55m; 9,11 m e azimute plano 169°30’14” 
até o marco M-435, de coordenada N = 9.823.327,53m e E = 809.394,21m; 
1,06 m e azimute plano 165°18’40” até o marco M-436, de coordenada N 
= 9.823.326,50m e E = 809.394,48m; 15,07 m e azimute plano 160°44’51” 
até o marco M-437, de coordenada N = 9.823.312,27m e E = 809.399,45m; 
17,70 m e azimute plano 160°33’42” até o marco M-438, de coordenada N 
= 9.823.295,58m e E = 809.405,34m; 17,76 m e azimute plano 163°51’03” 
até o marco M-439, de coordenada N = 9.823.278,52m e E = 809.410,28m; 
5,62 m e azimute plano 163°47’19” até o marco M-440, de coordenada N 
= 9.823.273,12m e E = 809.411,85m; 21,47 m e azimute plano 166°48’19” 
até o marco M-441, de coordenada N = 9.823.252,22m e E = 809.416,75m; 
28,01 m e azimute plano 168°13’00” até o marco M-442, de coordenada N 
= 9.823.224,80m e E = 809.422,47m; 24,26 m e azimute plano 169°38’40” 
até o marco M-443, de coordenada N = 9.823.200,94m e E = 809.426,83m; 
8,74 m e azimute plano 169°39’15” até o marco M-444, de coordenada N 
= 9.823.192,34m e E = 809.428,40m; 0,72 m e azimute plano 166°20’58” 
até o marco M-445, de coordenada N = 9.823.191,64m e E = 809.428,57m; 
19,45 m e azimute plano 163°41’55” até o marco M-446, de coordenada N 
= 9.823.172,97m e E = 809.434,03m; 7,19 m e azimute plano 163°45’32” 
até o marco M-447, de coordenada N = 9.823.166,07m e E = 809.436,04m; 
36,19 m e azimute plano 167°36’12” até o marco M-448, de coordenada N 
= 9.823.130,72m e E = 809.443,81m; 44,51 m e azimute plano 176°29’02” 
até o marco M-449, de coordenada N = 9.823.086,29m e E = 809.446,54m; 
40,75 m e azimute plano 180°58’13” até o marco M-450, de coordenada N 
= 9.823.045,55m e E = 809.445,85m; 5,43 m e azimute plano 181°03’18” 
até o marco M-451, de coordenada N = 9.823.040,12m e E = 809.445,75m; 
27,44 m e azimute plano 180°48’51” até o marco M-452, de coordenada N 
= 9.823.012,68m e E = 809.445,36m; 13,50 m e azimute plano 180°02’33” 
até o marco M-453, de coordenada N = 9.822.999,18m e E = 809.445,35m; 
31,43 m e azimute plano 180°42’39” até o marco M-454, de coordenada N 
= 9.822.967,75m e E = 809.444,96m; 21,25 m e azimute plano 185°17’31” 
até o marco M-455, de coordenada N = 9.822.946,59m e E = 809.443,00m; 
16,99 m e azimute plano 185°03’58” até o marco M-456, de coordenada N 
= 9.822.929,67m e E = 809.441,50m; 11,39 m e azimute plano 200°46’26” 
até o marco M-457, de coordenada N = 9.822.919,02m e E = 809.437,46m; 
0,96 m e azimute plano 196°21’21” até o marco M-458, de coordenada N 
= 9.822.918,10m e E = 809.437,19m; 14,23 m e azimute plano 192°32’31” 
até o marco M-459, de coordenada N = 9.822.904,21m e E = 809.434,10m; 
7,73 m e azimute plano 199°06’54” até o marco M-460, de coordenada N 
= 9.822.896,91m e E = 809.431,57m; 12,46 m e azimute plano 199°07’07” 
até o marco M-461, de coordenada N = 9.822.885,14m e E = 809.427,49m; 
0,41 m e azimute plano 198°26’06” até o marco M-462, de coordenada N 
= 9.822.884,75m e E = 809.427,36m; 18,86 m e azimute plano 195°46’58” 
até o marco M-463, de coordenada N = 9.822.866,60m e E = 809.422,23m; 
15,71 m e azimute plano 197°31’25” até o marco M-464, de coordenada N 
= 9.822.851,62m e E = 809.417,50m; 0,36 m e azimute plano 195°56’43” 
até o marco M-465, de coordenada N = 9.822.851,27m e E = 809.417,40m; 
11,07 m e azimute plano 194°32’17” até o marco M-466, de coordenada N 
= 9.822.840,55m e E = 809.414,62m; 1,20 m e azimute plano 189°37’11” 
até o marco M-467, de coordenada N = 9.822.839,37m e E = 809.414,42m; 
1,21 m e azimute plano 179°31’35” até o marco M-468, de coordenada N 
= 9.822.838,16m e E = 809.414,43m; 7,67 m e azimute plano 174°50’22” 
até o marco M-469, de coordenada N = 9.822.830,52m e E = 809.415,12m; 
9,79 m e azimute plano 192°30’12” até o marco M-470, de coordenada N 
= 9.822.820,96m e E = 809.413,00m; 29,08 m e azimute plano 194°01’53” 
até o marco M-471, de coordenada N = 9.822.792,75m e E = 809.405,95m; 
23,15 m e azimute plano 198°44’53” até o marco M-472, de coordenada N 
= 9.822.770,83m e E = 809.398,51m; 16,52 m e azimute plano 199°18’05” 
até o marco M-473, de coordenada N = 9.822.755,24m e E = 809.393,05m; 
17,49 m e azimute plano 203°41’35” até o marco M-474, de coordenada N 
= 9.822.739,22m e E = 809.386,02m; 0,50 m e azimute plano 202°26’34” 
até o marco M-475, de coordenada N = 9.822.738,76m e E = 809.385,83m; 
16,65 m e azimute plano 199°17’01” até o marco M-476, de coordenada N 
= 9.822.723,04m e E = 809.380,33m; 16,79 m e azimute plano 202°43’58” 
até o marco M-477, de coordenada N = 9.822.707,55m e E = 809.373,84m; 
22,74 m e azimute plano 202°45’55” até o marco M-478, de coordenada N 
= 9.822.686,58m e E = 809.365,04m; 31,90 m e azimute plano 207°11’59” 
até o marco M-479, de coordenada N = 9.822.658,21m e E = 809.350,46m; 
17,79 m e azimute plano 206°33’02” até o marco M-480, de coordenada N 
= 9.822.642,30m e E = 809.342,51m; 0,81 m e azimute plano 203°23’07” 
até o marco M-481, de coordenada N = 9.822.641,56m e E = 809.342,19m; 



diário oficial Nº 34.932   55Quarta-feira, 13 DE ABRIL DE 2022

0,22 m e azimute plano 198°26’06” até o marco M-482, de coordenada N 
= 9.822.641,35m e E = 809.342,12m; 22,54 m e azimute plano 198°07’17” 
até o marco M-483, de coordenada N = 9.822.619,93m e E = 809.335,11m; 
1,60 m e azimute plano 205°07’30” até o marco M-484, de coordenada N 
= 9.822.618,48m e E = 809.334,43m; 28,07 m e azimute plano 205°12’51” 
até o marco M-485, de coordenada N = 9.822.593,08m e E = 809.322,47m; 
23,63 m e azimute plano 207°51’20” até o marco M-486, de coordenada N 
= 9.822.572,19m e E = 809.311,43m; 0,96 m e azimute plano 203°54’07” 
até o marco M-487, de coordenada N = 9.822.571,31m e E = 809.311,04m; 
0,79 m e azimute plano 196°08’40” até o marco M-488, de coordenada N 
= 9.822.570,55m e E = 809.310,82m; 10,20 m e azimute plano 193°32’45” 
até o marco M-489, de coordenada N = 9.822.560,63m e E = 809.308,43m; 
0,43 m e azimute plano 190°47’03” até o marco M-490, de coordenada N 
= 9.822.560,21m e E = 809.308,35m; 0,49 m e azimute plano 188°17’50” 
até o marco M-491, de coordenada N = 9.822.559,73m e E = 809.308,28m; 
15,16 m e azimute plano 186°01’08” até o marco M-492, de coordenada N 
= 9.822.544,65m e E = 809.306,69m; 1,19 m e azimute plano 180°57’46” 
até o marco M-493, de coordenada N = 9.822.543,46m e E = 809.306,67m; 
1,18 m e azimute plano 171°15’14” até o marco M-494, de coordenada N 
= 9.822.542,29m e E = 809.306,85m; 1,19 m e azimute plano 161°52’11” 
até o marco M-495, de coordenada N = 9.822.541,16m e E = 809.307,22m; 
18,13 m e azimute plano 156°48’50” até o marco M-496, de coordenada N 
= 9.822.524,49m e E = 809.314,36m; 0,76 m e azimute plano 153°26’06” 
até o marco M-497, de coordenada N = 9.822.523,81m e E = 809.314,70m; 
17,79 m e azimute plano 150°34’57” até o marco M-498, de coordenada N 
= 9.822.508,31m e E = 809.323,44m; 3,65 m e azimute plano 150°16’29” 
até o marco M-499, de coordenada N = 9.822.505,14m e E = 809.325,25m; 
22,45 m e azimute plano 193°23’33” até o marco M-500, de coordenada N 
= 9.822.483,30m e E = 809.320,05m; 35,26 m e azimute plano 201°12’58” 
até o marco M-501, de coordenada N = 9.822.450,43m e E = 809.307,29m; 
25,04 m e azimute plano 208°31’48” até o marco M-502, de coordenada N 
= 9.822.428,43m e E = 809.295,33m; 38,48 m e azimute plano 212°52’36” 
até o marco M-503, de coordenada N = 9.822.396,11m e E = 809.274,44m; 
0,38 m e azimute plano 212°00’19” até o marco M-504, de coordenada N 
= 9.822.395,79m e E = 809.274,24m; 43,39 m e azimute plano 209°36’50” 
até o marco M-505, de coordenada N = 9.822.358,07m e E = 809.252,80m; 
0,51 m e azimute plano 207°04’19” até o marco M-506, de coordenada N 
= 9.822.357,62m e E = 809.252,57m; 19,24 m e azimute plano 205°31’34” 
até o marco M-507, de coordenada N = 9.822.340,26m e E = 809.244,28m; 
28,04 m e azimute plano 207°16’40” até o marco M-508, de coordenada N 
= 9.822.315,34m e E = 809.231,43m; 17,83 m e azimute plano 214°22’34” 
até o marco M-509, de coordenada N = 9.822.300,62m e E = 809.221,36m; 
0,54 m e azimute plano 212°13’44” até o marco M-510, de coordenada N 
= 9.822.300,16m e E = 809.221,07m; 0,72 m e azimute plano 207°16’36” 
até o marco M-511, de coordenada N = 9.822.299,52m e E = 809.220,74m; 
18,79 m e azimute plano 204°03’19” até o marco M-512, de coordenada N 
= 9.822.282,36m e E = 809.213,08m; 9,03 m e azimute plano 230°26’18” 
até o marco M-513, de coordenada N = 9.822.276,61m e E = 809.206,12m; 
11,45 m e azimute plano 249°29’27” até o marco M-514, de coordenada N 
= 9.822.272,60m e E = 809.195,40m; 16,67 m e azimute plano 264°54’19” 
até o marco M-515, de coordenada N = 9.822.271,12m e E = 809.178,80m; 
17,94 m e azimute plano 270°00’00” até o marco M-516, de coordenada N 
= 9.822.271,12m e E = 809.160,86m; 0,87 m e azimute plano 266°42’39” 
até o marco M-517, de coordenada N = 9.822.271,07m e E = 809.159,99m; 
8,93 m e azimute plano 262°51’33” até o marco M-518, de coordenada N 
= 9.822.269,96m e E = 809.151,13m; 3,91 m e azimute plano 262°48’08” 
até o marco M-519, de coordenada N = 9.822.269,47m e E = 809.147,25m; 
8,85 m e azimute plano 262°16’22” até o marco M-520, de coordenada N 
= 9.822.268,28m e E = 809.138,48m; 1,11 m e azimute plano 257°28’16” 
até o marco M-521, de coordenada N = 9.822.268,04m e E = 809.137,40m; 
1,10 m e azimute plano 248°35’13” até o marco M-522, de coordenada N 
= 9.822.267,64m e E = 809.136,38m; 1,10 m e azimute plano 239°55’53” 
até o marco M-523, de coordenada N = 9.822.267,09m e E = 809.135,43m; 
10,90 m e azimute plano 235°09’31” até o marco M-524, de coordenada N 
= 9.822.260,86m e E = 809.126,48m; 12,22 m e azimute plano 238°45’18” 
até o marco M-525, de coordenada N = 9.822.254,52m e E = 809.116,03m; 
9,89 m e azimute plano 247°50’37” até o marco M-526, de coordenada N 
= 9.822.250,79m e E = 809.106,87m; 8,67 m e azimute plano 266°01’55” 
até o marco M-527, de coordenada N = 9.822.250,19m e E = 809.098,22m; 
1,21 m e azimute plano 266°13’02” até o marco M-528, de coordenada N 
= 9.822.250,11m e E = 809.097,01m; 18,45 m e azimute plano 274°45’21” 
até o marco M-529, de coordenada N = 9.822.251,64m e E = 809.078,62m; 
19,68 m e azimute plano 276°49’44” até o marco M-530, de coordenada N 
= 9.822.253,98m e E = 809.059,08m; 29,84 m e azimute plano 279°50’28” 
até o marco M-531, de coordenada N = 9.822.259,08m e E = 809.029,68m; 
6,47 m e azimute plano 282°56’30” até o marco M-532, de coordenada N 
= 9.822.260,53m e E = 809.023,37m; 18,09 m e azimute plano 282°54’24” 
até o marco M-533, de coordenada N = 9.822.264,57m e E = 809.005,74m; 
31,87 m e azimute plano 284°23’22” até o marco M-534, de coordenada N 
= 9.822.272,49m e E = 808.974,87m; 0,53 m e azimute plano 281°56’39” 
até o marco M-535, de coordenada N = 9.822.272,60m e E = 808.974,35m; 
0,20 m e azimute plano 278°31’51” até o marco M-536, de coordenada N 
= 9.822.272,63m e E = 808.974,15m; 30,07 m e azimute plano 278°21’23” 
até o marco M-537, de coordenada N = 9.822.277,00m e E = 808.944,40m; 
50,20 m e azimute plano 278°38’19” até o marco M-538, de coordenada N 
= 9.822.284,54m e E = 808.894,77m; 50,38 m e azimute plano 277°58’32” 
até o marco M-539, de coordenada N = 9.822.291,53m e E = 808.844,88m; 
49,85 m e azimute plano 277°58’03” até o marco M-540, de coordenada N 
= 9.822.298,44m e E = 808.795,51m; 0,97 m e azimute plano 273°32’22” 
até o marco M-541, de coordenada N = 9.822.298,50m e E = 808.794,54m; 
9,00 m e azimute plano 270°00’00” até o marco M-542, de coordenada N 
= 9.822.298,50m e E = 808.785,54m; 31,46 m e azimute plano 278°32’13” 

até o marco M-543, de coordenada N = 9.822.303,17m e E = 808.754,43m; 
36,51 m e azimute plano 280°35’23” até o marco M-544, de coordenada N 
= 9.822.309,88m e E = 808.718,54m; 12,97 m e azimute plano 280°37’01” 
até o marco M-545, de coordenada N = 9.822.312,27m e E = 808.705,79m; 
38,00 m e azimute plano 281°25’42” até o marco M-546, de coordenada N 
= 9.822.319,80m e E = 808.668,54m; 57,51 m e azimute plano 281°32’05” 
até o marco M-547, de coordenada N = 9.822.331,30m e E = 808.612,19m; 
0,19 m e azimute plano 281°53’19” até o marco M-548, de coordenada N 
= 9.822.331,34m e E = 808.612,00m; 0,21 m e azimute plano 278°07’48” 
até o marco M-549, de coordenada N = 9.822.331,37m e E = 808.611,79m; 
7,59 m e azimute plano 278°15’30” até o marco M-550, de coordenada N 
= 9.822.332,46m e E = 808.604,28m; 25,41 m e azimute plano 278°12’47” 
até o marco M-551, de coordenada N = 9.822.336,09m e E = 808.579,13m; 
47,72 m e azimute plano 282°53’41” até o marco M-552, de coordenada N 
= 9.822.346,74m e E = 808.532,61m; 49,08 m e azimute plano 283°28’43” 
até o marco M-553, de coordenada N = 9.822.358,18m e E = 808.484,88m; 
20,58 m e azimute plano 287°44’22” até o marco M-554, de coordenada N 
= 9.822.364,45m e E = 808.465,28m; 0,97 m e azimute plano 283°44’57” 
até o marco M-555, de coordenada N = 9.822.364,68m e E = 808.464,34m; 
49,54 m e azimute plano 279°32’18” até o marco M-556, de coordenada N 
= 9.822.372,89m e E = 808.415,48m; 50,53 m e azimute plano 279°18’14” 
até o marco M-557, de coordenada N = 9.822.381,06m e E = 808.365,61m; 
13,00 m e azimute plano 282°58’41” até o marco M-558, de coordenada N 
= 9.822.383,98m e E = 808.352,94m; 0,42 m e azimute plano 282°22’51” 
até o marco M-559, de coordenada N = 9.822.384,07m e E = 808.352,53m; 
12,42 m e azimute plano 279°10’27” até o marco M-560, de coordenada N 
= 9.822.386,05m e E = 808.340,27m; 35,53 m e azimute plano 279°38’24” 
até o marco M-561, de coordenada N = 9.822.392,00m e E = 808.305,24m; 
0,72 m e azimute plano 277°13’28” até o marco M-562, de coordenada N 
= 9.822.392,09m e E = 808.304,53m; 19,88 m e azimute plano 273°48’23” 
até o marco M-563, de coordenada N = 9.822.393,41m e E = 808.284,69m; 
0,27 m e azimute plano 272°07’16” até o marco M-564, de coordenada N 
= 9.822.393,42m e E = 808.284,42m; 23,49 m e azimute plano 271°36’36” 
até o marco M-565, de coordenada N = 9.822.394,08m e E = 808.260,94m; 
23,09 m e azimute plano 271°38’17” até o marco M-566, de coordenada N 
= 9.822.394,74m e E = 808.237,86m; 33,22 m e azimute plano 272°49’47” 
até o marco M-567, de coordenada N = 9.822.396,38m e E = 808.204,68m; 
21,69 m e azimute plano 275°12’40” até o marco M-568, de coordenada N 
= 9.822.398,35m e E = 808.183,08m; 19,67 m e azimute plano 276°39’19” 
até o marco M-569, de coordenada N = 9.822.400,63m e E = 808.163,54m; 
20,21 m e azimute plano 280°13’53” até o marco M-570, de coordenada N 
= 9.822.404,22m e E = 808.143,65m; 18,55 m e azimute plano 281°17’09” 
até o marco M-571, de coordenada N = 9.822.407,85m e E = 808.125,46m; 
14,87 m e azimute plano 280°18’17” até o marco M-572, de coordenada N 
= 9.822.410,51m e E = 808.110,83m; 0,36 m e azimute plano 279°27’44” 
até o marco M-573, de coordenada N = 9.822.410,57m e E = 808.110,47m; 
34,58 m e azimute plano 277°07’37” até o marco M-574, de coordenada N 
= 9.822.414,86m e E = 808.076,16m; 20,01 m e azimute plano 278°30’24” 
até o marco M-575, de coordenada N = 9.822.417,82m e E = 808.056,37m; 
9,82 m e azimute plano 278°04’50” até o marco M-576, de coordenada N 
= 9.822.419,20m e E = 808.046,65m; 27,96 m e azimute plano 278°03’38” 
até o marco M-577, de coordenada N = 9.822.423,12m e E = 808.018,97m; 
0,48 m e azimute plano 275°56’49” até o marco M-578, de coordenada N 
= 9.822.423,17m e E = 808.018,49m; 27,54 m e azimute plano 274°08’36” 
até o marco M-579, de coordenada N = 9.822.425,16m e E = 807.991,02m; 
29,74 m e azimute plano 273°49’05” até o marco M-580, de coordenada N 
= 9.822.427,14m e E = 807.961,35m; 23,14 m e azimute plano 275°42’12” 
até o marco M-581, de coordenada N = 9.822.429,44m e E = 807.938,32m; 
0,46 m e azimute plano 273°43’53” até o marco M-582, de coordenada N 
= 9.822.429,47m e E = 807.937,86m; 18,31 m e azimute plano 272°00’11” 
até o marco M-583, de coordenada N = 9.822.430,11m e E = 807.919,56m; 
3,33 m e azimute plano 281°04’26” até o marco M-584, de coordenada N 
= 9.822.430,75m e E = 807.916,29m; deste, segue pela faixa de domínio 
pela Margem direita (sentido Sul/ Norte) da Estrada curuçambaba, com a 
seguinte distância: 15,43 m e azimute plano 352°33’09” até o marco 
M-585, de coordenada N = 9.822.446,05m e E = 807.914,29m; 93,42 m 
e azimute plano 352°50’54” até o marco M-586, de coordenada N = 
9.822.538,74m e E = 807.902,66m; 34,33 m e azimute plano 352°51’15” 
até o marco M-587, de coordenada N = 9.822.572,80m e E = 807.898,39m; 
7,93 m e azimute plano 352°49’49” até o marco M-588, de coordenada N 
= 9.822.580,67m e E = 807.897,40m; 0,19 m e azimute plano 351°01’39” 
até o marco M-589, de coordenada N = 9.822.580,86m e E = 807.897,37m; 
15,76 m e azimute plano 351°16’43” até o marco M-590, de coordenada N 
= 9.822.596,44m e E = 807.894,98m; 12,51 m e azimute plano 351°15’39” 
até o marco M-591, de coordenada N = 9.822.608,80m e E = 807.893,08m; 
11,03 m e azimute plano 351°14’17” até o marco M-592, de coordenada N 
= 9.822.619,70m e E = 807.891,40m; 54,22 m e azimute plano 351°16’09” 
até o marco M-593, de coordenada N = 9.822.673,29m e E = 807.883,17m; 
53,36 m e azimute plano 353°48’12” até o marco M-594, de coordenada N 
= 9.822.726,34m e E = 807.877,41m; 18,69 m e azimute plano 353°49’33” 
até o marco M-595, de coordenada N = 9.822.744,92m e E = 807.875,40m; 
69,16 m e azimute plano 356°00’42” até o marco M-596, de coordenada N 
= 9.822.813,91m e E = 807.870,59m; 2,68 m e azimute plano 355°55’47” 
até o marco M-597, de coordenada N = 9.822.816,58m e E = 807.870,40m; 
62,68 m e azimute plano 358°21’15” até o marco M-598, de coordenada N 
= 9.822.879,23m e E = 807.868,60m; 14,05 m e azimute plano 358°34’23” 
até o marco M-599, de coordenada N = 9.822.893,28m e E = 807.868,25m; 
77,78 m e azimute plano 358°33’49” até o marco M-600, de coordenada N 
= 9.822.971,04m e E = 807.866,30m; 0,38 m e azimute plano 356°59’14” 
até o marco M-601, de coordenada N = 9.822.971,42m e E = 807.866,28m; 
23,39 m e azimute plano 355°27’51” até o marco M-602, de coordenada N 
= 9.822.994,74m e E = 807.864,43m; 9,67 m e azimute plano 355°29’32” 
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até o marco M-603, de coordenada N = 9.823.004,38m e E = 807.863,67m; 
19,93 m e azimute plano 355°27’13” até o marco M-604, de coordenada N 
= 9.823.024,25m e E = 807.862,09m; 4,82 m e azimute plano 355°28’25” 
até o marco M-605, de coordenada N = 9.823.029,05m e E = 807.861,71m; 
6,89 m e azimute plano 355°20’24” até o marco M-606, de coordenada N 
= 9.823.035,92m e E = 807.861,15m; deste, segue confrontando com o 
limite da Gleba São raimundo, com a seguinte distância: 8,46 m e azimu-
te plano 91°21’15” até o marco M-607, de coordenada N = 9.823.035,72m 
e E = 807.869,61m; 13,95 m e azimute plano 101°39’52” até o marco 
M-608, de coordenada N = 9.823.032,90m e E = 807.883,27m; 41,06 m 
e azimute plano 101°38’58” até o marco M-609, de coordenada N = 
9.823.024,61m e E = 807.923,48m; 320,32 m e azimute plano 101°39’31” 
até o marco M-610, de coordenada N = 9.822.959,88m e E = 808.237,19m; 
63,31 m e azimute plano 101°39’22” até o marco M-611, de coordenada N 
= 9.822.947,09m e E = 808.299,19m; 279,77 m e azimute plano 
101°39’34” até o marco M-612, de coordenada N = 9.822.890,55m e E = 
808.573,19m; 238,01 m e azimute plano 101°39’25” até o marco M-613, 
de coordenada N = 9.822.842,46m e E = 808.806,29m; 13,89 m e azimu-
te plano 101°40’27” até o marco M-614, de coordenada N = 9.822.839,65m 
e E = 808.819,89m; 46,20 m e azimute plano 101°39’02” até o marco 
M-615, de coordenada N = 9.822.830,32m e E = 808.865,14m; 124,81 m 
e azimute plano 354°14’34” até o marco M-616, de coordenada N = 
9.822.954,50m e E = 808.852,62m; 0,56 m e azimute plano 353°53’04” 
até o marco M-617, de coordenada N = 9.822.955,06m e E = 808.852,56m; 
92,44 m e azimute plano 354°15’26” até o marco M-618, de coordenada N 
= 9.823.047,04m e E = 808.843,31m; 156,37 m e azimute plano 
354°15’36” até o marco M-619, de coordenada N = 9.823.202,63m e E = 
808.827,67m; 26,25 m e azimute plano 352°12’23” até o marco M-620, de 
coordenada N = 9.823.228,64m e E = 808.824,11m; 59,00 m e azimute 
plano 352°11’48” até o marco M-621, de coordenada N = 9.823.287,09m 
e E = 808.816,10m; 187,68 m e azimute plano 352°11’50” até o marco 
M-622, de coordenada N = 9.823.473,03m e E = 808.790,62m; deste, 
segue confrontando com o limite da Gleba São raimundo iii, com a se-
guinte distância: 0,00 m e azimute plano 0°00’00” até o marco M-623, de 
coordenada N = 9.823.764,15m e E = 808.826,31m; 9,59 m e azimute 
plano 100°12’31” até o marco M-624, de coordenada N = 9.823.762,45m 
e E = 808.835,75m; 69,98 m e azimute plano 100°13’51” até o marco 
M-625, de coordenada N = 9.823.750,02m e E = 808.904,62m; 163,46 m 
e azimute plano 100°13’48” até o marco M-626, de coordenada N = 
9.823.720,99m e E = 809.065,48m; 4,84 m e azimute plano 100°14’29” 
até o marco M-627, de coordenada N = 9.823.720,13m e E = 809.070,24m; 
10,88 m e azimute plano 100°16’02” até o marco M-628, de coordenada N 
= 9.823.718,19m e E = 809.080,95m; deste, segue pela faixa de domínio 
pela Margem direita (sentido oeste/ leste e Sul/ Norte) da Estrada curu-
çambaba, com a seguinte distância: 13,19 m e azimute plano 155°27’19” 
até o marco M-629, de coordenada N = 9.823.706,19m e E = 809.086,43m; 
1,10 m e azimute plano 151°05’52” até o marco M-630, de coordenada N 
= 9.823.705,23m e E = 809.086,96m; 1,10 m e azimute plano 141°59’19” 
até o marco M-631, de coordenada N = 9.823.704,36m e E = 809.087,64m; 
1,10 m e azimute plano 132°47’51” até o marco M-632, de coordenada N 
= 9.823.703,61m e E = 809.088,45m; 1,10 m e azimute plano 123°50’06” 
até o marco M-633, de coordenada N = 9.823.703,00m e E = 809.089,36m; 
1,10 m e azimute plano 114°42’09” até o marco M-634, de coordenada N 
= 9.823.702,54m e E = 809.090,36m; 1,09 m e azimute plano 106°26’55” 
até o marco M-635, de coordenada N = 9.823.702,23m e E = 809.091,41m; 
1,10 m e azimute plano 96°48’05” até o marco M-636, de coordenada N = 
9.823.702,10m e E = 809.092,50m; 32,40 m e azimute plano 92°23’17” 
até o marco M-637, de coordenada N = 9.823.700,75m e E = 809.124,87m; 
19,06 m e azimute plano 93°52’48” até o marco M-638, de coordenada N 
= 9.823.699,46m e E = 809.143,89m; 22,70 m e azimute plano 106°22’31” 
até o marco M-639, de coordenada N = 9.823.693,06m e E = 809.165,67m; 
1,12 m e azimute plano 101°48’36” até o marco M-640, de coordenada N 
= 9.823.692,83m e E = 809.166,77m; 1,12 m e azimute plano 92°33’22” 
até o marco M-641, de coordenada N = 9.823.692,78m e E = 809.167,89m; 
1,12 m e azimute plano 83°19’12” até o marco M-642, de coordenada N = 
9.823.692,91m e E = 809.169,00m; 1,12 m e azimute plano 74°28’33” até 
o marco M-643, de coordenada N = 9.823.693,21m e E = 809.170,08m; 
2,67 m e azimute plano 69°11’36” até o marco M-644, de coordenada N = 
9.823.694,16m e E = 809.172,58m; 8,48 m e azimute plano 69°21’54” até 
o marco M-645, de coordenada N = 9.823.697,15m e E = 809.180,52m; 
2,71 m e azimute plano 69°13’15” até o marco M-646, de coordenada N = 
9.823.698,11m e E = 809.183,05m; 19,08 m e azimute plano 86°25’25” 
até o marco M-647, de coordenada N = 9.823.699,30m e E = 809.202,09m; 
20,13 m e azimute plano 93°43’51” até o marco M-648, de coordenada N 
= 9.823.697,99m e E = 809.222,18m; 0,46 m e azimute plano 92°29’22” 
até o marco M-649, de coordenada N = 9.823.697,97m e E = 809.222,64m; 
0,53 m e azimute plano 87°50’20” até o marco M-650, de coordenada N = 
9.823.697,99m e E = 809.223,17m; 29,55 m e azimute plano 85°37’57” 
até o marco M-651, de coordenada N = 9.823.700,24m e E = 809.252,63m; 
12,98 m e azimute plano 85°37’30” até o marco M-652, de coordenada N 
= 9.823.701,23m e E = 809.265,57m; 1,10 m e azimute plano 81°08’07” 
até o marco M-653, de coordenada N = 9.823.701,40m e E = 809.266,66m; 
1,09 m e azimute plano 72°23’43” até o marco M-654, de coordenada N = 
9.823.701,73m e E = 809.267,70m; 1,11 m e azimute plano 63°12’14” até 
o marco M-655, de coordenada N = 9.823.702,23m e E = 809.268,69m; 
1,10 m e azimute plano 53°51’29” até o marco M-656, de coordenada N = 
9.823.702,88m e E = 809.269,58m; 1,10 m e azimute plano 45°22’11” até 
o marco M-657, de coordenada N = 9.823.703,65m e E = 809.270,36m; 
1,10 m e azimute plano 35°43’12” até o marco M-658, de coordenada N = 
9.823.704,54m e E = 809.271,00m; 1,10 m e azimute plano 27°01’51” até 
o marco M-659, de coordenada N = 9.823.705,52m e E = 809.271,50m; 
1,10 m e azimute plano 17°56’33” até o marco M-660, de coordenada N = 

9.823.706,57m e E = 809.271,84m; 1,08 m e azimute plano 9°01’39” até 
o marco M-661, de coordenada N = 9.823.707,64m e E = 809.272,01m; 
0,02 m e azimute plano 26°33’54” até o marco M-662, de coordenada N = 
9.823.707,66m e E = 809.272,02m; 16,72 m e azimute plano 4°29’36” até 
o marco M-663, de coordenada N = 9.823.724,33m e E = 809.273,33m; 
29,13 m e azimute plano 11°42’26” até o marco M-664, de coordenada N 
= 9.823.752,85m e E = 809.279,24m; 0,28 m e azimute plano 10°07’29” 
até o marco M-665, de coordenada N = 9.823.753,13m e E = 809.279,29m; 
24,57 m e azimute plano 8°48’10” até o marco M-666, de coordenada N = 
9.823.777,41m e E = 809.283,05m; 45,45 m e azimute plano 8°47’42” até 
o marco M-667, de coordenada N = 9.823.822,33m e E = 809.290,00m; 
16,09 m e azimute plano 8°28’22” até o marco M-668, de coordenada N = 
9.823.838,24m e E = 809.292,37m; 5,75 m e azimute plano 8°29’47” até 
o marco M-669, de coordenada N = 9.823.843,93m e E = 809.293,22m; 
73,34 m e azimute plano 8°29’01” até o marco M-670, de coordenada N = 
9.823.916,47m e E = 809.304,04m; 0,29 m e azimute plano 7°51’12” até 
o marco M-671, de coordenada N = 9.823.916,76m e E = 809.304,08m; 
20,02 m e azimute plano 6°01’16” até o marco M-672, de coordenada N = 
9.823.936,67m e E = 809.306,18m; 15,88 m e azimute plano 6°00’05” até 
o marco M-673, de coordenada N = 9.823.952,46m e E = 809.307,84m; 
2,39 m e azimute plano 6°14’04” até o marco M-674, de coordenada N = 
9.823.954,84m e E = 809.308,10m; 44,98 m e azimute plano 7°39’55” até 
o marco M-675, de coordenada N = 9.823.999,42m e E = 809.314,10m; 
43,10 m e azimute plano 8°52’36” até o marco M-676, de coordenada N = 
9.824.042,00m e E = 809.320,75m; 30,05 m e azimute plano 10°58’24” 
até o marco M-677, de coordenada N = 9.824.071,50m e E = 809.326,47m; 
1,40 m e azimute plano 11°08’56” até o marco M-678, de coordenada N = 
9.824.072,87m e E = 809.326,74m; 0,71 m e azimute plano 7°19’35” até 
o marco M-679, de coordenada N = 9.824.073,57m e E = 809.326,83m; 
5,29 m e azimute plano 4°39’53” até o marco M-680, de coordenada N = 
9.824.078,84m e E = 809.327,26m; 60,56 m e azimute plano 4°40’44” até 
o marco M-681, de coordenada N = 9.824.139,20m e E = 809.332,20m; 
64,76 m e azimute plano 7°45’22” até o marco M-682, de coordenada N = 
9.824.203,37m e E = 809.340,94m; 9,48 m e azimute plano 7°45’45” até 
o marco M-683, de coordenada N = 9.824.212,76m e E = 809.342,22m; 
4,88 m e azimute plano 7°11’00” até o marco M-684, de coordenada N = 
9.824.217,60m e E = 809.342,83m; 85,29 m e azimute plano 7°14’51” até 
o marco M-685, de coordenada N = 9.824.302,21m e E = 809.353,59m; 
12,93 m e azimute plano 8°48’24” até o marco M-686, de coordenada N = 
9.824.314,99m e E = 809.355,57m; 8,73 m e azimute plano 8°45’40” até 
o marco M-687, de coordenada N = 9.824.323,62m e E = 809.356,90m; 
2,73 m e azimute plano 83°03’26” até o marco M-688, de coordenada N = 
9.824.323,95m e E = 809.359,61m; 5,08 m e azimute plano 91°27’57” até 
o marco M-689, de coordenada N = 9.824.323,82m e E = 809.364,69m; 
34,30 m e azimute plano 97°41’26” até o marco M-690, de coordenada N 
= 9.824.319,23m e E = 809.398,68m; 42,83 m e azimute plano 98°54’21” 
até o marco M-691, de coordenada N = 9.824.312,60m e E = 809.440,99m; 
0,63 m e azimute plano 95°26’25” até o marco M-692, de coordenada N = 
9.824.312,54m e E = 809.441,62m; 0,16 m e azimute plano 97°07’30” até 
o marco M-693, de coordenada N = 9.824.312,52m e E = 809.441,78m; 
48,40 m e azimute plano 92°24’56” até o marco M-694, de coordenada N 
= 9.824.310,48m e E = 809.490,14m; 0,30 m e azimute plano 90°00’00” 
até o marco M-695, de coordenada N = 9.824.310,48m e E = 809.490,44m; 
0,88 m e azimute plano 86°44’53” até o marco M-696, de coordenada N = 
9.824.310,53m e E = 809.491,32m; 20,71 m e azimute plano 82°45’30” 
até o marco M-697, de coordenada N = 9.824.313,14m e E = 809.511,86m; 
1,22 m e azimute plano 77°40’31” até o marco M-698, de coordenada N = 
9.824.313,40m e E = 809.513,05m; 1,21 m e azimute plano 67°40’17” até 
o marco M-699, de coordenada N = 9.824.313,86m e E = 809.514,17m; 
1,21 m e azimute plano 58°08’42” até o marco M-700, de coordenada N = 
9.824.314,50m e E = 809.515,20m; 1,22 m e azimute plano 47°58’41” até 
o marco M-701, de coordenada N = 9.824.315,32m e E = 809.516,11m; 
1,21 m e azimute plano 37°37’34” até o marco M-702, de coordenada N = 
9.824.316,28m e E = 809.516,85m; 1,22 m e azimute plano 27°49’27” até 
o marco M-703, de coordenada N = 9.824.317,36m e E = 809.517,42m; 
1,22 m e azimute plano 18°08’17” até o marco M-704, de coordenada N = 
9.824.318,52m e E = 809.517,80m; 1,21 m e azimute plano 8°03’48” até 
o marco M-705, de coordenada N = 9.824.319,72m e E = 809.517,97m; 
26,39 m e azimute plano 2°57’16” até o marco M-706, de coordenada N = 
9.824.346,07m e E = 809.519,33m; 116,67 m e azimute plano 2°40’57” 
até o marco M-707, de coordenada N = 9.824.462,61m e E = 809.524,79m; 
42,90 m e azimute plano 2°22’41” até o marco M-708, de coordenada N = 
9.824.505,47m e E = 809.526,57m; 63,29 m e azimute plano 2°22’53” até 
o marco M-709, de coordenada N = 9.824.568,71m e E = 809.529,20m; 
42,00 m e azimute plano 2°22’29” até o marco M-710, de coordenada N = 
9.824.610,67m e E = 809.530,94m; 142,34 m e azimute plano 3°32’40” 
até o marco M-711, de coordenada N = 9.824.752,74m e E = 809.539,74m; 
120,15 m e azimute plano 4°06’00” até o marco M-712, de coordenada N 
= 9.824.872,58m e E = 809.548,33m; 30,99 m e azimute plano 4°05’22” 
até o marco M-713, de coordenada N = 9.824.903,49m e E = 809.550,54m; 
43,02 m e azimute plano 3°18’17” até o marco M-714, de coordenada N = 
9.824.946,44m e E = 809.553,02m; 57,60 m e azimute plano 3°18’16” até 
o marco M-715, de coordenada N = 9.825.003,94m e E = 809.556,34m; 
0,15 m e azimute plano 0°00’00” até o marco M-716, de coordenada N = 
9.825.004,09m e E = 809.556,34m; 45,73 m e azimute plano 2°04’04” até 
o marco M-717, de coordenada N = 9.825.049,79m e E = 809.557,99m; 
46,33 m e azimute plano 3°59’51” até o marco M-718, de coordenada N = 
9.825.096,01m e E = 809.561,22m; 0,26 m e azimute plano 4°23’55” até 
o marco M-719, de coordenada N = 9.825.096,27m e E = 809.561,24m; 
50,99 m e azimute plano 1°51’16” até o marco M-720, de coordenada N = 
9.825.147,23m e E = 809.562,89m; 48,47 m e azimute plano 3°49’59” até 
o marco M-721, de coordenada N = 9.825.195,59m e E = 809.566,13m; 
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57,43 m e azimute plano 3°19’27” até o marco M-722, de coordenada N = 
9.825.252,92m e E = 809.569,46m; 17,54 m e azimute plano 3°18’04” até 
o marco M-723, de coordenada N = 9.825.270,43m e E = 809.570,47m; 
14,96 m e azimute plano 2°52’26” até o marco M-724, de coordenada N = 
9.825.285,37m e E = 809.571,22m; 39,37 m e azimute plano 2°52’58” até 
o marco M-725, de coordenada N = 9.825.324,69m e E = 809.573,20m; 
0,34 m e azimute plano 1°41’05” até o marco M-726, de coordenada N = 
9.825.325,03m e E = 809.573,21m; 33,73 m e azimute plano 0°04’05” até 
o marco M-727, de coordenada N = 9.825.358,76m e E = 809.573,25m; 
4,87 m e azimute plano 0°07’04” até o marco M-728, de coordenada N = 
9.825.363,63m e E = 809.573,26m; 19,74 m e azimute plano 0°03’29” até 
o marco M-729, de coordenada N = 9.825.383,37m e E = 809.573,28m; 
7,14 m e azimute plano 2°05’08” até o marco M-730, de coordenada N = 
9.825.390,51m e E = 809.573,54m; 16,68 m e azimute plano 77°44’49” 
até o marco M-731, de coordenada N = 9.825.394,05m e E = 809.589,84m; 
3,68 m e azimute plano 77°46’30” até o marco M-732, de coordenada N = 
9.825.394,83m e E = 809.593,44m; 37,63 m e azimute plano 78°26’32” 
até o marco M-733, de coordenada N = 9.825.402,37m e E = 809.630,31m; 
49,56 m e azimute plano 78°30’48” até o marco M-734, de coordenada N 
= 9.825.412,24m e E = 809.678,88m; 18,26 m e azimute plano 82°24’57” 
até o marco M-735, de coordenada N = 9.825.414,65m e E = 809.696,98m; 
9,10 m e azimute plano 81°58’36” até o marco M-736, de coordenada N = 
9.825.415,92m e E = 809.705,99m; 14,34 m e azimute plano 81°46’46” 
até o marco M-737, de coordenada N = 9.825.417,97m e E = 809.720,18m; 
3,66 m e azimute plano 355°08’44” até o marco M-738, de coordenada N 
= 9.825.421,62m e E = 809.719,87m; 3,15 m e azimute plano 355°16’00” 
até o marco M-739, de coordenada N = 9.825.424,76m e E = 809.719,61m; 
0,31 m e azimute plano 350°50’16” até o marco M-740, de coordenada N 
= 9.825.425,07m e E = 809.719,56m; 0,32 m e azimute plano 352°52’30” 
até o marco M-741, de coordenada N = 9.825.425,39m e E = 809.719,52m; 
0,15 m e azimute plano 348°41’24” até o marco M-742, de coordenada N 
= 9.825.425,54m e E = 809.719,49m; 6,53 m e azimute plano 348°41’24” 
até o marco M-743, de coordenada N = 9.825.431,94m e E = 809.718,21m; 
5,57 m e azimute plano 348°48’40” até o marco M-744, de coordenada N 
= 9.825.437,40m e E = 809.717,13m; 0,68 m e azimute plano 345°33’21” 
até o marco M-745, de coordenada N = 9.825.438,06m e E = 809.716,96m; 
9,50 m e azimute plano 343°03’09” até o marco M-746, de coordenada N 
= 9.825.447,15m e E = 809.714,19m; 0,38 m e azimute plano 341°33’54” 
até o marco M-747, de coordenada N = 9.825.447,51m e E = 809.714,07m; 
1,06 m e azimute plano 335°22’35” até o marco M-748, de coordenada N 
= 9.825.448,47m e E = 809.713,63m; 0,40 m e azimute plano 331°30’16” 
até o marco M-749, de coordenada N = 9.825.448,82m e E = 809.713,44m; 
14,23 m e azimute plano 331°18’33” até o marco M-750, de coordenada N 
= 9.825.461,30m e E = 809.706,61m; 15,87 m e azimute plano 335°15’37” 
até o marco M-751, de coordenada N = 9.825.475,71m e E = 809.699,97m; 
0,64 m e azimute plano 333°02’03” até o marco M-752, de coordenada N 
= 9.825.476,28m e E = 809.699,68m; 0,19 m e azimute plano 327°59’41” 
até o marco M-753, de coordenada N = 9.825.476,44m e E = 809.699,58m; 
2,38 m e azimute plano 328°34’55” até o marco M-754, de coordenada N 
= 9.825.478,47m e E = 809.698,34m; 14,31 m e azimute plano 328°29’13” 
até o marco M-755, de coordenada N = 9.825.490,67m e E = 809.690,86m; 
1,07 m e azimute plano 323°46’30” até o marco M-756, de coordenada N 
= 9.825.491,53m e E = 809.690,23m; 13,64 m e azimute plano 319°29’23” 
até o marco M-757, de coordenada N = 9.825.501,90m e E = 809.681,37m; 
18,87 m e azimute plano 326°45’53” até o marco M-758, de coordenada N 
= 9.825.517,68m e E = 809.671,03m; 3,89 m e azimute plano 326°45’35” 
até o marco M-759, de coordenada N = 9.825.520,93m e E = 809.668,90m; 
23,44 m e azimute plano 325°57’26” até o marco M-760, de coordenada N 
= 9.825.540,35m e E = 809.655,78m; 0,73 m e azimute plano 322°48’55” 
até o marco M-761, de coordenada N = 9.825.540,93m e E = 809.655,34m; 
0,27 m e azimute plano 318°00’46” até o marco M-762, de coordenada N 
= 9.825.541,13m e E = 809.655,16m; 16,55 m e azimute plano 317°49’02” 
até o marco M-763, de coordenada N = 9.825.553,39m e E = 809.644,05m; 
0,95 m e azimute plano 313°43’37” até o marco M-764, de coordenada N 
= 9.825.554,05m e E = 809.643,36m; 0,43 m e azimute plano 308°27’13” 
até o marco M-765, de coordenada N = 9.825.554,32m e E = 809.643,02m; 
11,35 m e azimute plano 306°21’54” até o marco M-766, de coordenada N 
= 9.825.561,05m e E = 809.633,88m; 0,78 m e azimute plano 303°29’10” 
até o marco M-767, de coordenada N = 9.825.561,48m e E = 809.633,23m; 
0,54 m e azimute plano 295°08’41” até o marco M-768, de coordenada N 
= 9.825.561,71m e E = 809.632,74m; 0,54 m e azimute plano 295°08’41” 
até o marco M-769, de coordenada N = 9.825.561,94m e E = 809.632,25m; 
13,17 m e azimute plano 291°08’49” até o marco M-770, de coordenada N 
= 9.825.566,69m e E = 809.619,97m; 5,08 m e azimute plano 291°43’04” 
até o marco M-771, de coordenada N = 9.825.568,57m e E = 809.615,25m; 
14,09 m e azimute plano 291°44’28” até o marco M-772, de coordenada N 
= 9.825.573,79m e E = 809.602,16m; 18,86 m e azimute plano 292°12’48” 
até o marco M-773, de coordenada N = 9.825.580,92m e E = 809.584,70m; 
0,27 m e azimute plano 289°47’56” até o marco M-774, de coordenada N 
= 9.825.581,01m e E = 809.584,45m; 0,26 m e azimute plano 290°33’22” 
até o marco M-775, de coordenada N = 9.825.581,10m e E = 809.584,21m; 
14,20 m e azimute plano 287°53’10” até o marco M-776, de coordenada N 
= 9.825.585,46m e E = 809.570,70m; 0,96 m e azimute plano 283°53’28” 
até o marco M-777, de coordenada N = 9.825.585,69m e E = 809.569,77m; 
0,76 m e azimute plano 276°50’34” até o marco M-778, de coordenada N 
= 9.825.585,78m e E = 809.569,02m; 11,33 m e azimute plano 273°53’54” 
até o marco M-779, de coordenada N = 9.825.586,55m e E = 809.557,72m; 
8,44 m e azimute plano 283°59’13” até o marco M-780, de coordenada N 
= 9.825.588,59m e E = 809.549,53m; 12,07 m e azimute plano 296°28’48” 
até o marco M-781, de coordenada N = 9.825.593,97m e E = 809.538,73m; 
12,84 m e azimute plano 304°31’53” até o marco M-782, de coordenada N 
= 9.825.601,25m e E = 809.528,15m; 13,29 m e azimute plano 314°52’41” 

até o marco M-783, de coordenada N = 9.825.610,63m e E = 809.518,73m; 
13,30 m e azimute plano 325°19’06” até o marco M-784, de coordenada N 
= 9.825.621,57m e E = 809.511,16m; 0,69 m e azimute plano 322°38’00” 
até o marco M-785, de coordenada N = 9.825.622,12m e E = 809.510,74m; 
21,95 m e azimute plano 319°17’08” até o marco M-786, de coordenada N 
= 9.825.638,76m e E = 809.496,42m; 0,67 m e azimute plano 316°48’31” 
até o marco M-787, de coordenada N = 9.825.639,25m e E = 809.495,96m; 
12,62 m e azimute plano 313°48’45” até o marco M-788, de coordenada N 
= 9.825.647,99m e E = 809.486,85m; 1,87 m e azimute plano 313°55’09” 
até o marco M-789, de coordenada N = 9.825.649,29m e E = 809.485,50m; 
9,57 m e azimute plano 319°32’06” até o marco M-790, de coordenada N 
= 9.825.656,57m e E = 809.479,29m; 16,26 m e azimute plano 327°19’34” 
até o marco M-791, de coordenada N = 9.825.670,26m e E = 809.470,51m; 
14,91 m e azimute plano 329°58’43” até o marco M-792, de coordenada N 
= 9.825.683,17m e E = 809.463,05m; 0,40 m e azimute plano 328°17’55” 
até o marco M-793, de coordenada N = 9.825.683,51m e E = 809.462,84m; 
12,11 m e azimute plano 326°45’22” até o marco M-794, de coordenada N 
= 9.825.693,64m e E = 809.456,20m; 13,13 m e azimute plano 329°31’48” 
até o marco M-795, de coordenada N = 9.825.704,96m e E = 809.449,54m; 
1,16 m e azimute plano 324°48’22” até o marco M-796, de coordenada N 
= 9.825.705,91m e E = 809.448,87m; 1,10 m e azimute plano 315°00’00” 
até o marco M-797, de coordenada N = 9.825.706,69m e E = 809.448,09m; 
15,79 m e azimute plano 310°58’03” até o marco M-798, de coordenada N 
= 9.825.717,04m e E = 809.436,17m; 12,20 m e azimute plano 319°17’12” 
até o marco M-799, de coordenada N = 9.825.726,29m e E = 809.428,21m; 
8,96 m e azimute plano 349°31’04” até o marco M-800, de coordenada N 
= 9.825.735,10m e E = 809.426,58m; 1,16 m e azimute plano 345°00’18” 
até o marco M-801, de coordenada N = 9.825.736,22m e E = 809.426,28m; 
0,18 m e azimute plano 337°37’12” até o marco M-802, de coordenada N 
= 9.825.736,39m e E = 809.426,21m; 11,75 m e azimute plano 338°31’29” 
até o marco M-803, de coordenada N = 9.825.747,32m e E = 809.421,91m; 
2,41 m e azimute plano 340°53’21” até o marco M-804, de coordenada N 
= 9.825.749,60m e E = 809.421,12m; 9,62 m e azimute plano 340°56’36” 
até o marco M-805, de coordenada N = 9.825.758,69m e E = 809.417,98m; 
1,32 m e azimute plano 334°58’59” até o marco M-806, de coordenada N 
= 9.825.759,89m e E = 809.417,42m; 11,63 m e azimute plano 329°17’23” 
até o marco M-807, de coordenada N = 9.825.769,89m e E = 809.411,48m; 
16,54 m e azimute plano 342°46’12” até o marco M-808, de coordenada N 
= 9.825.785,69m e E = 809.406,58m; 0,21 m e azimute plano 340°42’36” 
até o marco M-809, de coordenada N = 9.825.785,89m e E = 809.406,51m; 
4,02 m e azimute plano 341°06’50” até o marco M-810, de coordenada N 
= 9.825.789,69m e E = 809.405,21m; 10,68 m e azimute plano 341°02’21” 
até o marco M-811, de coordenada N = 9.825.799,79m e E = 809.401,74m; 
0,34 m e azimute plano 339°26’38” até o marco M-812, de coordenada N 
= 9.825.800,11m e E = 809.401,62m; 9,39 m e azimute plano 337°39’59” 
até o marco M-813, de coordenada N = 9.825.808,80m e E = 809.398,05m; 
0,94 m e azimute plano 334°14’58” até o marco M-814, de coordenada N 
= 9.825.809,65m e E = 809.397,64m; 0,66 m e azimute plano 326°47’36” 
até o marco M-815, de coordenada N = 9.825.810,20m e E = 809.397,28m; 
11,64 m e azimute plano 324°37’01” até o marco M-816, de coordenada N 
= 9.825.819,69m e E = 809.390,54m; 0,41 m e azimute plano 322°51’12” 
até o marco M-817, de coordenada N = 9.825.820,02m e E = 809.390,29m; 
12,68 m e azimute plano 321°12’47” até o marco M-818, de coordenada N 
= 9.825.829,90m e E = 809.382,35m; 0,15 m e azimute plano 323°07’48” 
até o marco M-819, de coordenada N = 9.825.830,02m e E = 809.382,26m; 
0,38 m e azimute plano 317°07’16” até o marco M-820, de coordenada N 
= 9.825.830,30m e E = 809.382,00m; 15,57 m e azimute plano 316°53’59” 
até o marco M-821, de coordenada N = 9.825.841,67m e E = 809.371,36m; 
11,80 m e azimute plano 328°05’14” até o marco M-822, de coordenada N 
= 9.825.851,69m e E = 809.365,12m; 13,43 m e azimute plano 344°27’11” 
até o marco M-823, de coordenada N = 9.825.864,63m e E = 809.361,52m; 
10,17 m e azimute plano 349°51’41” até o marco M-824, de coordenada N 
= 9.825.874,64m e E = 809.359,73m; 12,54 m e azimute plano 1°46’58” 
até o marco M-825, de coordenada N = 9.825.887,17m e E = 809.360,12m; 
9,80 m e azimute plano 4°40’52” até o marco M-826, de coordenada N = 
9.825.896,94m e E = 809.360,92m; 13,43 m e azimute plano 3°27’24” até 
o marco M-827, de coordenada N = 9.825.910,35m e E = 809.361,73m; 
18,75 m e azimute plano 4°51’55” até o marco M-828, de coordenada N = 
9.825.929,03m e E = 809.363,32m; 11,59 m e azimute plano 8°08’14” até 
o marco M-829, de coordenada N = 9.825.940,50m e E = 809.364,96m; 
9,34 m e azimute plano 8°07’17” até o marco M-830, de coordenada N = 
9.825.949,75m e E = 809.366,28m; 1,61 m e azimute plano 7°52’40” até 
o marco M-831, de coordenada N = 9.825.951,34m e E = 809.366,50m; 
0,50 m e azimute plano 6°50’34” até o marco M-832, de coordenada N = 
9.825.951,84m e E = 809.366,56m; 17,42 m e azimute plano 3°58’57” até 
o marco M-833, de coordenada N = 9.825.969,22m e E = 809.367,77m; 
0,22 m e azimute plano 5°11’40” até o marco M-834, de coordenada N = 
9.825.969,44m e E = 809.367,79m; 21,34 m e azimute plano 2°12’09” até 
o marco M-835, de coordenada N = 9.825.990,76m e E = 809.368,61m; 
0,27 m e azimute plano 0°00’00” até o marco M-836, de coordenada N = 
9.825.991,03m e E = 809.368,61m; 0,25 m e azimute plano 0°00’00” até 
o marco M-837, de coordenada N = 9.825.991,28m e E = 809.368,61m; 
21,10 m e azimute plano 357°56’10” até o marco M-838, de coordenada N 
= 9.826.012,37m e E = 809.367,85m; 11,37 m e azimute plano 2°01’00” 
até o marco M-839, de coordenada N = 9.826.023,73m e E = 809.368,25m; 
19,21 m e azimute plano 5°56’42” até o marco M-840, de coordenada N = 
9.826.042,84m e E = 809.370,24m; 0,79 m e azimute plano 2°10’29” até 
o marco M-841, de coordenada N = 9.826.043,63m e E = 809.370,27m; 
20,62 m e azimute plano 358°58’19” até o marco M-842, de coordenada N 
= 9.826.064,25m e E = 809.369,90m; 15,83 m e azimute plano 358°39’40” 
até o marco M-843, de coordenada N = 9.826.080,08m e E = 809.369,53m; 
12,82 m e azimute plano 4°52’43” até o marco M-844, de coordenada N = 
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9.826.092,85m e E = 809.370,62m; 10,18 m e azimute plano 22°24’28” 
até o marco M-845, de coordenada N = 9.826.102,26m e E = 809.374,50m; 
11,23 m e azimute plano 26°47’36” até o marco M-846, de coordenada N 
= 9.826.112,28m e E = 809.379,56m; 0,55 m e azimute plano 23°44’58” 
até o marco M-847, de coordenada N = 9.826.112,78m e E = 809.379,78m; 
13,65 m e azimute plano 22°20’21” até o marco M-848, de coordenada N 
= 9.826.125,41m e E = 809.384,97m; 0,28 m e azimute plano 21°02’15” 
até o marco M-849, de coordenada N = 9.826.125,67m e E = 809.385,07m; 
0,17 m e azimute plano 17°21’14” até o marco M-850, de coordenada N = 
9.826.125,83m e E = 809.385,12m; 11,25 m e azimute plano 18°39’37” 
até o marco M-851, de coordenada N = 9.826.136,49m e E = 809.388,72m; 
0,06 m e azimute plano 9°27’44” até o marco M-852, de coordenada N = 
9.826.136,55m e E = 809.388,73m; 0,99 m e azimute plano 14°35’48” até 
o marco M-853, de coordenada N = 9.826.137,51m e E = 809.388,98m; 
1,21 m e azimute plano 4°43’28” até o marco M-854, de coordenada N = 
9.826.138,72m e E = 809.389,08m; 8,69 m e azimute plano 0°03’57” até 
o marco M-855, de coordenada N = 9.826.147,41m e E = 809.389,09m; 
0,90 m e azimute plano 356°49’13” até o marco M-856, de coordenada N 
= 9.826.148,31m e E = 809.389,04m; 12,34 m e azimute plano 352°38’41” 
até o marco M-857, de coordenada N = 9.826.160,55m e E = 809.387,46m; 
0,99 m e azimute plano 348°55’03” até o marco M-858, de coordenada N 
= 9.826.161,52m e E = 809.387,27m; 0,99 m e azimute plano 340°27’48” 
até o marco M-859, de coordenada N = 9.826.162,45m e E = 809.386,94m; 
12,93 m e azimute plano 336°31’41” até o marco M-860, de coordenada N 
= 9.826.174,31m e E = 809.381,79m; 0,77 m e azimute plano 333°06’14” 
até o marco M-861, de coordenada N = 9.826.175,00m e E = 809.381,44m; 
12,77 m e azimute plano 330°10’58” até o marco M-862, de coordenada N 
= 9.826.186,08m e E = 809.375,09m; 0,69 m e azimute plano 326°46’06” 
até o marco M-863, de coordenada N = 9.826.186,66m e E = 809.374,71m; 
13,62 m e azimute plano 324°23’03” até o marco M-864, de coordenada N 
= 9.826.197,73m e E = 809.366,78m; 0,53 m e azimute plano 321°50’34” 
até o marco M-865, de coordenada N = 9.826.198,15m e E = 809.366,45m; 
0,62 m e azimute plano 317°36’09” até o marco M-866, de coordenada N 
= 9.826.198,61m e E = 809.366,03m; 12,21 m e azimute plano 314°54’02” 
até o marco M-867, de coordenada N = 9.826.207,23m e E = 809.357,38m; 
24,14 m e azimute plano 325°57’40” até o marco M-868, de coordenada N 
= 9.826.227,23m e E = 809.343,87m; 0,62 m e azimute plano 323°29’55” 
até o marco M-869, de coordenada N = 9.826.227,73m e E = 809.343,50m; 
43,24 m e azimute plano 320°50’15” até o marco M-870, de coordenada N 
= 9.826.261,26m e E = 809.316,19m; 39,68 m e azimute plano 322°34’01” 
até o marco M-871, de coordenada N = 9.826.292,77m e E = 809.292,07m; 
19,19 m e azimute plano 323°15’41” até o marco M-872, de coordenada N 
= 9.826.308,15m e E = 809.280,59m; 0,42 m e azimute plano 321°45’58” 
até o marco M-873, de coordenada N = 9.826.308,48m e E = 809.280,33m; 
13,51 m e azimute plano 319°41’02” até o marco M-874, de coordenada N 
= 9.826.318,78m e E = 809.271,59m; 0,87 m e azimute plano 315°27’57” 
até o marco M-875, de coordenada N = 9.826.319,40m e E = 809.270,98m; 
0,87 m e azimute plano 309°22’57” até o marco M-876, de coordenada N 
= 9.826.319,95m e E = 809.270,31m; 0,86 m e azimute plano 302°13’00” 
até o marco M-877, de coordenada N = 9.826.320,41m e E = 809.269,58m; 
10,84 m e azimute plano 298°21’42” até o marco M-878, de coordenada N 
= 9.826.325,56m e E = 809.260,04m; 1,02 m e azimute plano 293°47’27” 
até o marco M-879, de coordenada N = 9.826.325,97m e E = 809.259,11m; 
1,06 m e azimute plano 285°52’16” até o marco M-880, de coordenada N 
= 9.826.326,26m e E = 809.258,09m; 16,10 m e azimute plano 281°19’01” 
até o marco M-881, de coordenada N = 9.826.329,42m e E = 809.242,30m; 
10,20 m e azimute plano 282°58’25” até o marco M-882, de coordenada N 
= 9.826.331,71m e E = 809.232,36m; 7,19 m e azimute plano 287°58’53” 
até o marco M-883, de coordenada N = 9.826.333,93m e E = 809.225,52m; 
7,96 m e azimute plano 287°56’02” até o marco M-884, de coordenada N 
= 9.826.336,38m e E = 809.217,95m; 0,97 m e azimute plano 283°44’57” 
até o marco M-885, de coordenada N = 9.826.336,61m e E = 809.217,01m; 
0,89 m e azimute plano 276°28’59” até o marco M-886, de coordenada N 
= 9.826.336,71m e E = 809.216,13m; 16,71 m e azimute plano 272°46’43” 
até o marco M-887, de coordenada N = 9.826.337,52m e E = 809.199,44m; 
0,34 m e azimute plano 271°41’05” até o marco M-888, de coordenada N 
= 9.826.337,53m e E = 809.199,10m; 0,18 m e azimute plano 270°00’00” 
até o marco M-889, de coordenada N = 9.826.337,53m e E = 809.198,92m; 
14,26 m e azimute plano 268°33’14” até o marco M-890, de coordenada N 
= 9.826.337,17m e E = 809.184,66m; 15,07 m e azimute plano 275°51’57” 
até o marco M-891, de coordenada N = 9.826.338,71m e E = 809.169,67m; 
12,93 m e azimute plano 276°58’36” até o marco M-892, de coordenada N 
= 9.826.340,28m e E = 809.156,84m; 12,75 m e azimute plano 280°37’21” 
até o marco M-893, de coordenada N = 9.826.342,63m e E = 809.144,31m; 
1,25 m e azimute plano 275°01’45” até o marco M-894, de coordenada N 
= 9.826.342,74m e E = 809.143,06m; 1,17 m e azimute plano 265°06’53” 
até o marco M-895, de coordenada N = 9.826.342,64m e E = 809.141,89m; 
13,52 m e azimute plano 260°25’09” até o marco M-896, de coordenada N 
= 9.826.340,39m e E = 809.128,56m; 10,94 m e azimute plano 270°03’09” 
até o marco M-897, de coordenada N = 9.826.340,40m e E = 809.117,62m; 
0,19 m e azimute plano 270°00’00” até o marco M-898, de coordenada N 
= 9.826.340,40m e E = 809.117,43m; 13,08 m e azimute plano 268°28’02” 
até o marco M-899, de coordenada N = 9.826.340,05m e E = 809.104,35m; 
9,88 m e azimute plano 282°05’41” até o marco M-900, de coordenada N 
= 9.826.342,12m e E = 809.094,69m; 8,69 m e azimute plano 292°52’42” 
até o marco M-901, de coordenada N = 9.826.345,50m e E = 809.086,68m; 
6,65 m e azimute plano 322°27’28” até o marco M-902, de coordenada N 
= 9.826.350,77m e E = 809.082,63m; 17,36 m e azimute plano 322°15’08” 
até o marco M-903, de coordenada N = 9.826.364,50m e E = 809.072,00m; 
20,56 m e azimute plano 324°44’27” até o marco M-904, de coordenada N 
= 9.826.381,29m e E = 809.060,13m; 19,05 m e azimute plano 334°22’35” 
até o marco M-905, de coordenada N = 9.826.398,47m e E = 809.051,89m; 

2,50 m e azimute plano 342°47’47” até o marco M-906, de coordenada N 
= 9.826.400,86m e E = 809.051,15m; 4,34 m e azimute plano 342°41’36” 
até o marco M-907, de coordenada N = 9.826.405,00m e E = 809.049,86m; 
4,07 m e azimute plano 342°43’17” até o marco M-908, de coordenada N 
= 9.826.408,89m e E = 809.048,65m; 8,18 m e azimute plano 352°16’33” 
até o marco M-909, de coordenada N = 9.826.417,00m e E = 809.047,55m; 
deste, segue confrontando com o limite da Gleba São raimundo iii, com 
a seguinte distância: 14,10 m e azimute plano 255°15’16” até o marco 
M-910, de coordenada N = 9.826.413,41m e E = 809.033,91m; 159,79 m 
e azimute plano 261°54’19” até o marco M-911, de coordenada N = 
9.826.390,91m e E = 808.875,71m; 337,52 m e azimute plano 263°49’21” 
até o marco M-912, de coordenada N = 9.826.354,59m e E = 808.540,15m; 
339,21 m e azimute plano 266°00’26” até o marco M-913, de coordenada 
N = 9.826.330,97m e E = 808.201,76m; 8,75 m e azimute plano 
262°22’46” até o marco M-914, de coordenada N = 9.826.329,81m e E = 
808.193,09m; 11,60 m e azimute plano 262°19’26” até o marco M-915, de 
coordenada N = 9.826.328,26m e E = 808.181,59m; 29,94 m e azimute 
plano 262°21’35” até o marco M-916, de coordenada N = 9.826.324,28m 
e E = 808.151,92m; 0,01 m e azimute plano 270°00’00” até o marco 
M-917, de coordenada N = 9.826.324,28m e E = 808.151,91m; 60,01 m 
e azimute plano 262°20’57” até o marco M-918, de coordenada N = 
9.826.316,29m e E = 808.092,43m; 0,01 m e azimute plano 225°00’00” 
até o marco M-919, de coordenada N = 9.826.316,28m e E = 808.092,42m; 
17,29 m e azimute plano 262°21’26” até o marco M-920, de coordenada N 
= 9.826.313,98m e E = 808.075,28m; 12,71 m e azimute plano 262°21’38” 
até o marco M-921, de coordenada N = 9.826.312,29m e E = 808.062,68m; 
3,02 m e azimute plano 262°22’49” até o marco M-922, de coordenada N 
= 9.826.311,89m e E = 808.059,69m; 29,91 m e azimute plano 262°20’00” 
até o marco M-923, de coordenada N = 9.826.307,90m e E = 808.030,05m; 
0,01 m e azimute plano 270°00’00” até o marco M-924, de coordenada N 
= 9.826.307,90m e E = 808.030,04m; 12,77 m e azimute plano 262°21’07” 
até o marco M-925, de coordenada N = 9.826.306,20m e E = 808.017,38m; 
21,55 m e azimute plano 252°48’34” até o marco M-926, de coordenada N 
= 9.826.299,83m e E = 807.996,79m; 48,36 m e azimute plano 252°47’12” 
até o marco M-927, de coordenada N = 9.826.285,52m e E = 807.950,60m; 
0,02 m e azimute plano 243°26’06” até o marco M-928, de coordenada N 
= 9.826.285,51m e E = 807.950,58m; 50,26 m e azimute plano 252°47’27” 
até o marco M-929, de coordenada N = 9.826.270,64m e E = 807.902,57m; 
43,56 m e azimute plano 252°47’17” até o marco M-930, de coordenada N 
= 9.826.257,75m e E = 807.860,96m; 2,45 m e azimute plano 252°40’26” 
até o marco M-931, de coordenada N = 9.826.257,02m e E = 807.858,62m; 
0,01 m e azimute plano 270°00’00” até o marco M-932, de coordenada N 
= 9.826.257,02m e E = 807.858,61m; 104,18 m e azimute plano 
252°47’10” até o marco M-933, de coordenada N = 9.826.226,19m e E = 
807.759,10m; 241,20 m e azimute plano 252°47’12” até o marco M-934, 
de coordenada N = 9.826.154,81m e E = 807.528,70m; 115,48 m e 
azimute plano 252°47’03” até o marco M-935, de coordenada N = 
9.826.120,63m e E = 807.418,39m; 9,28 m e azimute plano 343°32’14” 
até o marco M-936, de coordenada N = 9.826.129,53m e E = 807.415,76m; 
191,06 m e azimute plano 18°02’26” até o marco M-937, de coordenada N 
= 9.826.311,20m e E = 807.474,93m; 91,24 m e azimute plano 18°02’37” 
até o marco M-938, de coordenada N = 9.826.397,95m e E = 807.503,19m; 
217,64 m e azimute plano 18°02’25” até o marco M-939, de coordenada N 
= 9.826.604,89m e E = 807.570,59m; 45,25 m e azimute plano 18°02’04” 
até o marco M-940, de coordenada N = 9.826.647,92m e E = 807.584,60m; 
195,44 m e azimute plano 18°02’31” até o marco M-941, de coordenada N 
= 9.826.833,75m e E = 807.645,13m; 29,45 m e azimute plano 18°02’28” 
até o marco M-942, de coordenada N = 9.826.861,75m e E = 807.654,25m; 
0,01 m e azimute plano 45°00’00” até o marco M-943, de coordenada N = 
9.826.861,76m e E = 807.654,26m; 62,44 m e azimute plano 18°02’04” 
até o marco M-944, de coordenada N = 9.826.921,13m e E = 807.673,59m; 
128,22 m e azimute plano 18°02’27” até o marco M-945, de coordenada N 
= 9.827.043,05m e E = 807.713,30m; 131,52 m e azimute plano 
272°18’50” até o marco M-946, de coordenada N = 9.827.048,36m e E = 
807.581,89m; 16,26 m e azimute plano 272°19’33” até o marco M-947, de 
coordenada N = 9.827.049,02m e E = 807.565,64m; 0,01 m e azimute 
plano 270°00’00” até o marco M-948, de coordenada N = 9.827.049,02m 
e E = 807.565,63m; 25,50 m e azimute plano 272°18’53” até o marco 
M-949, de coordenada N = 9.827.050,05m e E = 807.540,15m; 71,05 m 
e azimute plano 272°18’54” até o marco M-950, de coordenada N = 
9.827.052,92m e E = 807.469,16m; 0,01 m e azimute plano 270°00’00” 
até o marco M-951, de coordenada N = 9.827.052,92m e E = 807.469,15m; 
152,58 m e azimute plano 272°18’49” até o marco M-952, de coordenada 
N = 9.827.059,08m e E = 807.316,69m; 47,95 m e azimute plano 
272°18’25” até o marco M-953, de coordenada N = 9.827.061,01m e E = 
807.268,78m; 9,58 m e azimute plano 270°57’25” até o marco M-954, de 
coordenada N = 9.827.061,17m e E = 807.259,20m; 21,27 m e azimute 
plano 272°56’16” até o marco M-955, de coordenada N = 9.827.062,26m 
e E = 807.237,96m; 0,01 m e azimute plano 270°00’00” até o marco 
M-956, de coordenada N = 9.827.062,26m e E = 807.237,95m; 80,12 m 
e azimute plano 272°19’04” até o marco M-957, de coordenada N = 
9.827.065,50m e E = 807.157,90m; 0,01 m e azimute plano 270°00’00” 
até o marco M-958, de coordenada N = 9.827.065,50m e E = 807.157,89m; 
84,18 m e azimute plano 272°18’53” até o marco M-959, de coordenada N 
= 9.827.068,90m e E = 807.073,78m; 0,01 m e azimute plano 270°00’00” 
até o marco M-960, de coordenada N = 9.827.068,90m e E = 807.073,77m; 
54,31 m e azimute plano 272°18’39” até o marco M-961, de coordenada N 
= 9.827.071,09m e E = 807.019,50m; 0,01 m e azimute plano 270°00’00” 
até o marco M-962, de coordenada N = 9.827.071,09m e E = 807.019,49m; 
60,41 m e azimute plano 272°18’54” até o marco M-963, de coordenada N 
= 9.827.073,53m e E = 806.959,13m; 51,15 m e azimute plano 272°19’09” 
até o marco M-964, de coordenada N = 9.827.075,60m e E = 806.908,02m; 
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0,01 m e azimute plano 270°00’00” até o marco M-965, de coordenada N 
= 9.827.075,60m e E = 806.908,01m; 51,58 m e azimute plano 272°18’40” 
até o marco M-966, de coordenada N = 9.827.077,68m e E = 806.856,47m; 
15,63 m e azimute plano 272°18’35” até o marco M-967, de coordenada N 
= 9.827.078,31m e E = 806.840,85m; 0,01 m e azimute plano 270°00’00” 
até o marco M-968, de coordenada N = 9.827.078,31m e E = 806.840,84m; 
15,26 m e azimute plano 272°19’41” até o marco M-969, de coordenada N 
= 9.827.078,93m e E = 806.825,59m; 0,02 m e azimute plano 270°00’00” 
até o marco M-970, de coordenada N = 9.827.078,93m e E = 806.825,57m; 
167,72 m e azimute plano 272°18’48” até o marco M-971, de coordenada 
N = 9.827.085,70m e E = 806.657,99m; 239,37 m e azimute plano 
272°18’55” até o marco M-972, de coordenada N = 9.827.095,37m e E = 
806.418,82m; 0,01 m e azimute plano 270°00’00” até o marco M-973, de 
coordenada N = 9.827.095,37m e E = 806.418,81m; 75,92 m e azimute 
plano 272°19’03” até o marco M-974, de coordenada N = 9.827.098,44m 
e E = 806.342,95m; 20,06 m e azimute plano 272°18’53” até o marco 
M-975, de coordenada N = 9.827.099,25m e E = 806.322,91m; deste, 
segue confrontando como limite da Gleba São raimundo, com a seguinte 
distância:  48,33 m e azimute plano 253°02’18” até o marco M-976, de 
coordenada N = 9.827.085,15m e E = 806.276,68m; 36,49 m e azimute 
plano 255°34’31” até o marco M-977, de coordenada N = 9.827.076,06m 
e E = 806.241,34m; 306,29 m e azimute plano 255°33’55” até o marco 
M-978, de coordenada N = 9.826.999,71m e E = 805.944,72m; 243,90 m 
e azimute plano 264°17’46” até o marco M-979, de coordenada N = 
9.826.975,47m e E = 805.702,03m; 11,85 m e azimute plano 132°38’28” 
até o marco M-980, de coordenada N = 9.826.967,44m e E = 805.710,75m; 
5,74 m e azimute plano 132°40’12” até o marco M-981, de coordenada N 
= 9.826.963,55m e E = 805.714,97m; 20,60 m e azimute plano 132°39’33” 
até o marco M-982, de coordenada N = 9.826.949,59m e E = 805.730,12m; 
deste segue pela faixa de domínio pela Margem direita (sentido leste/ 
oeste) do ramal Guajará Mirim, com a seguinte distância: 2,11 m e azimu-
te plano 236°23’06” até o marco M-983, de coordenada N = 9.826.948,42m 
e E = 805.728,36m; 6,79 m e azimute plano 252°09’09” até o marco 
M-984, de coordenada N = 9.826.946,34m e E = 805.721,90m; 0,28 m e 
azimute plano 250°54’23” até o marco M-985, de coordenada N = 
9.826.946,25m e E = 805.721,64m; 0,62 m e azimute plano 247°09’59” 
até o marco M-986, de coordenada N = 9.826.946,01m e E = 805.721,07m; 
9,38 m e azimute plano 244°53’00” até o marco M-987, de coordenada N 
= 9.826.942,03m e E = 805.712,58m; 5,97 m e azimute plano 244°30’28” 
até o marco M-988, de coordenada N = 9.826.939,46m e E = 805.707,19m; 
11,40 m e azimute plano 257°26’19” até o marco M-989, de coordenada N 
= 9.826.936,98m e E = 805.696,06m; 0,45 m e azimute plano 255°57’50” 
até o marco M-990, de coordenada N = 9.826.936,87m e E = 805.695,62m; 
13,23 m e azimute plano 253°45’26” até o marco M-991, de coordenada N 
= 9.826.933,17m e E = 805.682,92m; 1,07 m e azimute plano 249°11’36” 
até o marco M-992, de coordenada N = 9.826.932,79m e E = 805.681,92m; 
1,08 m e azimute plano 240°35’04” até o marco M-993, de coordenada N 
= 9.826.932,26m e E = 805.680,98m; 1,07 m e azimute plano 231°50’34” 
até o marco M-994, de coordenada N = 9.826.931,60m e E = 805.680,14m; 
1,08 m e azimute plano 222°44’22” até o marco M-995, de coordenada N 
= 9.826.930,81m e E = 805.679,41m; 5,89 m e azimute plano 218°39’35” 
até o marco M-996, de coordenada N = 9.826.926,21m e E = 805.675,73m; 
5,27 m e azimute plano 275°00’27” até o marco M-997, de coordenada N 
= 9.826.926,67m e E = 805.670,48m; 0,62 m e azimute plano 272°46’13” 
até o marco M-998, de coordenada N = 9.826.926,70m e E = 805.669,86m; 
12,96 m e azimute plano 270°00’00” até o marco M-999, de coordenada N 
= 9.826.926,70m e E = 805.656,90m; 0,99 m e azimute plano 265°57’20” 
até o marco M-1000, de coordenada N = 9.826.926,63m e E = 
805.655,91m; 11,22 m e azimute plano 261°51’20” até o marco M-1001, 
de coordenada N = 9.826.925,04m e E = 805.644,80m; 0,23 m e azimute 
plano 262°34’07” até o marco M-1002, de coordenada N = 9.826.925,01m 
e E = 805.644,57m; 0,25 m e azimute plano 258°13’54” até o marco 
M-1003, de coordenada N = 9.826.924,96m e E = 805.644,33m; 7,49 m 
e azimute plano 257°59’07” até o marco M-1004, de coordenada N = 
9.826.923,40m e E = 805.637,00m; 9,63 m e azimute plano 281°04’36” 
até o marco M-1005, de coordenada N = 9.826.925,25m e E = 
805.627,55m; 0,18 m e azimute plano 279°27’44” até o marco M-1006, de 
coordenada N = 9.826.925,28m e E = 805.627,37m; 15,06 m e azimute 
plano 279°07’51” até o marco M-1007, de coordenada N = 9.826.927,67m 
e E = 805.612,50m; 1,11 m e azimute plano 274°38’08” até o marco 
M-1008, de coordenada N = 9.826.927,76m e E = 805.611,39m; 0,40 m 
e azimute plano 268°34’04” até o marco M-1009, de coordenada N = 
9.826.927,75m e E = 805.610,99m; 18,29 m e azimute plano 266°40’40” 
até o marco M-1010, de coordenada N = 9.826.926,69m e E = 
805.592,73m; 0,82 m e azimute plano 262°57’43” até o marco M-1011, de 
coordenada N = 9.826.926,59m e E = 805.591,92m; 0,49 m e azimute 
plano 258°13’54” até o marco M-1012, de coordenada N = 9.826.926,49m 
e E = 805.591,44m; 15,27 m e azimute plano 255°58’55” até o marco 
M-1013, de coordenada N = 9.826.922,79m e E = 805.576,62m; 0,73 m 
e azimute plano 252°33’10” até o marco M-1014, de coordenada N = 
9.826.922,57m e E = 805.575,92m; 0,64 m e azimute plano 247°02’10” 
até o marco M-1015, de coordenada N = 9.826.922,32m e E = 
805.575,33m; 2,89 m e azimute plano 244°51’06” até o marco M-1016, de 
coordenada N = 9.826.921,09m e E = 805.572,71m; 7,19 m e azimute 
plano 244°43’06” até o marco M-1017, de coordenada N = 9.826.918,02m 
e E = 805.566,21m; 5,77 m e azimute plano 252°07’50” até o marco 
M-1018, de coordenada N = 9.826.916,25m e E = 805.560,72m; 27,97 m 
e azimute plano 289°51’13” até o marco M-1019, de coordenada N = 
9.826.925,75m e E = 805.534,41m; 34,45 m e azimute plano 290°06’09” 
até o marco M-1020, de coordenada N = 9.826.937,59m e E = 
805.502,06m; 17,95 m e azimute plano 293°09’54” até o marco M-1021, 
de coordenada N = 9.826.944,65m e E = 805.485,56m; 0,39 m e azimute 

plano 292°37’12” até o marco M-1022, de coordenada N = 9.826.944,80m 
e E = 805.485,20m; 0,26 m e azimute plano 287°44’41” até o marco 
M-1023, de coordenada N = 9.826.944,88m e E = 805.484,95m; 17,44 m 
e azimute plano 287°53’41” até o marco M-1024, de coordenada N = 
9.826.950,24m e E = 805.468,35m; deste, segue confrontando com o li-
mite da Gleba São raimundo, com a seguinte distância: 4,08 m e azimute 
plano 35°19’32” até o marco M-1025, de coordenada N = 9.826.953,57m 
e E = 805.470,71m; 18,66 m e azimute plano 35°18’59” até o marco 
M-1026, de coordenada N = 9.826.968,80m e E = 805.481,50m; 10,98 m 
e azimute plano 35°16’58” até o marco M-1027, de coordenada N = 
9.826.977,76m e E = 805.487,84m; 134,56 m e azimute plano 35°18’47” 
até o marco M-1028, de coordenada N = 9.827.087,56m e E = 
805.565,62m; 17,42 m e azimute plano 35°18’16” até o marco M-1029, de 
coordenada N = 9.827.101,78m e E = 805.575,69m; 140,04 m e azimute 
plano 63°33’27” até o marco M-1030, de coordenada N = 9.827.164,14m 
e E = 805.701,08m; 215,17 m e azimute plano 63°33’32” até o marco 
M-1031, de coordenada N = 9.827.259,95m e E = 805.893,74m; 90,22 m 
e azimute plano 63°33’36” até o marco M-1032, de coordenada N = 
9.827.300,12m e E = 805.974,52m; 9,06 m e azimute plano 82°23’19” até 
o marco M-1033, de coordenada N = 9.827.301,32m e E = 805.983,50m; 
268,41 m e azimute plano 82°21’01” até o marco M-1034, de coordenada 
N = 9.827.337,05m e E = 806.249,52m; 46,13 m e azimute plano 
73°21’37” até o marco M-1035, de coordenada N = 9.827.350,26m e E = 
806.293,72m; 4,28 m e azimute plano 73°18’03” até o marco M-1036, de 
coordenada N = 9.827.351,49m e E = 806.297,82m; 224,25 m e azimute 
plano 73°21’21” até o marco M-1037, de coordenada N = 9.827.415,72m 
e E = 806.512,67m; 156,01 m e azimute plano 63°12’59” até o marco 
M-1038, de coordenada N = 9.827.486,02m e E = 806.651,94m; 37,48 m 
e azimute plano 63°12’58” até o marco M-1039, de coordenada N = 
9.827.502,91m e E = 806.685,40m; 9,55 m e azimute plano 319°45’24” 
até o marco M-1040, de coordenada N = 9.827.510,20m e E = 
806.679,23m; 201,08 m e azimute plano 319°45’59” até o marco M-1041, 
de coordenada N = 9.827.663,71m e E = 806.549,35m; 520,48 m e 
azimute plano 319°45’53” até o marco M-1042, de coordenada N = 
9.828.061,04m e E = 806.213,16m; 10,71 m e azimute plano 320°59’21” 
até o marco M-1043, de coordenada N = 9.828.069,36m e E = 
806.206,42m; 5,60 m e azimute plano 11°57’07” até o marco M-1044, de 
coordenada N = 9.828.074,84m e E = 806.207,58m; 17,38 m e azimute 
plano 11°59’20” até o marco M-1045, de coordenada N = 9.828.091,84m 
e E = 806.211,19m; 0,24 m e azimute plano 9°27’44” até o marco M-1046, 
de coordenada N = 9.828.092,08m e E = 806.211,23m; 0,21 m e azimute 
plano 10°47’03” até o marco M-1047, de coordenada N = 9.828.092,29m 
e E = 806.211,27m; 29,41 m e azimute plano 8°16’14” até o marco 
M-1048, de coordenada N = 9.828.121,39m e E = 806.215,50m; 0,54 m 
e azimute plano 6°20’25” até o marco M-1049, de coordenada N = 
9.828.121,93m e E = 806.215,56m; 31,29 m e azimute plano 3°51’59” até 
o marco M-1050, de coordenada N = 9.828.153,15m e E = 806.217,67m; 
0,36 m e azimute plano 3°10’47” até o marco M-1051, de coordenada N = 
9.828.153,51m e E = 806.217,69m; 32,86 m e azimute plano 0°55’27” até 
o marco M-1052, de coordenada N = 9.828.186,37m e E = 806.218,22m; 
0,95 m e azimute plano 356°23’10” até o marco M-1053, de coordenada N 
= 9.828.187,32m e E = 806.218,16m; 20,36 m e azimute plano 352°41’24” 
até o marco M-1054, de coordenada N = 9.828.207,51m e E = 
806.215,57m; 1,19 m e azimute plano 0°00’00” até o marco M-1055, de 
coordenada N = 9.828.208,70m e E = 806.215,57m; 18,11 m e azimute 
plano 0°00’00” até o marco M-1056, de coordenada N = 9.828.226,81m e 
E = 806.215,57m; 14,47 m e azimute plano 5°54’42” até o marco M-1057, 
de coordenada N = 9.828.241,20m e E = 806.217,06m; 15,79 m e azimu-
te plano 15°43’34” até o marco M-1058, de coordenada N = 9.828.256,40m 
e E = 806.221,34m; 8,88 m e azimute plano 35°11’34” até o marco 
M-1059, de coordenada N = 9.828.263,66m e E = 806.226,46m; 14,98 m 
e azimute plano 50°11’58” até o marco M-1060, de coordenada N = 
9.828.273,25m e E = 806.237,97m; 17,54 m e azimute plano 60°27’13” 
até o marco M-1061, de coordenada N = 9.828.281,90m e E = 
806.253,23m; 23,33 m e azimute plano 61°41’57” até o marco M-1062, de 
coordenada N = 9.828.292,96m e E = 806.273,77m; 25,93 m e azimute 
plano 62°24’26” até o marco M-1063, de coordenada N = 9.828.304,97m 
e E = 806.296,75m; 28,32 m e azimute plano 67°12’38” até o marco 
M-1064, de coordenada N = 9.828.315,94m e E = 806.322,86m; 26,07 m 
e azimute plano 68°37’52” até o marco M-1065, de coordenada N = 
9.828.325,44m e E = 806.347,14m; 4,49 m e azimute plano 68°10’30” até 
o marco M-1066, de coordenada N = 9.828.327,11m e E = 806.351,31m; 
15,49 m e azimute plano 68°12’20” até o marco M-1067, de coordenada N 
= 9.828.332,86m e E = 806.365,69m; 1,00 m e azimute plano 63°56’47” 
até o marco M-1068, de coordenada N = 9.828.333,30m e E = 
806.366,59m; 1,13 m e azimute plano 55°27’55” até o marco M-1069, de 
coordenada N = 9.828.333,94m e E = 806.367,52m; 15,09 m e azimute 
plano 50°43’45” até o marco M-1070, de coordenada N = 9.828.343,49m 
e E = 806.379,20m; 0,95 m e azimute plano 46°16’23” até o marco 
M-1071, de coordenada N = 9.828.344,15m e E = 806.379,89m; 17,23 m 
e azimute plano 42°30’23” até o marco M-1072, de coordenada N = 
9.828.356,85m e E = 806.391,53m; 17,35 m e azimute plano 42°37’05” 
até o marco M-1073, de coordenada N = 9.828.369,62m e E = 
806.403,28m; 13,35 m e azimute plano 52°42’03” até o marco M-1074, de 
coordenada N = 9.828.377,71m e E = 806.413,90m; 0,33 m e azimute 
plano 51°04’21” até o marco M-1075, de coordenada N = 9.828.377,92m 
e E = 806.414,16m; 0,61 m e azimute plano 47°39’47” até o marco 
M-1076, de coordenada N = 9.828.378,33m e E = 806.414,61m; 1,07 m 
e azimute plano 45°00’00” até o marco M-1077, de coordenada N = 
9.828.379,09m e E = 806.415,37m; 22,12 m e azimute plano 45°00’00” 
até o marco M-1078, de coordenada N = 9.828.394,73m e E = 
806.431,01m; 0,61 m e azimute plano 42°20’13” até o marco M-1079, de 
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coordenada N = 9.828.395,18m e E = 806.431,42m; 34,49 m e azimute 
plano 40°02’15” até o marco M-1080, de coordenada N = 9.828.421,59m 
e E = 806.453,61m; 47,99 m e azimute plano 41°00’14” até o marco 
M-1081, de coordenada N = 9.828.457,81m e E = 806.485,10m; 44,96 m 
e azimute plano 46°25’26” até o marco M-1082, de coordenada N = 
9.828.488,80m e E = 806.517,67m; 0,17 m e azimute plano 45°00’00” até 
o marco M-1083, de coordenada N = 9.828.488,92m e E = 806.517,79m; 
30,31 m e azimute plano 45°00’00” até o marco M-1084, de coordenada N 
= 9.828.510,35m e E = 806.539,22m; 5,27 m e azimute plano 51°14’18” 
até o marco M-1085, de coordenada N = 9.828.513,65m e E = 
806.543,33m; 20,04 m e azimute plano 51°14’15” até o marco M-1086, de 
coordenada N = 9.828.526,20m e E = 806.558,96m; 22,17 m e azimute 
plano 51°14’36” até o marco M-1087, de coordenada N = 9.828.540,08m 
e E = 806.576,25m; 35,80 m e azimute plano 56°18’36” até o marco 
M-1088, de coordenada N = 9.828.559,94m e E = 806.606,04m; 25,11 m 
e azimute plano 58°37’59” até o marco M-1089, de coordenada N = 
9.828.573,01m e E = 806.627,48m; 30,50 m e azimute plano 61°13’29” 
até o marco M-1090, de coordenada N = 9.828.587,69m e E = 
806.654,21m; 32,74 m e azimute plano 63°26’34” até o marco M-1091, de 
coordenada N = 9.828.602,33m e E = 806.683,50m; 9,78 m e azimute 
plano 67°34’42” até o marco M-1092, de coordenada N = 9.828.606,06m 
e E = 806.692,54m; 25,88 m e azimute plano 67°34’40” até o marco 
M-1093, de coordenada N = 9.828.615,93m e E = 806.716,46m; 24,33 m 
e azimute plano 70°00’03” até o marco M-1094, de coordenada N = 
9.828.624,25m e E = 806.739,32m; 28,15 m e azimute plano 74°55’37” 
até o marco M-1095, de coordenada N = 9.828.631,57m e E = 
806.766,50m; 5,08 m e azimute plano 75°44’41” até o marco M-1096, de 
coordenada N = 9.828.632,82m e E = 806.771,42m; 8,15 m e azimute 
plano 75°39’25” até o marco M-1097, de coordenada N = 9.828.634,84m 
e E = 806.779,32m; 7,36 m e azimute plano 149°48’39” até o marco 
M-1098, de coordenada N = 9.828.628,48m e E = 806.783,02m; 8,80 m 
e azimute plano 150°25’58” até o marco M-1099, de coordenada N = 
9.828.620,83m e E = 806.787,36m; 137,66 m e azimute plano 150°25’39” 
até o marco M-1100, de coordenada N = 9.828.501,10m e E = 
806.855,30m; 195,20 m e azimute plano 150°25’49” até o marco M-1101, 
de coordenada N = 9.828.331,32m e E = 806.951,63m; 68,70 m e azimu-
te plano 150°25’25” até o marco M-1102, de coordenada N = 9.828.271,57m 
e E = 806.985,54m; 169,21 m e azimute plano 150°25’40” até o marco 
M-1103, de coordenada N = 9.828.124,40m e E = 807.069,05m; 45,25 m 
e azimute plano 150°25’57” até o marco M-1104, de coordenada N = 
9.828.085,04m e E = 807.091,38m; 156,38 m e azimute plano 150°25’37” 
até o marco M-1105, de coordenada N = 9.827.949,03m e E = 
807.168,56m; 14,46 m e azimute plano 132°43’46” até o marco M-1106, 
de coordenada N = 9.827.939,22m e E = 807.179,18m; 14,41 m e azimu-
te plano 131°56’02” até o marco M-1107, de coordenada N = 9.827.929,59m 
e E = 807.189,90m; 99,74 m e azimute plano 131°57’08” até o marco 
M-1108, de coordenada N = 9.827.862,91m e E = 807.264,08m; 129,24 
m e azimute plano 124°57’41” até o marco M-1109, de coordenada N = 
9.827.788,85m e E = 807.370,00m; 193,55 m e azimute plano 126°45’05” 
até o marco M-1110, de coordenada N = 9.827.673,04m e E = 
807.525,08m; 0,43 m e azimute plano 127°24’19” até o marco M-1111, de 
coordenada N = 9.827.672,78m e E = 807.525,42m; 60,42 m e azimute 
plano 64°50’50” até o marco M-1112, de coordenada N = 9.827.698,46m 
e E = 807.580,11m; 750,75 m e azimute plano 64°51’00” até o marco 
M-1113, de coordenada N = 9.828.017,52m e E = 808.259,69m; 182,04 
m e azimute plano 64°51’09” até o marco M-1114, de coordenada N = 
9.828.094,88m e E = 808.424,48m; 88,12 m e azimute plano 277°48’03” 
até o marco M-1115, de coordenada N = 9.828.106,84m e E = 
808.337,18m; 168,49 m e azimute plano 319°45’25” até o marco M-1116, 
de coordenada N = 9.828.235,45m e E = 808.228,33m; 179,69 m e 
azimute plano 319°45’21” até o marco M-1117, de coordenada N = 
9.828.372,61m e E = 808.112,24m; 44,27 m e azimute plano 290°28’11” 
até o marco M-1118, de coordenada N = 9.828.388,09m e E = 
808.070,77m; 19,22 m e azimute plano 290°27’43” até o marco M-1119, 
de coordenada N = 9.828.394,81m e E = 808.052,76m; 172,80 m e 
azimute plano 290°28’26” até o marco M-1120, de coordenada N = 
9.828.455,25m e E = 807.890,88m; 48,19 m e azimute plano 290°27’56” 
até o marco M-1121, de coordenada N = 9.828.472,10m e E = 
807.845,73m; 27,60 m e azimute plano 290°27’49” até o marco M-1122, 
de coordenada N = 9.828.481,75m e E = 807.819,87m; 8,70 m e azimute 
plano 290°27’21” até o marco M-1123, de coordenada N = 9.828.484,79m 
e E = 807.811,72m; 14,04 m e azimute plano 290°28’29” até o marco 
M-1124, de coordenada N = 9.828.489,70m e E = 807.798,57m; 6,26 m 
e azimute plano 290°29’30” até o marco M-1125, de coordenada N = 
9.828.491,89m e E = 807.792,71m; 5,04 m e azimute plano 290°33’22” 
até o marco M-1126, de coordenada N = 9.828.493,66m e E = 
807.787,99m; 0,08 m e azimute plano 39°48’20” até o marco M-1127, de 
coordenada N = 9.828.493,72m e E = 807.788,04m; 15,66 m e azimute 
plano 354°08’11” até o marco M-1128, de coordenada N = 9.828.509,30m 
e E = 807.786,44m; 252,72 m e azimute plano 354°07’36” até o marco 
M-1129, de coordenada N = 9.828.760,69m e E = 807.760,58m; 83,63 m 
e azimute plano 354°07’30” até o marco M-1130, de coordenada N = 
9.828.843,88m e E = 807.752,02m; 303,37 m e azimute plano 354°07’39” 
até o marco M-1131, de coordenada N = 9.829.145,66m e E = 
807.720,98m; 26,21 m e azimute plano 354°07’50” até o marco M-1132, 
de coordenada N = 9.829.171,73m e E = 807.718,30m; 94,54 m e azimu-
te plano 354°07’23” até o marco M-1133, de coordenada N = 9.829.265,77m 
e E = 807.708,62m; 183,64 m e azimute plano 14°33’41” até o marco 
M-1134, de coordenada N = 9.829.443,51m e E = 807.754,79m; 0,02 m 
e azimute plano 90°00’00” até o marco M-1135, de coordenada N = 
9.829.443,51m e E = 807.754,81m; 25,84 m e azimute plano 19°59’06” 
até o marco M-1136, de coordenada N = 9.829.467,79m e E = 

807.763,64m; 5,63 m e azimute plano 19°56’54” até o marco M-1137, de 
coordenada N = 9.829.473,08m e E = 807.765,56m; 46,44 m e azimute 
plano 19°58’06” até o marco M-1138, de coordenada N = 9.829.516,73m 
e E = 807.781,42m; 169,82 m e azimute plano 19°58’14” até o marco 
M-1139, de coordenada N = 9.829.676,34m e E = 807.839,42m; 98,62 m 
e azimute plano 109°43’16” até o marco M-1140, de coordenada N = 
9.829.643,06m e E = 807.932,26m; 205,99 m e azimute plano 109°43’16” 
até o marco M-1141, de coordenada N = 9.829.573,55m e E = 
808.126,17m; 196,64 m e azimute plano 109°43’10” até o marco M-1142, 
de coordenada N = 9.829.507,20m e E = 808.311,28m; 43,21 m e azimu-
te plano 109°43’05” até o marco M-1143, de coordenada N = 9.829.492,62m 
e E = 808.351,96m; 389,80 m e azimute plano 109°43’13” até o marco 
M-1144, de coordenada N = 9.829.361,09m e E = 808.718,90m; 28,16 m 
e azimute plano 109°44’04” até o marco M-1145, de coordenada N = 
9.829.351,58m e E = 808.745,41m; 242,68 m e azimute plano 113°31’52” 
até o marco M-1146, de coordenada N = 9.829.254,69m e E = 
808.967,91m; 303,88 m e azimute plano 13°47’35” até o marco M-1147, 
de coordenada N = 9.829.549,81m e E = 809.040,36m; 23,23 m e azimu-
te plano 13°47’49” até o marco M-1148, de coordenada N = 9.829.572,37m 
e E = 809.045,90m; 252,81 m e azimute plano 13°47’40” até o marco 
M-1149, de coordenada N = 9.829.817,89m e E = 809.106,18m; 134,77 
m e azimute plano 307°44’41” até o marco M-1150, de coordenada N = 
9.829.900,39m e E = 808.999,61m; 55,73 m e azimute plano 307°44’23” 
até o marco M-1151, de coordenada N = 9.829.934,50m e E = 
808.955,54m; 55,36 m e azimute plano 20°22’10” até o marco M-1152, de 
coordenada N = 9.829.986,40m e E = 808.974,81m; 246,93 m e azimute 
plano 20°22’10” até o marco M-1153, de coordenada N = 9.830.217,89m 
e E = 809.060,76m; 24,69 m e azimute plano 20°21’28” até o marco 
M-1154, de coordenada N = 9.830.241,04m e E = 809.069,35m; 267,67 
m e azimute plano 20°22’12” até o marco M-1155, de coordenada N = 
9.830.491,97m e E = 809.162,52m; 112,83 m e azimute plano 58°43’59” 
até o marco M-1156, de coordenada N = 9.830.550,53m e E = 
809.258,96m; 42,72 m e azimute plano 63°19’16” até o marco M-1157, de 
coordenada N = 9.830.569,71m e E = 809.297,13m; 113,70 m e azimute 
plano 63°18’56” até o marco M-1158, de coordenada N = 9.830.620,77m 
e E = 809.398,72m; 7,46 m e azimute plano 63°17’51” até o marco 
M-1159, de coordenada N = 9.830.624,12m e E = 809.405,38m; 1,34 m 
e azimute plano 354°25’03” até o marco M-1160, de coordenada N = 
9.830.625,45m e E = 809.405,25m; 7,70 m e azimute plano 81°38’18” até 
o marco M-1161, de coordenada N = 9.830.626,57m e E = 809.412,87m; 
65,28 m e azimute plano 81°37’58” até o marco M-1162, de coordenada N 
= 9.830.636,07m e E = 809.477,46m; 59,64 m e azimute plano 81°37’56” 
até o marco M-1163, de coordenada N = 9.830.644,75m e E = 
809.536,47m; 5,45 m e azimute plano 71°21’55” até o marco M-1164, de 
coordenada N = 9.830.646,49m e E = 809.541,63m; 43,68 m e azimute 
plano 71°24’12” até o marco M-1165, de coordenada N = 9.830.660,42m 
e E = 809.583,03m; 94,06 m e azimute plano 71°24’46” até o marco 
M-1166, de coordenada N = 9.830.690,40m e E = 809.672,18m; 127,90 
m e azimute plano 71°24’23” até o marco M-1167, de coordenada N = 
9.830.731,18m e E = 809.793,40m; 8,67 m e azimute plano 0°07’56” até 
o marco M-1168, de coordenada N = 9.830.739,85m e E = 809.793,42m; 
2,65 m e azimute plano 0°00’00” até o marco M-1169, de coordenada N = 
9.830.742,50m e E = 809.793,42m; 7,94 m e azimute plano 0°08’40” até 
o marco M-1170, de coordenada N = 9.830.750,44m e E = 809.793,44m; 
31,23 m e azimute plano 0°07’42” até o marco M-1171, de coordenada N 
= 9.830.781,67m e E = 809.793,51m; 48,69 m e azimute plano 0°07’46” 
até o marco M-1172, de coordenada N = 9.830.830,36m e E = 
809.793,62m; 15,24 m e azimute plano 0°09’01” até o marco M-1173, de 
coordenada N = 9.830.845,60m e E = 809.793,66m; 43,03 m e azimute 
plano 95°19’16” até o marco M-1174, de coordenada N = 9.830.841,61m 
e E = 809.836,50m; 56,07 m e azimute plano 95°19’16” até o marco 
M-1175, de coordenada N = 9.830.836,41m e E = 809.892,33m; 12,48 m 
e azimute plano 95°19’54” até o marco M-1176, de coordenada N = 
9.830.835,25m e E = 809.904,76m; 14,88 m e azimute plano 95°19’12” 
até o marco M-1177, de coordenada N = 9.830.833,87m e E = 
809.919,58m; 80,39 m e azimute plano 95°19’29” até o marco M-1178, de 
coordenada N = 9.830.826,41m e E = 809.999,62m; 32,02 m e azimute 
plano 95°19’21” até o marco M-1179, de coordenada N = 9.830.823,44m 
e E = 810.031,50m; 19,92 m e azimute plano 95°19’48” até o marco 
M-1180, de coordenada N = 9.830.821,59m e E = 810.051,33m; 31,02 m 
e azimute plano 135°36’03” até o marco M-1181, de coordenada N = 
9.830.799,43m e E = 810.073,03m; 87,76 m e azimute plano 135°36’50” 
até o marco M-1182, de coordenada N = 9.830.736,71m e E = 
810.134,42m; 64,78 m e azimute plano 96°32’29” até o marco M-1183, de 
coordenada N = 9.830.729,33m e E = 810.198,78m; 3,87 m e azimute 
plano 87°20’13” até o marco M-1184, de coordenada N = 9.830.729,51m 
e E = 810.202,65m; 2,15 m e azimute plano 87°04’16” até o marco 
M-1185, de coordenada N = 9.830.729,62m e E = 810.204,80m; 108,88 
m e azimute plano 87°12’17” até o marco M-1186, de coordenada N = 
9.830.734,93m e E = 810.313,55m; 26,75 m e azimute plano 87°11’36” 
até o marco M-1187, de coordenada N = 9.830.736,24m e E = 
810.340,27m; 2,79 m e azimute plano 87°19’56” até o marco M-1188, de 
coordenada N = 9.830.736,37m e E = 810.343,06m; 54,37 m e azimute 
plano 87°11’44” até o marco M-1189, de coordenada N = 9.830.739,03m 
e E = 810.397,36m; 15,48 m e azimute plano 74°59’06” até o marco 
M-1190, de coordenada N = 9.830.743,04m e E = 810.412,31m; 80,85 m 
e azimute plano 74°57’11” até o marco M-1191, de coordenada N = 
9.830.764,03m e E = 810.490,39m; 224,18 m e azimute plano 159°43’25” 
até o marco M-1192, de coordenada N = 9.830.553,74m e E = 
810.568,08m; 78,45 m e azimute plano 159°43’43” até o marco M-1193, 
de coordenada N = 9.830.480,15m e E = 810.595,26m; 273,12 m e 
azimute plano 93°29’27” até o marco M-1194, de coordenada N = 
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9.830.463,52m e E = 810.867,87m; 10,95 m e azimute plano 65°29’43” 
até o marco M-1195, de coordenada N = 9.830.468,06m e E = 
810.877,83m; 60,73 m e azimute plano 65°28’55” até o marco M-1196, de 
coordenada N = 9.830.493,26m e E = 810.933,08m; 36,07 m e azimute 
plano 65°28’52” até o marco M-1197, de coordenada N = 9.830.508,23m 
e E = 810.965,90m; 103,81 m e azimute plano 65°29’12” até o marco 
M-1198, de coordenada N = 9.830.551,30m e E = 811.060,35m; 60,89 m 
e azimute plano 65°29’21” até o marco M-1199, de coordenada N = 
9.830.576,56m e E = 811.115,75m; 5,06 m e azimute plano 65°27’44” até 
o marco M-1200, de coordenada N = 9.830.578,66m e E = 811.120,35m; 
0,17 m e azimute plano 64°58’59” até o marco M-1201, de coordenada N 
= 9.830.578,73m e E = 811.120,50m; 1,43 m e azimute plano 171°58’58” 
até o marco M-1202, de coordenada N = 9.830.577,31m e E = 
811.120,70m; 4,42 m e azimute plano 66°06’12” até o marco M-1203, de 
coordenada N = 9.830.579,10m e E = 811.124,74m; 17,51 m e azimute 
plano 66°06’50” até o marco M-1204, de coordenada N = 9.830.586,19m 
e E = 811.140,75m; 50,84 m e azimute plano 66°07’20” até o marco 
M-1205, de coordenada N = 9.830.606,77m e E = 811.187,24m; 51,78 m 
e azimute plano 66°07’22” até o marco M-1206, de coordenada N = 
9.830.627,73m e E = 811.234,59m; 49,52 m e azimute plano 66°07’36” 
até o marco M-1207, de coordenada N = 9.830.647,77m e E = 
811.279,87m; 4,88 m e azimute plano 66°03’41” até o marco M-1208, de 
coordenada N = 9.830.649,75m e E = 811.284,33m; 80,02 m e azimute 
plano 66°07’21” até o marco M-1209, de coordenada N = 9.830.682,14m 
e E = 811.357,50m; 2,61 m e azimute plano 76°29’45” até o marco 
M-1210, de coordenada N = 9.830.682,75m e E = 811.360,04m; 7,05 m 
e azimute plano 76°22’40” até o marco M-1211, de coordenada N = 
9.830.684,41m e E = 811.366,89m; 70,67 m e azimute plano 76°21’54” 
até o marco M-1212, de coordenada N = 9.830.701,07m e E = 
811.435,57m; 6,68 m e azimute plano 76°19’03” até o marco M-1213, de 
coordenada N = 9.830.702,65m e E = 811.442,06m; 70,76 m e azimute 
plano 76°21’59” até o marco M-1214, de coordenada N = 9.830.719,33m 
e E = 811.510,83m; 72,89 m e azimute plano 76°22’04” até o marco 
M-1215, de coordenada N = 9.830.736,51m e E = 811.581,67m; 106,21 
m e azimute plano 357°30’06” até o marco M-1216, de coordenada N = 
9.830.842,62m e E = 811.577,04m; 3,71 m e azimute plano 4°56’35” até 
o marco M-1217, de coordenada N = 9.830.846,32m e E = 811.577,36m; 
deste, segue pela faixa de domínio pela Margem direita (sentido oeste/ 
leste) do ramal Guajará Mirim, com a seguinte distância: 7,21 m e azimu-
te plano 104°27’37” até o marco M-1218, de coordenada N = 9.830.844,52m 
e E = 811.584,34m; 21,20 m e azimute plano 104°23’49” até o marco 
M-1219, de coordenada N = 9.830.839,25m e E = 811.604,87m; 0,46 m 
e azimute plano 102°31’44” até o marco M-1220, de coordenada N = 
9.830.839,15m e E = 811.605,32m; 45,81 m e azimute plano 100°40’02” 
até o marco M-1221, de coordenada N = 9.830.830,67m e E = 
811.650,34m; 0,86 m e azimute plano 96°42’35” até o marco M-1222, de 
coordenada N = 9.830.830,57m e E = 811.651,19m; 37,10 m e azimute 
plano 93°16’33” até o marco M-1223, de coordenada N = 9.830.828,45m 
e E = 811.688,23m; 0,30 m e azimute plano 91°54’33” até o marco 
M-1224, de coordenada N = 9.830.828,44m e E = 811.688,53m; 34,45 m 
e azimute plano 90°52’53” até o marco M-1225, de coordenada N = 
9.830.827,91m e E = 811.722,98m; 0,63 m e azimute plano 87°16’25” até 
o marco M-1226, de coordenada N = 9.830.827,94m e E = 811.723,61m; 
25,49 m e azimute plano 85°15’05” até o marco M-1227, de coordenada N 
= 9.830.830,05m e E = 811.749,01m; 0,65 m e azimute plano 81°59’43” 
até o marco M-1228, de coordenada N = 9.830.830,14m e E = 
811.749,65m; 0,22 m e azimute plano 79°41’43” até o marco M-1229, de 
coordenada N = 9.830.830,18m e E = 811.749,87m; 20,55 m e azimute 
plano 78°07’17” até o marco M-1230, de coordenada N = 9.830.834,41m 
e E = 811.769,98m; 0,52 m e azimute plano 75°25’33” até o marco 
M-1231, de coordenada N = 9.830.834,54m e E = 811.770,48m; 20,94 m 
e azimute plano 73°51’33” até o marco M-1232, de coordenada N = 
9.830.840,36m e E = 811.790,59m; 0,28 m e azimute plano 73°29’44” até 
o marco M-1233, de coordenada N = 9.830.840,44m e E = 811.790,86m; 
16,74 m e azimute plano 71°34’33” até o marco M-1234, de coordenada N 
= 9.830.845,73m e E = 811.806,74m; 0,19 m e azimute plano 68°44’58” 
até o marco M-1235, de coordenada N = 9.830.845,80m e E = 
811.806,92m; 0,25 m e azimute plano 68°37’46” até o marco M-1236, de 
coordenada N = 9.830.845,89m e E = 811.807,15m; 21,13 m e azimute 
plano 67°55’36” até o marco M-1237, de coordenada N = 9.830.853,83m 
e E = 811.826,73m; 0,74 m e azimute plano 65°10’14” até o marco 
M-1238, de coordenada N = 9.830.854,14m e E = 811.827,40m; 18,00 m 
e azimute plano 61°55’32” até o marco M-1239, de coordenada N = 
9.830.862,61m e E = 811.843,28m; 16,81 m e azimute plano 61°49’09” 
até o marco M-1240, de coordenada N = 9.830.870,55m e E = 
811.858,10m; 0,84 m e azimute plano 58°34’14” até o marco M-1241, de 
coordenada N = 9.830.870,99m e E = 811.858,82m; 0,85 m e azimute 
plano 51°39’16” até o marco M-1242, de coordenada N = 9.830.871,52m 
e E = 811.859,49m; 0,85 m e azimute plano 44°02’43” até o marco 
M-1243, de coordenada N = 9.830.872,13m e E = 811.860,08m; 10,36 m 
e azimute plano 40°53’21” até o marco M-1244, de coordenada N = 
9.830.879,96m e E = 811.866,86m; 12,95 m e azimute plano 43°24’16” 
até o marco M-1245, de coordenada N = 9.830.889,37m e E = 
811.875,76m; 0,41 m e azimute plano 41°03’17” até o marco M-1246, de 
coordenada N = 9.830.889,68m e E = 811.876,03m; 0,41 m e azimute 
plano 39°05’38” até o marco M-1247, de coordenada N = 9.830.890,00m 
e E = 811.876,29m; 16,52 m e azimute plano 36°38’03” até o marco 
M-1248, de coordenada N = 9.830.903,26m e E = 811.886,15m; 8,68 m 
e azimute plano 36°37’09” até o marco M-1249, de coordenada N = 
9.830.910,23m e E = 811.891,33m; 15,98 m e azimute plano 45°00’00” 
até o marco M-1250, de coordenada N = 9.830.921,53m e E = 
811.902,63m; 2,75 m e azimute plano 44°51’10” até o marco M-1251, de 

coordenada N = 9.830.923,48m e E = 811.904,57m; 24,43 m e azimute 
plano 48°28’04” até o marco M-1252, de coordenada N = 9.830.939,68m 
e E = 811.922,86m; 25,08 m e azimute plano 50°03’46” até o marco 
M-1253, de coordenada N = 9.830.955,78m e E = 811.942,09m; 24,79 m 
e azimute plano 55°58’59” até o marco M-1254, de coordenada N = 
9.830.969,65m e E = 811.962,64m; 22,15 m e azimute plano 62°13’55” 
até o marco M-1255, de coordenada N = 9.830.979,97m e E = 
811.982,24m; 4,94 m e azimute plano 65°21’16” até o marco M-1256, de 
coordenada N = 9.830.982,03m e E = 811.986,73m; 22,31 m e azimute 
plano 65°23’17” até o marco M-1257, de coordenada N = 9.830.991,32m 
e E = 812.007,01m; 23,57 m e azimute plano 73°32’01” até o marco 
M-1258, de coordenada N = 9.830.998,00m e E = 812.029,61m; 25,83 m 
e azimute plano 77°05’37” até o marco M-1259, de coordenada N = 
9.831.003,77m e E = 812.054,79m; 0,19 m e azimute plano 74°28’33” até 
o marco M-1260, de coordenada N = 9.831.003,82m e E = 812.054,97m; 
17,67 m e azimute plano 75°37’04” até o marco M-1261, de coordenada N 
= 9.831.008,21m e E = 812.072,09m; 3,63 m e azimute plano 75°39’28” 
até o marco M-1262, de coordenada N = 9.831.009,11m e E = 
812.075,61m; 0,19 m e azimute plano 74°28’33” até o marco M-1263, de 
coordenada N = 9.831.009,16m e E = 812.075,79m; 19,09 m e azimute 
plano 74°04’16” até o marco M-1264, de coordenada N = 9.831.014,40m 
e E = 812.094,15m; 36,58 m e azimute plano 76°45’28” até o marco 
M-1265, de coordenada N = 9.831.022,78m e E = 812.129,76m; 35,94 m 
e azimute plano 80°25’21” até o marco M-1266, de coordenada N = 
9.831.028,76m e E = 812.165,20m; 5,14 m e azimute plano 80°22’22” até 
o marco M-1267, de coordenada N = 9.831.029,62m e E = 812.170,27m; 
59,00 m e azimute plano 80°42’19” até o marco M-1268, de coordenada N 
= 9.831.039,15m e E = 812.228,50m; 0,46 m e azimute plano 78°41’24” 
até o marco M-1269, de coordenada N = 9.831.039,24m e E = 
812.228,95m; 22,84 m e azimute plano 76°36’31” até o marco M-1270, de 
coordenada N = 9.831.044,53m e E = 812.251,17m; 0,69 m e azimute 
plano 73°56’24” até o marco M-1271, de coordenada N = 9.831.044,72m 
e E = 812.251,83m; 17,77 m e azimute plano 71°00’52” até o marco 
M-1272, de coordenada N = 9.831.050,50m e E = 812.268,63m; 16,43 m 
e azimute plano 73°18’27” até o marco M-1273, de coordenada N = 
9.831.055,22m e E = 812.284,37m; 0,40 m e azimute plano 71°06’50” até 
o marco M-1274, de coordenada N = 9.831.055,35m e E = 812.284,75m; 
0,36 m e azimute plano 69°04’32” até o marco M-1275, de coordenada N 
= 9.831.055,48m e E = 812.285,09m; 14,94 m e azimute plano 67°04’24” 
até o marco M-1276, de coordenada N = 9.831.061,30m e E = 
812.298,85m; 0,53 m e azimute plano 64°23’52” até o marco M-1277, de 
coordenada N = 9.831.061,53m e E = 812.299,33m; 17,28 m e azimute 
plano 62°38’57” até o marco M-1278, de coordenada N = 9.831.069,47m 
e E = 812.314,68m; 0,32 m e azimute plano 61°49’17” até o marco 
M-1279, de coordenada N = 9.831.069,62m e E = 812.314,96m; 0,46 m 
e azimute plano 58°23’33” até o marco M-1280, de de coordenada N = 
9.831.069,86m e E = 812.315,35m; 18,88 m e azimute plano 56°17’35” 
até o marco M-1281, de coordenada N = 9.831.080,34m e E = 
812.331,06m; 3,77 m e azimute plano 59°33’27” até o marco M-1282, de 
coordenada N = 9.831.082,25m e E = 812.334,31m; 23,03 m e azimute 
plano 59°24’57” até o marco M-1283, de coordenada N = 9.831.093,97m 
e E = 812.354,14m; 17,03 m e azimute plano 60°15’33” até o marco 
M-1284, de coordenada N = 9.831.102,42m e E = 812.368,93m; 0,82 m 
e azimute plano 56°30’17” até o marco M-1285, de coordenada N = 
9.831.102,87m e E = 812.369,61m; 17,77 m e azimute plano 53°27’55” 
até o marco M-1286, de coordenada N = 9.831.113,45m e E = 
812.383,89m; 0,43 m e azimute plano 52°35’41” até o marco M-1287, de 
coordenada N = 9.831.113,71m e E = 812.384,23m; 0,28 m e azimute 
plano 47°51’45” até o marco M-1288, de coordenada N = 9.831.113,90m 
e E = 812.384,44m 15,73 m e azimute plano 47°43’52” até o marco 
M-1289, de coordenada N = 9.831.124,48m e E = 812.396,08m; 0,76 m 
e azimute plano 44°27’52” até o marco M-1290, de coordenada N = 
9.831.125,02m e E = 812.396,61m; 18,37 m e azimute plano 41°29’28” 
até o marco M-1291, de coordenada N = 9.831.138,78m e E = 
812.408,78m; 0,18 m e azimute plano 40°36’05” até o marco M-1292, de 
coordenada N = 9.831.138,92m e E = 812.408,90m; 0,21 m e azimute 
plano 39°05’38” até o marco M-1293, de coordenada N = 9.831.139,08m 
e E = 812.409,03m; 12,32 m e azimute plano 38°18’41” até o marco 
M-1294, de coordenada N = 9.831.148,75m e E = 812.416,67m; 15,10 m 
e azimute plano 46°18’53” até o marco M-1295, de coordenada N = 
9.831.159,18m e E = 812.427,59m; 13,17 m e azimute plano 54°29’15” 
até o marco M-1296, de coordenada N = 9.831.166,83m e E = 
812.438,31m; 7,67 m e azimute plano 54°14’11” até o marco M-1297, de 
coordenada N = 9.831.171,31m e E = 812.444,53m; 8,63 m e azimute 
plano 54°14’46” até o marco M-1298, de coordenada N = 9.831.176,35m 
e E = 812.451,53m; 26,08 m e azimute plano 54°43’31” até o marco 
M-1299, de coordenada N = 9.831.191,41m e E = 812.472,82m; 11,36 m 
e azimute plano 62°18’26” até o marco M-1300, de coordenada N = 
9.831.196,69m e E = 812.482,88m; 11,83 m e azimute plano 62°17’12” 
até o marco M-1301, de coordenada N = 9.831.202,19m e E = 
812.493,35m; 11,53 m e azimute plano 66°32’49” até o marco M-1302, de 
coordenada N = 9.831.206,78m e E = 812.503,93m; 18,85 m e azimute 
plano 66°33’00” até o marco M-1303, de coordenada N = 9.831.214,28m 
e E = 812.521,22m; 32,70 m e azimute plano 65°28’50” até o marco 
M-1304, de coordenada N = 9.831.227,85m e E = 812.550,97m; 7,81 m 
e azimute plano 73°47’33” até o marco M-1305, de coordenada N = 
9.831.230,03m e E = 812.558,47m; 3,74 m e azimute plano 73°41’49” até 
o marco M-1306, de coordenada N = 9.831.231,08m e E = 812.562,06m; 
1,83 m e azimute plano 74°26’32” até o marco M-001, ponto inicial da 
descrição deste perímetro.
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todas as coordenadas aqui descritas encontram-se representadas no Sis-
tema U t M, referenciadas ao Meridiano central nº 51°00’, fuso -22, tendo 
como datum o SirGaS2000. todos os azimutes e distâncias, área e perí-
metro foram calculados no plano de projeção U t M.
II – RESSALVAR que da poligonal acima descrita ficam excluídas áreas 
incidentes anteriormente matriculadas no cartório de registro de imóveis.
iii – Esta Portaria torna sem efeito a Portaria nº 1273, de 25 de agosto de 
2021, publicada no Diário Oficial do Estado, Edição nº 34.681, de 26 de 
agosto de 2021.
iv – dEtErMiNar à diretoria de Gestão e desenvolvimento agrário e fun-
diário-dEaf a adoção das medidas subsequentes com vistas a averbação 
da Retificação na Matricula nº 573, Livro: 2-D, Folha: 126, junto ao Cartó-
rio de registro de imóveis da comarca de Bujaru.
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente

Protocolo: 784384
GoVerNo do estado do ParÁ

iNstitUto de terras do ParÁ - iterPa
atos adMiNistratiVos

EXtrato da(S) Portaria(S) dE HoMoloGaÇÃo EXPEdidaS PElo ilMo. 
Sr. PrESidENtE do iNStitUto dE tErraS do Pará-itErPa, NoS aU-
toS doS ProcESSoS dE rEGUlariZaÇÃo fUNdiária NÃo oNEroSa 
(doaÇÃo) dE tErraS, EM QUE fiGUraM coMo iNtErESSadoS:

Processo NoMe deNoMiNaÇÃo Área MUNicÍPio Portaria

100606997/2021 MaNoEl fariaS da 
Silva Sitio BacaBal 4,7013 Ha SÃo MiGUEl do 

GUaMá/Pa 1187/2022

022200517/2022 lENilda da Silva 
fErNaNdES SÍtio Sol NaScENtE 27,2921 Ha ParaGoMiNaS/Pa 1188/2022

100606974/2021 raQUEl dE SoUZa 
rocHa Sitio BacaBal 0,4313 Ha SÃo MiGUEl do 

GUaMá/Pa 1176/2022

022300537/2022 EvaNildo Brito 
corrEa SÍtio BEira rio 38,21 Ha ParaGoMiNaS/Pa 1177/2022

092906786/2021 JoSEfa da Silva alvES Sitio alvES 6,4956 Ha SÃo MiGUEl do 
GUaMá/Pa 1174/2022

092706709/2021 rEGiNa do Socorro 
rEiS Sitio SaNtaNa 10,3347 Ha SÃo MiGUEl do 

GUaMá/Pa 1175/2022

030300920/2022 ivoNEtE aBrEU Sitio BEla viSta 17,0077 Ha ParaGoMiNaS/Pa 1180/2022

121308186/2021 aNtoNio Maria da 
Silva SÍtio SaNto aNtÔNio 22,288 Ha SÃo MiGUEl do 

GUaMá/Pa 1178/2022

022300568/2022 aNtoNio lUiZ dE 
MoUra SÍtio rio NEGro 38,0036 Ha ParaGoMiNaS/Pa 1179/2022

022300538/2022 fraNcilENE aBrEU 
caNiNdE SÍtio trÊS irMÃoS 23,5067 Ha ParaGoMiNaS/Pa 1181/2022

112407717/2021 aNtoNio carloS 
aMoriM da cUNHa SÍtio SaNto aNtoNio 2,717 Ha SÃo MiGUEl do 

GUaMá/Pa 1182/2022

022200515/2022 iSlaNdE dE MoUra 
lUiZ SÍtio viSta alEGrE 32,1262 Ha ParaGoMiNaS/Pa 1183/2022

112207646/2021 HENriQUE GEraldo 
dE SoUZa faZENda SaNta Maria 21,5537 Ha SÃo MiGUEl do 

GUaMá/Pa 1184/2022

100607001/2021 lEoNardo Silva 
cavalcaNtE Sitio SaNto aNtÔNio 2,0038 Ha SÃo MiGUEl do 

GUaMá/Pa 1185/2022

022200535/2022 roSilENES lEMoS dE 
SoUSa SÍtio BEla viSta 51,368 Ha ParaGoMiNaS/Pa 1186/2022

030901174/2022 Maria lEUZENilda 
SaNtoS da Silva SÍtio BoM JESUS 18,7064 Ha ParaGoMiNaS/Pa 1192/2022

022300539/2022 GEorGE lUiZ dE 
MoUra SÍtio SoliMÕES 20,7345 Ha ParaGoMiNaS/Pa 1193/2022

031201281/2022 roSilENE QUEiroZ 
SoarES Sitio Boa SortE 43,719 Ha ParaGoMiNaS/Pa 1191/2022

022200514/2022 EliENE Silva dE MElo Sitio ProGrESSo 5,4811 Ha ParaGoMiNaS/Pa 1190/2022

Belém (Pa), 12/04/2022
Bruno Yoheiji Kono ramos- Presidente

Protocolo: 784813

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 0761/2022
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 Memorando n° 06/22 – SPa/dJ, datado de 23.03.2022;
r E S o l v E:
coNcEdEr, de acordo com o art.98, da lei nº 5.810 de 24.01.94, 30(trin-
ta)dias de  licença Premio, à servidora, ErivaNda BarBoSa dE olivEi-
ra Silva matrícula nº 54187945/3, Procurador autárquico, no período 
de 18.04.2022 a 17.05.2022 correspondente ao período aquisitivo de 
01.11.2015 a 30.10.2018.
Publique-se
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente
Gabinete da Presidência do instituto de terras do Pará– itErPa, 12 de 
abril de 2022.

Protocolo: 784805

diÁria
.

Portaria Nº 773/2022 de 12/04/2022
objetivo: representar o itErPa em Santarém, na comitiva do Excelentís-
simo Senhor Governador do Estado, em evento de inauguração do termi-
nal Hidroviário “ Joaquim da costa Pereira”.
Período: 20/04/2022 (0,5) diárias
Servidor:
-5719.0493/1- Bruno Yoheiji Kono ramos (Presidente)
ordENador: flávio ricardo albuquerque azevedo -
resp. p/ Presidência

Protocolo: 784403

.

.

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
2008/512448 aNtÔNio JErÔNiMo da Silva cErtidÃo dE titUlo cUMarU do NortE

Em, 12/04/2022
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente itErPa

Protocolo: 784368

.

.

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

4º terMo aditiVo
coNtrato Nº 12/2017

ProcESSo n° 2017/136339
oBJEto: contratação de empresa especializada para prestação de serviços 
de telefonia fixa comutada
data dE aSSiNatUra: 04/04/2022
viGÊNcia: 12 MESES
valor EStiMado: r$ 4.800,00
ProJEto atividadE: 928338
NatUrEZa da dESPESa: 339039
foNtE do rEcUrSo: 0261
coNtratada: claro S/a, cNPJ: 40.432.544/0001-47
ordENador: JaMir JÚNior ParaGUaSSU MacEdo

Protocolo: 783849

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 1889/2022: BENEfici-
ário: alEXaNdrE da Silva cUNHa; Matrícula: 55588136;função:20a-
gricultura;Programa: 1297;Projeto/atividade: 8338;fonte: 0261;objetivo: 
realizar despesas de pronto pagamento de serviço de pessoa jurídica para 
atender as necessidades da UlSa de Breu Branco.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: 784738
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 1872/2022: BENEficiá-
rio: NaElSoN carvalHo GoMES; Matrícula: 57223551;função:20agri-
cultura;Programa: 1297;Projeto/atividade: 8338;fonte: 0261;objetivo: 
realizar despesas de pronto pagamento para aquisições de materiais di-
versos de consumo, para suprir as necessidades do Escritório de atendi-
mento de Bom Jesus do tocantins.Elemento de despesa / valor 339030 / 
r$ 1.000,00;Prazo de aplicação (em dia): 60Prazo de prestação de contas 
(em dia): 15.ordenador de despesas: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 784512
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 1873/2022: BENEficiá-
rio: roBErto BorGES fErrEira; Matrícula: 54195807;função:20agri-
cultura;Programa: 1297;Projeto/atividade: 8338;fonte: 0261;objetivo: 
realizar despesas de pronto pagamento de serviço de pessoa jurídica para 
atender as necessidades da Gerência de Manutenção, Segurança e trans-
porte. Elemento de despesa / valor: 339039/ r$ 6.700,00;Prazo de apli-
cação (em dia): 60Prazo de prestação de contas (em dia): 15.ordenador 
de despesas: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 784522
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diÁria
.

Portaria: 1876/2022 objetivo: realizar educação sanitária sobre boas 
práticas da cultura dos citros e cadastramento de unidade produtiva no 
SiaPEc3 no município.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. ori-
gem: ParaUaPEBaS/Pa destino: Eldorado doS caraJáS/Pa Servidor: 
8606194/vaNdEilSoN BElfort MoUra (fiScal EStadUal aGroPEcU-
ário) / 2,5 diária / 18/04/2022 a 20/04/2022.ordenador: lUcioNila 
PaNtoJa PiMENtEl.

Protocolo: 784598
Portaria: 1875/2022 Objetivo: Realizar inspeções fitossanitárias em la-
vouras de soja, em 01 propriedade no município.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: rEdENÇÃo/Pa destino: XiNGUara/Pa 
Servidor: 5869684/ adra david aNtoNio (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 
1,5 diária / 07/04/2022 a 08/04/2022.ordenador: lUcioNila PaNtoJa 
PiMENtEl.

Protocolo: 784588
Portaria: 1883/2022 objetivo: realizar monitoramento de armadilha 
no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BE-
lÉM/Pa destino: MoSQUEiro/Pa Servidor: 51855502/ fraNKliN roo-
SEvEltES NarciZo dE MatoS (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 0,5 diária 
/ 28/04/2022 a 28/04/2022.ordenador: lUcioNila PaNtoJa PiMENtEl.

Protocolo: 784646
Portaria: 1882/2022 objetivo: realizar educação sanitária sobre boas 
práticas da cultura dos citros e cadastramento de unidade produtiva no 
SiaPEc3 no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.ori-
gem: ParaUaPEBaS/Pa destino: Eldorado doS caraJáS/Pa Servidor: 
54191532/ raiMUNdo JoSE MoraES JUNior (ENGENHEiro aGrÔNo-
Mo) / 2,5 XdiáriaS / 18/04/2022 a 20/04/2022.ordenador: lUcioNila 
PaNtoJa PiMENtEl.

Protocolo: 784644
Portaria: 1880/2022 Objetivo: Realização de fiscalização móvel visando 
intensificar a fiscalização e coibir o trânsito interestadual e intraestadual de 
máquinas, equipamentos e implementos agrícolas.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: SaNtarÉM/Pa destino: altaMira, Novo 
ProGrESSo/Pa Servidor: 00010499/ cloviS aNtoNio villacorta vaS-
coNcEloS (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 4,5 diáriaS / 18/04/2022 a 
22/04/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 784638
Portaria: 1881/2022 objetivo: Participar de reunião da comissão relaciona-
dos ao Pad no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.ori-
gem: aBaEtEtUBa/Pa destino: BElÉM/Pa Servidor: 55588821/ faBio Ma-
ciEl fUrtado (aSSiStENtE adMiNiStrativo) / 3,5 diáriaS / 11/04/2022 
a 14/04/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 784642
Portaria: 1879/2022 Objetivo: Realizar fiscalização do comércio de 
agrotóxicos na zona rural. Considerando que as vilas acima citadas ficam 
distantes a mais de 170 km da sede do município, tem-se a necessidade 
que a servidora durma no local, justificando com isso o pedido de diá-
rias dentro do município de lotação.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149.origem: Novo rEPartiMENto/Pa destino: Novo rEPartiMEN-
to/Pa. Servidor: 5901322/rENata triNdadE dE liMa (ENGENHEiro 
aGrÔNoMo) / 2,5 diáriaS / 06/04/2022 a 08/04/2022.ordenador: Ja-
Mir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 784633
Portaria: 1878/2022 Objetivo: Realizar inspeções fitossanitárias em 
lavouras de soja, em 01 propriedade no município.fundamento legal: 
lei 5.810/94 art. 145/149.origem: rEdENÇÃo/Pa destino: XiNGUara/
Pa Servidor: 55586116/ WaltEr WilSoN alEiXo vitoriNo (tÉcNico 
aGrÍcola) / 1,5 diária / 07/04/2022 a 08/04/2022.ordenador: JaMir 
JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 784626
Portaria: 1877/2022 objetivo: realizar visitas institucionais nas unida-
des da ADEPARA e reunir com a Gerencia Regional, afim de dirimir dúvidas 
jurídicas quanto aos processos administrativos da adEPara no município.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa desti-
no: caPaNEMa/Pa Servidor: 7044197/ YaNE EvaNdra aNdradE fariaS 
(SEcrEtário da dirEtoria) / 5,5 diáriaS / 10/04/2022 a 15/04/2022.
ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 784612
Portaria: 1887/2022 objetivo: Participar de reunião da comissão relacio-
nados ao Pad no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: aBaEtEtUBa/Pa destino: BElÉM/Pa Servidor: 5906865/ GUSta-
vo HUMBErto SoUZa do aMaral (fiScal EStadUal aGroPEcUário) / 
3,5 diáriaS / 11/04/2022 a 14/04/2022. ordenador: JaMir JUNior Pa-
raGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 784703
Portaria: 1888/2022 objetivo: realizar supervisão técnica em estabeleci-
mentos processadores de derivados da Mandioca e Polpa de fruta.fundamento 
legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: BrEvES/Pa Ser-
vidor: 54186897/ WilSoN EMilio Saraiva da Silva (fiScal EStadUal 
aGroPEcUário - ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 4,5 diáriaS / 04/04/2022 a 
08/04/2022. ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 784709
Portaria: 1884/2022 objetivo: realizar monitoramento de armadilhas 
da mosca da carambola.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: BrEvES/Pa destino: BaGrE/Pa Servidor: 59430009/ raiMUNdo 
frEirE PErEira JÚNior (aUXiliar dE caMPo) / 1,5 diária / 11/04/2022 
a 12/04/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 784659

Portaria: 1886/2022 objetivo: realizar coleta de grãos para análise e 
classificação em empacotadoras nos municípios.Fundamento Legal: Lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: BEltErra, rUrÓPo-
liS, UrUará/Pa Servidor: 00013102/ aroldo GoMES NUNES (claSSi-
ficador) / 5,5 diáriaS / 25/04/2022 a 30/04/2022.ordenador: lUcio-
Nila PaNtoJa PiMENtEl.

Protocolo: 784690
Portaria: 1885/2022 objetivo: realizar monitoramento de armadilha no 
município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/
Pa destino: PoNta dE PEdraS/Pa Servidor: 51855502/ fraNKliN roo-
SEvEltES NarciZo dE MatoS (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 1,5 diária 
/ 25/04/2022 a 26/04/2022.ordenador: lUcioNila PaNtoJa PiMENtEl.

Protocolo: 784675
Portaria: 1874/2022 objetivo: realizar levantamento de detecção de 
armadilhas da mosca da carambola.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: rEdENÇÃo/Pa destino: cUMarU do NortE, PaU d`ar-
co/Pa Servidor: 55586116/ WaltEr WilSoN alEiXo vitoriNo (tÉc-
Nico aGrÍcola) / 2,5 diáriaS / 11/04/2022 a 13/04/2022.ordenador: 
lUcioNila PaNtoJa PiMENtEl.

Protocolo: 784537
Portaria: 1871/2022 objetivo: reunir junto às diretorias para tratar 
de assuntos de interesse da adEPara.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: PlacaS/Pa destino: BElÉM/Pa Servidor: 5922844/ 
alEX SaNdro dE olivEira Barata JUNior (aUXiliar dE caMPo) / 5,5 
diáriaS / 10/04/2022 a 15/04/202. ordenador: alEX faBiaNo dE al-
MEida HaGE.

Protocolo: 784502
Portaria: 1869/2022 objetivo: reunir com entidades integrantes do con-
selho municipal de desenvolvimento rural nos municípios.fundamento legal: 
lei 5.810/94 art. 145/149.origem: cHavES/Pa destino: MaraBá , roNdoN 
do Pará , tUcUrUÍ /Pa Servidor: 5934204/ olivar aNtoNio valENtE 
riBEiro (aGENtE fiScal aGroPEcUário) / 3,5 diáriaS / 05/04/2022 a 
08/04/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 784491
Portaria: 1870/2022 objetivo: dar apoio administrativo na Gerência re-
gional e ter reunião sobre os fluxos processuais da ADEPARA. Fundamento 
legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: caPaNEMa/
Pa Servidor: 54192696/ aNa Maria avElar fraZao (aSSiStENtE adMi-
NiStrativo) / 1,5 diária / 08/04/2022 a 09/04/2022.ordenador: alEX 
faBiaNo dE alMEida HaGE

Protocolo: 784495

.

.

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 
EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 0189/2022 – 08.04.2022
o PrESidENtE EM EXErcÍcio da EMatEr-Pa, no uso de suas atribuições 
que lhe são conferidas, rESolvE:
d E S i G N a r, a contar de 02/05/2022 a 31/05/2022, o Extensionista ru-
ral li– rENato cEZar vaScoNcEloS araÚJo - Matrícula nº 3178714/1, 
para responder pela Chefia do Escritório Local de São Caetano de Odivelas/
Escritório regional de castanhal, em virtude do titular encontrar-se em 
gozo de férias. (PaE: 2022/263188).
PaUlo aUGUSto loBato da Silva – Presidente em exercício

Portaria Nº 0190/2022 – 08.04.2022
o PrESidENtE EM EXErcÍcio da EMatEr-Pa, no uso de suas atribuições 
que lhe são conferidas, rESolvE:
d E S i G N a r, a contar de 02/05/2022 a 31/05/2022, o Extensionista 
rural ii– BENEdito JoSÉ dE olivEira alvES - Matrícula nº 5870089/3, 
para responder pela Chefia do Escritório Local de Santa Luzia do Pará/Es-
critório regional de capanema, em virtude do titular encontrar-se em gozo 
de férias. (PaE: 2022/416340).
PaUlo aUGUSto loBato da Silva – Presidente em exercício

Portaria Nº 0191/2022 – 08.04.2022
o PrESidENtE EM EXErcÍcio da EMatEr-Pa, no uso de suas atribuições 
que lhe são conferidas, rESolvE:
d E S i G N a r, a contar de 02/05/2022 a 31/05/2022, o Extensionista ru-
ral ii– dioN EStorQUE coSta - Matrícula nº 57210216/1, para responder 
pela Chefia do Escritório Local de Tucuruí/Escritório Regional de Marabá, 
em virtude do titular encontrar-se em gozo de férias. (PaE: 2022/404427).
PaUlo aUGUSto loBato da Silva – Presidente em exercício

Portaria Nº 0192/2022 – 08.04.2022
o PrESidENtE EM EXErcÍcio da EMatEr-Pa, no uso de suas atribuições 
que lhe são conferidas, rESolvE:
d E S i G N a r, a contar de 02/05/2022 a 31/05/2022, o Extensionista 
rural i– lEoNardo SaMPaio viEira - Matrícula nº 57175913/1, para 
responder pela Supervisão do Escritório regional do tapajós, em virtude da 
titular encontrar-se em gozo de férias. (PaE: 2022/406850).
PaUlo aUGUSto loBato da Silva – Presidente em exercício

Portaria Nº 0193/2022 – 08.04.2022
o PrESidENtE EM EXErcÍcio da EMatEr-Pa, no uso de suas atribuições 
que lhe são conferidas, rESolvE:
d E S i G N a r, a contar de 02/05/2022 a 31/05/2022, o Extensionis-
ta rural i– EMErSoN aNdrÉ coiMBra - Matrícula nº 55586003/1, para 
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responder pela Chefia do Escritório Local de Cumaru do Norte/Regional 
de conceição do araguaia, em virtude do titular encontrar-se em gozo de 
férias. (PaE: 2022/315910).
PaUlo aUGUSto loBato da Silva – Presidente em exercício

Portaria Nº 0194/2022 – 08.04.2022
o PrESidENtE EM EXErcÍcio da EMatEr-Pa, no uso de suas atribuições 
que lhe são conferidas, rESolvE:
d E S i G N a r, a contar de 02/05/2022 a 31/05/2022, o Extensionista 
rural i– JoSÉ fErrEira diaS - Matrícula nº 55585977/1, para responder 
pela Chefia do Escritório Local de São Félix do Xingú/Regional de Conceição 
do araguaia, em virtude do titular encontrar-se em gozo de férias. (PaE: 
2022/315910).
PaUlo aUGUSto loBato da Silva – Presidente em exercício

Portaria Nº 0195/2022 – 08.04.2022
o PrESidENtE EM EXErcÍcio da EMatEr-Pa, no uso de suas atribuições 
que lhe são conferidas, rESolvE:
d E S i G N a r, a contar de 30/05/2022 a 28/06/2022, o Extensionista ru-
ral ii– MarcEoNE loPES SoUSa PErEira - Matrícula nº 5690838/1, para 
responder pela Chefia do Escritório Local de Ourilândia do Norte/Regional 
de conceição do araguaia, em virtude do titular encontrar-se em gozo de 
férias. (PaE: 2022/315910).
PaUlo aUGUSto loBato da Silva – Presidente em exercício

Portaria Nº 0196/2022 – 11.04.2022
o PrESidENtE EM EXErcÍcio da EMatEr-Pa, no uso de suas atribuições 
que lhe são conferidas, rESolvE:
d E S i G N a r, a contar de 02/05/2022 a 31/05/2022, o Extensionista 
rural ii– ailtoN SaNtaNa MartiNS - Matrícula nº 5690838/1, para res-
ponder pela Chefia do Escritório Local de Ipixuna do Pará/Regional de São 
Miguel do Guamá, em virtude do titular encontrar-se em gozo de férias. 
(PaE: 2022/307459).
PaUlo aUGUSto loBato da Silva – Presidente em exercício

Portaria Nº 0197/2022 – 08.04.2022
o PrESidENtE EM EXErcÍcio da EMatEr-Pa, no uso de suas atribuições 
que lhe são conferidas, rESolvE:
d E S i G N a r, a contar de 02/05/2022 a 31/05/2022, a Extensionista 
rural i– clElia HElENa GUErrEiro PaNtoJa - Matrícula nº 3179230/1, 
para responder pela chefia do Escritório Local de Óbidos/Regional de 
Santarém, em virtude da titular encontrar-se em gozo de férias. (PaE: 
2022/256245).
PaUlo aUGUSto loBato da Silva – Presidente em exercício

Portaria Nº 0198/2022 – 08.04.2022
o PrESidENtE EM EXErcÍcio da EMatEr-Pa, no uso de suas atribuições 
que lhe são conferidas, rESolvE:
d E S i G N a r, a contar de 02/05/2022 a 31/05/2022, o Extensio-
nista rural ii– alEXaNdEr fariaS valENtE - Matrícula nº 54196324/1, 
para responder pela Chefia do Escritório Local de Oriximiná/Regional de 
Santarém, em virtude do titular encontrar-se em gozo de férias. (PaE: 
2022/256245).
PaUlo aUGUSto loBato da Silva – Presidente em exercício

Portaria Nº 0199/2022 – 11.04.2022
o PrESidENtE EM EXErcÍcio da EMatEr-Pa, no uso de suas atribuições 
que lhe são conferidas, rESolvE:
d E S i G N a r, a contar de 02/05/2022 a 31/05/2022, a auxiliar de admi-
nistração– PaUla fraNciNEtE otEro BatiSta - Matrícula nº 3178579/1, 
para responder pela Chefia do Núcleo Financeiro/COAFI, em virtude da 
titular encontrar-se em gozo de férias. (PaE: 2022/402072).
PaUlo aUGUSto loBato da Silva – Presidente em exercício

Portaria Nº 0200/2022 – 08.04.2022
o PrESidENtE EM EXErcÍcio da EMatEr-Pa, no uso de suas atribuições 
que lhe são conferidas, rESolvE:
N o M E a r, a contar da data da assinatura do contrato, a auxiliar de 
administração – Jaira Maria da Silva PiMENtEl - (titular)- Matrícula 
nº 5069360/1 e a técnica de Planejamento – vÂNia lUcia lEMoS ca-
tEtE (Suplente)-Matrícula nº 57191162/4, para, na qualidade de fiscais 
do contrato, acompanhar a execução do contrato nº 006/2022, celebrado 
entre a EMatEr-Pará e EMPrESa MY02 SolUÇÕES EM SaÚdE iNdÚStria 
EirElli, constitui objeto do presente contrato a contratação de Empresa 
Especializada no fornecimento de materiais de consumo (EPis), lote 01 e 
Lote 02, conforme especificações relacionadas no Termo de referência-ane-
xo l do Edital, para atender as necessidades desta Empresa de assistência 
técnica e Extensão rural do Estado do Pará-EMatEr/Pa, nos Escritórios 
cENtral, rEGioNal E locaiS, de acordo com as normas e diretrizes. 
PaE (2021/104749).
PaUlo aUGUSto loBato da Silva – Presidente em exercício

Portaria Nº 0201/2022 – 08.04.2022
o PrESidENtE EM EXErcÍcio da EMatEr-Pa, no uso de suas atribuições 
que lhe são conferidas, rESolvE:
N o M E a r, a contar da data da assinatura do contrato, o técnico de 
Planejamento – GlEiSoN JoSÉ KiYoSHi Sato BarroS - (titular)- Matri-
cula nº 57175910/1 e o técnico de recursos Humanos – JaMErSoN MoN-
tEiro rodriGUES viaNa (Suplente)-Matrícula nº 5841380/3, para, na 
qualidade de fiscais do contrato, acompanhar a execução do contrato nº 
009/2022, celebrado entre a EMatEr-Pará e EMPrESa MaStEr da WEB 
dataENtEr ltda, constitui objeto do presente contrato a contratação de 
Empresa Especializada no fornecimento de serviços de computação em 
nuvem para hospedagem de serviços de aplicação e servidor de banco de 
dados para instalação do sistema. 1-SiSatEr-Pará; 2-QGiS-server ou Ge-
oserver; 3-visualizador de Mapas/Geoportal, visando viabilizar as necessi-
dades desta Empresa  de assistência técnica e Extensão rural do Estado 
do Pará-EMatEr/Pa.( PaE (2021/1399833).
PaUlo aUGUSto loBato da Silva – Presidente em exercício

Portaria Nº 0202/2022 – 08.04.2022
o PrESidENtE EM EXErcÍcio da EMatEr-Pa, no uso de suas atribuições 
que lhe são conferidas, rESolvE:
l o t a r, a contar de 01/03/2022 até 31/12/2022, o técnico agropecuário 
adriaNo loPo PicaNÇo, servidor da Prefeitura Municipal de Maracanã, 
colocado à disposição Sem Ônus para a EMatEr-Pará, para exercer suas 
funções no Escritório local de Maracanã/Escritório regional de castanhal. 
(PaE: 2022/296727).
PaUlo aUGUSto loBato da Silva – Presidente em exercício

Protocolo: 784668

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

3º terMo aditiVo ao coNtrato de PrestaÇÃo Nº 017/2020
data de assinatura: 07/04/2022
objeto: o presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência 
do contrato por um período de 12(doze) meses a contar de 08/04/2022 
à 07/04/2023. o presente termo aditivo também reajustará o contrato 
originário pelo índice iGPM/fGv no que tange ao percentual de 12,80% 
onde sofrerá um acréscimo mensal de r$ 168.562,18 (cento e sessenta e 
oito mil quinhentos e sessenta e dois reais e dezoito centavos) e passará a 
ter o valor global de r$ 1.485.454,18 (Hum milhão quatrocentos e oitenta 
e cinco mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e dezoito centavos)
dotação orçamentaria:
ProGraMa: 1297 – MaNUtENÇÃo da GEStÃo
aÇÃo: 4120008338- oPEracioNaliZaÇÃo daS aÇÕES adMiNiStrativaS
foNtE: 0301006355 - tESoUro
ElEM.dESP: 339033 – PaSSaGENS E dESPESaS coM locoMoÇÃo
as demais cláusulas e condições do contrato original não serão alteradas 
ou modificadas pelo presente instrumento, permanecem válidas e em vigor 
para todos os efeitos legais.
contratada: EMPrESaS crEdicar locadora vEÍcUloS ltda
ordenador: rosival Possidônio do Nascimento

Protocolo: 784254

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

sUPriMeNto de FUNdos - Portaria 008/2022
BENEficiário (a): laUdEMir lEMoS raiol / MatrÍcUla: 3177645/ 
carGo oU fUNÇÃo: EXtENSioNiSta rUral ii / MUNicÍPio: PacaJa 
- l / oBJEtivo: cUStEar dESPESaS coM MaNUtENÇÃo do vEÍcUlo 
fiat UNo dE Placa QEi 5265 do ESloc PacaJa / ProGraMa: 1491/ 
ProJ. ativ.: 8711 / foNtE: 0661 / ElEMENto dE dESPESa: 3390-39 = 
r$2.200,00 / valor total r$2.200,00 / PraZo Para aPlicaÇÃo: 30 
diaS / coMProvaÇÃo: 15 diaS / ordENador dE dESPESaS da UG 
altaMira: MicHEl clEYtoN do carMo Silva

Protocolo: 784303
sUPriMeNto de FUNdos - Portaria 007/2022

BENEficiário (a): WaGNEr olivEira dE JESUS / MatrÍcUla: 
57174815/ carGo oU fUNÇÃo: EXtENSioNiSta rUral ii / MUNicÍPio: 
MEdicilaNdia - l / oBJEtivo: cUStEar dESPESaS dE MaNUtENÇÃo 
do vEÍcUlo PicaPE Strada dE Placa oto 1447 do ESloc MEdici-
laNdia /ProGraMa:1491/ ProJ. ativ.:8711/foNtE:0661 / ElEMENto 
dE dESPESa:  3390-39=r$2.583,00/ valor total r$2.583,00 / PraZo 
Para aPlicaÇÃo: 30 diaS / coMProvaÇÃo: 15 diaS / ordENador dE 
dESPESaS da UG altaMira: MicHEl clEYtoN do carMo Silva

Protocolo: 784301
sUPriMeNto de FUNdos - Portaria 006/2022

BENEficiário (a): SaNdro Silva dE liMa / MatrÍcUla: 57210957 / 
carGo oU fUNÇÃo: EXtENSioNiSta rUral ii / MUNicÍPio: aNaPU - l / 
oBJEtivo: cUStEar dESPESaS dE MaNUtENÇÃo do vEÍcUlo fiat UNo 
attractivE dE Placa QEi 5825 do ESloc aNaPU / ProGraMa: 1491 
/ ProJ. ativ.: 8711 / foNtE: 0661 / ElEMENto dE dESPESa: 3390-39 
= r$1.247,00 / valor total r$1.247,00 / PraZo Para aPlicaÇÃo: 30 
diaS / coMProvaÇÃo: 15 diaS / ordENador dE dESPESaS da UG al-
taMira: MicHEl clEYtoN do carMo Silva

Protocolo: 784295
sUPriMeNto de FUNdos - Portaria 005/2022

BENEficiário (a): JacKSoN da Silva liMa / MatrÍcUla: 5693071/ 
carGo oU fUNÇÃo: EXtENSioNiSta rUral ii / MUNicÍPio: Porto dE 
MoZ - l / oBJEtivo: cUStEar dESPESaS SErviÇo dE rEcUPEraÇÃo 
E MaNUtENÇÃo do vEÍcUlo fiat UNo attractivE 1.0 dE Placa QEi 
5275 do ESloc Porto dE MoZ /ProGraMa:1491/ ProJ. ativ.:8711/
foNtE:0661 / ElEMENto dE dESPESa:3390-39=r$2.124,00/ valor to-
tal r$2.124,00 / PraZo Para aPlicaÇÃo: 30 diaS / coMProvaÇÃo: 15 
diaS / ordENador dE dESPESaS da UG altaMira: MicHEl clEYtoN 
do carMo Silva

Protocolo: 784291

.

.

diÁria
.

Portaria de diÁria Nº 002/2022:BENEficiário: MirtES SUElY 
SaNtoS PErEira; Mat: 7009828; função: responsavel pela Unid Gesto-
ra de castanhal; ProGraMa: 1491;ProJEto-atividadE: 8711; foNtE: 
0101006357; oBJ: Participar da 6ª reunião Extraordinária do conselho 
de administração. MUNiciPio: Bragança;Elemento de despesa: 339014 
r$356,07 (1,5 diária). Período: 13 e 14 de abril. ordENador dE dESPE-
SaS:ricardo Silva frEirE

Protocolo: 784211
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Portaria de diaria N 02/2022;BENEficiário: WildSoN dE Mo-
raES dUartE da Silva; MatrÍcUla: 55585597;fUNÇÃo: SUPErviSor 
rEGioNal;oBJEtivo: ParticiPar da 6ª rEUNiÃo EXtraordiNária do 
coNSElHo dE adMiNiStraÇÃo E rEUNiÃo dE GEStorES coM a Par-
ticiPaÇÃo dE coordENadorES, aSSESSorES, SUPErviSorES E rES-
PoNSávEiS Por UNidadE adMiNiStrativa doS ESrEG dE caStaNHal, 
caPaNEMa, ilHaS E SÃo MiGUEl do GUaMa; No dE diáriaS:1,5(UMa 
E MEia);PErÍodo:13 á 14.04.2022:dEStiNo :BraGaNÇa/Pa; ordENa-
dor dE dESPESa SUBStitUto:ailtoN viEira dE olivEira.

Protocolo: 784437
Portaria de diaria N 01/2022;BENEficiário: JoSE EMilio da 
PaiXÃo JÚNior; MatrÍcUla: 54196290/1;fUNÇÃo: r.U.adM;oBJEtivo: 
ParticiPar da 6ª rEUNiÃo EXtraordiNária do coNSElHo dE adMi-
NiStraÇÃo E rEUNiÃo dE GEStorES coM a ParticiPaÇÃo dE coor-
dENadorES, aSSESSorES, SUPErviSorES E rESPoNSávEiS Por UNi-
dadE adMiNiStrativa doS ESrEG dE caStaNHal, caPaNEMa, ilHaS E 
SÃo MiGUEl do GUaMa; No dE diáriaS:1,5(UMa E MEia);PErÍodo:13 
á 14.04.2022:dEStiNo :BraGaNÇa/Pa; ordENador dE dESPESa:Wil-
dSoN dE MoraES dUartE da Silva

Protocolo: 784442
Portaria de diaria Nº058/2022;BENEficiário:GlEiSoN JoSÉ 
KiYoSHi Sato BarroS ;MatrÍcUla:57175910/1;fUNÇÃo:tÉc. EM Pla-
NEJaMENto;oBJEtivo:ParticiPar da 6ª rEUNiÃo EXtraordiNária do 
coNSElHo dE adMiNiStraÇÃo E rEUNiÃo dE GEStorES coM a Par-
ticiPaÇÃo dE coordENadorES, aSSESSorES, SUPErviSorES E rES-
PoNSávEiS Por UNidadE adMiNiStrativa doS ESrEG dE caStaNHal, 
caPaNEMa, ilHaS E SÃo MiGUEl do GUaMa;Nº dE diáriaS:1,5(UMa 
E MEia);PErÍodo:13 á 14.04.2022: dEStiNo:BraGaNÇa ;ordENador 
dE dESPESa:PaUlo aUGUSto loBato da Silva.

Protocolo: 784430
Portaria de diaria Nº059/2022;BENEficiário:Márcio da Silva 
crUZ frEitaS NaGaiSHi ;MatrÍcUla:57175835;fUNÇÃo:EXtENSioNiS-
ta rUral i;oBJEtivo:ParticiPar da 6ª rEUNiÃo EXtraordiNária do 
coNSElHo dE adMiNiStraÇÃo E rEUNiÃo dE GEStorES coM a Par-
ticiPaÇÃo dE coordENadorES, aSSESSorES, SUPErviSorES E rES-
PoNSávEiS Por UNidadE adMiNiStrativa doS ESrEG dE caStaNHal, 
caPaNEMa, ilHaS E SÃo MiGUEl do GUaMa;Nº dE diáriaS:1,5(UMa 
E MEia);PErÍodo:13 á 14.04.2022: dEStiNo:BraGaNÇa ;ordENador 
dE dESPESa:PaUlo aUGUSto loBato da Silva.

Protocolo: 784440
Portaria N° 001/2022

NÚMEro dE diáriaS: 1,5 diáriaS
foNtE: 0101006357 - tESoUro EStadUal
oriGEM: aBaEtEtUBa / dEStiNo: BraGaNÇa
PErÍodo: dE 13/04/2022 a 14/04/2022
MatrÍcUla: 5065976 / BENEficiário: PEdro PaUlo rodriGUES dE 
lEÃo / fUNÇÃo: SUPErviSor rEGioNal tocaNtiNS
oBJEtivo: ParticiPar da 6ª rEUNiÃo EXtraordiNária do coNSElHo 
dE adMiNiStraÇÃo E dE rEUNiÃo doS GEStorES coM oS SUPErviSo-
rES titUlarES.
ordENador dE dESPESaS: raiMUNdo MaciEl dE caStro

Protocolo: 784859
Portaria N° 002/2022

NÚMEro dE diáriaS: 1,5 diáriaS
foNtE: 0101006357 - tESoUro EStadUal
oriGEM: aBaEtEtUBa / dEStiNo: BraGaNÇa
PErÍodo: dE 13/04/2022 a 14/04/2022
MatrÍcUla: 54189506 / BENEficiário: JoÃo carloS MorEira PaM-
PloNa / fUNÇÃo: rESPoNS. PEla UNid. adMiNiSt. tocaNtiNS
oBJEtivo: ParticiPar da 6ª rEUNiÃo EXtraordiNária do coNSElHo dE 
adMiNiStraÇÃo E dE rEUNiÃo doS GEStorES coM oS SUPErviSorES 
titUlarES.
ordENador dE dESPESaS - UG tocaNtiNS: PEdro PaUlo rodriGUES 
dE lEÃo

Protocolo: 784868

t.
.

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito Portarias de diÁrias Nº 052/2022;BE-
NEficiária:Marialva dE SoUSa coSta;Protocolo Nº783592;data dE 
PUBlicaÇÃo No doE 12/04/2022;ordENador:PaUlo aUGUSto loBato 
da Silva.

Protocolo: 784394

.

.

secretaria de estado de Meio 
aMBieNte e sUsteNtaBiLidade

.

.

.

Portaria
.

Portaria seMas N º 665/2022, de 11 de aBriL de 2022.
o SEcrEtário dE EStado dE MEio aMBiENtE E SUStENtaBilidadE do 
Pará, no uso das atribuições que lhe confere o art. 138, no inciso ii, da 
constituição Estadual e considerando as informações constantes no PaE 
n.º 2021/674095,

rESolvE:
art. 1º dESiGNar as servidoras andréa dos Santos coelho, Matrícula 
57194469/2, titular, e Maximira de araújo costa, Matrícula 57193040/1, 
suplente, para compor a comissão gestora da parceria realizada através 
do Memorando de Entendimento SEMaS celebrado junto a Secretaria de 
Estado de Meio ambiente e desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais 
– SEMad-MG.
art. 2º No desempenho de suas funções os membros ora nomeados deve-
rão observar as disposições do decreto Estadual Nº 870, de 4 de outubro 
de 2013.
art. 3º Esta Portaria entra em vigor a contar da data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a contar de 01/04/2022.
Belém, 11 de abril de 2022.
JoSÉ MaUro dE liMa o’ dE alMEida
Secretário de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade

Protocolo: 784488

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 03/2022 - rePUBLicaÇÃo de editaL
objeto: contratação de empresa especializada para prestação de serviços 
na área de ensino da língua inglesa, francesa e espanhola com ênfase em 
básico, intermediário e avançado com fornecimento de material didático e 
teste de nivelamento incluso.
Entrega do Edital, disponível a partir do dia 13.04.2022: 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: 28/04/2022 às 09:00 h (horário de Brasília)
13 de abril de 2022
raiza freitas Gois
PrEGoEira oficial - SEMaS/Pa

Protocolo: 784803

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 0665/2022 - GaB/seMas
a diretora de Gestão administrativa e financeira, no uso das suas atribui-
ções que lhe são conferidas de acordo com as Portarias nº 420 de 05 de 
abril de 2021 e 421 de 05 de abril de 2021, publicadas no doE nº 34544 
do dia 07 de abril de 2021;
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/292258 dla-SEMaS;
rESolvE:
i - Excluir da Portaria nº 0504-GaB/SEMaS de 23/03/2022, publicada no 
doE Nº 34.921 do dia 05/04/2022, o servidor MarcElo aUGUSto Mo-
rENo da Silva alvES, Matrícula n° 54197163/3, ocupante do cargo de 
diretor.
Belém, 12 de abril de 2022.
lilia Marcia raMoS rEiS
diretora de Gestão administrativa e financeira.

Protocolo: 784639
Portaria Nº 0646/2022 - GaB/seMas 11 de aBriL de 2022.

objetivo: realizar destinação de 02(dois) animais silvestres (Saimiri collinsi 
e coragyps atratus) provenientes de entrega voluntária ao Hospital veteri-
nário da UfPa, situado no município de castanhal.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: castanhal/Pa.
Período: 06/04/2022 – ½ diária
Servidores:
- 57191997/3 - david olivEira lUZ - (técnico em Gestão de Pesca e 
aquicultura)
- 5964907/1 - fErNaNda dE carvalHo BarroS - (técnico em Gestão 
de Meio ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 783671
Portaria Nº 0604/2022 - GaB/seMas 05 de aBriL de 2022.

objetivo: reuniões com as prefeituras locais e as comunidades para elabo-
ração do projeto que deverá ser submetido ao fundo amazônico oriental 
(fao) e regularização ambiental dos territórios Quilombolas.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Bragança/Pa e tracuateua/Pa
Período: 19/04 a 24/04/2022 – 05 e ½ diárias
Servidores:
- 5899270/2 - aMaNda GaMa roSa - (técnico em Gestão de Meio ambiente)
- 5955053/1 - rENata loPES dE HolaNda - (técnico em Gestão de Meio 
ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 781019
Portaria Nº 0610/2022 - GaB/seMas 06 de aBriL de 2022.

objetivo: reuniões com as prefeituras locais e as comunidades para elabora-
ção do projeto que deverá ser submetido ao fundo amazônico oriental (fao).
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Bragança/Pa e tracuateua/Pa
Período: 19/04 a 24/04/2022 – 05 e ½ diárias
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Servidor:
- 57175460/1 - JUlio cESar MEYEr JUNior - (técnico em Gestão de 
agropecuária)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 781658
Portaria Nº 0613/2022 - GaB/seMas 06 de aBriL de 2022.

objetivo: reuniões com as prefeituras locais e as comunidades para elabora-
ção do projeto que deverá ser submetido ao fundo amazônico oriental (fao).
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Santarém/Pa e Belém/Pa
destino: Bragança/Pa e tracuateua/Pa
Servidores:
- 57215770/1 - JoaNiSio cardoSo MESQUita – (tec. em Gestão de Meio 
ambiente) - 18/04 a 27/04/2022 – 09 e ½ diárias
- 5883997/2 - aNtoNio araNHa NEto - (Motorista) - 19/04 a 24/04/2022 
– 05 e ½ diárias
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 781709

.

.

editaL de NotiFicaÇÃo
.

NotiFicaÇÃo Nº 117069/coNJUr/2020
À
JEMafra-iNdUStria E coMErcio dE MadEiraS ltda-ME
ENd:rodovia Pa 256, KM 55, S/N, Bairro: vila caNaÂ
cEP: 68637-000 iPiXUNa do Pará-Pa
Notificamos V.Sª. que, conforme decisão exarada nos autos do Processo 
administrativo nº 3062 de 2015, a Secretaria de Estado de Meio ambiente 
e Sustentabilidade – SEMaS, através de seu titular, julgou procedente o 
aUto dE iNfraÇÃo 2755/GErad/2015 em face de JEMafra – iNdÚStria 
E coMÉrcio dE MadEiraS ltda, em virtude do desrespeito aos ditames 
legais do art. 47 do decreto federal nº 6.514/08 c/c art. os incisos i e vi 
do artigo 118 da lei Estadual nº 5.887/1995, aplicando-lhe a penalidade 
de MUlta SiMPlES no valor de 10.000 UPf’s, cujo recolhimento deverá ser 
procedido no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados da ciência de sua 
imposição, consoante o disposto nos artigos 115, 119, ii; 120, ii; 122, ii, 
da lei Estadual nº. 5.887/95.
Esclarecemos que a multa imposta poderá sofrer redução de 20% (vinte 
por cento), caso seja efetivado o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias e a 
não quitação do débito no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento 
desta notificação, importará no acréscimo moratório de 1% (um por cento) 
ao dia, calculado cumulativamente sobre o valor do débito e sua imediata 
inscrição em dívida ativa, para cobrança judicial, de acordo com o disposto 
nos artigos 142 e 144 §1º, respectivamente, da lei Estadual nº 5887/95.
ademais, poderá ser feito o pedido de parcelamento da multa imposta no 
prazo máximo de até 5 (cinco) dias, contados da ciência desta notificação, 
de acordo com o disposto nos artigos 3º, iii e 4º do decreto nº 1.177/08.
o parcelamento será em até oito vezes mensais; sendo vedada a estipula-
ção de cada parcela em valor inferior a 930 UPf’s;
com efeito, informamos a v.Sa. poderá recorrer da decisão no prazo máxi-
mo de 10 (dez) dias, contados do recebimento deste instrumento, confor-
me dispõe o art. 143 do referido diploma legal.

NotiFicaÇÃo Nº117162/2020/coNJUr
À
a M MartiNS dE MatEriaiS dE coNStYrUÇao EirEli ME
ENd: rUa SÃao fraNciSco PEdro dE liMa N° 183 Bairro SÃo frN-
ciSco
cEP: 68675-000 MÃE do rio/Pa
 Notificamos V.Sª. que, conforme decisão exarada nos autos do Processo 
administrativo 23090/2016, a Secretaria de Estado de Meio ambiente e 
Sustentabilidade – SEMaS, através de seu titular, julgou procedente o auto 
de infração n. 7001/07035/2016/GEflor, em face de a. M. MartiNS co-
MÉrcio dE MatErial dE coNStrUÇÃo, em virtude do desrespeito aos 
ditames legais do art. 47, § 1º do decreto federal n. 6.514/08, enquadran-
do-se nos ditames do art. 118, vi da lei Estadual n. 5.887/95 e em conso-
nância com o art. 70 da lei federal n. 9.605/98, aplicando-lhe a penalidade 
de MUlta SiMPlES, no valor de 30.000 UPf’s, cujo recolhimento deverá 
ser procedido no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados da ciência de 
sua imposição, consoante o disposto nos artigos 115; 119, ii; 120, ii; 122, 
ii, da lei Estadual n. 5.887/95.
Esclarecemos que a multa imposta poderá sofrer redução de 20% (vinte 
por cento), caso seja efetivado o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias e a 
não quitação do débito no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento 
desta notificação, importará no acréscimo moratório de 1% (um por cento) 
ao dia, calculado cumulativamente sobre o valor do débito e sua imediata 
inscrição em dívida ativa, para cobrança judicial, de acordo com o disposto 
nos artigos 142 e 144, §1º, respectivamente, da lei Estadual n. 5887/95.
E, ainda, poderá ser feito o pedido de parcelamento da multa imposta no 
prazo máximo de até 5 (cinco) dias, contados da ciência desta notificação, 
de acordo com o disposto nos artigos 3º, ii e 4º do decreto n. 1.177/08.
Ademais, informamos que quanto ao produto florestal apreendido, esta Se-
cretaria aplicará os ditames do art. 119, iii da lei Estadual nº 5.887/1995 
c/c 134 do decreto federal n. 6.514/2008.
com efeito, informamos que v.Sa. poderá recorrer da decisão no prazo 
máximo de 10 (dez) dias, contados do recebimento deste instrumento, 
conforme dispõe o art. 143 do referido diploma legal.
Por fim, notificamos V.Sa. para que compareça ao GESFLORA, a fim de 
proceder com o pagamento da reposição florestal.

NotiFicaÇÃo Nº 152573/2022/coNJUr
À
MadEirEira fENiX ltda-EPP
ENd: rodovia Pa 150,S/N, Bairro iNdUStrial
cEP: 68695-000 tailaNdia-Pa
Notificamos V.Sª. que conforme decisão exarada nos autos do Processo 
administrativo Punitivo nº 2016/32426, a Secretaria de Estado de Meio 
ambiente e Sustentabilidade – SEMaS, através de seu titular, julgou 
procedente o auto de infração lavrado em face de MadEirEira fENiX 
ltda. - EPP, inscrita no cNPJ nº05.803.910/0001-26,em virtude do des-
respeito aos ditames legais o contemplados no art. 66 do decreto federal 
6514/2008 cominado com o art. 93 da lei Estadual nº 5887/1995, enqua-
drando-se no art. 118, inciso vi da lei Estadual nº 5.887/95 e no art. 70 da 
Lei Federal nº 9.605/98 e por fim no art. 225 da Constituição Federal, apli-
cando-lhe a penalidade de MUlta SiMPlES no valor de 50.001 UPf’s, cujo 
recolhimento deverá ser procedido no prazo máximo de 10 (dez) dias, 
contados da ciência de sua imposição, consoante o disposto nos artigos 
115, 119, ii e iii; 120, iii; 122, iii da lei Estadual nº. 5.887/95.
Esclarecemos que a multa imposta poderá sofrer redução de 20% (vinte 
por cento), caso seja efetivado o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias e a 
não quitação do débito no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento 
desta notificação, importará no acréscimo moratório de 1% (um por cento) 
ao dia, calculado cumulativamente sobre o valor do débito e sua imediata 
inscrição em dívida ativa, para cobrança judicial, de acordo com o disposto 
nos artigos 142 e 144 §1º, respectivamente, da lei Estadual nº 5887/95.
ademais, poderá ser feito o pedido de parcelamento da multa imposta nos 
prazo máximo de até 5 (cinco) dias, contados da ciência desta notificação, 
de acordo com o disposto nos artigos 3º, iii e 4º do decreto Estadual nº 
1.177/08.
com efeito, informamos a v.Sª poderá recorrer da decisão, no prazo máxi-
mo de 10 (dez) dias, conforme dispõe o art. 143 do referido diploma legal, 
sendo que o prazo começara a contar 10 (dez) dias após a publicação do 
Diário Oficial do Estado, de acordo com o disposto no art. 138 Inciso III, § 
3º da mesma lei estadual.

NotiFicaÇÃo Nº 112515/2018/coNJUr
À
PoSto YaSMiN viP. E coMBUStivEl E lUBrificaNtES ltda
ENd: rod. Pa 124, c/rod. Pa 324-vila SaNta lUZia, Bairro cENtro
cEP: 68719-000 Sao Joao dE PiraBaS-Pa
Notificamos V.Sª. que, conforme decisão exarada nos autos do Processo 
administrativo 33715/2016, a Secretaria de Estado de Meio ambiente e 
Sustentabilidade – SEMaS, através de seu titular, julgou procedente o auto 
de infração nº 7001/08261/GErad em face de PoSto YaSMiN viP coM. 
dE coMBUStÍvEiS E lUBrificaNtES ltda - ME, em virtude do desrespei-
to aos ditames legais do art. 93 do lei Estadual 5.887/1995, enquadrando-
se no art. 118, incisos i e vi d o mesmo dispositivo legal e em consonância 
com o art. 70 da lei federal n° 9.605/1998, aplicando-lhe a penalidade 
de MUlta SiMPlES no valor de 2.000 UPf’s, cujo recolhimento deverá ser 
procedido no prazo máximo de 10(dez) dias, contados da ciência de sua 
imposição, consoante o disposto nos artigos 115, 119, ii ; 120, i; 122, i, 
da lei Estadual nº 5.887/95.
Esclarecemos que a multa imposta poderá sofrer redução de 20% (vinte 
por cento), caso seja efetivado o pagamento no prazo de 5(cinco) dias e a 
não quitação do débito no prazo de 10(dez) dias, contados do recebimento 
desta notificação, importará no acréscimo moratório de 1%(um por cento) 
ao dia, calculado cumulativamente sobre o valor do débito e sua imediata 
inscrição em dívida ativa, para cobrança judicial, de acordo com o disposto 
nos artigos 142 e 144 §1º, respectivamente, da lei Estadual nº 5887/95.
ademais, poderá ser feito o pedido de parcelamento da multa imposta no 
prazo máximo de até 5(cinco) dias, contados da ciência desta notificação, 
de acordo com o disposto nos artigos 3º, iii e 4º do decreto nº 1.177/08.
com efeito, informamos a v.Sa. poderá recorrer da decisão no prazo máxi-
mo de 10(dez) dias, contados do recebimento deste instrumento, confor-
me dispõe o art. 143 do referido diploma legal.

NotiFicaÇÃo Nº 113362/2019/coNJUr
À
aSociaÇÃo doS ProdUtorES rUraiS do Novo ParaNá
ENd: rUa oSvaldo PErEira coSta S/N Bairro MaracaNÃ
cEP: 68110-000 JUrUti
Notificamos V.Sª. que, conforme decisão exarada nos autos do Processo 
administrativo 33152/2017, a Secretaria de Estado de Meio ambiente e 
Sustentabilidade – SEMaS, através de seu titular, julgou procedente o auto 
de infração nº 11066/2017/GEflor, em face da aSSociaÇÃo doS Pro-
dUtorES rUraiS do Novo ParaNá, por utilizar recurso hídrico sem a 
respectiva outorga de direito de uso, em contrariedade ao disposto no art. 
81, i da lei Estadual n° 6.381/2011 c/c art. 6°, ii da resolução cErH n° 
10/2010, enquadrando-se nos ditames do art. 118, i e vi da lei Estadual 
nº 5.887/95 e em consonância com o art. 70, §1° da lei nº 9.605/98 
e art. 225 da constituição federal, aplicando-lhe a penalidade de MUlta 
SiMPlES, no valor de 3.000 UPf’s, cujo recolhimento deverá ser procedido 
no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados da ciência de sua imposição, 
consoante o disposto nos artigos 115, 119, ii; 120, i e 122, i, da lei Es-
tadual nº. 5.887/95.
Esclarecemos que a multa imposta poderá sofrer redução de 20% (vinte 
por cento), caso seja efetivado o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias e a 
não quitação do débito no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento 
desta notificação, importará no acréscimo moratório de 1% (um por cento) 
ao dia, calculado cumulativamente sobre o valor do débito e sua imediata 
inscrição em dívida ativa, para cobrança judicial, de acordo com o disposto 
nos artigos 142 e 144, §1º, respectivamente, da lei Estadual nº 5.887/95.
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ademais, poderá ser feito o pedido de parcelamento da multa imposta no 
prazo máximo de até 5 (cinco) dias, contados da ciência desta notificação, 
sendo possível o parcelamento em até 5 vezes mensais de acordo com o 
disposto nos artigos 3º, i e 4º do decreto nº 1.177/08.
com efeito, informamos a v.Sa. que poderá recorrer da decisão no prazo 
máximo de 10 (dez) dias, contados do recebimento deste instrumento.

Protocolo: 784284

.

.

secretaria de estado
de seGUraNÇa PÚBLica
e deFesa sociaL

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº. 008/2022 – FisP
o diretor e ordenador de despesa do fundo de investimento de Segu-
rança Pública - fiSP, designado através da Portaria nº. 031/2021-ccG, 
de 08.01.2021, publicada no doE nº 34.456 em 11.01.2021 e rESolU-
ÇÃo nº 001/2021-fiSP, de 14.01.2021, publicada no doE nº 34.461 em 
15.01.2021, no uso de suas atribuições legais e,
coNSidEraNdo: Processo nº 2020/262550, atinente ao Pregão Eletrônico 
nº 012/202201, Contrato nº 017/2021 - FISP, firmado entre o Fundo de 
investimento de Segurança Pública - fiSP e a empresa coPlatEX iNdÚS-
tria E coMÉrcio dE tEcidoS, para aquisição de colEtES dE ProtEÇÃo 
BalÍStica para o corPo dE BoMBEiroS do Pará;
coNSidEraNdo: a previsão legal contida no art, 67, § 1º e 2º da lei 
nº 8.666/93, o teor do decreto Estadual nº 870/2013 e, ainda a Portaria 
conjunta nº 658/2014-SEad/aGE, disponível na homepage da aGE e que 
versa acerca do Manual de Gestão e fiscalização de contratos;
rESolvE:
art. 1º - designar o servidor: tcEl QoBM - JoHaNN M. doUGlaS S. da 
Silva - cPf: 569.588.112-91, para atuar como fiScal de rEcEBiMEN-
to do contrato nº 017/2021-fiSP, que trata da aquisição de 140 (cENto 
E QUarENta) colEtES dE ProtEÇÃo BalÍStica de interesse do corPo 
dE BoMBEiroS Militar do EStado do Pará - cBMPa.
art. 2º - Esta Portaria tem seus efeitos retroativos a partir do dia 25 de 
março de 2022.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Belém/pa, 11 de abril de 2022
viNÍciUS PiNHEiro carvalfo - dPc
diretor e ordenador de despesa do fiSP

Protocolo: 784262

.

.

adMissÃo de serVidor
.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 008/2022-FesPds.

o fundo Estadual de Segurança Pública - fESPdS, através de sua Prego-
eira, comunica que promoverá licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, 
do tipo menor preço, cujo objeto é contratação de pessoa jurídica para a 
prestação dos serviços continuados de assistência psicológica, com dispo-
nibilização de mão de obra, em regime de empreitada por preço global, 
conforme as especificações constantes neste termo de referência.
onde se lê: data da abertura: 27/04/2022; Hora da abertura: 8h.
Endereço Eletrônico: https://www.gov.br/compras/pt-br .
oBS: o presente Edital encontra-se disponível nos seguintes endereços 
eletrônicos: www.comprasnet.gov.br e www.compraspara.pa.gov.br
Maiores informações: (91) 3184-2521
Belém-Pa, 13 de abril de 2022.
thays do S failache Soares
Pregoeira/fESPdS

Protocolo: 784657
Portaria Nº570/2022-saGa, 10.04.2022, doE n° 34. 931 de 12.04.2022.
-UEldEr Silva doS SaNtoS , Mf 57173447/2.
onde se lê: 10.04.2022
Leia-se: 11.04.2022

Protocolo: 784282

errata
.

Portaria Nº569/2022-saGa, 10.04.2022, doE n° 34. 931 de 
12.04.2022.
-aNGEla vaScoNcEloS MorEira, Mf 57195312/1.
onde se lê: 10.04.2022
Leia-se: 11.04.2022

Protocolo: 784281

.

.

coNtrato
.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 66/2022-seGUP
Exercício: 2022
origem: inexigibilidade de licitação nº 58/2022
objeto: constitui objeto do presente instrumento a contratação de presta-
ção de serviços técnicos profissionais especializados para execução de ati-
vidades educacionais do(a) docente/conteudista da disciplina Segurança 
Pública sem Homofobia, na modalidade Ead, no curso Superior de tecno-

logia em Segurança Pública - 2022, aprovado pela resolução nº 396/2021.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 190/2022-coNJUr
data de assinatura: 06 de abril de 2022
valor Global: r$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais).
vigência: 06 (seis) meses, com início em 06/04/2022
Programação orçamentaria: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
contratado: JacYara doS aNJoS SarGES forMENto
cPf: 522.553.952-15
ordenador de despesas: PaUlo roBErto doS SaNtoS liMa - SEcrEtá-
rio adJUNto dE GEStÃo adMiNiStrativa

Protocolo: 784319
coNtrato adMiNistratiVo Nº 64/2022-seGUP

Exercício: 2022
origem: inexigibilidade de licitação nº 56/2022
objeto: constitui objeto do presente instrumento a contratação de pres-
tação de serviços técnicos profissionais especializados para execução de 
atividades educacionais do(a) docente/conteudista da disciplina tópicos 
em Psicologia relacionados à Segurança Pública e defesa civil, na modali-
dade Ead, no curso Superior de tecnologia em Segurança Pública - 2022, 
aprovado pela resolução nº 396/2021.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 194/2022-coNJUr
data de assinatura: 06 de abril de 2022
valor Global: r$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais).
vigência: 06 (seis) meses, com início em 06/04/2022
Programação orçamentaria: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
contratado: alESSaNdra dE fátiMa vaScoNcEloS PiNHEiro
cPf: 575.309.472-49
ordenador de despesas: PaUlo roBErto doS SaNtoS liMa - SEcrEtá-
rio adJUNto dE GEStÃo adMiNiStrativa

Protocolo: 784316
coNtrato adMiNistratiVo Nº 65/2022-seGUP

Exercício: 2022
origem: inexigibilidade de licitação nº 57/2022
objeto: constitui objeto do presente instrumento a contratação de pres-
tação de serviços técnicos profissionais especializados para execução de 
atividades educacionais do(a) docente/conteudista da disciplina Sistema 
e Gestão em Segurança Pública, na modalidade Ead, no curso Superior 
de tecnologia em Segurança Pública - 2022, aprovado pela resolução nº 
396/2021.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 192/2022-coNJUr
data de assinatura: 06 de abril de 2022
valor Global: r$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais).
vigência: 06 (seis) meses, com início em 06/04/2022.
Programação orçamentaria: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
contratado: itaMar roGÉrio PErEira GaUdÊNcio
cPf: 637.353.932-68
ordenador de despesas: PaUlo roBErto doS SaNtoS liMa - SEcrEtá-
rio adJUNto dE GEStÃo adMiNiStrativa

Protocolo: 784317
coNtrato adMiNistratiVo Nº 67/2022-seGUP

Exercício: 2022
origem: inexigibilidade de licitação nº 59/2022
objeto: constitui objeto do presente instrumento a contratação de presta-
ção de serviços técnicos profissionais especializados para execução de ati-
vidades educacionais do(a) docente/conteudista da disciplina concepção 
e aplicação do Estatuto da criança e adolescente, na modalidade Ead, no 
curso Superior de tecnologia em Segurança Pública - 2022, a provado pela 
resolução nº 396/2021.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 188/2022-coNJUr
data de assinatura: 06 de abril de 2022
valor Global: r$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais).
vigência: 06 (seis) meses, com início em 06/04/2022
Programação orçamentaria: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
contratado: Maria do Socorro rocHa Silva
cPf: 807.152.902-82
ordenador de despesas: PaUlo roBErto doS SaNtoS liMa - SEcrEtá-
rio adJUNto dE GEStÃo adMiNiStrativa

Protocolo: 784321
coNtrato adMiNistratiVo Nº 68/2022-seGUP

Exercício: 2022
origem: inexigibilidade de licitação nº 60/2022
objeto: constitui objeto do presente instrumento a contratação de pres-
tação de serviços técnicos profissionais especializados para execução de 
atividades educacionais do(a) docente/tutor da disciplina tópicos em Psi-
cologia relacionados à Segurança Pública e defesa civil, na modalidade 
Ead, nas turmas a e B, no curso Superior de tecnologia em Segurança 
Pública - 2022, aprovado pela resolução nº 396/2021.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 193/2022-coNJUr
data de assinatura: 06 de abril de 2022
valor Global: r$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais).
vigência: 06 (seis) meses, com início em 06/04/2022
Programação orçamentaria: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
contratado: alESSaNdra dE fátiMa vaScoNcEloS PiNHEiro
cPf: 575.309.472-49
ordenador de despesas: PaUlo roBErto doS SaNtoS liMa - SEcrEtá-
rio adJUNto dE GEStÃo adMiNiStrativa

Protocolo: 784328
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coNtrato adMiNistratiVo Nº 71/2022-seGUP
Exercício: 2022
origem: inexigibilidade de licitação nº 63/2022
objeto: constitui objeto do presente instrumento a contratação de pres-
tação de serviços técnicos profissionais especializados para execução de 
atividades educacionais do(a) docente/tutor da disciplina concepção e 
aplicação do Estatuto da criança e adolescente, na modalidade Ead, nas 
turmas a e B, no curso Superior de tecnologia em Segurança Pública - 
2022, aprovado pela resolução nº 396/2021.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 187/2022-coNJUr
data de assinatura: 06 de abril de 2022
valor Global: r$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais).
vigência: 06 (seis) meses, com início em 06/04/2022
Programação orçamentaria: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
contratado: Maria do Socorro rocHa Silva
cPf: 807.152.902-82
ordenador de despesas: PaUlo roBErto doS SaNtoS liMa - SEcrEtá-
rio adJUNto dE GEStÃo adMiNiStrativa

Protocolo: 784336
coNtrato adMiNistratiVo Nº 69/2022-seGUP

Exercício: 2022
origem: inexigibilidade de licitação nº 61/2022
objeto: constitui objeto do presente instrumento a contratação de presta-
ção de serviços técnicos profissionais especializados para execução de ati-
vidades educacionais do(a) docente/tutor da disciplina Sistema e Gestão 
em Segurança Pública, na modalidade Ead, nas turmas a e B, no curso 
Superior de tecnologia em Segurança Pública - 2022, aprovado pela reso-
lução nº 396/2021.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 191/2022-coNJUr
data de assinatura: 06 de abril de 2022
valor Global: r$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais).
vigência: 06 (seis) meses, com início em 06/04/2022
Programação orçamentaria: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
contratado: itaMar roGÉrio PErEira GaUdÊNcio
cPf: 637.353.932-68
ordenador de despesas: PaUlo roBErto doS SaNtoS liMa - SEcrEtá-
rio adJUNto dE GEStÃo adMiNiStrativa

Protocolo: 784331
coNtrato adMiNistratiVo Nº 70/2022-seGUP

Exercício: 2022
origem: inexigibilidade de licitação nº 62/2022
objeto: constitui objeto do presente instrumento a contratação de presta-
ção de serviços técnicos profissionais especializados para execução de ati-
vidades educacionais do(a) docente/tutor da disciplina Segurança Pública 
sem Homofobia, na modalidade Ead, nas turmas a e B, no curso Superior 
de tecnologia em Segurança Pública - 2022, aprovado pela resolução nº 
396/2021.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 189/2022-coNJUr
data de assinatura: 06 de abril de 2022
valor Global: r$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais).
vigência: 06 (seis) meses, com início em 06/04/2022
Programação orçamentaria: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
contratado: JacYara doS aNJoS SarGES forMENto
cPf: 522.553.952-15
ordenador de despesas: PaUlo roBErto doS SaNtoS liMa - SEcrEtá-
rio adJUNto dE GEStÃo adMiNiStrativa

Protocolo: 784333
coNtrato adMiNistratiVo Nº 80/2022-seGUP

Exercício: 2022
origem: inexigibilidade de licitação nº 71/2022
objeto: constitui objeto do presente instrumento a contratação de presta-
ção de serviços técnicos profissionais especializados para execução de ati-
vidades educacionais do(a) Docente/Tutor da disciplina Filosofia dos Direito 
Humanos aplicados a atuação Policial, na modalidade Ead, para a turma G, 
no curso Superior de tecnologia em Segurança Pública - 2022, aprovado 
pela resolução nº 396/2021.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 197/2022-coNJUr
data de assinatura: 08 de abril de 2022
valor Global: r$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais).
vigência: 06 (seis) meses, com início em 08/04/2022
Programação orçamentaria: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
contratado: SiMoNE fraNcESKa PiNHEiro daS cHaGaS
cPf: 667.259.502-30
ordenador de despesas: PaUlo roBErto doS SaNtoS liMa - SEcrEtá-
rio adJUNto dE GEStÃo adMiNiStrativa

Protocolo: 784370
coNtrato adMiNistratiVo Nº 79/2022-seGUP

Exercício: 2022
origem: inexigibilidade de licitação nº 70/2022
objeto: constitui objeto do presente instrumento a contratação de pres-
tação de serviços técnicos profissionais especializados para execução de 
atividades educacionais do(a) Docente/Tutor da disciplina Filosofia dos 
direitos Humanos aplicados a atuação Policial, na modalidade Ead, para 
as turmas E e f, no curso Superior de tecnologia em Segurança Pública - 
2022, aprovado pela resolução nº 396/2021.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 202/2022-coNJUr
data de assinatura: 08 de abril de 2022
valor Global: r$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais).

vigência: 06 (seis) meses, com início em 08/04/2022
Programação orçamentaria: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
contratado: rodriGo GalENdE MarQUES dE carvalHo
cPf: 805.259.622-04
ordenador de despesas: PaUlo roBErto doS SaNtoS liMa - SEcrEtá-
rio adJUNto dE GEStÃo adMiNiStrativa

Protocolo: 784365
coNtrato adMiNistratiVo Nº 78/2022-seGUP

Exercício: 2022
origem: inexigibilidade de licitação nº 69/2022
objeto: constitui objeto do presente instrumento a contratação de pres-
tação de serviços técnicos profissionais especializados para execução de 
atividades educacionais do(a) docente/tutor da disciplina aspectos Juri-
dicos da atuação Policial, na modalidade Ead, para as turmas E e f, no 
curso Superior de tecnologia em Segurança Pública - 2022, aprovado pela 
resolução nº 396/2021.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 198/2022-coNJUr
data de assinatura: 08 de abril de 2022
valor Global: r$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais).
vigência: 06 (seis) meses, com início em 08/04/2022
Programação orçamentaria: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
contratado: Mário cÉlio da Silva MoraiS
cPf: 365.924.042-72
ordenador de despesas: PaUlo roBErto doS SaNtoS liMa - SEcrEtá-
rio adJUNto dE GEStÃo adMiNiStrativa

Protocolo: 784363
coNtrato adMiNistratiVo Nº 74/2022-seGUP

Exercício: 2022
origem: inexigibilidade de licitação nº 72/2022
objeto: constitui objeto do presente instrumento a contratação de presta-
ção de serviços técnicos profissionais especializados para execução de ati-
vidades educacionais do(a) docente/tutor da disciplina aspetos Jurídicos 
da atuação Policial, na modalidade Ead, para as turmas c e d, no curso 
Superior de tecnologia em Segurança Pública - 2022, aprovado pela reso-
lução nº 396/2021.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 206/2022-coNJUr
data de assinatura: 08 de abril de 2022
valor Global: r$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais).
vigência: 06 (seis) meses, com início em 08/04/2022
Programação orçamentaria: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
contratado: cÉZar lUiZ viEira
cPf: 486.424.360-34
ordenador de despesas: PaUlo roBErto doS SaNtoS liMa - SEcrEtá-
rio adJUNto dE GEStÃo adMiNiStrativa

Protocolo: 784372
coNtrato adMiNistratiVo Nº 72/2022-seGUP

Exercício: 2022
origem: inexigibilidade de licitação nº 64/2022
objeto: constitui objeto do presente instrumento a contratação de pres-
tação de serviços técnicos profissionais especializados para execução de 
atividades educacionais do(a) Docente/Tutor da disciplina Filosofia dos 
direitos Humanos aplicados a atuação Policial, na modalidade Ead, para 
as turmas c e d, no curso Superior de tecnologia em Segurança Pública - 
2022, aprovado pela resolução nº 396/2021.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 205/2022-coNJUr
data de assinatura: 08 de abril de 2022
valor Global: r$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais).
vigência: 06 (seis) meses, com início em 08/04/2022
Programação orçamentaria: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
contratado: alESSaNdro SoBral fariaS
cPf: 468.187.582-15
ordenador de despesas: PaUlo roBErto doS SaNtoS liMa - SEcrEtá-
rio adJUNto dE GEStÃo adMiNiStrativa

Protocolo: 784348
coNtrato adMiNistratiVo Nº 73/2022-seGUP

Exercício: 2022
origem: inexigibilidade de licitação nº 65/2022
objeto: constitui objeto do presente instrumento a contratação de pres-
tação de serviços técnicos profissionais especializados para execução de 
atividades educacionais do(a) docente/tutor da disciplina Português ins-
trumental, na modalidade Ead, para as turmas c e d, no curso Superior 
de tecnologia em Segurança Pública - 2022, aprovado pela resolução nº 
396/2021.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 200/2022-coNJUr
data de assinatura: 08 de abril de 2022
valor Global: r$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais).
vigência: 06 (seis) meses, com início em 08/04/2022
Programação orçamentaria: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
contratado: carla daNiElE NaSciMENto da coSta
cPf: 005.133.752-52
ordenador de despesas: PaUlo roBErto doS SaNtoS liMa - SEcrEtá-
rio adJUNto dE GEStÃo adMiNiStrativa

Protocolo: 784349
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coNtrato adMiNistratiVo Nº 75/2022-seGUP
Exercício: 2022
origem: inexigibilidade de licitação nº 66/2022
objeto: constitui objeto do presente instrumento a contratação de presta-
ção de serviços técnicos profissionais especializados para execução de ati-
vidades educacionais do(a) docente/tutor da disciplina aspectos Jurídicos 
da atuação Policial, na modalidade Ead, para a turma G, no curso Superior 
de tecnologia em Segurança Pública - 2022, aprovado pela resolução nº 
396/2021.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 204/2022-coNJUr
data de assinatura: 08 de abril de 2022
valor Global: r$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais).
vigência: 06 (seis) meses, com início em 08/04/2022
Programação orçamentaria: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
contratado: daNiEl MENEZES BarroS
cPf: 249.956.872-68
ordenador de despesas: PaUlo roBErto doS SaNtoS liMa - SEcrEtá-
rio adJUNto dE GEStÃo adMiNiStrativa

Protocolo: 784351
coNtrato adMiNistratiVo Nº 77/2022-seGUP

Exercício: 2022
origem: inexigibilidade de licitação nº 68/2022
objeto: constitui objeto do presente instrumento a contratação de presta-
ção de serviços técnicos profissionais especializados para execução de ati-
vidades educacionais do(a) docente/tutor da disciplina Português instru-
mental, na modalidade Ead, para a turma G, no curso Superior de tecno-
logia em Segurança Pública - 2022, aprovado pela resolução nº 396/2021.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 203/2022-coNJUr.
data de assinatura: 08 de abril de 2022
valor Global: r$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais).
vigência: 06 (seis) meses, com início em 08/04/2022
Programação orçamentaria: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
contratado: Márcio JoSÉ arrUda GaNdra
cPf: 623.405.492-72
ordenador de despesas: PaUlo roBErto doS SaNtoS liMa - SEcrEtá-
rio adJUNto dE GEStÃo adMiNiStrativa

Protocolo: 784357
coNtrato adMiNistratiVo Nº 76/2022-seGUP

Exercício: 2022
origem: inexigibilidade de licitação nº 67/2022
objeto: constitui objeto do presente instrumento a contratação de pres-
tação de serviços técnicos profissionais especializados para execução de 
atividades educacionais do(a) docente/tutor da disciplina Português ins-
trumental, na modalidade Ead, para as turmas E e f, no curso Superior 
de tecnologia em Segurança Pública - 2022, aprovado pela resolução nº 
396/2021
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 199/2022-coNJUr.
data de assinatura: 08 de abril de 2022
valor Global: r$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais).
vigência: 06 (seis) meses, com início em 08/04/2022
Programação orçamentaria: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
contratado: EliZEtE cardoSo aSSUNÇÃo
cPf: 304.987.912-20
ordenador de despesas: PaUlo roBErto doS SaNtoS liMa - SEcrEtá-
rio adJUNto dE GEStÃo adMiNiStrativa

Protocolo: 784356

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 017/2021-FesPds.

o fundo Estadual de Segurança Pública - fESPdS, através de sua Prego-
eira, comunica a reabertura da licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, 
do tipo menor preço, cujo objeto é aquisição de uniformes operacionais, 
visando atender às necessidades da coordenadoria de operações e re-
cursos Especiais – corE, da Polícia civil do Estado do Pará, conforme as 
especificações constantes neste termo de referência.
onde se lê: data da abertura: 28/04/2022; Hora da abertura: 14h.
Endereço Eletrônico: https://www.gov.br/compras/pt-br .
oBS: o presente Edital encontra-se disponível nos seguintes endereços 
eletrônicos: www.comprasnet.gov.br e www.compraspara.pa.gov.br
Maiores informações: (91) 3184-2521
Belém-Pa, 13 de abril de 2022.
thays do S failache Soares
Pregoeira/fESPdS

Protocolo: 784676
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 009/2022-FesPds.
o fundo Estadual de Segurança Pública - fESPdS, através de sua Prego-
eira, comunica que promoverá licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, 
do tipo menor preço, cujo objeto é contratação de Escola de aviação civil, 
homologada pela agência Nacional de aviação civil (aNac), com fulcro de 
ministrar: 12 (doze) cursos teóricos, 12 (doze) cursos práticos de Piloto 
Privado de Helicóptero - PPH e 05 (cinco) cursos teóricos, 5 (cinco) cursos 
práticos de vôo por instrumento (ifr), para servidores públicos efetivos no 
cargo, provenientes das forças do sistema de segurança pública do Estado 
do Pará: Policia Militar, corpo de Bombeiros e Policia civil, conforme espe-
cificações no Termo de Referência.

onde se lê: data da abertura: 27/04/2022; Hora da abertura: 14h.
Endereço Eletrônico: https://www.gov.br/compras/pt-br .
oBS: o presente Edital encontra-se disponível nos seguintes endereços 
eletrônicos: www.comprasnet.gov.br e www.compraspara.pa.gov.br
Maiores informações: (91) 3184-2521
Belém-Pa, 13 de abril de 2022.
thays do S failache Soares
Pregoeira/fESPdS

Protocolo: 784648
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 001/2022-FesPds.
o fundo Estadual de Segurança Pública - fESPdS, através de sua Pregoei-
ra, comunica que promoverá licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, do 
tipo menor preço, cujo objeto é coNtrataÇÃo dE EMPrESa ESPEciali-
Zada na realização de cursos teóricos e práticos para a formação de Piloto 
Privado de avião (PPa), em conformidade com as legislações pertinentes 
da agência Nacional de aviação civil (aNac), para atender as necessidades 
do GRAESP, conforme especificações e quantidades constantes no Termo 
de referência.
onde se lê: data da abertura: 28/04/2022; Hora da abertura: 9h.
Endereço Eletrônico: https://www.gov.br/compras/pt-br .
oBS: o presente Edital encontra-se disponível nos seguintes endereços 
eletrônicos: www.comprasnet.gov.br e www.compraspara.pa.gov.br
Maiores informações: (91) 3184-2521
Belém-Pa, 13 de abril de 2022.
thays do S failache Soares
Pregoeira/fESPdS

Protocolo: 784651

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 554/2022-saGa
oBJEtivo: Para participar da “ oPEraÇÃo SEMaNa SaNta ”.
fUNdaMENto lEGal: decreto nº 2.819/1994 e portaria nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dEStiNo(S): MoSQUEiro/Pa
PErÍodo: 14 à 18.04.2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 05(cinco) de alimentação e 04(quatro) de pousada
SErvidor(ES): SGt PM Edvaldo SiQUEira loBato, Mf: 5359716-1
cB BM MarcUS GaBriEl taGliariNi MartiNS, Mf: 5721776-1
cB PM taYaNE aBiGail MoNtEiro faria, Mf: 57221682-1
cB PM Marcio KilBE da Silva SaNtoS, Mf: 57222535-1
QUaNtidadE dE diáriaS: 4 ½ (quatro e meia)
SErvidor(ES): daNiEllE dE SoUZa Mattar, Mf: 5826012
ordENador: PaUlo roBErto doS SaNtoS liMa

Portaria Nº 555/2022-saGa
oBJEtivo: Para participar da “ oPEraÇÃo SEMaNa SaNta ”.
fUNdaMENto lEGal: decreto nº 2.819/1994 e portaria nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dEStiNo(S): SaliNoPoliS/Pa
PErÍodo: 14 à 18.04.2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 05(cinco) de alimentação e 04(quatro) de pousada
SErvidor(ES): MaJ PM rita dE cáSSia MalcHEr da Silva, Mf: 
54193370-1
SGt PM EdiNaldo BarBoSa dE MoraES, Mf: 5780250-1
SGt BM alcEMir PErEira BEltrÃo, Mf: 5617936-1
cB PM MaYcoN tUMa BENtES, Mf: 57222529-1
cB PM lidiaNE taBoZa cavalcaNtE, Mf: 57221714-1
ordENador: PaUlo roBErto doS SaNtoS liMa

Portaria Nº 556/2022-saGa
oBJEtivo: Para cumprir escala de serviço na BaSE do GraESP.
fUNdaMENto lEGal: decreto nº 2.819/1994 e portaria nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dEStiNo(S): MaraBá/Pa
PErÍodo: 04 à 10.04.2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 07(sete) de alimentação e 06(seis) de pousada
SErvidor(ES): cEl BM Silvio SaNdro BarroS fEitoSa, Mf: 5398967-1
tEN cEl PM GEorGE aUad carvalHo JUNior , Mf: 5774012-1
2° SGt PM iZaiaS MacHado doS SaNtoS, Mf: 5578000-1
3° SGt PM oZiEl BaStoS da Silva, Mf: 5779480-1
Sd PM NEYroN SoUSa doS SaNtoS, Mf: 6401977-1
ordENador: PaUlo roBErto doS SaNtoS liMa

Portaria Nº 557/2022-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): cUritiBa/Pr
PErÍodo: 09 à 12.04.2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 04(quatro) de alimentação e 03(três) de pousada
SErvidor(ES): cEl PM alEXaNdrE MaScarENHaS doS SaNtoS, Mf: 
5420628-1
tEN cEl BM lUiZ alfrEdo Silva GaliZa doS SaNtoS, Mf: 54185285-1
caP PM MarcElo BorBa Maia, Mf: 541868201
ordENador: PaUlo roBErto doS SaNtoS liMa

Portaria Nº 558/2022-saGa
oBJEtivo: Para participar da “ oPEraÇÃo SEMaNa SaNta ”.
fUNdaMENto lEGal: decreto nº 2.819/1994 e portaria nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dEStiNo(S): SaliNÓPoliS/Pa
PErÍodo: 14 à 18.04.2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 05(cinco) de alimentação e 04(quatro) de pousada
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SErvidor(ES): 3° SGt PM roSivaldo doS SaNtoS aMoriM, Mf: 
5592763-1
QUaNtidadE dE diáriaS: 4 ½ (quatro e meia)
SErvidor(ES): EBENEZEr da SilvEira coElHo filHo, Mf: 55586375
ordENador: PaUlo roBErto doS SaNtoS liMa
Portaria Nº 568/2022-SaGa
oBJEtivo: Para participar da “ oPEraÇÃo tiradENtES ”.
fUNdaMENto lEGal: decreto nº 2.819/1994 e portaria nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dEStiNo(S): SaliNÓPoliS/Pa
PErÍodo: 21 à 25.04.2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 05(cinco) de alimentação e 04(quatro) de pousada
SErvidor(ES): SGt PM JoaBE doS SaNtoS GoUvEia, Mf: 50637010-1
SGt BM Elcio doS SaNtoS aMaral, Mf: 5428491-1
SGt BM carloS alBErto olivEira dE aQUiNo, Mf: 5634814-1
SGt PM clEitoN coUto dE vilHENa, Mf: 5877504-2
SGt PM EMaNUEl daNiEl caBral da cUNHa, Mf: 54195017-1
cB PM fraBricio caldaS doS SaNtoS, Mf: 57222108-1
cB PM SUSaNa daS GraÇaS carPiNa cHavES, Mf: 57221689
cB BM EdEr MarcElo Brito dE araÚJo, Mf: 57189415-1
QUaNtidadE dE diáriaS: 4 ½ (quatro e meia)
SErvidor(ES): Silvia adriaNa Maria BaStoS MacHado, Mf: 
5896332-3
caroliNa fErrEira dE olivEira, Mf: 5917821-2
clEiZE coSta doS SaNtoS, Mf: 5888356-1
cEliNa alvES dE olivEira Brito, Mf: 5866065-4
ordENador: PaUlo roBErto doS SaNtoS liMa

Protocolo: 784871

.

.

POLICIA MILITAR DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria de NoMeaÇÃo de FiscaL Nº 075/2022 – ccc: NoMEar 
o MAJ QOPM RG 33452 RODRIGO DE ARAUJO REIS, como fiscal do Con-
trato administrativo n° 002/2022-ccc/PMPa, celebrado entre a PMPa e a 
Empresa o MovElEiro coMÉrcio E SErviÇoS EirEli; cujo objeto é o 
fornecimento de aparelhos de ar condicionado, juntamente com a instala-
ção; registre-se, publique-se, cumpra-se; Belém/Pa, 12 de abril de 2022, 
ricardo do NaSciMENto raMoS – tEN cEl QoPM rG 29213; chefe do 
centro de compras e contratos da PMPa.

Protocolo: 784273

.

.

errata
.

errata da Portaria Nº 2304/21/di/dF, contida no doE nº 34.770 do 
dia 19/11/2021; onde Lê-se: Servidor: Sd PM lucia costa da Siva; cPf: 
025.501.732-44; valor: r$ 3.291,60; Leia-se: Servidor: Sd PM luciana 
costa da Siva; cPf: 025.501.732-44; valor: r$ 3.291,60 ordenador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSto BoUlHoSa BEZErra.
errata da Portaria Nº 948/22/di/dF, contida no doE nº 34.884 do 
dia 08/03/2022; onde Lê-se: Servidor: cB PM deyveson William Melo da 
Silva; cPf: 007.537.462-55 valor: r$ 759,60. Leia-se: Servidor: cB PM 
deyveson Willam Melo da Silva; cPf: 007.537.462-55 valor: r$ 759,60. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSto BoUlHoSa BEZErra.

Protocolo: 784602
errata da Portaria Nº 1613/22/di/dF, contida no doE nº 34.925 do 
dia 07/04/2022; onde Lê-se: objetivo: reforço de Policiamento (oP. SE-
MaNa SaNta 2022); Leia-se: objetivo: a serviço da PMPa; ordenador: 
roBiNSoN aUGUSto BoUlHoSa BEZErra.

Protocolo: 784275
errata da Portaria Nº 1526/21/di/dF, contida no doE nº 34.693 do 
dia 09/09/2021; onde Lê-se: Servidor: tEN cEl PM leno Márcio Bar-
ros do carmo; cPf: 766.799.936-87; valor: r$ 633,04. caP PM rosa de 
fátima lima rodrigues; cPf: 751.493.032-91; valor: r$ 580,28. cB PM 
christian amaral cabral; cPf: 837.361.742-68; valor: r$ 506,40. Sd PM 
diogo Souza Benjamim; cPf: 028.154.822-66; valor: r$ 506,40. Leia-se: 
Servidores: tEN cEl PM leno Márcio Barros do carmo; cPf: 766.799.936-
87; valor: r$ 633,04. caP PM rosa de fátima lima rodrigues; cPf: 
751.493.032-91; valor: r$ 580,28. ordenador: roBiNSoN aUGUSto 
BoUlHoSa BEZErra.

Protocolo: 784278

.

.

aPostiLaMeNto
.

3º aPostiLaMeNto ao coNtrato adMiNistratiVo Nº 016/2020-ccc. 
Pelo presente fica apostilado o reajuste de valor do Contrato Administrativo 
nº 016/2020-ccc, celebrado entra a PMPa e a empresa UNidaS vEÍcUloS 
ESPEciaS S.a., cujo objeto é a contratação de empresa especializada na 
locação de veículos caraterizados para a PMPa, referente ao Processo de 
licitação 2020/82815., tendo como base o Índice Nacional de Preços ao 
consumidor (iNPc) de 11,73%, referente a data base da proposta (Mar-
Ço/2022) o valor do reajuste será de r$ 5.690.235,60 (cinco milhões, 
seiscentos e noventa mil, duzentos e trinta e cinco reais e sessenta cen-

tavos), alterando o valor global de r$ 118.382.417,50 (cento e dezoito 
milhões, trezentos e oitenta e dois mil, quatrocentos e dezessete reais e 
cinquenta centavos), para o valor global de r$ 124.072.653,10 (cento e 
vinte e quatro milhões, setenta e dois mil, seiscentos e cinquenta e três 
reais e dez centavos). conforme dotação orçamentária: Programa: 1502 - 
Policiamento ostensivo; ação: (projeto/atividade): 26/8259; Natureza da 
despesa: 3.3.90.33.03: Passagens e despesas com locomoção/locação 
de Meios de transporte; Plano interno: 1050008259c; fonte do recurso: 
0101 (recursos ordinários).

taBeLa de VaLores coM reaJUste

ViatUras UNi PreÇo 
iNiciaL

PreÇo rea-
JUstado UNd totaL iNiciaL totaL reaJUs-

tado MeNsaL
totaL reaJUstado 

aNUaL
viatura sem 
cela PicK UP 500 r$ 3.828,36 r$ 4.277,46 r$ 1.914.180,00 r$ 2.138.730,00 r$ 25.664.760,00

viatura com 
cela PicK UP 

tipo 2
500 r$ 3.528,93 r$ 3.942,90 r$ 1.764.465,00 r$ 1.971.450,00 r$ 23.657.400,00

viatura com 
cela SUv 

tipo 1
170 r$ 2.138,75 r$ 2.389,64 r$ 363.587,50 r$ 406.238,80 r$ 4.874.865,60

total 1170 r$ 7.357,29 r$ 10.610,00 r$ 4.042.232,50 r$ 4.516.418,80 r$ 54.197.025,60
valor MENSal do rEaJUStE r$ 474.186,30  
valor aNUal do rEaJUStE r$ 5.690.235,60  
valor GloBal rEaJUStado r$ 124.072.653,10  

valor do rEaJUStE Para 13 MESES MarÇo-2022 a 
MarÇo 2023 r$ 6.164.421,90  

fonte valor consulting – iBGE; iNPc de março de 2022; Belém/Pa, 12 de 
abril de 2022; JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior –cEl QoPM ; co-
mandante Geral da PMPa.

Protocolo: 784866

diÁria
.

Portaria Nº 434/21/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa (covid-19); 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Santarém-Pa; 
destino: Juruti-Pa; Período: 21/02 a 03/03/2021; Quantidade de diárias: 
10 de alimentação e 10 de pousada; Servidores: SGt PM Hermenegildo 
agustinho Silva; cPf: 570.194.952-49; valor: r$ 2.637,60. cB PM ru-
semberg carvalho de Queiroz; cPf: 964.769.822-49; valor: r$ 2.532,00. 
cB PM antonio Janderson aguiar Soares; cPf: 842.710.002-72; valor: r$ 
2.532,00. cB PM Henrique Gerderson de Matos riker; cPf: 842.721.802-
82; valor: r$ 2.532,00. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSto BoU-
lHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a 
data de retorno.

Protocolo: 784606
Portaria Nº 1771/22/di/dF – objetivo: cumprir diligências de iPM; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: Breves-Pa; Período: 11 a 18/04/2022; Quantidade de diárias: 
07 de alimentação e 07 de pousada; Servidores: cEl PM Paulo de Jesus 
Garcia reis; cPf: 392.977.802-53; valor: r$ 2.215,64. tEN PM fábio de 
araujo Sodre; cPf: 597.778.422-87; valor: r$ 1.975,54. ordenador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSto BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 784585
Portaria Nº 1755/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: tucuruí-Pa; destino: 
Novo repartimento-Pa; Período: 02 a 04/04/2022; Quantidade de diárias: 
02 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: cB PM Josue vilaça de 
azevedo; 741.905.982-91; valor: r$ 506,40. ordenador: cEl QoPM ro-
BiNSoN aUGUSto BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 
05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1756/22/di/dF – objetivo: de atender chamado de Justi-
ça; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Santarém-
Pa; destino: Monte alegre-Pa; Período: 04 a 06/04/2022; Quantidade de 
diárias: 02 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: Sd PM lauro 
vagner oliveira da Silva; cPf: 011.203.322-90; valor: r$ 506,40. orde-
nador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSto BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1757/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marabá-Pa; desti-
no: Belém-Pa; Período: 15 a 16/03/2022; Quantidade de diárias: 02 de 
alimentação e 01 de pousada; Servidores: SGt PM Marivaldo luz cos-
ta; cPf: 175.184.902-34; valor: r$ 395,64. cB PM diego Soares Santos; 
cPf: 933.514.962-49; valor: r$ 379,80. Sd PM dácio Santos Moraes; cPf: 
046.491.731-08; valor: r$ 379,80. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aU-
GUSto BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) 
dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1758/22/di/dF – objetivo: atender chamado de Justiça; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Santarém-Pa; 
destino: Juruti-Pa; Período: 12 a 14/04/2022; Quantidade de diárias: 03 
de alimentação e 02 de pousada; Servidores: SUB tEN PM lindemberg Me-
deiros Bezerra; cPf: 414.217.792-34; valor: r$ 659,40. ordenador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSto BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1759/22/di/dF – objetivo: atender chamado de Justiça; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: tucuruí-Pa; 
destino: Belém-Pa; Período: 25 a 26/04/2022; Quantidade de diárias: 02 
de alimentação e 01 de pousada; Servidores: cB PM tiago carlos olivei-
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ra Gonçalves; cPf: 877.011.202-97; valor: r$ 379,80. ordenador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSto BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1760/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: tucuruí-Pa; destino: 
Novo repartimento-Pa; Período: 23 a 25/04/2022; Quantidade de diárias: 
02 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: SGt PM Mauricio da Silva 
Martins; cPf: 352.593.452-15; valor: r$ 527,52. ordenador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSto BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1761/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. ti-
radentes 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: SGt PM aderson 
Miranda de vasconcelos; cPf: 630.304.972-91; valor: r$ 1.318,80. cB PM 
Emanuelle rejane lima lobo; cPf: 830.501.832-68; valor: r$ 1.266,00. or-
denador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSto BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1762/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; funda-
mento 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; Servidores: cB PM Maycon da Silva costa; 
cPf: 843.959.402-00; valor: r$ 1.266,00. Sd PM Nathalia vanderlei lo-
pes; cPf: 009.401.312-85; valor: r$ 1.266,00. Sd PM larissa Gemaque 
de azevedo; cPf: 530.916.552-53; valor: r$ 1.266,00. Sd PM Eduardo de 
almeida e Silva; cPf: 942.446.502-53; valor: r$ 1.266,00. ordenador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSto BoUlHoSa BEZErra; Prazo para presta-
ção de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1763/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
Semana Santa 2022); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Bragança-Pa; Período: 14 a 18/04/2022; 
Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: cB 
PM Paulo fidias Gama roque; cPf: 928.883.212-20; valor: r$ 1.012,80. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSto BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1764/22/di/dF – objetivo: cumprir diligências de iPM; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: conceição do 
araguaia-Pa; destino: redenção-Pa; Período: 22/03/2022; Quantidade de 
diárias: 01 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: SUB tEN PM We-
den Márcio lopes de araújo; cPf: 295.552.722-04; valor: r$ 131,88. cB 
PM leonardo leite de almeida; cPf: 727.534.472-68; valor: r$ 126,60. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSto BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1765/22/di/dF – objetivo: cumprir diligências de iPM; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: Salinópolis-Pa; Período: 11 a 16/04/2022; Quantidade de diárias: 
05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: tEN PM Marco antônio Pe-
drosa de araújo; cPf: 797.649.162-87; valor: r$ 1.411,10. SGt PM Ericka 
danielle Miranda de Queiroz; cPf: 839.938.512-34; valor: r$ 1.318,80. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSto BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1766/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: tucuruí-Pa; destino: 
Novo repartiemnto-Pa; Período: 30 a 02/05/2022; Quantidade de diárias: 
02 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: Sd PM felipe Pereira 
chaves; cPf: 018.583.452-35; valor: r$ 506,40. ordenador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSto BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1767/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: altamira-Pa; desti-
no: Uruará-Pa; Período: 22 a 25/04/2022; Quantidade de diárias: 03 de 
alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGt PM cledivaldo costa leal; 
cPf: 655.155.442-34; valor: r$ 791,28. SGt PM Sandro Miguel Sampaio 
Santos; cPf: 782.542.302-00; valor: r$ 791,28.cB PM deyvid dan ferrei-
ra Monteiro; cPf: 983.396.132-00; valor: r$ 759,60. Sd PM luan Jeivison 
Gomes Barile; cPf; 916.091.002-04; valor: r$ 759,60. ordenador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSto BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1772/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
afuá-Pa; Período: 23/03 a 05/04/2022; Quantidade de diárias: 13 de ali-
mentação e 13 de pousada; Servidores: SGt PM daniel dos Santos Bezer-
ra; cPf: 392.473.172-15; valor: r$ 3.428,88. ordenador: cEl QoPM ro-
BiNSoN aUGUSto BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 
05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 784647
Portaria Nº 1768/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Soure-Pa; desti-
no: Santa cruz do arari-Pa; Período: 05 a 09/04/2022; Quantidade de 
diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: MaJ PM denin-
son carlos viera ribeiro; cPf: 752.938.972-68; valor: r$ 1.266,08. SGt 
PM cleydson Pinheiro Nunes; cPf: 664.398.682-68; valor: r$ 1.055,04. 
cB PM deivyson Jean lima dos Santos; cPf: 970.720.012-04; valor: r$ 
1.012,80. cB PM carla cristina da Silva rodrigues; cPf: 853.340.902-82. 
valor: r$ 1.012,80. cB PM olímpio francisco Santos da cruz Júnior; cPf: 
892.405.292-68; valor: r$ 1.012,80. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSto BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1770/22/di/dF – objetivo: Participar do iv curso de 
operações Especias; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Belém-Pa; destino: curitiba-Pr; Período: 12/03 a 11/04/2022; 
Quantidade de diárias: 30 de alimentação; Servidores: cB PM renan Mard-

son Jesus do valle; cPf: 012.890.012-19; valor: r$ 5.380,80. ordenador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSto BoUlHoSa BEZErra; Prazo para presta-
ção de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 784407
Portaria Nº 1736/22/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscaliza-
ção de trânsito (1ªQUiNZ-aBril/22-BPrv); fUNdaMENto lEGal: lei. N° 
5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: Paragominas-Pa; 
Período: 30/03 a 14/04/2022; Quantidade de diárias: 15 de alimentação e 
15 de pousada; Servidores: SGt PM ricardo alexandre araújo leal; cPf: 
636.631.802-63; valor: r$ 3.956,40. SGt PM flavio cardoso ferreira; cPf: 
634.032.932-20; valor: r$ 3.956,40. SGt PM roberto Sherlock Moraes da 
Silva; cPf: 660.460.412-87; valor: r$ 3.956,40. SGt PM robson rocha da 
Silva; cPf: 787.500.752-68; valor: r$ 3.956,40. cB PM alexander valente 
Mourao; cPf: 912.220.522-53; valor: r$ 3.798,00. Sd PM Washington 
damasceno da Silva; cPf: 852.259.752-91; valor: r$ 3.798,00. ordENa-
dor: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSto BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1737/22/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscaliza-
ção de trânsito (1ªQUiNZ-aBril/22-BPrv); fUNdaMENto lEGal: lei. 
N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: abaetetuba-Pa; 
Período: 30/03 a 14/04/2022; Quantidade de diárias: 15 de alimentação e 
15 de pousada; Servidores: SGt PM José domingos Pimenta viana; cPf: 
468.409.072-87; valor: r$ 3.956,40. SGt PM Manoel José Moraes Pontes; 
cPf: 391.479.672-34; valor: r$ 3.956,40. SGt PM carlos Williams rendei-
ro lima; cPf: 685.750.762-72; valor: r$ 3.956,40. cB PM fernando rodri-
gues Gonçalves; cPf: 947.822.882-04; valor: r$ 3.798,00. cB PM Bruno 
dias Goes; cPf: 015.581.442-77; valor: r$ 3.798,00. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSto BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1738/22/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscaliza-
ção de trânsito (1ªQUiNZ-aBril/22-BPrv); fUNdaMENto lEGal: lei. N° 
5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: Santo antônio do 
tauá-Pa; Período: 30/03 a 14/04/2022; Quantidade de diárias: 15 de alimen-
tação e 15 de pousada; Servidores: SGt PM Emerson luiz Nazaré da Gama; 
cPf: 379.643.722-20; valor: r$ 2.611,20. SGt PM Edmilson da Silva Sousa; 
cPf: 592.561.172-15; valor: r$ 2.611,20. SGt PM Wilson da fonsêca Barros; 
cPf: 680.883.022-34; valor: r$ 2.611,20. SGt PM Pedro Paulo Santos da 
luz; cPf: 953.448.372-91; valor: r$ 2.611,20. cB PM thércio Júnior Pinheiro 
de lima; cPf: 862.232.912-72; valor: r$ 2.571,60. Sd PM Marcelo Santos 
da luz filho; cPf: 019.584.352-52; valor: r$ 2.571,60. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSto BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1739/22/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscaliza-
ção de trânsito (1ªQUiNZ-aBril/22-BPrv); fUNdaMENto lEGal: lei. 
N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: conceição do 
araguaia-Pa; Período: 30/03 a 14/04/2022; Quantidade de diárias: 15 de 
alimentação e 15 de pousada; Servidores: SGt PM luiz Henrique Gonzaga 
da costa Santos; cPf: 836.600.622-00; valor: r$ 3.956,40. cB PM Jona-
tas alves Silva; cPf: 012.898.892-44; valor: r$ 3.798,00. cB PM Higor 
antônio ramos corrêa; cPf: 526.776.212-15; valor: r$ 3.798,00. cB PM 
Wellington Pereira Barros; cPf: 823.897.052-00; valor: r$ 3.798,00. cB 
PM Pablo ricardo Silva calixto; cPf: 013.649.722-55; valor: r$ 3.798,00. 
Sd PM Josué da costa alves; cPf: 926.997.662-91; valor: r$ 3.798,00. 
ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSto BoUlHoSa BEZErra; Pra-
zo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1740/22/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscaliza-
ção de trânsito (1ªQUiNZ-aBril/22-BPrv); fUNdaMENto lEGal: lei. N° 
5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: aurora do Pará-Pa; 
Período: 30/03 a 14/04/2022; Quantidade de diárias: 15 de alimentação 
e 15 de pousada; Servidores: SUB tEN PM lenilson rodrigues de araújo; 
cPf: 488.811.712-87; valor: r$ 3.956,40. SGt PM carlos augusto teixeira 
Moura; cPf: 564.247.872-91; valor: r$ 3.956,40. SGt PM Simplício de 
Sousa amorim; cPf: 443.614.242-68; valor: r$ 3.956,40. SGt PM rafael 
lima da Silva; cPf: 758.882.972-91; valor: r$ 3.956,40. cB PM fabio 
alexandre lima Pereira; cPf: 957.444.442-20; valor: r$ 3.798,00. cB PM 
Hernan José Silva da Silva; cPf: 912.539.342-15; valor: r$ 3.798,00. or-
dENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSto BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1741/22/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscaliza-
ção de trânsito (1ªQUiNZ-aBril/22-BPrv); fUNdaMENto lEGal: lei. 
N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: castanhal-Pa; 
Período: 30/03 a 14/04/2022; Quantidade de diárias: 15 de alimentação 
e 15 de pousada; Servidores: SGt PM João carlos almeida rosa; cPf: 
221.714.602-53; valor: r$ 3.956,40. SGt PM ronaldo denis dos Santos 
corrêa; cPf: 834.718.982-04; valor: r$ 3.956,40. SGt PM Jedson car-
valho Silva; cPf: 487.124.772-49; valor: r$ 3.956,40. SGt PM José luis 
da Silva; cPf: 571.784.612-68; valor: r$ 3.956,40. cB PM renan Silva 
de Melo; CPF: 948.065.512-87; Valor: R$ 3.798,00. CB PM Tony Jefferson 
rodrigues da costa; cPf: 708.517.432-34; valor: r$ 3.798,00. ordENa-
dor: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSto BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1742/22/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscaliza-
ção de trânsito (1ªQUiNZ-aBril/22-BPrv); fUNdaMENto lEGal: lei. 
N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: Mosqueiro-Pa; 
Período: 30/03 a 14/04/2022; Quantidade de diárias: 15 de alimentação 
e 15 de pousada; Servidores: SGt PM aldo Natalino conceição de Souza; 
cPf: 428.248.932-49; valor: r$ 2.611,20. SGt PM Waldomiro ferreira da 
Gama; cPf: 577.450.722-04; valor: r$ 2.611,20. SGt PM Josuel Gomes 
Sardinha; cPf: 425.876.702-68; valor: r$ 2.611,20. cB PM felipe car-
valho trindade; cPf: 012.558.012-63; valor: r$ 2.571,60. ordENador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSto BoUlHoSa BEZErra; Prazo para presta-
ção de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
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Portaria Nº 1743/22/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscaliza-
ção de trânsito (1ªQUiNZ-aBril/22-BPrv); fUNdaMENto lEGal: lei. N° 
5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: ourém-Pa; Perí-
odo: 30/03 a 14/04/2022; Quantidade de diárias: 15 de alimentação e 
15 de pousada; Servidores: SUB tEN PM Elias carlos vieira lima; cPf: 
392.283.392-68; valor: r$ 3.956,40. SGt PM Jorge luiz rodrigues vas-
concelos; cPf: 264.727.912-87; valor: r$ 3.956,40. SGt PM dayse fer-
reira dias; cPf: 900.093.712-49; valor: r$ 3.956,40. SGt PM reginaldo 
Moreira Júnior; cPf: 802.183.692-04; valor: r$ 3.956,40. cB PM Sérgio 
cardoso de Souza Pereira; cPf: 846.464.972-04; valor: r$ 3.798,00. Sd 
PM Patrick teles Pimenta; cPf: 965.446.192-72; valor: r$ 3.798,00. or-
dENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSto BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1744/22/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscaliza-
ção de trânsito (1ªQUiNZ-aBril/22-BPrv); fUNdaMENto lEGal: lei. N° 
5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: ourilândia do Norte-
Pa; Período: 30/03 a 14/04/2022; Quantidade de diárias: 15 de alimenta-
ção e 15 de pousada; Servidores: SUB tEN PM Eliezer de araújo Silva; cPf: 
307.642.112-34; valor: r$ 3.956,40. SGt PM Jorge luiz das Mercês de Sou-
za; cPf: 237.537.222-00; valor: r$ 3.956,40. SGt PM carlos castilho de 
alencar; cPf: 617.568.062-68; valor: r$ 3.956,40. SGt PM Evanildo oliveira 
da Silva; cPf: 392.379.742-72; valor: r$ 3.956,40. cB PM Paulo Sergio raiol 
Gonçalves; cPf: 748.972.842-87; valor: r$ 3.798,00. cB PM Josué Miranda 
amaral dias; cPf: 000.955.872-17; valor: r$ 3.798,00. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSto BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1745/22/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscaliza-
ção de trânsito (1ªQUiNZ-aBril/22-BPrv); fUNdaMENto lEGal: lei. N° 
5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: Parauapebas-Pa; 
Período: 30/03 a 14/04/2022; Quantidade de diárias: 15 de alimenta-
ção e 15 de pousada; Servidores: SGt PM Elizeu Monteiro Marques; cPf: 
458.298.532-72; valor: r$ 3.956,40. cB PM Keidison da costa Santos; 
cPf: 732.424.382-72; valor: r$ 3.798,00. cB PM João Paulo Brito fava-
cho; cPf: 736.205.052-68; valor: r$ 3.798,00. cB PM fábio Junho Pereira 
Barros; cPf: 718.494.592-15; valor: r$ 3.798,00. cB PM Elden de Souza 
amaral; cPf: 985.480.342-20; valor: r$ 3.798,00. cB PM rafael de Sou-
za Miranda; cPf: 935.545.402-34; valor: r$ 3.798,00. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSto BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1746/22/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscaliza-
ção de trânsito (1ªQUiNZ-aBril/22-BPrv); fUNdaMENto lEGal: lei. N° 
5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: Moju-Pa; Período: 
30/03 a 14/04/2022; Quantidade de diárias: 15 de alimentação e 15 de pou-
sada; Servidores: SUB tEN PM Henrique Mariano Gomes do amaral; cPf: 
452.428.282-34; valor: r$ 3.956,40. SGt PM José revelino de Maria oliveira; 
cPf: 755.715.102-00; valor: r$ 3.956,40. SGt PM carlos augusto Barros 
amoras; cPf: 452.424.532-49; valor: r$ 3.956,40. SGt PM Marcelo Ugarter 
de almeida; cPf: 864.913.932-91; valor: r$ 3.956,40. cB PM daniel felipe 
Portal lopes; cPf: 017.639.752-31; valor: r$ 3.798,00. cB PM Sávio Jesus 
de Sousa Maués; cPf: 010.558.072-41; valor: r$ 3.798,00. ordENador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSto BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1747/22/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscaliza-
ção de trânsito (1ªQUiNZ-aBril/22-BPrv); fUNdaMENto lEGal: lei. N° 
5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: Goianésia do Pará-
Pa; Período: 30/03 a 14/04/2022; Quantidade de diárias: 15 de alimenta-
ção e 15 de pousada; Servidores: SGt PM João amancio Neves dos reis; 
cPf: 427.579.672-15; valor: r$ 3.956,40. SGt PM ivanildo Nazareno Mi-
randa da Silva; cPf: 427.439.072-15; valor: r$ 3.956,40. SGt PM thiago 
da Silva costa; cPf: 867.410.392-87; valor: r$ 3.956,40. cB PM abraão 
Moura lobato; cPf: 004.753.792-25; valor: r$ 3.798,00. cB PM rodrigo 
raphael cabral trindade; cPf: 008.004.782-31; valor: r$ 3.798,00. or-
dENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSto BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1748/22/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscaliza-
ção de trânsito (1ªQUiNZ-aBril/22-BPrv); fUNdaMENto lEGal: lei. 
N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: tailãndia-Pa; 
Período: 30/03 a 14/04/2022; Quantidade de diárias: 15 de alimentação 
e 15 de pousada; Servidores: SGt PM luís cristovão farias de Souza; 
cPf: 293.986.222-20; valor: r$ 3.956,40. SGt PM Nelson luis Moraes da 
Silva; cPf: 333.661.362-00; valor: r$ 3.956,40. SGt PM rosimar Barata 
almeida de Souza; cPf: 454.930.732-34; valor: r$ 3.956,40. SGt PM ale-
xandre Guimarães de oliveira; cPf: 587.365.902-82; valor: r$ 3.956,40. 
SGt PM Eliezer dos Santos anselmo Junior; cPf: 611.202.602-30; valor: 
r$ 3.956,40. cB PM roberto Soares lobo Junior; cPf: 984.234.362-68; 
valor: r$ 3.798,00. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSto BoU-
lHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a 
data de retorno.
Portaria Nº 1749/22/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscaliza-
ção de trânsito (1ªQUiNZ-aBril/22-BPrv); fUNdaMENto lEGal: lei. N° 
5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: cametá-Pa; Perío-
do: 30/03 a 14/04/2022; Quantidade de diárias: 15 de alimentação e 15 de 
pousada; Servidores: SGt PM ricardo Nunes da Silva; cPf: 462.702.722-
20; valor: r$ 3.956,40. SGt PM charliston Eduardo dos Santos lima; cPf: 
883.852.642-72; valor: r$ 3.956,40. cB PM denio de Macêdo Medeiros; 
cPf: 802.167.652-34; valor: r$ 3.798,00. cB PM rosileno Pantoja da Sil-
va; cPf: 679.369.202-00; valor: r$ 3.798,00. cB PM anderson de Men-
donça cordovil; cPf: 794.382.962-04; valor: r$ 3.798,00. ordENador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSto BoUlHoSa BEZErra; Prazo para presta-
ção de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Portaria Nº 1750/22/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscalização 
de trânsito (1ªQUiNZ-aBril/22-BPrv – oP. lEi SEca); fUNdaMENto lE-
Gal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: Sali-
nópolis-Pa; Período: 30/03 a 14/04/2022; Quantidade de diárias: 15 de 
alimentação e 15 de pousada; Servidores: SGt PM George iradir Meireles 
Braga; cPf: 397.204.892-00; valor: r$ 3.956,40. SGt PM robson de Sou-
sa Barbosa; cPf: 818.276.872-15; valor: r$ 3.956,40. SGt PM alberto de 
araújo fausto; cPf: 703.109.392-91; valor: r$ 3.956,40. SGt PM fábio 
Meireles Braga; cPf: 605.917.732-87; valor: r$ 3.956,40. cB PM dênis de 
carvalho da costa; cPf: 000.612.912-93; valor: r$ 3.798,00. ordENa-
dor: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSto BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1751/22/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscaliza-
ção de trânsito (1ªQUiNZ-aBril/22-BPrv); fUNdaMENto lEGal: lei. 
N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: altamira-Pa; 
Período: 30/03 a 14/04/2022; Quantidade de diárias: 15 de alimentação 
e 15 de pousada; Servidores: SGt PM Marco antônio rocha de oliveira; 
cPf: 426.202.872-00; valor: r$ 3.956,40. SGt PM Geraldo vitor Barbalho 
ferreira; cPf: 645.513.692-68; valor: r$ 3.956,40. SGt PM leandro de 
Souza rocha; cPf: 804.303.842-20; valor: r$ 3.956,40. cB PM cleyton 
Batista lopes; cPf: 699.030.692-00; valor: r$ 3.798,00. Sd PM Wander-
ley ribeiro Gomes; cPf: 017.887.402-70; valor: r$ 3.798,00. ordENa-
dor: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSto BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1752/22/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscaliza-
ção de trânsito (1ªQUiNZ-aBril/22-BPrv); fUNdaMENto lEGal: lei. N° 
5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: Santarém-Pa; Pe-
ríodo: 30/03 a 14/04/2022; Quantidade de diárias: 15 de alimentação e 
15 de pousada; Servidores: SGt PM Petronio castro de araujo filho; cPf: 
562.960.452-04; valor: r$ 3.956,40. SGt PM aguinaldo Hygor oliveira 
Matos; cPf: 837.271.592-00; valor: r$ 3.956,40. cB PM Joyce capistrano 
acioli; cPf: 965.766.852-20; valor: r$ 3.798,00. cB PM Jorge victor vieira 
aciol; cPf: 751.113.652-49; valor: r$ 3.798,00. cB PM William de Sousa 
Brito; cPf: 838.413.262-34; valor: r$ 3.798,00. cB PM Jaqueline ribeiro 
dos Santos; cPf: 930.837.002-10; valor: r$ 3.798,00. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSto BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1753/22/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscaliza-
ção de trânsito (1ªQUiNZ-aBril/22-BPrv); fUNdaMENto lEGal: lei. 
N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: tomé-açu-Pa; 
Período: 30/03 a 14/04/2022; Quantidade de diárias: 15 de alimentação 
e 15 de pousada; Servidores: SGt PM flávio Gama ribeiro Neves; cPf: 
376.222.182-00; valor: r$ 3.956,40. SGt PM indiodilson andré de Jesus 
Melo; cPf: 634.070.602-97; valor: r$ 3.956,40. SGt PM rubervan faus-
tino de Melo; cPf: 634.310.172-15; valor: r$ 3.956,40. SGt PM Emanuel 
de Souza cabral Júnior; cPf: 449.038.042-91; valor: r$ 3.956,40. cB PM 
Jefferson Batista de Almeida; CPF: 991.064.502-53; Valor: R$ 3.798,00. 
ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSto BoUlHoSa BEZErra; Pra-
zo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1754/22/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscaliza-
ção de trânsito (1ªQUiNZ-aBril/22-BPrv); fUNdaMENto lEGal: lei. 
N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: acará-Pa; Pe-
ríodo: 30/03 a 14/04/2022; Quantidade de diárias: 15 de alimentação e 
15 de pousada; Servidores: SGt PM Eduardo augusto Brito Santos; cPf: 
476.626.702-87; valor: r$ 3.956,40. SGt PM Elton charles Barros dias; 
cPf: 787.165.002-53; valor: r$ 3.956,40. SGt PM João damielson ribeiro 
canuto; cPf: 591.740.992-72; valor: r$ 3.956,40. SGt PM Jean José da 
cruz; cPf: 455.648.922-91; valor: r$ 3.956,40. SGt PM Elias Queiróz 
filho; cPf: 582.185.992-15; valor: r$ 3.956,40. ordENador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSto BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1769/22/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscaliza-
ção de trânsito (1ªQUiNZ-aBril/22-BPrv); fUNdaMENto lEGal: lei. 
N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: igarapé-Miri-
Pa; Período: 30/03 a 14/04/2022; Quantidade de diárias: 15 de alimen-
tação e 15 de pousada; Servidores: SGt PM carlos Sidney Souza; cPf: 
283.342.642-91; valor: r$ 3.956,40. SGt PM ronaldo cézar cordeiro dos 
Santos; cPf: 301.007.472-72; valor: r$ 3.956,40. SGt PM adilson José 
dos Santos; cPf: 627.577.414-20; valor: r$ 3.956,40. SGt PM francisco 
Parente Pinto filho; cPf: 676.426.242-04; valor: r$ 3.956,40. cB PM Hel-
der valdelir de oliveira Santos; cPf: 630.404.762-20; valor: r$ 3.798,00. 
ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSto BoUlHoSa BEZErra; Pra-
zo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1773/22/di/dF – objetivo: Supervisão de Policiamento 
e fiscalização de trânsito (1ªQUiNZ-aBril/22-BPrv/ SUPErviSÃo iii); 
fUNdaMENto lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-
Pa; destino: conceição do araguaia-Pa; Período: 30/03 a 04/04/2022; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servido-
res: MaJ PM Erik taylor felix da Silva; cPf: 708.294.542-68; valor: r$ 
1.582,60. SGt PM Jucelino Silva torres; cPf: 440.776.022-20; valor: r$ 
1.318,80. SGt PM Emanoel Nasareno Santana da Silva; cPf: 516.513.942-
53; valor: r$ 1.318,80. SGt PM Madson douglas de Brito oliveira; cPf: 
835.452.712-34; valor: r$ 1.318,80. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSto BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.
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Portaria Nº 1774/22/di/dF – objetivo: Supervisão de Policiamento 
e fiscalização de trânsito (1ªQUiNZ-aBril/22-BPrv/ SUPErviSÃo iii); 
fUNdaMENto lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-
Pa; destino: aurora do Pará-Pa; Período: 04 a 09/04/2022; Quantidade 
de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: SGt PM Mad-
son douglas de Brito oliveira; cPf: 835.452.712-34; valor: r$ 1.318,80. 
cB PM Glauber João Marques de freitas; cPf: 897.230.662-20; valor: r$ 
1.266,00. cB PM adriano campelo dias; cPf: 769.191.022-34; valor: r$ 
1.266,00. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSto BoUlHoSa BE-
ZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
Portaria Nº 1775/22/di/dF – objetivo: Supervisão de Policiamento 
e fiscalização de trânsito (1ªQUiNZ-aBril/22-BPrv/ SUPErviSÃo iii); 
fUNdaMENto lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-
Pa; destino: conceição do araguaia-Pa; Período: 09 a 14/04/2022; Quan-
tidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: MaJ PM 
Erik taylor felix da Silva; cPf: 708.294.542-68; valor: r$ 1.582,60. SGt 
PM Madson douglas de Brito oliveira; cPf: 835.452.712-34; valor: r$ 
1.318,80. SGt PM Emanoel Nasareno Santana da Silva; cPf: 516.513.942-
53; valor: r$ 1.318,80. SGt PM Jucelino Silva torres; cPf: 440.776.022-
20; valor: r$ 1.318,80. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSto 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.

Protocolo: 784843
Portaria Nº 1718/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
tiradENtES 2022); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Belém-Pa; destino: Barcarena-Pa; Período: 20 a 25/04/2022; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: 
SGt PM Joice freitas da Silva; cPf: 746.013.262-49; valor: r$ 1.318,80. 
Sd PM cherleno cristo rosa; cPf: 916.489.552-1; 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 1719/22/di/dF – objetivo: cumprir diligências de iPM; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Breves-Pa; 
destino: Belém-Pa; Período: 21 a 23/03/2022; Quantidade de diárias: 02 
de alimentação e 02 de pousada; Servidores: caP PM carlos Eduardo Nu-
nes de Melo; cPf: 915.604.382-15; valor: r$ 580,28. ordenador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSto BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1720/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: tucuruí-Pa; destino: 
Novo repartimento-Pa; Período: 09 a 11/04/2022; Quantidade de diárias: 
02 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: cB PM renan Batista de 
freitas; cPf: 933.610.332-68; valor: r$ 506,40. ordenador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSto BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1721/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: tucuruí-Pa; destino: 
Novo repartimento-Pa; Período: 09 a 11/04/2022; Quantidade de diárias: 
02 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: cB PM luiz diego de oli-
veira Pinheiro; cPf: 887.656.952-91; valor: r$ 506,40. ordenador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSto BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1722/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Salvaterra-Pa; des-
tino: Ponta de Pedras-Pa; Período: 26/04 a 02/05/2022; Quantidade de 
diárias: 06 de alimentação e 06 de pousada; Servidores: cEl PM Josimar 
leão Queiroz; cPf: 440.367.362-72; valor: r$ 1.899,12. SGt PM douglas 
oliveira da Silva; cPf: 452.119.812-00; valor: r$ 1.582,56. SGt PM Eron 
de Jesus valente Pinto; cPf: 738.612.862-20; valor: r$ 1.582,56. SGt 
PM Silvio Gomes Barbosa; cPf: 731.040.352-53; valor: r$ 1.582,56. SGt 
PM reinaldo da Silva Nazaré; cPf: 511.492.732-91; valor: r$ 1.582,56; 
SGT PM Jefferson Haide de Sousa Maia; CPF: 698.102.732-15; Valor: R$ 
1.582,56. SGt PM anderson augusto Xavier; cPf: 905.523.422-20; valor: 
r$ 1.582,56. SGt PM Werley Seguins de Jesus; cPf: 517.051.252-04; va-
lor: r$ 1.582,56. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSto BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
Portaria Nº 1723/22/di/dF – objetivo: atender ao chamado de Justi-
ça; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Gurupá-Pa; 
destino: Breves-Pa; Período: 02 a 04/05/2022; Quantidade de diárias: 03 
de alimentação e 02 de pousada; Servidores: Sd PM isaque Medeiros de 
oliveira; cPf: 015.890.652-71; valor: r$ 633,00. ordenador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSto BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1724/22/di/dF – objetivo: atender ao chamado de Jus-
tiça; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Breves-
Pa; destino: Belém-Pa; Período: 04 a 06/05/2022; Quantidade de diárias: 
02 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: caP PM carlos Eduardo 
Nunes de Melo; cPf: 915.604.382-15; valor: r$ 580,28. ordenador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSto BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Portaria Nº 1725/22/di/dF – objetivo: atender ao chamado da Justi-
ça; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: capanema-
Pa; destino: Primavera-Pa; Período: 18/01/2022; Quantidade de diárias: 
01 de alimentação; Servidores: cB PM rafael Holanda dos Santos; cPf: 
671.986.002-04; valor: r$ 126,60. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aU-
GUSto BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) 
dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1726/22/di/dF – objetivo: atender ao chamado da Justi-
ça; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Breves-Pa; 
destino: Belém-Pa; Período: 25 a 27/04/2022; Quantidade de diárias: 02 
de alimentação e 02 de pousada; Servidores: MaJ PM Mário luís cardoso 
oliveira; cPf: 650.284.732-34; valor: r$ 633,04. ordenador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSto BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1727/22/di/dF – objetivo: a fim de atender ao chamado 
da Justiça; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Santarém-Pa; destino: oriximiná-Pa; Período: 29 a 31/03/2022; Quanti-
dade de diárias: 01 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: SGt PM 
Jackson da Silva felix; cPf: 179.460.258-58; valor: r$ 395,64. ordena-
dor: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSto BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1728/22/di/dF – objetivo: cumprir diligências de iPM; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: capanema-Pa; Período: 15 a 19/03/2022; Quantidade de diárias: 
04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: tEN PM daniel carva-
lho Neves; cPf: 424.797.462-91; valor: r$ 1.266,08. SGt PM Marciane 
cruz do Nascimento; cPf: 701.442.572-20; r$ 1.055,04. ordenador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSto BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1729/22/di/dF – objetivo: atender ao chamado de Justi-
ça; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: capanema-
Pa; destino: Primavera-Pa; Período: 04/04/2022; Quantidade de diárias: 
01 de alimentação; Servidores: SGt PM Nilton antônio Pinheiro reis; cPf: 
479.855.342-53; valor: r$ 131,88. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aU-
GUSto BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) 
dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1730/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Breves-Pa; destino: 
afuá-Pa; Período: 06 a 11/04/2022; Quantidade de diárias: 01 de alimen-
tação e 01 de pousada; Servidores: cB PM andré luiz da fonseca leão; 
cPf: 004.996.972-27; valor: r$ 1.266,00. cB PM Eder da Gama e Gama; 
cPf: 830.025.292-49; valor: r$ 1.266,00. cB PM Edmilson rodrigues de 
oliveira; cPf: 885.056.002-82; valor: r$ 1.266,00. Sd PM daniel Soares 
torres da Silva Junior; cPf: 028.938.062-60; valor: r$ 1.266,00. orde-
nador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSto BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1731/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: BElÉM-Pa; destino: 
SalvatErra-Pa; Período: 04/04/2022; Quantidade de diárias: 01 de ali-
mentação; Servidores: SGt PM ivan Souza da Silva; cPf: 595.454.702-
59; valor: r$ 131,88. Sd PM oziel do Espirito Santo vilhena; cPf: 
003.188.142-42; valor: r$ 126,60. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aU-
GUSto BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) 
dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1732/22/di/dF – objetivo: a fim de atender ao chamado 
da Justiça; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: San-
tarém-Pa; destino: Monte alegre-Pa; Período: 04 a 06/04/2022; Quantidade 
de diárias: 02 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: MaJ PM Helder 
da Silva Brandão Esquerdo; cPf: 582.252.262-91; valor: r$ 633,04. orde-
nador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSto BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1733/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
SEMaNa SaNta 2022); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Belém-Pa; destino: Salvaterra-Pa; Período: 14 a 18/04/2022; Quan-
tidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: SGt PM 
fábio cássio Barros carneiro; cPf: 370.621.742-20; valor: r$ 1.055,04. 
cB PM fabio Wiliam Nascimento Queiroz; cPf: 883.375.702-10; valor: r$ 
1.012,80. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSto BoUlHoSa BEZEr-
ra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 784808
..

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA 
POLÍCIA MILITAR

.

Portaria Nº 054/2022/Gab. diretor/FasPM- objetivo: em virtude 
de realizar a condução de associados e dependentes a serviço deste faSPM, 
nos períodos de 08, 11, 14, 16, 18, 29, 30, 31 de Março e 01 de abril de 
2022. fUNdaMENto lEGal: lei. N° 5.119/84: origem: castanhal/Pa desti-
no: Belém/Pa, 09 diárias de alimentação na categoria “B”; Servidor: SGt PM 
rG 33371 clEYSoN da Silva coSta; cPf: 621.760.212-15, no valor: r$ 
1.186,92. ordENador: raUl ZÊNio GENtil Silva; PraZo Para PrESta-
ÇÃo dE coNtaS: 05 (ciNco) diaS aPÓS a data dE rEtorNo.

Protocolo: 784610
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CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº. 023/cedec de 11 de aBriL de 2022.
coordENador adJUNto EStadUal dE dEfESa civil, no uso de suas 
atribuições legais e considerando o decreto Estadual de nº 2.539, de 20 de 
maio de 1994, Portaria Nº 516 de 15 de dezembro de 2021, publicado 
em Boletim Geral nº 241 de 30 de dezembro de 2021 e Portaria N° 015 
de 10 de Janeiro de 2022 – CBMPA, publicada no Diário Oficial do Estado 
n° 34.827 de 12 de Janeiro de 2022;
CONSIDERANDO o Decreto nº 2.117, publicado no Diário Oficial do Estado 
nº 34.829 de 13 de janeiro de 2022, regulamenta a concessão de Bene-
fício Eventual às famílias em vulnerabilidade social decorrente de calami-
dade Pública e/ou Situação de Emergência, ocasionadas por fortes chu-
vas que causaram deslizamentos, inundações, enxurradas e alagamentos, 
ocorridos no primeiro quadrimestre de 2022 no Estado do Pará;
rESolvE:
art. 1º – conceder o Benefício Eventual do ProGraMa rEcoMEÇar/tUcUrUÍ, 
em parcela única no valor r$ 1.212,00, (UM Mil, dUZENtoS E doZE rEaiS), 
por família que foram cadastradas pela coordenadoria Estadual de defesa civil, 
conforme relação nominal de beneficiários encaminhados pela Divisão de Apoio 
comunitário. Perfazendo o valor total de r$ 81.204,00 (oitENta E UM Mil, dU-
ZENtoS E QUatro rEaiS) para as 67 famílias cadastradas.
ord NoMe cPF VaLor

1 adriaNo JoSÉ dE alBUQUErQUE 665.554.692-34 r$ 1.212,00
2 aMiltoN viaNa MorEira 023.453.182-79 r$ 1.212,00
3 aNdrEia MacHado dE QUEiroZ 982.651.212-53 r$ 1.212,00
4 aNdrESa alvES riBEiro 049.407.912-62 r$ 1.212,00
5 ariElSoN riBEiro doS SaNtoS 059.578.322-86 r$ 1.212,00
6 Barto GalENo MoraES tElES 944.073.552-04 r$ 1.212,00
7 BENEdito do carMo fErrEira 003.764.722-94 r$ 1.212,00
8 BrENda dE aSSUNÇÃo lEÃo 037.951.092-80 r$ 1.212,00
9 carloS fariaS alvES 305.280.892-34 r$ 1.212,00
10 clEidiaNE tavarES da cUNHa 899.348.652-20 r$ 1.212,00
11 clEUciaNE tENorio MENdES 012.552.332-73 r$ 1.212,00
12 daNiEla cardoSo SoarES 018.773.662-69 r$ 1.212,00
13 dEUSa Maria fariaS MaGalHÃES 370.317.832-91 r$ 1.212,00
14 dEUSilENE diaS SoarES 026.144.752-11 r$ 1.212,00
15 doMiNGoS aUGUSto f. doS SaNtoS 605.021.772-68 r$ 1.212,00
16 dorival loPES caMara 100.786.902-00 r$ 1.212,00
17 EdiBErto Baia doS SaNtoS 796.689.842-34 r$ 1.212,00
18 EdiNEia cHavES da crUZ 402.508.902-59 r$ 1.212,00
19 EliaNE corSiNo da coSta 979.978.112-49 r$ 1.212,00
20 EliElSoN fUrtado BorGES 044.919.732-88 r$ 1.212,00
21 EliZaNGEla XaviEr rodriGUES 894.309.132-04 r$ 1.212,00
22 faBiaNa MorEira MENdES 009.562.402-32 r$ 1.212,00
23 fraNciSco aNaNiaS do valE 145.273.673-15 r$ 1.212,00
24 fraNciSco NUNES 172.471.602-68 r$ 1.212,00
25 GESiaNE dE JESUS do carMo MENdES 671.080.162-49 r$ 1.212,00
26 HElENo riBEiro SaNcHES 591.671.812-87 r$ 1.212,00
27 HErcilia BarrEto GoNÇalvES 931.959.662-04 r$ 1.212,00
28 JaNE lUcia SaNtoS dE SoUZa coStEira 757.729.302-49 r$ 1.212,00
29 JoElSoN SaNcHES aMaral 680.656.392-91 r$ 1.212,00
30 JoSE aNtÔNio coElHo MENdES 369.196.242-49 r$ 1.212,00
31 JoSE floriSvaldo PErEira dE carvalHo 443.411.212-00 r$ 1.212,00
32 JoSE NilSoN vaNZElEr liMa 576.985.972-53 r$ 1.212,00
33 JoSiNEtE caldaS Gaia 775.571.072-68 r$ 1.212,00
34 KENiS doUrado caMara 969.250.512-04 r$ 1.212,00
35 lEidiaNE QUEiroZ dE SoUSa 553.661.202-68 r$ 1.212,00
36 lUciaNE coElHo MorEira 549.228.442-87 r$ 1.212,00
37 lUcilEia doS SaNtoS 019.245.342-40 r$ 1.212,00
38 lUciNEtE coElHo 642.285.682-20 r$ 1.212,00
39 lUidiNEtE SoUZa Gaia 716.165.352-53 r$ 1.212,00
40 Maria da coNcEiÇÃo d. rocHa dE o. lEitE 331.879.752-91 r$ 1.212,00
41 Maria daS dorES XaviEr olivEira 880.615.312-91 r$ 1.212,00
42 Maria dE loUdES dE SoUZa caldaS 305.240.082-72 r$ 1.212,00
43 Maria diNalva doS SaNtoS BarrEto 228.715.352-72 r$ 1.212,00
44 Maria do carMo lEitE da coSta 332.021.682-15 r$ 1.212,00
45 Maria do PErPEtUo Socorro dE olivEira 024.649.822-61 r$ 1.212,00
46 Maria do Socorro PiNHo SaNtiaGo 785.095.562-53 r$ 1.212,00
47 Maria fraNciSca da Silva 970.409.592-91 r$ 1.212,00
48 Maria iNES doS PraZErES da cUNHa 766.156.692-34 r$ 1.212,00
49 Maria JoaNa alvES dE SoUSa 391.719.142-34 r$ 1.212,00
50 Maria lEda dUartE doS SaNtoS 682.006.092-00 r$ 1.212,00
51 Maria lUcilENE corrEa NUNES 739.352.632-87 r$ 1.212,00
52 Maria lUiZa dE lEÃo Moia 491.043.492-53 r$ 1.212,00
53 Maria odailMa cardoSo PEiXoto 662.729.632-20 r$ 1.212,00
54 MiltoN dE SoUZa afoNSo 228.547.702-34 r$ 1.212,00
55 NaZarENo do carMo doS SaNtoS tENÓrio 477.507.402-44 r$ 1.212,00
56 PaUlo SilaS rodriGUES filGUEira 853.096.052-15 r$ 1.212,00
57 PEdro MaciEira caMPoS 235.447.402-49 r$ 1.212,00
58 raiMUNda do Socorro MENdES caldaS 125.797.262-68 r$ 1.212,00
59 raiMUNda iraNEidE fUrtado coSta 700.175.902-30 r$ 1.212,00
60 rEdiNaldo aSSUNÇÃo PaNtoJa 228.850.302-59 r$ 1.212,00

61 rEGiNa iGrEJa caldaS 784.814.902-10 r$ 1.212,00
62 roSiaNE roSa BarBoSa 913.064.502-68 r$ 1.212,00
63 roSilENE MorEira 758.108.082-04 r$ 1.212,00
64 roSiMar doS SaNtoS GoNÇalvES 848.434.972-15 r$ 1.212,00
65 roSiNEY doS SaNtoS Silva 462.783.382-20 r$ 1.212,00
66 tHalia cardoSo 059.627.532-32 r$ 1.212,00
67 valdiNEr do carMo fraNco 116.806.102-44 r$ 1.212,00

valor total r$ 81.204,00

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

Protocolo: 784296
Portaria Nº. 024/cedec de 11 de aBriL de 2022.
coordENador adJUNto EStadUal dE dEfESa civil, no uso de suas 
atribuições legais e considerando o decreto Estadual de nº 2.539, de 20 de 
maio de 1994, Portaria Nº 516 de 15 de dezembro de 2021, publicado 
em Boletim Geral nº 241 de 30 de dezembro de 2021 e Portaria N° 015 
de 10 de Janeiro de 2022 – CBMPA, publicada no Diário Oficial do Estado 
n° 34.827 de 12 de Janeiro de 2022;
CONSIDERANDO o Decreto nº 2.117, publicado no Diário Oficial do Estado 
nº 34.829 de 13 de janeiro de 2022, regulamenta a concessão de Bene-
fício Eventual às famílias em vulnerabilidade social decorrente de calami-
dade Pública e/ou Situação de Emergência, ocasionadas por fortes chu-
vas que causaram deslizamentos, inundações, enxurradas e alagamentos, 
ocorridos no primeiro quadrimestre de 2022 no Estado do Pará;
rESolvE:
art. 1º – conceder o Benefício Eventual do ProGraMa rEcoMEÇar/ PaU 
d’arco, em parcela única no valor r$ 1.212,00, (UM Mil, dUZENtoS E 
doZE rEaiS), por família que foram cadastradas pela coordenadoria Es-
tadual de Defesa Civil, conforme relação nominal de beneficiários encami-
nhados pela divisão de apoio comunitário. Perfazendo o valor total de r$ 
56.964,00 (ciNQUENta E SEiS Mil, NovEcENtoS E SESSENta QUatro 
rEaiS) para as 47 famílias cadastradas.

ord NoMe cPF VaLor
1 aNa Maria da Silva alvES 900.867.751-20 r$ 1.212,00
2 aNElia GoMES da Silva 812.978.072-00 r$ 1.212,00
3 aNtoNia BENviNo doS SaNtoS 307.349.592-49 r$ 1.212,00
4 aNtoNio PErEira da coSta 042.936.241-20 r$ 1.212,00
5 arlEtE rodriGUES fErrEira 000.997.132-76 r$ 1.212,00
6 arNaldo araUJo NErY 069.861.612-04 r$ 1.212,00
7 BiatriZ loPES 063.956.662-66 r$ 1.212,00
8 BiBiaNa criStiNa oNGilio 309.383.958-07 r$ 1.212,00
9 catiaNa MiraNda riBEiro 353.491.248-97 r$ 1.212,00
10 cicEro PErEira doS SaNtoS 019.043.092-32 r$ 1.212,00
11 crEUSa diaS doS SaNtoS 745.867.262-53 r$ 1.212,00
12 dESiSclEia dE SoUSa SiQUEira alvES 897.572.462-04 r$ 1.212,00
13 divoNi Maria SoUSa 703.603.312-62 r$ 1.212,00
14 EdlEUZa rodriGUES PErEira da Silva 700.220.054-20 r$ 1.212,00
15 EliZa PErEira da coSta 307.516.708-80 r$ 1.212,00
16 ESPirito SaNto PErEira da Silva 761.619.002-20 r$ 1.212,00
17 fraNciNElia NErY rEiS 923.422.132-04 r$ 1.212,00
18 fraNciSco fErrEira cirQUEira 398.560.202-63 r$ 1.212,00
19 GaBriEla doS SaNtoS Silva 065.780.331-65 r$ 1.212,00
20 GilBErto loPES da Silva 700.474.622-48 r$ 1.212,00
21 GilvaNE liMa MENEZES 365.549.443-20 r$ 1.212,00
22 Jaciara Silva Brito 015.535.362-40 r$ 1.212,00
23 JacilEia PErEira fraNca 704.504.561-10 r$ 1.212,00
24 JovEliNo PErEira da Silva 582.331.052-87 r$ 1.212,00
25 JUarEZ PErEira da Silva 000.635.362-26 r$ 1.212,00
26 lUcivaNia rodriGUES BEZErra 744.490.522-34 r$ 1.212,00
27 lUZia NErES da Silva 920.531.062-04 r$ 1.212,00
28 MarcioNE PErEira da coSta 103.590.706-20 r$ 1.212,00
29 Maria da coNcEiÇÃo dE SoUSa fEitoSa 927.668.032-20 r$ 1.212,00
30 Maria da coNcEiÇÃo PErEira SoarES 837.164.402-72 r$ 1.212,00
31 Maria daS GraÇaS rodriGUES SoarES 178.060.202-25 r$ 1.212,00
32 Maria dE fatiMa fErNaNdES PErEira coSta 583.816.942-72 r$ 1.212,00
33 Maria dE loUrdES dE SoUSa SiQUEira 147.644.152-91 r$ 1.212,00
34 Maria dE loUrdES diaS doS SaNtoS 459.112.902-00 r$ 1.212,00
35 Maria odEtE carloS da Silva 298.068.282-91 r$ 1.212,00
36 Maria vitoria PErEira doS SaNtoS 082.774.122-74 r$ 1.212,00
37 MariENE rodriGUES frEitaS 029.227.092-56 r$ 1.212,00
38 MarSiclEia rodriGUES da Silva 924.831.271-34 r$ 1.212,00
39 MEriNalva riBEiro da crUZ 706.180.151-40 r$ 1.212,00
40 NoEMY NaSciMENto E SoUZa 520.407.472-49 r$ 1.212,00
41 oSvaldo NoNato da Silva 168.738.312-04 r$ 1.212,00
42 PaBlo HENriQUE BordadaGUa PErES 159.101.656-82 r$ 1.212,00
43 roSa da coNcEiÇÃo dE MElo 904.946.012-72 r$ 1.212,00
44 roSalvo lUdUGÉGio fEitoSa 981.716.742-91 r$ 1.212,00
45 roSaNa MENdES da Silva 024.967.972-81 r$ 1.212,00
46 SHirlENE frEitaS Silva liMa 760.381.812-53 r$ 1.212,00
47 tErEZa rodriGUES BraNdÃo 866.176.992-20 r$ 1.212,00

valor total r$ 56.964,00

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

Protocolo: 784306
Portaria Nº. 025/cedec de 11 de aBriL de 2022.
coordENador adJUNto EStadUal dE dEfESa civil, no uso de suas 
atribuições legais e considerando o decreto Estadual de nº 2.539, de 20 de 
maio de 1994, Portaria Nº 516 de 15 de dezembro de 2021, publicado 
em Boletim Geral nº 241 de 30 de dezembro de 2021 e Portaria N° 015 
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de 10 de Janeiro de 2022 – CBMPA, publicada no Diário Oficial do Estado 
n° 34.827 de 12 de Janeiro de 2022;
CONSIDERANDO o Decreto nº 2.117, publicado no Diário Oficial do Estado 
nº 34.829 de 13 de janeiro de 2022, regulamenta a concessão de Bene-
fício Eventual às famílias em vulnerabilidade social decorrente de calami-
dade Pública e/ou Situação de Emergência, ocasionadas por fortes chu-
vas que causaram deslizamentos, inundações, enxurradas e alagamentos, 
ocorridos no primeiro quadrimestre de 2022 no Estado do Pará;
rESolvE:
art. 1º – conceder o Benefício Eventual do ProGraMa rEcoMEÇar/ áGUa 
aZUl do NortE, em parcela única no valor r$ 1.212,00, (UM Mil, dU-
ZENtoS E doZE rEaiS), por família que foram cadastradas pela coorde-
nadoria Estadual de Defesa Civil, conforme relação nominal de beneficiá-
rios encaminhados pela divisão de apoio comunitário. Perfazendo o valor 
total de r$ 20.604,00 (viNtE Mil, SEiScENtoS E QUatro rEaiS) para as 
17 famílias cadastradas.

ord NoMe cPF VaLor
1 aNiZEtE dE aBrEU liMa 049.706.212-76 r$ 1.212,00
2 EliaNE da Silva GUiMarÃES 743.799.922-68 r$ 1.212,00
3 EliEci Mota doS SaNtoS 896.672.712-34 r$ 1.212,00
4 fraNciSco dE olivEira NEiva 691.203.662-72 r$ 1.212,00
5 GlEiSaN tENorio coSta 605.935.202-20 r$ 1.212,00
6 ivaNildo SaNtoS SoUSa 424.964.892-34 r$ 1.212,00
7 JoSUE BatiSta SaNtoS 532.800.242-34 r$ 1.212,00
8 lENiEl alvES laUrEaNo 913.998.902-04 r$ 1.212,00
9 Maria da Gloria Mota doS SaNtoS 677.670.792-87 r$ 1.212,00
10 Maria da rocHa carvalHo 598.896.912-72 r$ 1.212,00
11 MarY NaSciMENto dE Sá 644.746.071-04 r$ 1.212,00
12 MoNica olivEira dE MoraES 054.088.963-66 r$ 1.212,00
13 oZaNa Silva MoraiS 912.791.512-34 r$ 1.212,00
14 PaUlo JoSE dE aMBroZio 913.824.162-53 r$ 1.212,00
15 PEdro riBEiro doS SaNtoS 706.768.362-91 r$ 1.212,00
16 raiMUNda PErEira liMa 585.938.372-04 r$ 1.212,00
17 SEBaStiaNa NErES coSta 246.610.232-34 r$ 1.212,00

valor total r$ 20.604,00

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

Protocolo: 784309

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

eXtrato da Portaria N°045/iN/coNtrato, de 08 de aBriL de 2022
Exercício: 2022
Processo nº: 2022/285926
contrato n°: 023/2022
fiscal do contrato: cB BM ismael Junior Pantoja da Silva, Mf: 57218552/1.
fiscal Suplente do contrato: 
3° SGt QoBM rogério da cunha Brito, Mf: 54185276/1.
objeto: aquisição de 866 (oitocentos e sessenta e seis) cestas de ajuda 
humanitária, a fim de realizar ação de resposta no município de orixi-
miná, o qual solicita ajuda humanitária, em virtude de decretação de 
situação de emergência,
vigência: Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e terá vigên-
cia até o vencimento do contrato e de seus termos aditivos, quando houver.
contratada: diStriBUidora BorGES aliMENtoS ltda.
cNPJ:42.292.712/0001-71
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 784379
eXtrato da Portaria N°042/iN/coNtrato, de 04 de aBriL de 2022
Exercício: 2022
Processo nº: 2021/1210807
contrato n°: 109/2021
fiscal Substituído do contrato: 
tcEl QoBM Mônica figueiredo veloso, Mf: 5817145/1
fiscal Substituto do contrato: 
MaJ QoBM carlos augusto Silva Souto, Mf: 5602661-1.
objeto: aquisição de armário de aço com 8 portas para atender as deman-
das das unidades do cBMPa.
vigência: Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e terá vigên-
cia até o vencimento do contrato e de seus termos aditivos, quando houver.
contratada: WtEc MÓvEiS E EQUiPaMENtoS tÉcNicoS ltda
cNPJ: 05.634.834/0001-72
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 784393
eXtrato da Portaria N°044/iN/coNtrato, de 04 de aBriL de 2022
Exercício: 2022
Processo nº: 2021/348085
contrato n°: 104/2021
fiscal do contrato: 
MaJ QoBM Marcos José leão da costa, Mf: 57175162/1
fiscal Suplente do contrato: 
1º tEN QoaBM cley Nascimento Moares, Mf: 5426219/1
objeto: Prestação de serviço, manutenção periódica, preventiva e corretiva 
da piscina, com fornecimento de mão de obra, materiais, produtos quími-
cos e equipamentos
vigência: Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e terá vigên-
cia até o vencimento do contrato e de seus termos aditivos, quando houver.
contratada: l v X coMÉrcio E SErviÇoS ltda
cNPJ:07.340.740/0001-16
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 784386

eXtrato da Portaria N°043/iN/coNtrato, de 04 de aBriL de 2022
Exercício: 2022
Processo nº: 2021/579776
contrato n°: 138/2021
Membro da comissão Substituído: 
tcEl QoBM Mônica figueiredo veloso, Mf: 5817145/1.
Membro da comissão Substituto: 
tcEl QoBM leandro Henrique diniz coimbra, Mf: 51855687/1.
objeto: contratação de serviços técnicos especializados de arquitetura, 
engenharia, e reforma do antigo quartel do comando Geral.
vigência: Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e terá vigên-
cia até o vencimento do contrato e de seus termos aditivos, quando houver.
contratada: SENENGE coNStrUÇÃo civil E SErviÇoS ltda
cNPJ: 00.654.914/0001-76
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 784391
eXtrato da Portaria N°041/iN/coNtrato, de 04 de aBriL de 2022
Exercício: 2022
Processo nº: 2021/48116
contrato n°: 026/2021
fiscal do contrato: 3º SGt QBM Jeferson Silva louzada, Mf:57173402/1.
fiscal Suplente do contrato: 
St QBM Edenilson Souza rocha, Mf: 5037484/2.
objeto: fornecimento de materiais de expediente.
vigência: Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e terá vigên-
cia até o vencimento do contrato e de seus termos aditivos, quando houver.
contratada: ff dE alENcar EirEli
cNPJ: 09.165.782/0001-93
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 784405

.

.

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato Nº 023/2022
EXErcÍcio: 2022
objeto: aquisição de 866 (oitocentos e sessenta e seis) cestas de ajuda 
humanitária, a fim de realizar ação de resposta ao município de Oriximiná, 
o qual solicita ajuda humanitária, em virtude de decretação de Situação 
de Emergência.
origem: PrEGÃo ElEtrÔNico N° 023/2021 SrP / ata dE rEGiStro dE 
PrEÇo Nº 003/2021 – cBMPa e Processo administrativo N° 2022/285626.
data da assinatura: 08/04/2022
valor Global: r$ 226.303,12 (duzentos e vinte e seis mil, trezentos e três 
reais e doze centavos.
vigência: 08/04/2022 até 08/04/2023
funcional Programática: 06.182.1502.8828
Natureza da despesa: 339030
fonte: 0101000000
contratada: diStriBUidora BorGES aliMENtoS ltda.
cNPJ: 42.292.712/0001-71
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza - cEl QoBM

Protocolo: 784360

.

.

diÁria
.

eXtrato da Portaria Nº 39/diÁria/dF de 07 de FeVereiro de 2022
conceder aos militares: SGt HEdEM fraNK GoMES do carMo Mf:5602114 
e ao SGt EXPEdito da crUZ MENEZES Mf:5399459, 01 (UMa) diária de 
alimentação para cada, perfazendo um valor total de r$263,76 para seguirem 
viagem de Belém-Pa para tucuruí– Pa, no dia 03 de dezembro de 2021, a 
serviço do 8°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 40/diÁria/dF de 07 de FeVereiro de 2022
conceder aos militares: SUBtEN aNtoNio JoSÉ MoUra lEitE Mf:5610478, 
cB EdEr carloS da Silva olivEira Mf:57217904 e ao Sd tÚlio JoSÉ 
PErEira dE SoUZa Mf:5932415, 01 (UMa) diária de alimentação para 
cada, perfazendo um valor total de r$385,08 para seguirem viagem de 
capanema-Pa para ourém– Pa, no dia 08 de dezembro de 2021, a serviço 
do 19°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 41/diÁria/dF de 07 de FeVereiro de 2022
conceder aos militares: SGt lUiZ aNtoNio aNdrÉ diaS Mf:5452635 e a 
Sd BrENda forMiGoSa da coSta, 01 (UMa) diária de alimentação para 
cada, perfazendo um valor total de r$258,48 para seguirem viagem de 
Barcarena-Pa para Belém-Pa, no dia 26 de Novembro 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 42/diÁria/dF de 07 de FeVereiro de 2022
conceder aos militares: SGt EZEQUiEl fErrEira dE Brito Mf:57173719, 
05 (ciNco) diárias de alimentação e 04 (QUatro) diária de pousada para 
cada, perfazendo um valor total de r$1.186,92 para seguirem viagem de 
itaituba-Pa para Belém-Pa, no período de 11 a 16 de dezembro de 2021, a 
serviço do 7°GBM. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante-Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.
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eXtrato da Portaria Nº 43/diÁria/dF de 07 de FeVereiro de 2022
conceder aos militares: SUBtEN JoSÉ EliaS diaS do roSário 
Mf:5334152 e ao SGt ElÍdio ÉdEN da Mota coHEN Mf:58266900, 01 
(UMa) diária de alimentação e 01 (UMa) diária de pousada para cada, per-
fazendo um valor total de r$527,52 para seguir viagem de Santarém-Pa 
para itaituba– Pa, no período de 09 a 10 de Novembro de 2021, a serviço 
do 7°GBM. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante-Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.
eXtrato da Portaria Nº 44/diÁria/dF de 07 de FeVereiro de 2022
conceder aos militares: SGt JoElSoN coElHo dE MElo Mf:5426090, SGt 
dJaMil raiol GUiMaraES Mf:5602041, SGt lUiZ NaZarENo BatiSta 
da Silva Mf:5607353 e ao SGt JUNior GoMES fariaS Mf:57173411, 
08 (oito) diárias de alimentação para cada, perfazendo um valor total 
de r$3.165,12 para seguirem viagem de Salvaterra-Pa para Soure-Pa, no 
período de 08 a 30 de Janeiro de 2022, a serviço do 18°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 45/diÁria/dF de 07 de FeVereiro de 2022
conceder aos militares: SGt MarcoS aNtoNio MartiNS MatoS 
Mf:5607434, SGt raiMUNdo NoNato SoarES doS SaNtoS Mf:5607310, 
SGt faBio MoNtES dE araUJo Mf:54185289 e ao cB EBErSoN PiNHEi-
ro lEitE Mf:57189226, 10 (dEZ) diárias de alimentação e 09 (NovE) 
diárias de pousada para cada, perfazendo um valor total de r$9.922,56 
para seguirem viagem de redenção-Pa para Santana do araguaia-Pa, no 
período de 27 de dezembro de 2021 a 05 de Janeiro de 2022, a serviço do 
10°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 46/diÁria/dF de 07 de FeVereiro de 2022
conceder aos militares: caP rUi GUilHErME SarMENto alcaNtara 
Mf:5608732, tEN oZENil BraNdÃo da Silva Mf:5210291, StEN Jo-
Elcio tEiXEira GoMES Mf:5598621, SGt roBErto vaScoNcEloS dE 
carvalHo Mf:5428424, SGt roBErto carloS PaMPloNa doS SaNtoS 
Mf:5602297, SGt lEMUEl Moacir PaZ da Silva Mf:5601673 e ao Sd 
JoHN KENNEdY dE Brito PErEira Mf:5932518, 06 (SEiS) diárias de ali-
mentação e 04 (QUatro) diárias de pousada para cada, perfazendo um 
valor total de r$7.964,18 para seguirem viagem de Salvaterra-Pa para ca-
choeira do arari-Pa, no período de Janeiro de 2022, a serviço do 18°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 47/diÁria/dF de 08 de FeVereiro de 2022
conceder aos militares: tcEl SHErdlEY roSSaS caNSaNÇÃo NovaES 
Mf:5817005 e ao SGt JoSÉ raiMUNdo Silva Mf:5421942, 02 (dUaS) di-
árias de alimentação e 01 (UMa) diária de pousada para cada, perfazendo 
um valor total de r$870,42 para seguirem viagem de canaã dos carajás-
Pa para Marabá-Pa, no período 11 a 12 de Janeiro de 2022, a serviço do 
16°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 48/diÁria/dF de 03 de FeVereiro de 2022
conceder aos militares: cEl HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa 
Mf:5267560, MaJ diaNa fErNaNdES daS cHaGaS Mf:54184148, cB rE-
NaN lUiZ lacErda facaNHa Mf:57217790, cB aMaUri PErEira foNSE-
ca Mf:57217817 e ao cB adriaNo dE SoUZa PiNHEiro Mf:57218380, 
02 (dUaS) diárias de alimentação e 01 (UMa) diária de pousada para cada, 
perfazendo um valor total de r$2.442,39 para seguirem viagem de Belém-
Pa para Marabá-Pa, no período 28 a 29 de Janeiro 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.

Protocolo: 784332
Portaria Nº 087/diÁria/cedec de 12 de aBriL de 2022
o coordenador adjunto Estadual de defesa civil, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas em legislação peculiar e considerando o decreto 
Estadual de n° 2.539, de 20 de maio de 1994 e Portaria N° 015 de 10 
de Janeiro de 2022 – CBMPA, publicada no Diário Oficial do Estado n° 
34.827 de 12 de Janeiro de 2022,
resolve:
art. 1º – conceder aos militares: SGt QBM JEaN carvalHo corrEa, SGt 
QBM iGor dE liMa BatiSta, SGt QBM vaNdilSoN alvES dE JESUS, 
cB QBM NiltoN do roSário SoUZa, cB QBM MarÍlia lEÃo da coSta 
PaNtoJa, cB QBM JEfErSoN da rocHa cordEiro e cB QBM SilvaNEi-
dE da Silva SErrÃo, 08 (oito) diárias de alimentação e 07 (sete) diárias 
de Pousada para cada, perfazendo um valor total de r$ 13.530,60 (trEZE 
Mil, QUiNHENtoS E triNta rEaiS E SESSENta cENtavoS), por estarem 
seguindo viagem de Belém-Pa para o município de Santa Maria das Barrei-
ras-Pa, na região de integração do araguaia e com diárias do grupo B, no 
período de 12 a 19 de abril de 2022, a serviço da coordenadoria Estadual 
de defesa civil.
lart. 2º - Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JaYME dE aviZ BENJÓ – cEl QoBM
coordenador adjunto Estadual de defesa civil

Protocolo: 784780

.

.

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Belém-Pa, sexta-feira, 08 de abril de 2022.
Portaria N.º 046/2022-dGPc/diVersos
a chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil/Pa, aNa MicHEllE 
GoNÇalvES SoarES ZaGalo, no uso de suas atribuições legais.
coNSidEraNdo: os termos da lei complementar nº 022/94 de 
15/03/1994, alterada pela lei nº 055/2006, que confere ao delegado Ge-
ral, atribuições para dirigir a Polícia civil e praticar os demais atos neces-
sários à eficaz Administração da Instituição Policial;
coNSidEraNdo: a recomendação da auditoria Geral do Estado, no sen-
tido de que seja designado fiscal para os contratos vigentes com vistas a 
acompanhar a execução dos mesmos.
coNSidEraNdo: a Portaria N°182/2020-dc/PcPa, do dia 28 de outu-
bro de 2020, publicada no doE N°34.394 dia 04 de novembro de 2020.
rESolvE:
i – designar os servidores Marco aUrElio loUrENco GoNcalvES, téc-
nico Em Gestao de infra Estrutura, 57188140/1, dENYS HErlYN PENEdo 
BESSa, investigador de Polícia, 57233585/1 e lEoNardo JoSiNo cardo-
So JÚNior, investigador de Polícia, 5107733/2, para sob a presidência do 
primeiro, comporem a comissão de recebimento de Execução de obras e 
reformas da Polícia civil do Estado do Pará, com duração de 12 meses, a 
contar da data de publicação desta Portaria.
ii – dEtErMiNar a diretoria de administração que adote as devidas pro-
vidências ao fiel cumprimento do presente Ato.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNa MicHEllE GoNÇalvES SoarES ZaGalo
chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil/Pa

Protocolo: 784609

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Belém-Pa, sexta-feira, 08 de abril de 2022.
Portaria N.º 045/2022-dGPc/diVersos
a chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil/Pa, aNa MicHEllE 
GoNÇalvES SoarES ZaGalo, no uso de suas atribuições legais.
coNSidEraNdo: os termos da lei complementar nº 022/94 de 
15/03/1994, alterada pela lei nº 055/2006, que confere ao delegado Ge-
ral, atribuições para dirigir a Polícia civil e praticar os demais atos neces-
sários à eficaz Administração da Instituição Policial;
coNSidEraNdo: a recomendação da auditoria Geral do Estado, no sen-
tido de que seja designado fiscal para os contratos vigentes com vistas a 
acompanhar a execução dos mesmos.
coNSidEraNdo: a Portaria N°182/2020-dc/PcPa, do dia 28 de outu-
bro de 2020, publicada no doE N°34.394 dia 04 de novembro de 2020.
rESolvE:
i – dESiGNar nos termos da lei n° 8666/93 o servidor rEiNaldo aUGUS-
to coSta SoarES, assistente administrativo, matrícula n° 3159264/1, 
para acompanhar como fiScal a execução do contrato nº 86/2022 
– Pc/Pa, firmado com a EMPrESa coNStrUtora cariPi ltda, cNPJ 
N°21.382.376/0001-88, cujo objeto é a oBra dE EXEcUÇÃo dE rEforMa 
E adEQUaÇÃo da dElEGacia da MUlHEr Na cidadE dE ParaGoMiNaS, 
e no seu impedimento o servidor fErNaNdo lUiS MoraES da cÂMara, 
técnico em Gestão de infraestrutura, matrícula n° 55590300/ 1, que as-
sistirá o referido contrato com as mesmas atribuições, no âmbito da Polícia 
civil do Estado do Pará, desde o início até o término da vigência contratual.
II – ATRIBUIR ao fiscal do Contrato as seguintes atividades:
a) acompanhar a execução contratual, em seus aspectos quantitativos e 
qualitativos;
b) registrar todas as ocorrências surgidas durante a execução do objeto;
c) determinar a reparação, correção ou substituição, às expensas da em-
presa contratada, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução;
d) rejeitar, no todo ou em parte, fornecimento executado em desacordo 
com o contrato;
e) exigir e assegurar o cumprimento dos prazos previamente estabelecidos;
f) exigir o cumprimento das cláusulas do contrato e respectivos termos 
aditivos (verificar a existência de possível subcontratação vedada contra-
tualmente, por exemplo);
g) atestar e encaminhar as faturas/notas fiscais, devidamente atestadas 
para a diretoria de administração;
h) comunicar à autoridade superior, em tempo hábil, qualquer ocorrência 
que requeira decisões ou providências que ultrapassarem sua competên-
cia, em face de risco ou iminência de prejuízo ao interesse público;
iii – dEtErMiNar a diretoria de administração que adote as devidas pro-
vidências ao fiel cumprimento do presente ato.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNa MicHEllE GoNÇalvES SoarES ZaGalo
chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil/Pa

Protocolo: 784603
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.

.

errata
.

errata de eXtrato de ratiFicaÇÃo de iNeXiBiLidade de Li-
citaÇÃo Nº 08/2022-Pc/Pa
PUBlicado No doE Nº 34.931 de 12/04/2022
onde se lê: o delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará. resolve: 
ratificar o Termo de Inexigibilidade de Licitação nº 08/2022-PC/PA para 
contratação de oSiaS PiMENta MaUÉS.
Leia-se: a chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil do Es-
tado do Pará. Resolve ratificar o Termo de Inexigibilidade de Licitação nº 
08/2022-Pc/Pa para contratação de roNivaldo PoNtES dE SoUZa.

Protocolo: 784540

.

.

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato
contrato nº 086/2022-Pc/Pa
dispensa de Licitação nº 04/2022.
Partes: Polícia civil do Estado do Pará. cNPJ nº 00.368.105/0001-06 e 
coNStrUtora cariPi cNPJ nº 21.382.376/0001-88
data da assinatura: 12/04/2022.
vigência: 12/04/2022 até 12/10/2022
valor total: r$=275.005,20
objeto: obra de Execução de reforma e adequação da delegacia da Mulher 
na cidade de Paragominas.
Processo nº 2021/1218637
dotação orçamentária: função Programática: 
40101.06.181.1502.7559.449051. ação 269279. 0101.
contratada: construtora caripi ltda
Endereço da contratada: trav. WE 03, cidade Nova i, nº 51, Bairro coquei-
ro, cEP 67130-030, ananindeua/Pa, fone 2122-0704
ordenadora responsável: ana Michelle Gonçalves Soares Zagalo. chefe de 
Gabinete do delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará.

Protocolo: 784583
eXtrato do coNtrato
contrato: 066/2022. inexigibilidade de Licitação nº 33/2022. Par-
tes: Polícia civil do Estado do Pará. cNPJ nº 00.368.105/0001-06. JoSÉ 
RIBAMAR HENRIQUES PEREIRA. Cpf nº 062.114.292-15. Classificação do 
Objeto: Contratação da prestação de serviços técnico profissional especia-
lizado, para atender ao curso de formação de Policiais civis – categoria: 
delegado de Polícia civil, como monitor, da disciplina defesa Pessoal Po-
licial, turma dPc 03 e 04. data da assinatura: 04/04/2022. vigência: a 
contar da sua assinatura até 24/06/2022. valor: r$ 2.500,00. orçamento: 
Programa de trabalho Natureza de despesa fonte de recurso origem do 
recurso. 40101.06.128.1502.8833.339036.339047.0101. Estadual. Proc. 
nº 2022/314201. contratado: JoSÉ riBaMar HENriQUES PErEira. Ende-
reço: travessa Mariz e Barros, nº 983, Bairro: Pedreira, cep: 66.080-007, 
Belém/Pa. ordenador: ana Michelle Gonçalves Soares Zagalo. chefe de 
Gabinete do delegado Geral da Polícia civil/Pa.
eXtrato do coNtrato
contrato: 81/2022. inexigibilidade de Licitação nº 48/2022. Par-
tes: Polícia civil do Estado do Pará. cNPJ nº 00.368.105/0001-06. alEN-
SON MARLON TAVARES LAMEIRA. Cpf nº 856.394.272-72. Classificação do 
Objeto: Contratação da prestação de serviços técnico profissional especia-
lizado, para atender ao curso de formação de Policiais civis – categorias: 
Escrivão, investigador e Papiloscopista de Polícia civil, como docente da 
disciplina atuação Policial frente aos Grupos vulneráveis, turmas iPc 03 
e 04 e EPc 03 e 04. data da assinatura: 04/04/2022. vigência: a contar 
da sua assinatura até 24/06/2022. valor: r$ 4.900,00. orçamento: Pro-
grama de trabalho Natureza de despesa fonte de recurso origem do re-
curso. 40101.06.128.1502.8833.339036.339047.0101. Estadual. Proc. nº 
2022/320617. contratado: alENSoN MarloN tavarES laMEira. Endere-
ço: Passagem São Jorge, nº 8, residencial ilhas caribe, Bairro: coqueiro, 
cep: 67.120-534, Belém/Pa. ordenador: ana Michelle Gonçalves Soares 
Zagalo. chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil/Pa.
eXtrato do coNtrato
contrato: 116/2022. inexigibilidade de Licitação nº 69/2022. Par-
tes: Polícia civil do Estado do Pará. cNPJ nº 00.368.105/0001-06. alEXaN-
DRE BEZERRA OLIVEIRA. Cpf nº 807.151.172-20. Classificação do Objeto: 
Contratação da prestação de serviços técnico profissional especializado, 
para atender ao curso de formação de Policiais civis – categorias: Escri-
vão, investigador e Papiloscopista de Polícia civil, como docente da disci-
plina investigação financeira no Enfrentamento ao crime de lavagem de 
dinheiro, turmas iPc 01, 02, 07, 09 e 10. data da assinatura: 07/04/2022. 
vigência: a contar da sua assinatura até 24/06/2022. valor: r$ 7.000,00. 
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 2022/320053. contratado: alEXaNdrE BEZErra olivEi-
ra. Endereço: rua Boaventura da Silva, Bairro: Nazaré, cep: 66.055-090, 
Belém/Pa. ordenador: ana Michelle Gonçalves Soares Zagalo. chefe de 
Gabinete do delegado Geral da Polícia civil/Pa.

Protocolo: 784345
eXtrato de coNtrato
contrato nº 072/2022-Pc/Pa
inexigibilidade de Licitação nº 39/2022.
Partes: Polícia civil do Estado do Pará. cNPJ nº 00.368.105/0001-06 e 
aNdrÉ PESSoa BarroS cPf nº 091.235.457-71
data da assinatura: 12/04/2022.

vigência: 12/04/2022 até 24/06/2022
valor total: r$=3.500,00
Objeto: Contratação da Prestação de serviço técnico profissional especiali-
zado para atender ao “curso de formação de Policiais civis – categoria de-
legado de Polícia, 2ª Etapa do concurso Público c-206/2020-SEPlad/Pc/Pa.
Processo nº 2022/305377
dotação orçamentária: função Programática: 40101.06.128.1502.8833.3
39036/339047.0101.
contratado: aNdrÉ PESSoa BarroS.
Endereço da contratada: rua darke de Matos nº 255/201, Higienópolis, 
rio de Janeiro, fone (91) 98944-1561.
ordenadora responsável: ana Michelle Gonçalves Soares Zagalo. chefe de 
Gabinete do delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará.

Protocolo: 784766

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 04/2022 – Pc/Pa
PartES: o GovErNo do 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 empresa coNStrUtora ca-
riPi ltda, inscrita no cNPJ/Mf, nº.21.382.376/0001-88, sediada na trav. 
WE-3, cidade Nova i, nº 51, Bairro coqueiro, cEP 67.130-030, ananindeua/
Pa, neste ato representada pelo chefe de Gabinete do Sr. delegado Geral 
aNa MicHEllE GoNÇalvES SoarES ZaGalo, designada pela Portaria Nº 
182/2020-dG/Pc/Pa, inscrita no cPf nº 286.797.252-34 portadora carteira 
de identidade nº 828369, residente e domiciliado em Belém/Pa
do objeto: Este termo de contrato tem como objeto a obra de execução 
de reforma e adequação da delegacia da Mulher da Polícia civil do Estado 
do Pará, na cidade de Paragominas.
da fUNdaMENtaÇÃo lEGal E JUStificativa dE diSPENSa dE licitaÇÃo: a 
presente contratação fundamenta-se no art. 24, inciso XXXi da lei nº 8.666/93,
valor: r$ = 275.005,20 (duzentos e setenta e cinco mil, cinco reais e 
vinte centavos).
rEcUrSoS orÇaMENtárioS: Unidade orçamentária:
Gestão/Unidade: 40101 - Polícia civil do Estado do Pará
Programa: 1502 – Segurança Pública
atividade: 7559 – adequação de Unidades Policiais
Natureza da despesa: 449051 – obras e instalações
Programa de trabalho: 06.181.1502.7559 - obras e instalações
ação: 269279 – adequação do Prédio da dP Paragominas
fonte de recurso: 0101 – recursos ordinários
ordENador rESPoNSávEl: Exma. Sra. aNa MicHEllE GoNÇalvES Soa-
rES ZaGalo, delegada de Polícia civil, chefe de Gabinete do delegado Geral.
foro: Belém - Estado do Pará.
data: 12/04/ 2022
______________________________________________
aNa MicHEllE GoNÇalvES SoarES ZaGalo
delegada de Polícia civil
chefe de Gabinete do delegado Geral.

Protocolo: 784587

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 004/2022 - Pc/Pa
a aNa MicHEllE GoNÇalvES SoarES ZaGalo, delegada de Polícia civil, 
Chefe de Gabinete do Delegado Geral, resolve ratificar o Termo de Dispen-
sa de licitação nº 004/2022 – Pc/Pa, para obra de execução de reforma 
e adequação da delegacia da Mulher da Polícia civil do Estado do Pará, na 
cidade de Paragominas.
valor: r$ = 275.005,20 (duzentos e setenta e cinco mil, cinco reais e 
vinte centavos).,00 (um mil, seiscentos e noventa reais).
Belém-Pa,12 de abril de 2022.
_______________________________________________
aNa MicHEllE GoNÇalvES SoarES ZaGalo
delegada de Polícia civil
chefe de Gabinete do delegado Geral.

Protocolo: 784590

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 33/2022– 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. JoSÉ riBaMar HENriQUES PE-
rEira, pessoa física, inscrita no cPf/Mf sob o nº 062.114.292-15.
do oBJEto: Contratação da prestação de serviço técnico profissional es-
pecializado, para atender ao “cUrSo dE forMaÇÃo dE PoliciaiS ci-
viS – categoria: delegado de Polícia civil”, 2ª etapa do concurso Público 
c-206/2020-SEPlad/PcPa, aprovado pela resolução nº 412/2021-coN-
SUP de 21.12.2021, como MoNitor da disciplina “dEfESa PESSoa Poli-
cial”, turmas dPc 03 e 04, com carga horária de 50 (cinquenta) horas-au-
las, no valor unitário de r$ 50,00 (cinquenta reais), totalizando o valor de 
r$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos 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$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).
rEcUrSoS orÇaMENtárioS: funcional Programática:
Unidade orçamentária: Polícia civil do Estado do Pará
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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: 04 / 04 / 2022.
aNa MicHEllE GoNÇalvES SoarES ZaGalo
chefe de Gabinete do delegado Geral
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 48/2022– 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. alENSoN MarloN tavarES la-
MEira, pessoa física, inscrita no cPf/Mf sob o nº 856.394.272-72.
DO OBJETO: Contratação da prestação de serviço técnico profissional es-
pecializado, para atender ao “cUrSo dE forMaÇÃo dE PoliciaiS civiS 
– categorias: Escrivão, investigador e Papiloscopista de Polícia civil”, 2ª 
etapa do concurso Público c-207/2020-SEPlad/PcPa, apovado pela reso-
lução nº 413/2021-coNSUP de 21.12/2021, como docENtE da disciplina 
“atuação Policial frente aos Grupos vulneráveis”, com carga horária de 70 
(setenta) horas-aulas, no valor unitário de r$ 70,00 (setenta reais), totali-
zando o valor de r$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos 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$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos 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: 04 / 04 / 2022.
aNa MicHEllE GoNÇalvES SoarES ZaGalo
chefe de Gabinete do delegado Geral
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 69/2022– 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. alEXaNdrE BEZErra olivEira, 
pessoa física, inscrita no cPf/Mf sob o nº 807.151.172-20.
DO OBJETO: Contratação da prestação de serviço técnico profissional es-
pecializado, para atender ao “cUrSo dE forMaÇÃo dE PoliciaiS civiS – 
categoria: 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 da disciplina “in-
vestigação financeira no Enfrentamento ao crime de lavagem de dinhei-
ro”, com carga horária de 100 (cem) horas-aulas, no valor unitário de r$ 
70,00 (setenta reais), totalizando o valor de r$ 7.000,00 (sete mil 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$ r$ 7.000,00 (sete mil 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: 07 / 04 / 2022.
aNa MicHEllE GoNÇalvES SoarES ZaGalo
chefe de Gabinete do delegado Geral

Protocolo: 784367
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 39/2022-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 aNdrÉ PESSoa BarroS, pessoa físi-
ca, inscrita no cPf/Mf sob o nº 091.235.457-71.
OBJETO: contratação da prestação de serviço técnico profissional especiali-
zado, para atender ao “cUrSo dE forMaÇÃo dE PoliciaiS civiS – cate-
goria: delegado de Polícia, 2ª Etapa do concurso Público c-206/2020-SE-
Plad/Pc/Pa, como Monitor da disciplina arMaMENto, MUNiÇÃo E tiro, 
da turma de dPc 03, com carga horária de 70 h/a, no valor unitário de 
r$=50,00 (cinquenta reais), totalizando o valor de r$= 3.500,00 (três mil 
e quinhentos 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$= 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).
rEcUrSoS orÇaMENtárioS: funcional Programática:
função Programática: 40101.06.128.1502.8833; Elemento de despesa: 
339036/339047; fonte 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: 12/04/2022.
aNa MicHEllE GoNÇalvES SoarES ZaGalo
chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará.

Protocolo: 784772

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 33/2022 para contratação de JoSÉ 
riBaMar HENriQUES PErEira. valor: r$ r$ 2.500,00 (dois mil e qui-
nhentos reais).
Belém/Pa, 04 de abril de 2022.
aNa MicHEllE GoNÇalvES SoarES ZaGalo
chefe de Gabinete do delegado Geral
ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
O Delegado Geral da Polícia Civil do Estado do Pará. Resolve ratificar o 
termo de inexigibilidade de licitação nº 48/2022 para contratação de 
alENSoN MarloN tavarES laMEira. valor: r$ 4.900,00 (quatro mil e 
novecentos reais).
Belém/Pa, 04 de abril de 2022.
aNa MicHEllE GoNÇalvES SoarES ZaGalo
chefe de Gabinete do delegado Geral
ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
O Delegado Geral da Polícia Civil do Estado do Pará. Resolve ratificar o 
termo de inexigibilidade de licitação nº 69/2022 para contratação de alE-
XaNdrE BEZErra olivEira. valor: r$ 7.000,00 (sete mil reais).
Belém/Pa, 07 de abril de 2022.
aNa MicHEllE GoNÇalvES SoarES ZaGalo
chefe de Gabinete do delegado Geral

Protocolo: 784375
ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
O Delegado Geral da Polícia Civil do Estado do Pará. Resolve ratificar o 
termo de inexigibilidade de licitação nº 39/2022-Pc/Pa para contratação 
de aNdrÉ PESSoa BarroS.
valor: r$= 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).
Belém, 12 de abril de 2022.
aNa MicHEllE GoNÇalvES SoarES ZaGalo
chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará.

Protocolo: 784774

oUtras MatÉrias
.

LaUdo de aVaLiaÇÃo de BeNs MÓVeis 
ÓrGÃo: PolÍcia civil do EStado do Pará

ParEcEr
a comissão de avaliação de Bens Móveis, designada pela Portaria Nº 145/2020 realizou visita às instalações da UNi-
DADE DE PATRIMÔNIO para identificar a integridade e as reais condições de uso dos bens relacionados no processo nº 

2021/ 18381 constatando, após avaliação, o estado atual em que se encontram, conforme detalhamento a seguir:

Nº de ordeM Nº do rP descriÇÃo do BeM sitUaÇÃo do 
BeM

recoMeN-
daÇÃo

1 3916 ScaNNEr dE MESa, colorido, 2400dPi iNSErvÍvEl doaÇÃo
2 6122 MoNitor dE vidEo lcd, 15`` iNSErvÍvEl doaÇÃo
3 6174 MoNitor dE vidEo lcd, 15`` iNSErvÍvEl doaÇÃo
4 6235 MoNitor dE vidEo lcd, 15`` iNSErvÍvEl doaÇÃo
5 6256 MoNitor dE vidEo lcd, 15`` iNSErvÍvEl doaÇÃo
6 10492 arMario dE …., 2 PortaS. 3 Prat. alto, iNSErvÍvEl doaÇÃo
7 10684 PoltroNa ESt., tEcido, ESP. alto, alt. rEG iNSErvÍvEl doaÇÃo
8 12141 MoNitor dE vidEo, 17`` iNSErvÍvEl doaÇÃo
9 13192 coMPUtador 2GHZ, 1GB raM, Hd 250GB, iNSErvÍvEl doaÇÃo
10 14287 coMPUtador 2GHZ, 1GB raM, Hd 250GB, iNSErvÍvEl doaÇÃo
11 14466 coMPUtador 2GHZ, 1GB raM, Hd 250GB, iNSErvÍvEl doaÇÃo
12 14625 PoltroNa ESt., Gir., ESP.BaiXo, alto iNSErvÍvEl doaÇÃo
13 14929 cadEira EStof.coUrv.,Gir.,c/Braco, ESP.BX., iNSErvÍvEl doaÇÃo
14 16749 PoltroNa ESt., Gir., ESP. BaiXo,alt. iNSErvÍvEl doaÇÃo
15 19018 cadEira ESt. tEcido, fiXa S/Braco, ESt. iNSErvÍvEl doaÇÃo
16 27690 MESa dE Mdf, ´´l``,S/GavEta, rEv. iNSErvÍvEl doaÇÃo
17 28019 cadEira EStof. EM tEcido, Girat., c/Braco iNSErvÍvEl doaÇÃo
18 29554 coMPUtador QUad corE, 3.1GHZ,4GB raM iNSErvÍvEl doaÇÃo
19 31551 loNGariNa ESt., 3 lUGarES, PraNcH.EScaM., iNSErvÍvEl doaÇÃo
20 31860 cadEira EStof. EM tEcido, Girat., c/Braco iNSErvÍvEl doaÇÃo
21 33543 coMPUtador 2GHZ, 1 GB raM, Hd 250 GB, iNSErvÍvEl doaÇÃo
22 44670 cadEira ESt. tEc.SiNt., fiXa, Braco fiXo, ENc. iNSErvÍvEl doaÇÃo
23 46552 MoNitor dE vidEo lcd, 20`` iNSErvÍvEl doaÇÃo
24 47453 PoltroNa ESt. tEcido, Gir., c/Braco, E. iNSErvÍvEl doaÇÃo
25 48229 cadEira dE PoliPr., fiXa, c/Braco, ESt. iNSErvÍvEl doaÇÃo
26 58748 cadEira ESt. NYloN, Girat., c/Braco, alt. iNSErvÍvEl doaÇÃo

Protocolo: 784761

POLÍCIA CIENTÍFICA DO PARÁ

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 100 de 07/04/2022-daF
SErvidora:criStiNa NEvES foNSEca
carGo:Perito criminal, MatrÍcUla: 5157463/2
PErÍodo:02.05.2022 à 31.05.2022.
triÊNio: 03.11.2007 à 02.11.2010.
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Portaria Nº 101 de 07/04/2022-daF
SErvido:EricK NElSoN coSta fEio
carGo:auxiliar técnico de Perícias, MatrÍcUla:57197407/2
PErÍodo:01.05.2022 à 30.05.2022
triÊNio: 28.09.2009 à 27.09.2012

Protocolo: 784266

.

.

diÁria
.

Portaria N°. 096/ 2022
dJair Garcia loPES
MatrÍcUla: 57227568/1
carGo: Motorista
PriScilla fErNaNda rEiS
MatrÍcUla: 5958383
carGo: Perito criminal
ricHardSoN lEoNardo fErrEira da Silva
MatrÍcUla: 5958388
carGo: Perito criminal
cidadE: QUatro BocaS - Pa
diáriaS: 01 (Uma) PErÍodo: 04/01/2022
oBJEtivo: realizar perícia.
dr. cElSo da Silva MaScarENHaS

Protocolo: 784829

.

.

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 1209/2022-dG/cGP, de 07 de abril de 2022.
a diretora Geral do departamento de trânsito do Estado do Pará – dE-
traN/Pa, no uso de suas atribuições legais, e,
coNSidEraNdo a solicitação constante do Memorando 100/2022-Gcc, de 
29/03/2022, e demais despachos no Processo 2022/372438,
rESolvE:
DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para procederem à fiscaliza-
ção e acompanhamento da execução do objeto do contrato administrativo 
nº 032/2022, firmado entre este Departamento e a Empresa STAR CO-
MÉrcio dE aliMENtoS ltda, bem como, dos respectivos termos aditivos, 
competindo-lhes a prerrogativa de sugerir modificações que contribuam à 
sua fiel execução, e ainda, atestar os serviços conforme acordados.
titUlar:
Paulo Silva dos Santos, matrícula 57194033/1;
SUPlENtE:
KEllY cHriStiNE Mota PErEira MattoS, matrícula 57173516/2.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 25/03/2022.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
renata Mirella freitas Guimarães de S. coelho
diretora Geral
Portaria Nº 1236/2022-dG/cGP, de 08 de abril de 2022.
a diretora Geral do departamento de trânsito do Estado do Pará – dE-
traN/Pa, no uso de suas atribuições legais, e,
coNSidEraNdo a solicitação constante do Memorando 106/2022-Gcc, de 
01/04/2022, e demais despachos no Processo 2022/396976,
rESolvE:
DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para procederem à fiscaliza-
ção e acompanhamento da execução do objeto do contrato administrativo 
nº 003/2022, firmado entre este Departamento e a Empresa AGS COMER-
cio E SErviÇoS ltda, bem como, dos respectivos termos aditivos, com-
petindo-lhes a prerrogativa de sugerir modificações que contribuam à sua 
fiel execução, e ainda, atestar os serviços conforme acordados.
titUlar:
Jonhilda do Socorro Mileo cardoso, matrícula 57227434/1;
SUPlENtE:
Walmero Jesus costa, matrícula 57226865/1.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor na data da publicação.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
renata Mirella freitas Guimarães de S. coelho
diretora Geral
Portaria Nº 1250/2022-dG/cGP, de 08 de abril de 2022.
a diretora Geral do departamento de trânsito do Estado do Pará – dE-
traN/Pa, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, e,
coNSidEraNdo a solicitação através do Memº 22/2022, de 07/02/2022, 
protocolado sob o Nº 2022/152817,
r E S o l v E:
EXCLUIR a Gratificação por Regime Especial de Trabalho de Tempo Inte-
gral, com base em 40% do vencimento do cargo efetivo, concedida através 
da Portaria 4071/2019-dG/cGP, à servidora deuza Maria Pereira costa, 
auxiliar de Serviços Gerais, matrícula 3263738/1, deste departamento.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor a partir de 01/05/2022.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
rENata MirElla frEitaS G. dE SoUSa coElHo
diretora Geral

Portaria Nº 1251/2022-dG/cGP, de 08 de abril de 2022.
a diretora Geral do departamento de trânsito do Estado do Pará – dE-
traN/Pa, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, e,
coNSidEraNdo a solicitação através do Memº 22/2022, de 07/02/2022, 
protocolado sob o Nº 2022/152817,
r E S o l v E:
coNcEdEr à servidora Sandra Suely Miranda Santos, vistoriadora, ma-
trícula 57203431/1, lotada na CIRETRAN “B” de Ananindeua, Gratificação 
por regime Especial de trabalho de tempo integral, com base em 40% 
do vencimento do cargo efetivo, em substituição à servidora deuza Maria 
Pereira costa, auxiliar de Serviços Gerais, matrícula 3263738/1, e deverá 
cumprir o expediente diário de 08:00 às 17:00h, enquanto perdurar a ne-
cessidade de serviço.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor a partir de 01/05/2022.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
rENata MirElla frEitaS G. dE SoUSa coElHo
diretora Geral
Portaria Nº 1261/2022-dG/cGP, de 08 de abril de 2022.
a diretora Geral do departamento de trânsito do Estado do Pará – dE-
traN/Pa, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, e,
coNSidEraNdo a solicitação no Memº 29/2022, datado de 22/12/2021, e 
demais despachos no processo 2021/1481318,
r E S o l v E:
rEMovEr, a pedido, a servidora Elizabeth carvalho de oliveira, analista de 
trânsito, matrícula 57195533/1, da Gerência de Biblioteca para a Gerên-
cia de integração Educacional na coordenadoria de Educação de trânsito 
deste departamento.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor a partir de 11/04/2022.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
rENata MirElla frEitaS G. dE SoUSa coElHo
diretora Geral

Protocolo: 784636

coNVÊNio
.

eXtrato do coNVÊNio
NÚMero do coNVÊNio: Nº 011/2022
PartES: departamento de trânsito do Estado do Pará – dEtraN/Pa, cNPJ 
n° 04.822.060/0001-40 e o dEMUtraN dE SÃo MiGUEl do GUaMá , ins-
crito no cNPJ nº 05.193.073/0001-60
oBJEto do coNvÊNio: delegação recíproca de competências entre os 
partícipes como órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, para fins de au-
tuação, retenção, recolhimento de documentos vencidos, remoção, julga-
mento e processamento de autos de infração lavrados por agentes de trân-
sito do dEtraN/Pa e a dEMUtraN dE SÃo MiGUEl do GUaMá.
viGÊNcia início: 05/04/2022 término: 04/04/2024
foro: Belém
data dE aSSiNatUra: 05/04/2022
ordENador rESPoNSávEl: rENata MirElla frEitaS GUiMaraES dE 
SoUZa coElHo
rENata MirElla frEitaS GUiMaraES dE SoUZa coElHo
diretora Geral – dEtraN/Pa
#republicado por conter incorreções no doe n° 34929

Protocolo: 784481

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 1155/2022-daF/cGP, de 06/04/2022
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 2022/372815;
rESolvE:
art. 1º - aUtoriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
amilton Quaresma Pureza, matrícula nº 57197474/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
240,00 (DUZENTOS E QUARENTA REAIS) e destina-se a fim de suprir des-
pesas com transporte no municipio de abaetetuba.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339033-r$-240,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dEtraN/Pa.
Para aplicação: No período de 11/04 à 29/04/2022.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 1222/2022-daF/cGP, de 07/04/2022
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 2022/401282;
rESolvE:
art. 1º - aUtoriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
valdir amadeu da Silva, matrícula nº 5827485/2.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
500,00 (quinhentos reais) e destina-se a fim de suprir s despesas emer-
genciais e de pronto pagamento decorrentes de atividades de fiscalização 
de trânsito desenvolvidas no município de Novo ProgressoPa.



80  diário oficial Nº 34.932 Quarta-feira, 13 DE ABRIL DE 2022

art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030- r$ 300,00
3339036- r$ 200,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dEtraN/Pa.
Para aplicação: No período de 20/04 à 04/05/2022.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 1302/2022-daF/cGP, de 08/04/2022
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 2022/407049;
rESolvE:
art. 1º - aUtoriZar a concessão de suprimento de fundos à servidora 
luciana Nogueira Palheta, matrícula nº 5889389/3.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
30,00 (triNta rEaiS) e destina-se a custear passagens intermunicipais.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339033-r$-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 25/04 à 29/04/2022
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 784294
Portaria Nº 1202/2022-daF/cGP, Belém, em 07/04/2022.
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 2022/394437;
rESolvE:
art. 1º - aUtoriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
francisco de assis Bentes Nahmias, matrícula nº 80845491/1, no cargo de 
auxiliar operacional de trânsito, lotada na daf/ciM/GoSENG.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
4.000,00 (QUatro Mil rEaiS) e destina-se a fazer a manutenção nas 
linhas telefônicas, no padrão de entrada, nas extenções das linhas tele-
fônicas nas cirEtraNS dos municipios de ourilândia do Norte e tucumã.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$-3.000,00
3339036-r$-1.000,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dEtraN/Pa.
Para aplicação: No período de 18/04 à 06/05/2022
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro.
Portaria Nº 1275/2022-daF/cGP, Belém, em 08/04/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito do Es-
tado do Pará- dEtraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/405133;
rESolvE:
art. 1º - aUtoriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor Ely 
Moraes anselmo, matrícula nº 57227280 /1, no cargo de agente de fisca-
lização de trânsito, lotado na dto/Goftc.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
2.000,00 (doiS Mil rEaiS) e destina-se a suprir despesas emergenciais e 
de pronto atendimento decorrente as atividades diárias de fiscalização no 
municipio de Salinopólis.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$-1.000,00
3339036-r$-1.000,00
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 19/04 à 03/05/2022
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro.

Protocolo: 784794

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1173/2022-daF/cgp, de 06/04/2022
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 2022/398034;
r E S o l v E:
aUtoriZar o pagamento de QUatorZE E MEia (14 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município 
de Belém para os municípios de SaliNÓPoliS – 19/04 à 03/05/2022, a 
fim de realizar operações de fiscalização de trânsito no referido município.

nome matricula
celso luis dos Santos Matos 57200270 /1

Ellen Monteiro Barros 57232978 /1
luiz vinicius Moreira de abreu 57214957 /1
Jorge alberto luz Bahia filho 57227367 /1

Paulo Sérgio antunes dos Santos 57175441 /3
Madson José alves de oliveira 57200235 /1

anderson Bahia da Silva 57225847 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 1199/2022-daF/cgp, de 07/04/2022
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 2022/398040;
r E S o l v E :
aUtoriZar o pagamento de quatroze e meia (14 e 1/2) diárias aos servi-
dores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Be-
lém para o município de Santa Barbara no período de 19/04 à 03/05/2022, 
a fim de realizar ações de fiscalização de trânsito no referido municipio,em 
cumprimento ao planejamento de ações determinadas pela dto.

nome matricula
João das Merces oliveira Júnior 57226382 /1

thyago fernando Pinheiro de lima 57201687 /2
antonia Pereira de oliveira coelho 57226492 /1

Karina Sant’ana aleixo 57226498 /1
liliane ferreira Pontes 5945397 /1

Esmerinda angélica diniz carvalho 57200231 /1
clodoaldo Medina Godinho Junior 54192741 /3

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 1200/2022-daF/cgp, de 07/04/2022
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 2022/398044;
r E S o l v E :
aUtoriZar o pagamento de quatroze e meia (14 e 1/2) diárias aos servi-
dores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Be-
lém para o município de Santa Barbara no período de 19/04 à 03/05/2022, 
a fim de realizar ações de fiscalização de trânsito no referido municipio,em 
cumprimento ao planejamento de ações determinadas pela dto.

nome matricula
ian carlo dos Santos 57229643 /1

Breno leonardo araújo Barbosa 55586672 /4
Paulo roberto carneiro Barroso 57227620 /1

osvaldo Batista de oliveira Junior 57194796 /2
ademilton vaz de Quadros 57230538 /1
Mauro luiz da Silva costa 57194178 /2

Eudo Mamede da costa Junior 57212965 /2
alberto Jansen ferreira 57231977 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 1211/2022-daF/cgp, de 07/04/2022
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 2022/398036;
r E S o l v E :
aUtoriZar o pagamento de quatroze e meia (14 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para o município de Salinopólis no período de 19/04 à 03/05/2022, 
a fim de realizar ações de fiscalização de trânsito no referido municipio, 
bem como ações determnadas pela dto.

nome matricula
Edmée Maria Queiroz de araujo alves 57229227 /1

luiza Silvana Pinheiro Meireles 57227614 /1
Sandra Seny china Bastos 57230596 /1

Kleverson oeiras de almeida 57205255 /1
ilmar anaisy araújo Borges 57205216 /1

Nelson Horacio Salgado rego 57232981 /1
Wanderley Pontes ferreira 57211861 /2

Giselle oliveira Uribe rosado 57213563 /2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
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Portaria Nº 1226/2022-daF/cgp, de 07/04/2022
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 2022/397805;
r E S o l v E :
aUtoriZar o pagamento de quatorze e meia (14 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
castanhal para o município de Marapanim no período de 13 à 27/04/2022, 
a fim de desempenhar suas atividades funcionais, e Operação de Fiscali-
zação de trânsito, em cumprimento a programção da dto, em especial a 
Semana Santa e tiradentes.

nome matricula
alessandro Saraiva tavares 57217202 /1

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

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

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 1263/2022-daF/cgp, de 08/04/2022
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 2022/413289;
r E S o l v E:
aUtoriZar o pagamento de ciNco E MEia (05 e 1/2) diárias aos servido-
res abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para os municípios de SaNta BárBara do Pará – 20/04 à 25/04/2022, 
a fim de realizar ações de fiscalzação de trânsito no referido município.

nome matricula
izaura valadares de Souza 57211114 /2

francisco José da costa Silva 55586658 /2
Sandra Paula dos remédios cunha de oliveira 57202190 /1

Márcio odilio cerveira de oliveira 57202286 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 1192/2022-daF/cgp, de 07/04/2022
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 2022/385485;
r E S o l v E :
aUtoriZar o pagamento de seis e meia (06 e 1/2) diárias ao servidor abai-
xo especificado, referente ao deslocamento do Município de Belém para o 
município de Santarém no período de 24/04 à 30/04/2022, a fim de realizar 
capacitação para os Gestores Municipais de trânsito da região oeste do Pará.

nome matricula
irandir de castro diniz 57196438/2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 1195/2022-daF/cgp, de 07/04/2022
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 2022/387217;
r E S o l v E :
aUtoriZar o pagamento de vinte e sete e meia (27 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Mu-
nicípio de Belém para os municípios de altamira – 23/04/2022, Santa-
rém – 24/04/2022, oriximiná – 25/04 à 30/04/2022, Óbidos – 01/05 à 
09/05/2022, Santarém – 10/05 à 18/05/2022, altamira/Belém – 19/05 à 
20/05/2022, a fim de realizar Capacitação para os Gestores Municipais de 
trânsito e agente Multiplicador de Educação de trânsito.

nome matricula
Geisa acácia tavares 57195631 /1

José raimundo Borges costa 57196677 /1
Marco antonio Silva da Silva 57206791 /2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 784289
Portaria Nº 1168/2022-daF/cgp, Belém,06/04/2022.
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 2022/376941;
r E S o l v E :
aUtoriZar o pagamento de onze e meia (11 e 1/2) diárias ao servidor 
abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de Salinopólis no período de 14/04 à 25/04/2022, a fim 
de realizar atendimento na barreira da entrada da cidade, operação Sema-
na Santa e dia do tirandente.

nome matricula
andré Pereira de araújo 57198727 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 1176/2022-daF/cgp, Belém,06/04/2022.
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 2022/397207;
r E S o l v E :
aUtoriZar o pagamento de onze e meia (11 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de Marituba no período de 11 à 22/04/2022, a fim de par-
ticipar do i curso de ações de Policiamento rodoviário, que será realizado 
no referido municipio.

nome matricula
Marivaldo lima de araujo 5820588 /1

Gustavo alex Santos de oliveira 57226721 /1
francisco Garcia de Moura 5919449 /3

francisco thoiamy cavalcante ferreira 5958539 /1
Jefferson Eduardo Carvalho Ramos 5949907 /2
Jorge Magno ferreira de carvalho 5964196 /1
Mara Nataly chaves dos Santos 5958509 /1

romulo Henrique tavares Uchoa da Silva 57176316 /2
Samarthony Henrique da Silva cordeiro 5959074 /1

José leandro cecim Pinto 5964208 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 1214/2022-daF/cgp, Belém,07/04/2022.
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 2022/387318;
r E S o l v E :
aUtoriZar o pagamento de vinte e nove e meia (29 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município 
de Belém para os municípios de rondon do Pará – 11 à 15/04/2022, dom 
Eliseu – 16 à 19/04/20225, Paragominas – 20 à 23/04/2022, tomé-açú 
– 24 à 27/04/2022, capitão Poço – 28/04 à 01/05/2022, Mãe do rio – 
02/05 à 05/05/2022, São Miguel do Guamá – 06/05 à 10/05/2022, a fim 
de realizar visita técnica e organizacional, para verificação das condições 
dos mobiliarias novos entregues e levantamento de necessidades visando 
aquisição de novos mobiliários e bens da linha branca (eletrodomésticos) 
nas cirEtraNS acima citadas.

nome matricula
Sávio Breno Santos da Silva 5946779 /2
osman rocha Briglia Neto 3158713 /1

Mauro alexandre dos Santos Souza 54185722 /2
Michel augusto Sant’ana dollinger 80845429 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 1174/2022-daF/cgp, Belém,06/04/2022.
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 2022/394435;
r E S o l v E :
aUtoriZar o pagamento de vinte e dois e meia (22 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
conceição do araguaia para o município de Santa do araguaia no período 
de 14/04 à 06/05/2022, a fim de desempenhar suas atividades funcionais, 
em operação de fiscalização de trânsito, em cumprimento a programação 
da dto no referido municipio.

nome matricula
leikhan Moraes Sousa 57201999 /1
rodrigo lima Barros 57202029 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 784779

.

.

secretaria de estado
de adMiNistraÇÃo 
PeNiteNciÁria

.

Portaria Nº 121/2022-GaB/seaP/Pa
Belém/Pa, 12 de abril de 2022.
dispõe sobre a delegação de competência para assinatura de documentos 
no âmbito da Secretaria de Estado de administração Penitenciária do Pará.
o SEcrEtário dE EStado dE adMiNiStraÇÃo PENitENciária do 
Pará, no uso de suas atribuições legais, que lhe conferem o inciso ii do 
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artigo 138 da constituição do Estado do Pará, bem como pela lei no 8.937, 
de 02 de dezembro de 2019 e
coNSidEraNdo que é dever da administração disciplinar a execução de 
despesas orçamentárias desta Secretaria;
coNSidEraNdo que a unidade orçamentária desta Secretaria,  
desempenha atividades complexas e em quantidade volumosa;
coNSidEraNdo a necessidade de assegurar maior rapidez e objetividade 
às decisões, visando otimizar o desempenho das demais atividades 
técnicos-administrativas pelo titular.
rESolvE
art. 1º - delegar a competência, na ausência ou impossibilidade deste 
Secretário, à servidora, larissa Beltrão rezende, conjuntamente com 
a servidora, veliane de fátima da conceição duarte, para assinar os 
seguintes documentos:
i – Emitir cheque; 
ii – abrir contas de depósito;
a. Solicitar saldos e extratos;
iii – requisitar talonário de cheques;
iv – autorizar débito em conta relativo às operações;
v – retirar cheques devolvidos;
a. Endossar, sustar/contra-ordenar, cancelar e/ou baixar cheques;
b. Efetuar transferências e pagamentos;
VI – Efetuar resgate/aplicações financeiras;
vii – Efetuar saques-conta corrente e/ou saques-poupança;
viii – cadastrar, alterar, desbloquear senhas;
a. Efetuar pagamentos;
b. Efetuar transferências;
c. Efetuar acordos;
iX. assinar contrato de câmbio e seus respectivos aditivos e averbações;
a. assinar proposta de abertura de carta de crédito de importação;
b. reivindicar direitos;
c. consultar depósitos judiciais via internet;
d. assinar boleto câmbio;
§ 1º – No que diz respeito aos empenhos, na ausência ou impossibilidade 
deste Secretário, fica delegada esta competência à servidora Larissa 
Beltrão rezende ou à servidora Patrícia Nazira abucater Wal.
§ 2º – No que diz respeito a autorização de diárias, passagens 
(fluviais, aéreas e terrestres) e jornadas extraordinárias, na ausência 
ou impossibilidade deste Secretário, fica delegada esta competência à 
servidora Patrícia Nazira abucater Wal.
art. 2º - Na ausência ou impossibilidade da servidora veliane de fátima da 
conceição duarte em dar cumprimento ao artigo 1º desta Portaria, esta 
poderá ser substituída pela servidora Patrícia Nazira abucater Wal.
art. 3º - Na ausência ou impossibilidade da servidora larissa Beltrão 
rezende em dar cumprimento ao artigo 1º desta Portaria, esta poderá 
ser substituída pela servidora veliane de fátima da conceição duarte, 
conjuntamente com a servidora Patrícia Nazira abucater Wal.
art. 4º - revogar a Portaria nº 844/2019-GaB/SUSiPE, de 24 de julho de 
2019, publicada no doE nº 33.933, de 26 de julho de 2019, bem como a 
sua respectiva Errata publicada no doE nº 33.933, de 01 de agosto de 2019.
art. 5º - Esta portaria passa a vigorar na data sua respectiva publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE.
SaMUElSoN Yoiti iGaKi
Secretário de Estado de administração Penitenciária do Pará

Protocolo: 784883

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 0505/2022-cGP/seaP  
Belém (Pa), 11 de abril de 2022.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência de 
irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos fatos, 
mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, assegurando ao 
acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 199 da lei Esta-
dual nº 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei Estadual n°8.972/2020;
rESolvE:
art. 1º - determinar a instauração de Sindicância administrativa inves-
tigativa Nº 6892/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar os fatos narrados 
no  ofício interno nº 374/2022-Gab.crc/SEaP-Pa, datado de 17/03/2022, 
referente  a conduta funcional de Policial Penal, ao supostamente, prestar 
orientação jurídica de forma indevida;
art. 2 º - designar aNdrÉ Silva dE olivEira, (M.f. 42811)– Presidente, 
EliZaBEtH MalcHEr vilHENa, (M.f. 5464285) - Membro e EltoN da coS-
ta fErrEira (M.f. 57202521)– Membro, para conduzirem as investigações;
art. 3º - determinar a comissão sindicante que apresente relatório conclu-
sivo ao final da investigação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENato NUNES vallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 784574
Portaria Nº 0506/2022-cGP/seaP  
Belém (Pa), 11 de abril de 2022.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência de 
irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos fatos, 
mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, assegurando ao 
acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 199 da lei Esta-
dual nº 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei Estadual n°8.972/2020;
rESolvE:
art. 1º - determinar a instauração de Sindicância administrativa investiga-
tiva Nº 6893/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar os fatos narrados no  ofí-

cio interno nº 0353/2022-PEM i/SEaP-Pa, datado de 07/03/2022, acerca 
do extravio de um (01) rádio Ht Motorola aPX 2000, rP 72535, Nº de sé-
rie 426cXf1171, conforme Boletim de ocorrência nº00029/2022.100919-
5/MaritUBa/SEccioNal-2ºriSP-22ªaiSP;
art. 2 º - designar aNdrÉ Silva dE olivEira, (M.f.: 42811)– Presidente, 
EliZaBEtH MalcHEr vilHENa, (M.f.: 5464285) - Membro e EltoN da coS-
ta fErrEira (M.f.: 57202521)– Membro, para conduzirem as investigações;
art. 3º - determinar a comissão sindicante que apresente relatório conclu-
sivo ao final da investigação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENato NUNES vallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 784575
Portaria Nº 0504/2022-cGP/seaP  
Belém (Pa), 11 de abril de 2022.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, assegu-
rando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 199 
da lei 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei n°8.972/2020;
rESolvE:
art. 1º - determinar a instauração de Sindicância administrativa inves-
tigativa Nº 6891/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar suposta agressão 
física em desfavor do custodiado oBEdE BorGES doS aNJoS (iNfoPEN 
194353), por policial penal lotado no Presídio Estadual Metropolitano i- 
PEM i, conforme termo de denúncia, datado de 30/03/2022;
art.2 º - designar aNdrÉ Silva dE olivEira, (M.f. 42811)– Presiden-
te, EliZaBEtH MalcHEr vilHENa, (M.f. 5464285) – Membro e adriaNa 
fErraZ do Prado MaUÉS, (M.f. 57201800) – Membro, para conduzirem 
as investigações;
art.3º - determinar a comissão sindicante que apresente relatório conclu-
sivo ao final da investigação.
Art. 4º - Classificar o presente processo como de tramitação prioritária, nos 
termos da Portaria Nº 420/2014 – cGP/SEaP.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENato NUNES vallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 784578
Portaria Nº 0507/2022-cGP/seaP  
Belém (Pa), 11 de abril de 2022.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência de 
irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos fatos, 
mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, assegurando ao 
acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 199 da lei Esta-
dual nº 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei Estadual n°8.972/2020;
rESolvE:
art. 1º - determinar a instauração de Sindicância administrativa investiga-
tiva Nº 6894/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar os fatos narrados em de-
núncia anônima, encaminhada via e-mail, no dia 01/04/2022, referente à 
suposta liberação indevida do custodiado dENiSoN dE olivEira SaNtoS 
(iNfoPEN 78354), quando custodiado no centro de recuperação regional  
de Mocajuba- crrMoc;
art. 2 º - designar aNdrÉ Silva dE olivEira, (M.f.: 42811) – Pre-
sidente, EliZaBEtH MalcHEr vilHENa, (M.f.: 5464285) - Membro e 
EltoN da coSta fErrEira, (M.f.: 57202521) – Membro, para condu-
zirem as investigações;
art. 3º - determinar a comissão sindicante que apresente relatório conclu-
sivo ao final da investigação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENato NUNES vallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 784579
Portaria Nº 0489/2022-cGP/seaP 
Belém, 13 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:
- 0428/2022-cGP/SEaP, de 24/03/2022, publicada no doE nº 34.919, de 
04/04/2022, referente à redesignação das comissões das Sindicâncias ad-
ministrativas investigativas no art. 1º - nº 6688, 6691, 6692, 6695, 6698, 
6702, 6703 e 6704/2022-cGP/SEaP; art. 2º - 6689, 6690, 6693, 6694, 
6696, 6699, 6700, 6701, 6705, 6706 e 6707/2022-cGP/SEaP.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENato NUNES vallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 784555
Portaria Nº 0479/2022-cGP/seaP 
Belém (Pa), 11 de abril de 2022. 
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, asse-
gurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art.110 ao art. 124, 
§1°todos da lei nº 8.972/2020;
rESolvE:
art. 1º - determinar a instauração de Sindicância administrativa disci-
plinar Nº 6886/2022-cGP/SEaP, em desfavor da servidora M.S.l. (M.f.: 
5954649), agente penitenciária, objetivando apurar a responsabilidade 
administrativa e/ou funcional, ao supostamente, usufruir de privilégios in-
devidos, quando lotada no Pórtico de americano. a servidora incorreu, em 
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tese,  nos arts. 177, incisos i, iii, v e vi c/c art. 189, caput, todos da lei 
Estadual nº 5.810/1994-rJU/Pa;
art. 2º – constituir comissão composta pelos servidores vitor raMoS 
EdUardo, (M.f. 5902749)–Presidente; EliZaBEtH MalcHEr vilHENa, 
(M.f. 5464285)– Membro; JaYMErSoN carloS PErEira MarQUES, (M.f. 
57218644) – Membro, para conduzirem as investigações.
art. 3º – deliberar que os membros da comissão tenham dedicação exclu-
siva, podendo se reportar diretamente aos departamentos desta Secretaria 
e aos demais órgãos da administração Pública para as diligências necessá-
rias à instrução do feito.
art. 4º – determinar à referida comissão que obedeça ao estatuído no ar-
tigo 201, parágrafo único, da lei nº 5.810/1994-rJU, assim como, deverá 
a mesma apresentar Relatório Conclusivo ao final da apuração.
art. 5º - comunicar à diretoria de Gestão de Pessoas para registro no 
assentamento.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENato NUNES vallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 784561
Portaria Nº 0477/2022-cGP/seaP 
Belém(Pa), 11 de abril de 2022. 
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, asse-
gurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art.110 ao art. 124, 
§1°todos da lei nº 8.972/2020;
rESolvE:
art. 1º - determinar a instauração de Sindicância administrativa disciplinar 
Nº 6884/2022-cGP/SEaP, em desfavor da servidora K.l.f. (M.f.: 5924071), 
agente penitenciária, objetivando apurar a responsabilidade administrativa 
e/ou funcional, por suposta conduta desidiosa, insubordinada e desurbana, 
quando lotada no centro de recuperação feminino de Marabá - crfM. a 
servidora incorreu, em tese,  nos arts. 177, incisos i, ii e vi c/c art. 178, 
X e Xi e art. 189, caput, todos da lei Estadual nº 5.810/1994-rJU/Pa;
art. 2º – constituir comissão composta pelos servidores rodriGo coSta 
PiNHEiro dE SoUSa, (M.f. 54196889)–Presidente; EliZaBEtH MalcHEr 
vilHENa, (M.f. 5464285)– Membro; JaYMErSoN carloS PErEira Mar-
QUES, (M.f. 57218644) – Membro, para conduzirem as investigações.
art. 3º – deliberar que os membros da comissão tenham dedicação exclu-
siva, podendo se reportar diretamente aos departamentos desta Secretaria 
e aos demais órgãos da administração Pública para as diligências necessá-
rias à instrução do feito.
art. 4º – determinar à referida comissão que obedeça ao estatuído no ar-
tigo 201, parágrafo único, da lei nº 5.810/1994-rJU, assim como, deverá 
a mesma apresentar Relatório Conclusivo ao final da apuração.
art. 5º - comunicar à diretoria de Gestão de Pessoas para registro no 
assentamento.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENato NUNES vallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 784558
Portaria Nº 0475/2022-cGP/seaP 
Belém (Pa), 07 de abril de 2022.
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os autos da Sindicância administrativa investigativa nº 
6566/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar supostas denúncias de irre-
gularidades administrativas durante a gestão do servidor r.S.r. (M.f.: 
5835658), como Gerente de Segurança do Pórtico de americano, conforme 
e-mail, datado de 25/05/2021 e despacho da diretoria de administração 
Penitenciária-daP, de 28/07/2021, encaminhado via PaE n° 2021/823254;
coNSidEraNdo que a comissão Sindicante, após análise criteriosa e im-
parcial dos autos, diante da presença de indícios de autoria e materiali-
dade, pugnou pela instauração de Sindicância administrativa disciplinar 
em face do servidor r.S.r. (M.f.: 5835658), objetivando apurar  supostas 
denúncias de irregularidades administrativas durante o período que de-
sempenhava a função de gerente de segurança do Pórtico de americano, 
com fulcro nos arts. 177, ii e vi, art. 178, v, Xiv e XXi c/c art. 189, caput, 
da lei Estadual nº 5.810/1994-rJU/Pa.
rESolvE:
art. 1º - acatar EM PartE, o relatório conclusivo e dEtErMiNar a iNS-
taUraÇÃo dE ProcESSo adMiNSitrativo diSciPliNar em desfavor do 
servidor r.S.r. (M.f.: 5835658), gerente, objetivando apurar a responsa-
bilidade administrativa e/ou funcional por supostas irregularidades durante 
o período que desempenhava a função de gerente de segurança do Pórtico 
de americano, como concessão de regalias a servidores na unidade prisio-
nal, bem como permitir que servidores não habilitados com cNH condu-
zissem veículos oficiais. O servidor incorreu, em tese, em falta grave, com 
fulcro nos os art. 177,  vi c/c art. 178, v e  XXi, art. 189, caput e art.190, 
i, da lei Estadual nº 5.810/1994-rJU; determinar, ainda, iNStaUraÇÃo 
dE SiNdicÂNcia adMiNiStrativa diSciPliNar em desfavor da servido-
ra M.S.l. (M.f.:5954649), agente penitenciária, objetivando apurar a respon-
sabilidade administrativa e/ou funcional por suposta infrações funcionais, ao 
supostamente, usufruir de privilégios indevidos, com fulcro nos arts. 177, i, 
iii, v e vi c/c art. 189, caput, da lei Estadual nº 5.810/1994-rJU/Pa.
art. 2º - Encaminhar cópia do relatório conclusivo, decisão e desta Porta-
ria de decisão para à diretoria de Gestão de Pessoas;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENato NUNES vallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 784545
Portaria Nº 0471/2022-cGP/seaP 
Belém, 07 de abril de 2022.
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os autos da Sindicância administrativa investigativa nº 
6267/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar suposta denúncia de agressão 
as PPl’s diEGo PoNtES da Silva (iNfoPEN 74814) e MiZaEl da Sil-
va SaNtaNa (iNfoPEN 80361), nos dias 03/08/2021 e 04/08/2021, na 
cadeia Pública para jovens e adultos, conforme os termos de denúncia 
datados de 13/08/2021 e 13/09/2021;

coNSidEraNdo que a comissão Sindicante, após análise criteriosa e im-
parcial dos autos, diante da ausência de indícios de autoria e materia-
lidade, pugnou pelo arquivamento com fulcro no art. 201, i, da lei n° 
5.810/1994-rJU c/c art. 105, §4° da lei n° 8.972.2020;
rESolvE:
art. 1º - acatar, o relatório conclusivo e dEtErMiNar o arQUiva-
MENto, do presente feito, com fulcro, por analogia, no art. 201, i, da lei 
5.810/1994- rJU c/c art. 105, §4° da lei n° 8.972.2020.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENato NUNES vallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 784546
Portaria Nº 0472/2022-cGP/seaP 
Belém, 07 de abril de 2022.
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os autos da Sindicância administrativa investigati-
va nº 6611/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar os fatos ocorridos em 
24/04/2021, no Pórtico do complexo Penitenciário de Santa izabel, envol-
vendo os servidores do centro de recuperação Penitenciário do Pará iv, que 
supostamente, não respeitaram o procedimento de rotina previsto na Por-
taria Nº 883/2019-GaB/SUSiPE/Pa, conforme ofício nº 020/2021-Pórtico 
do complexo de Santa izabel, datado de 26/04/2021;
coNSidEraNdo que a comissão Sindicante, após análise criteriosa e im-
parcial dos autos, diante da ausência de indícios de autoria e materia-
lidade, pugnou pelo arquivamento com fulcro no art. 201, i, da lei n° 
5.810/1994-rJU c/c art. 105, §4° da lei n° 8.972.2020;
rESolvE:
art. 1º - acatar, o relatório conclusivo e dEtErMiNar o arQUiva-
MENto, do presente feito, com fulcro, por analogia, no art. 201, i, da lei 
5.810/1994- rJU c/c art. 105, §4° da lei n° 8.972.2020.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENato NUNES vallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 784547
Portaria Nº 0473/2022-cGP/seaP 
Belém, 07 de abril de 2022.
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os autos da Sindicância administrativa investigativa 
nº 6568/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar a ausência de assinatura 
na frequência do mês de setembro-2021 pelo servidor K.G.c. (M.f.: 
57201137), assistente administrativo, lotado na coordenadoria de as-
sistência Social, conforme ofício interno nº 632/2021-caS.daB/SEaP, 
datado de 24/11/2021;
coNSidEraNdo que a comissão Sindicante, após análise criteriosa e im-
parcial dos autos, diante da ausência de indícios de autoria e materia-
lidade, pugnou pelo arquivamento com fulcro no art. 201, i, da lei n° 
5.810/1994-rJU c/c art. 105, §4° da lei n° 8.972.2020;
rESolvE:
art. 1º - acatar, o relatório conclusivo e dEtErMiNar o arQUiva-
MENto, do presente feito, com fulcro, por analogia, no art. 201, i, da lei 
5.810/1994- rJU c/c art. 105, §4° da lei n° 8.972.2020.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENato NUNES vallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 784548
Portaria Nº 0474/2022-cGP/seaP 
Belém (Pa), 07 de abril de 2022.
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os autos da Sindicância administrativa investigativa nº 
5182/2019-cGP/SEaP, objetivando apurar o suposto desvio de conduta da 
servidora K.l.f. (M.f.: 5924071), lotada no centro de recuperação feminino 
de Marabá- crf, conforme Memo. Nº 557/2019-adM/crfM, de 24/07/2019;
coNSidEraNdo que a comissão Sindicante, após análise criteriosa e im-
parcial dos autos, diante da presença de indícios de autoria e materialida-
de, pugnou pela instauração de Sindicância administrativa disciplinar em 
face da servidora K.l.f. (M.f.: 5924071), objetivando apurar a respon-
sabilidade administrativa e/ou funcional por suposta conduta desidiosa, 
insubordinada e desurbana no centro de recuperação feminino de Mara-
bá-crfM, com fulcro nos arts. 177, i, ii e vi c/c art. 178, X e Xi e art. 189, 
caput, da lei Estadual nº 5.810/1994-rJU/Pa.
rESolvE:
art. 1º - acatar, o relatório conclusivo e dEtErMiNar a iNStaUraÇÃo 
dE SiNdicÂNcia adMiNSitrativa diSciPliNar em desfavor da servi-
dora K.l.f. (M.f.: 5924071), agente penitenciária, objetivando apurar a 
responsabilidade administrativa e/ou funcional por suposta conduta desi-
diosa, insubordinada e desurbana no centro de recuperação feminino de 
Marabá-crfM. a servidora incorreu, em tese, em falta grave, com fulcro 
nos arts. 177, i, ii e vi c/c art. 178, X e Xi e art. 189, caput, da lei Esta-
dual nº 5.810/1994-rJU/Pa;
art. 2º - Encaminhar cópia do relatório conclusivo, decisão e desta Porta-
ria de decisão para à diretoria de Gestão de Pessoas;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENato NUNES vallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 784550
Portaria Nº 0476/2022-cGP/seaP 
Belém (Pa), 07 de abril de 2022.
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os autos da Sindicância administrativa disciplinar nº 
5627/2020-cGP/SEaP, objetivando apurar responsabilidade administrati-
va e funcional da servidora S.G.S.N. (M.f.: 5952559), acerca de supos-
ta conduta inadequada durante a entrega de documentos no centro de 
recuperação agrícola “Mariano antunes”. a servidora infringiu, em tese, 
o art. 177, ii, iv e vi, art. 178, Xi e art. 189, caput, da lei Estadual nº 
8.510/94-rJU/SEaP;
coNSidEraNdo que a comissão Processante, após análise criteriosa e im-
parcial dos autos, tendo vista a ausência de responsabilidade subjetiva em 
desfavor da servidora acusada, com fulcro no art. 221, §1° da lei Estadual 
n°5.810/1994-rJU/SEaP, pugnou pela absolvição desta;
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rESolvE:
art. 1º - acatar, o relatório conclusivo e dEtErMiNar a aBSolviÇÃo da 
servidora S.G.S.N. (M.f.: 5952559), com esteio no art. 221, §1°, da lei 
5.810/1994-rJU e o consequentemente arquivamento do presente feito;
art. 2º - Encaminhar o relatório conclusivo e a decisão à diretoria de 
Gestão de Pessoas para registro no assentamento funcional da servidora.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENato NUNES vallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 784551
Portaria Nº 0501/2022-cGP/seaP  
Belém (Pa), 11 de abril de 2022.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência de 
irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos fatos, 
mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, assegurando ao 
acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 199 da lei Esta-
dual nº 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei Estadual n°8.972/2020;
rESolvE:
art. 1º - determinar a instauração de Sindicância administrativa investigativa 
Nº 6888/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar os fatos narrados no ofício in-
terno nº 042/2022-direção/crrPa/SEaP, datado de 02/02/2022, referente à 
conduta funcional do servidor J.a.a.J. (M.f.: 5953900), Policial Penal
art. 2 º - designar aNdrÉ Silva dE olivEira, (M.f. 42811) – Presidente, 
EliZaBEtH MalcHEr vilHENa, (M.f. 5464285) – Membro e EltoN da coS-
ta fErrEira (M.f. 57202521) – Membro, para conduzirem as investigações;
art. 3º - determinar a comissão sindicante que apresente relatório conclu-
sivo ao final da investigação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENato NUNES vallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 784565
Portaria Nº 0478/2022-cGP/seaP 
Belém, 11 de abril de 2022. 
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, asse-
gurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art.110 ao art. 124, 
§1°todos da lei nº 8.972/2020;
rESolvE:
art. 1º - determinar a instauração de Processo administrativo disciplinar 
Nº 6885/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar responsabilidade administra-
tiva e funcional do servidor r.S.r. (M.f.:5835658), gerente, por supostas 
irregularidades durante o período que desempenhava a função de  geren-
te de segurança do Pórtico de americano, como concessão de regalias a 
servidores na unidade prisional, bem como, permitir que servidores não 
habilitados com CNH conduzissem veículos oficiais. O servidor infringiu, em 
tese, os art. 177,  vi c/c art. 178, v e  XXi, art. 189, caput e art.190, i, da 
lei Estadual nº 5.810/1994-rJU;
art. 2º – constituir comissão composta pelos servidores vitor raMoS 
EdUardo, (M.f. 5902749)–Presidente; EliZaBEtH MalcHEr vilHENa, 
(M.f. 5464285)– Membro; JaYMErSoN carloS PErEira MarQUES, (M.f. 
57218644) – Membro, para conduzirem as investigações.
art. 3º – deliberar que os membros da comissão tenham dedicação exclu-
siva, podendo se reportar diretamente aos departamentos desta Secretaria 
e aos demais órgãos da administração Pública para as diligências necessá-
rias à instrução do feito.
art. 4º – determinar à referida comissão que obedeça ao estatuído no ar-
tigo 201, parágrafo único, da lei nº 5.810/1994-rJU, assim como, deverá 
a mesma apresentar Relatório Conclusivo ao final da apuração.
art. 5º - comunicar à diretoria de Gestão de Pessoas para registro no 
assentamento funcional.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENato NUNES vallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 784566
Portaria Nº 0503/2022-cGP/seaP  
Belém (Pa), 11 de abril de 2022.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência de 
irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos fatos, 
mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, assegurando ao 
acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 199 da lei Esta-
dual nº 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei Estadual n°8.972/2020;
rESolvE:
art. 1º - determinar a instauração de Sindicância administrativa investi-
gativa Nº 6890/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar os fatos narrados no 
ofício interno nº 125/2022-SEc/cPM/SEaP-Pa, datado de 31/03/2022, re-
ferente à utilização indevida de 01 (um) roteador, tipo PiX liNr lv-Wro8, 
S/N: 2018340410M, de cor branca, instalado no alojamento dos supervi-
sores, dependência da cadeia Pública de Marabá-cPM;
art. 2 º - designar aNdrÉ Silva dE olivEira, (M.f. 42811) – Presidente, 
EliZaBEtH MalcHEr vilHENa, (M.f. 5464285) – Membro e EltoN da coS-
ta fErrEira (M.f. 57202521) – Membro, para conduzirem as investigações;
art. 3º - determinar a comissão sindicante que apresente relatório conclu-
sivo ao final da investigação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENato NUNES vallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 784568
Portaria Nº 0502/2022-cGP/seaP  
Belém (Pa), 11 de abril de 2022.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência de 
irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos fatos, 
mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, assegurando ao 
acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 199 da lei Esta-
dual nº 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei Estadual n°8.972/2020;
rESolvE:
art. 1º - determinar a instauração de Sindicância administrativa investi-
gativa Nº 6889/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar os fatos narrados no  
ofício interno nº 019/2022-cPc-dEc/SEaP, datado de 17/03/2022, refe-

rente à liberação extemporânea  do egresso ENoQUE GoMES PrEStE doS 
rEiS (iNfoPEN 76594)
art. 2 º - designar aNdrÉ Silva dE olivEira, (M.f. 42811) – Presidente, 
EliZaBEtH MalcHEr vilHENa, (M.f. 5464285) – Membro e EltoN da coS-
ta fErrEira (M.f. 57202521)– Membro, para conduzirem as investigações;
art. 3º - determinar a comissão sindicante que apresente relatório conclu-
sivo ao final da investigação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENato NUNES vallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 784570
Portaria Nº 0490/2022-cGP/seaP 
Belém, 13 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:
- 0356/2022-cGP/SEaP, de 14/03/2022, publicada no doE nº 34.905, de 
24/03/2022, referente à Sindicância administrativa investigativa 
nº: 6846/2022-cGP/SEaP;
- 0403/2022-cGP/SEaP, de 21/03/2022, publicada no doE nº 34.905, de 
24/03/2022, referente à Sindicância administrativa investigativa 
nº: 6870/2022-cGP/SEaP;
- 0404/2022-cGP/SEaP, de 21/03/2022, publicada no doE nº 34.905, de 
24/03/2022, referente à Sindicância administrativa investigativa 
nº: 6871/2022-cGP/SEaP;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENato NUNES vallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 784553

adMissÃo de serVidor
.

coNVÊNio Nº 007/2022
data de assinatura: 31/03/2022.
vigência: a contar de 01/04/2022 a 31/03/2023.
Justificativa: O presente convênio tem por finalidade a absorção de mão 
de obra carcerária de 300 (trezentas) pessoas privadas de liberdade, em 
cumprimento de regime fechado e semiaberto, custodiadas no Sistema 
Penitenciário do Estado do Pará, para atividades laborativas pertinentes 
à execução de obra de construção civil e serviços, em atendimento aos 
contratos 040/2022, 041/2022 e 042/2022, de acordo com os termos des-
critos no Plano de trabalho.
valor: r$ 4.843.152,00 (quatro milhões oitocentos e quarenta e três mil 
cento e cinquenta e dois reais)
Partes:
Beneficiário ente Público: Secretaria de Estado de Administração Peniten-
ciária – SEaP.
concedente: aSa construções ltda.
Nome do ordenador: Jarbas vasconcelos do carmo.

Protocolo: 784479

LiceNÇa MaterNidade
.

Portaria Nº 996/2022 - dGP/seaP  
BeLÉM/Pa, 12 de aBriL de 2022.
Nome: JHUli daYaNE corrEa da Silva, Matrícula nº 5952568/1; cargo: 
téc. em Gestão Penitenciária - odontologia.
assunto: licença Maternidade
Período: 31/03/2022 a 26/09/2022 (180) dias.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas.

Protocolo: 784870

errata
.

errata da Portaria N° 699/2022 – dGP/seaP/Pa dE 15/03/2022 
dE dESiGNaÇÃo dE fUNÇÃo Gratificada, PUBlicada No doE N° 
34.894 dE 16/03/2022.
onde se lê: designar o servidor, roSENil aMaral doS SaNtoS, matrí-
cula funcional n° 54181859/1.
Leia-se: designar o servidor, PEdro caldaS raMoS, matrícula funcional 
n° 5957824/1.

Protocolo: 784536
errata da Publicação da Portaria Nº 115/2022 – GaB/seaP no 
doE nº. 34.929 de 11/04/2022 sob o nº de Protocolo 783246
onde se lê: contrato administrativo nº 018/2022.
Leia-se: contrato administrativo nº 049/2022.

Protocolo: 784765

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo ao coNtrato 007/2016
termo aditivo: 7
data da assinatura: 12/04/2022
Exercício: 2022
Classificação do Objeto: Outros
Motivo: valor e vigência
Justificativa:
o prazo de vigência será prorrogado pelo período de 12 meses, iniciando 
sua vigência em 13/04/2022 e encerrando em 12/04/2023. o valor mensal 
do contrato é de r$ 41.260,00, fixado conforme Laudo Técnico de Avalia-
ção imobiliária, produzido pela SEdoP.
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considerando que o valor inicial do contrato era de r$ 46.300,00, o pre-
sente sofrerá uma redução de 11% de seu valor original.
dotação orçamentária: Programa de trabalho: 97.101 03.122.1297.8338, 
natureza de despesa: 339036. fonte: 0101. Pi: 4120008338c.
contrato: 007/2016
contratado: fraNciSco dE aSSiS aGUiar diaS
cPf: 047.645.792-00
Endereço: travessa Presidente Pernambuco, nº 168, bairro Batista cam-
pos, cEP: 66.015-200 – Belém/Pa
ordenador: SaMUElSoN Yoiti iGaKi - Secretário de Estado de adminis-
tração Penitenciária

Protocolo: 784769

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 017/2022 – seaP – Pa
UaSG 925852
Processo nº 2021/1154736
a Secretaria de Estado de administração Penitenciária do Pará, através da 
comissão de licitação, comunica que realizará licitação na modalidade Pregão 
eletrônico pelo procedimento registro de preços nº 017/2022- SEaP/Pa, que 
tem como objeto o registro de preços para eventual contratação de empresa 
especializada em locação de dispositivos de monitoramento eletrônico de pes-
soas com prestação de serviços, de acordo com as condições e especificações 
técnicas contidas no termo de referência (anexo i do edital).
data de abertura: 28/04/2022
Horário: 10h:00 min (Horário de Brasília)
local: www.comprasnet.gov.br
obs: o edital encontra-se acessível nos sites: www.comprasnet.gov.br e 
www.compraspara.pa.gov.br
responsável pelo certame: Gabriela S.a.Barros.
SaMUElSoN Yoiti iGaKi
Secretário de Estado de administração Penitenciária – SEaP/Pa

Protocolo: 784867

oUtras MatÉrias
.

Portaria N°994/2022-dGP/seaP/Pa
Belém-Pa, 12 de abril de 2022.
o dirEtor dE GEStÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições legais,
rESolvE:
art. 1º - dESiGNar o servidor JoNaS PESSoa NEto, matrícula funcional 
n° 5414407/1, para exercer a Função Gratificada de Supervisor de Equipe 
Penitenciária - GSEP, com lotação no centro de recuperação de conde-
nados de icoaraci - crci, no período de 03/03/2022 a 01/04/2022, em 
substituição ao titular PatricK corrEa NaSciMENto, matrícula funcional 
n° 5954260/1, que esteve em gozo de férias regulamentares.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 784538
Portaria N°995/2022-dGP/seaP/Pa
Belém-Pa, 12 de abril de 2022.
o dirEtor dE GEStÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições legais,
rESolvE:
art. 1º - EXclUir da Portaria N° 3025/2021- dGP/SEaP/Pa de 
09/11/2021, publicada no doE n° 34.761 de 10/11/2021, GiBSoN doS 
aNJoS airES, matrícula funcional n° 5954047/1, da Função Gratificada 
de Supervisor de Equipe Penitenciária - GSEP, da lotação no centro de 
recuperação Penitenciário do Pará iv – crPP iv, em virtude de solicitação, 
a contar de 01 de abril de 2022.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 784539

secretaria de estado
de cULtUra

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 177 de 07 de aBriL de 2022
o SEcrEtário dE EStado dE cUltUra, no uso de suas atribuições 
legais que lhe são conferidas pelo Parágrafo Único, do artigo 138, da 
constituição do Estado do Pará, c/c o artigo 34, do decreto n° 1.434, de 
13 de dezembro de 2004, e,
coNSidEraNdo:
o Processo nº 2022/403452, de 04.04.2022.
rESolvE:
i – dESiGNar, para compor a comissão de operacionalização dos proce-
dimentos de compras/contratações de serviços de pequeno valor por meio 
de cotação eletrônica, os servidores públicos abaixo relacionados:
- lUiZ Maria dE JESUS SoarES JÚNior, Secretário adjunto, matrícula nº 
5002087-10 - Homologador;
- adMa dE caMPoS JordY dE alMEida, Gerente de Material e Patrimônio, 
matrícula nº 32654-1 - coordenador;
- aNdErSoN lUiZ lEMoS GoNÇalvES, Motorista, matrícula nº 57190768-
1 – coordenador;
- EdNo alEX Mafra riBEiro, assistente administrativo, matrícula nº 
5964068-1 - coordenador;

- fErNaNdo vilHENa JÚNior, Gerente de Serviços Gerais, matrícula nº 
5933317-3 - coordenador;
- fraNciSco JoSÉ foNtENElE dE caStro JÚNior, técnico em Gestão 
Pública – Economista, matrícula nº 57190477-1 - coordenador;
- lUciaNo diaS PErEira, assistente administrativo, matrícula nº 
57196320-1 - coordenador;
- rEGiNa coEli aroUcK SalES, técnico em Gestão Pública – administra-
dor, matrícula nº 57190444-1 – coordenador.
ii – revogar a Portaria Nº 123/20, de 16.03.2020, publicada no diário 
Oficial do Estado nº 34.146, de 18.03.2020, e suas alterações posteriores.
iii – Esta Portaria entra em vigor a contar de 08.04.2022.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de cultura, em 07 de abril de 2022.
BrUNo cHaGaS da Silva rodriGUES fErrEira
Secretário de Estado de cultura/SEcUlt

Protocolo: 784706

coNtrato
.

coNtrato N° 016/2022
ProcESSo adMiNiStrativo N° 2022/290814
oBJEto: o objeto do presente contrato é compra de material de expediente 
(carimbos) para atender aos espaços da Secretaria de Estado e de cultura.
valor GloBal: 4.050,00 (Quatro mil e cinquenta reais)
data da aSSiNatUra: 12/04/2022.
virGÊNcia do coNtrato: 12/04/2022 a 11/04/2023.
oriGEM: ata dE rEGiStro dE PrEÇoS N° 001/2022/SEcUlt, e PrEGÃo 
ElEtrÔNico NÚMEro 011/2021-SEPlad/dGl/SrP
orÇaMENto: Projeto atividade: 8338 fonte de recurso: 0101006356 (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, 
matrícula n°: 57192064/1
coNtratado: rcN coMErcio E SErvicoS ltda, cNPJ n°: 
02.055.122/0001-00
ENdErEÇo: tr PriMEiro dE Marco, 239, loJa 06, caMPiNa, cEP: 
66.015-051, BElÉM-Pa.
ordENador: BrUNo cHaGaS da Silva rodriGUES fErrEira.

Protocolo: 784406

diÁria
.

Portaria Nº 185/22, de 12.04.2022
fundamento legal: art. 145, da lei nº 5.810, de 24.01.1994
Servidor: vivianne Miranda Maciel da Silva
cargo: chefe de Gabinete
Matrícula: 5945713-1
Quantidade de diárias: 1 e 1/2 (uma e meia)
origem: BElÉM/Pa
destino: SaNtarÉM/Pa
Período: 20 a 21.04.2022
Objetivo: a fim de participar de Agenda de Governo, no referido município.
ordenador: luiz maria Jesus Soares Junior/Secretário adjunto da Secreta-
ria de Estado de cultura.

Protocolo: 784865
Portaria Nº 186/22, de 12.04.2022
fundamento legal: art. 145, da lei nº 5.810, de 24.01.1994
Servidor: iego alexssander rocha alexandre
cargo: assessor
Matrícula: 5945722/2
Quantidade de diárias: 01 e 1/2 (uma e meia)
origem: Belém/Pa
destino: Santarém/Pa
Período: 20 a 21/04/2022
Objetivo: a fim de participar de Agenda de Governo, no referido município.
ordenadora: luiz Maria de Jesus Soares Junior /Secretária de Estado de 
cultura/SEcUlt

Protocolo: 784855
Portaria Nº 187/22, de 12.04.2022
fundamento legal: art. 145, da lei nº 5.810, de 24.01.1994
Servidor: Bruno chagas da Silva rodrigues ferreira
cargo: Secretário de Estado de cultura
Matrícula: 5945711-1
Quantidade de diárias: 1 e 1/2 (uma e meia)
origem: BElÉM/Pa
destino: SaNtarÉM/Pa
Período: 20 a 21.04.2022
Objetivo: a fim de cumprir agenda de governo, no referido município.
ordenador: luiz maria Jesus Soares Junior/Secretário adjunto da Secreta-
ria de Estado de cultura.

Protocolo: 784838
Portaria Nº 183/22, de 12.04.2022
Processo: 2022/439382
Servidor: arMaNdo SaMPaio SoBral.
Quantidade de diárias: 1 e 1/2 (uma e meia).
origem: Belém/Pa
destino: cacHoEira do arari/Pa
Período: 15 a 16.04.2022
Objetivo: a fim de realizar vistoria técnica e organizar a agenda do Museu 
do Marajó SEcUlt/Pa.
ordenador: lUiZ Maria dE JESUS SoarES JUNior
Secretário adjunto da Secretaria de Estado de cultura / SEcUlt

Protocolo: 784806
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a secretaria de estado de cultura publica a relação provisória de habi-
litação do Edital Preamar de cultura e arte 2022
reLaÇÃo de HaBiLitados

 NoMe N° iNscriÇÃo
1 a N dE SoUSa ProdUcoES ciNEMatoGraficaS pa-213618302
2 aBdENico fariaS da Silva pa-160817805
3 aBEl JUNior Brito XErfaN pa-437823039
4 aBÍlio MartiNS JÚNior pa-203600960
5 aBNoN lidUiNo do carMo M. MarQUES pa-1060492671
6 acácio doS SaNtoS Silva pa-831191446
7 acf NaMata cafE EirEli pa-209365663
8 acY rEMÍGio aYrES pa-1938736202
9 adaMor loBato riBEiro pa-1005551635
10 adÃo alMEida doS SaNtoS pa-1640874055
11 adEiltoN GoMES doS SaNtoS pa-72978756
12 adElaidE olivEira dE liMa PoNtES pa-114810421
13 adEMir fErrEira diaS da Silva pa-1517782381
14 adENilSoN SoUSa daS cHaGaS pa-819040902
15 adErSoN caMPoS dE caMPoS pa-614182338
16 adilENa dE SoUSa rEBElo fEliX pa-1171910161
17 adilSoN alcÂNtara da Silva pa-747955847
18 adilSoN PiMENta do roSário pa-626843072
19 adiMilSoN carNEiro fErrEira pa-1420941298
20 adlElY lUiS dE SoUSa PaNtoJa pa-1434288337
21 adNilSoN dE olivEira NaSciMENto pa-319664972
22 ádria SoUZa doS rEiS pa-221183327
23 adriaN KaUÊ BENtES da Silva - MEi pa-1593300911
24 ádriaN liMa daS NEvES pa-1670743127
25 adriaNa fEitoSa dE liMa pa-315076362
26 adriaNa GoMES da Mata pa-1873183863
27 adriaNa MorEira dE faria MEi pa-1615113399
28 adriaNE PaNdUro GaMa pa-730906566
29 adriaNo alBErto cardoSo PErEira pa-1286986703
30 adriaNo aUGUSto MoNtEiro doS SaNtoS pa-610262689
31 adriaNo da GraÇa dE SoUZa pa-1359660608
32 adriaNo dE olivEira crUZ pa-1398583006
33 adriaNo Mota da Silva pa-1784905875
34 adriaNo PaNtoJa dE MoUra pa-2062809709
35 adriaNo SoUSa do NaSciMENto pa-964158186
36 adriaNo vaZ dE alMEida pa-624996032
37 adriElE dE caSSia da Silva SoEiro pa-217053455
38 adriEllE PriScila da Silva tavarES pa-964273418
39 adriElSoN acácio dE liMa BarBoSa - MEi pa-1297596085
40 adrYaN fErNaNdo MacEdo dE carvalHo pa-761238565
41 adSoN ParaNHoS dE alMEida vEiGa pa-1897962152
42 ádYla WilSiaNdra valENtE dE SoUZa pa-1946137790
43 aGatHa SoUZa da coSta pa-227053476
44 aGoStiNHo doS SaNtoS filHo pa-1087869600
45 aGrEMiaÇÃo carNavalESca caNal 19 pa-1077253155
46 aGUila SoarES da Silva pa-2040451593
47 aiaraPUi WaNdErlEY EUZEBio da Silva pa-446285483
48 aÍla dE NaZarÉ caMPoS MaGalHÃES da coSta pa-1181546568
49 ailtoN dE frEitaS Silva pa-886867386
50 airlES do Socorro tEiXEira da Silva pa-1404150216
51 álaf BrUNo alvES doS rEiS pa-1332716398
52 alaN cHavES riBEiro pa-201699743
53 alaN clEitoN doS SaNtoS BraNco pa-897746767
54 alaN da Silva aNdradE pa-2085868284
55 alaN david BitENcoUrt MartiNS pa-141924465
56 alaN dEMEtrio tavarES pa-431984538
57 alaN MUrilo dE olivEira viaNa pa-1125643660
58 alaN rodriGUES Bordallo pa-995076643
59 alaN roQUE BorGES da coSta pa-11399643
60 alaN viEira SoarES pa-1035918461
61 alaNa ciNtHia da Silva pa-1824297983
62 alaNa clEMENtE liMa  - MEi pa-97618582
63 alaNNa SoUto cardoSo pa-230608968
64 alaNYSE coNcEiÇÃo tavarES pa-1786741179
65 alaX doS SaNtoS GoMES pa-728288917
66 alaYNa dE cáSSia MorEira NavEGaNtES pa-1939338936
67 alBErt aGUiar Baia pa-1232770478
68 alBErto PiNto loUrENÇo pa-170651456
69 alBErY carloS da Silva rodriGUES pa-955833854
70 alBErY dE alBUQUErQUE JÚNior pa-911456795
71 alcEBÍadES aUGUSto Maia doS SaNtoS pa-1770160175
72 alciMara dE olivEira BraGa pa-1101377835
73 alciNdo PicaNÇo Gato JÚNior pa-830910440
74 alda do Socorro GoMES BaBoSa pa-1241579469
75 aldEci favacHo coUtiNHo pa-1032031806
76 aldo lUciaNo corrÊa dE liMa pa-1753126537
77 aldo lUiZ viaNa GatiNHo pa-1043784776
78 alESSaNdra doS SaNtoS pa-1754509895
79 alESSaNdra SoarES pa-188655579
80 alESSaNdro NaSSri do NaSciMENto MaUES fUrtado pa-1982458684
81 alESSaNdro ricardo PiNto caMPoS pa-1858771009
82 alESSoN da Silva BarroS pa-1295100021
83 alEX da coSta riBEiro pa-1920703108
84 alEX dE SoUZa viEira pa-1591409181
85 alEX MoNtEiro caldaS pa-1638848760
86 alEX rEiS alMEida pa-524585714

87 alEXaNdEr cariMarcoNY MartiNS dE alMEidaZ pa-825949044
88 alEXaNdrE aSSiS aGUiar Silva pa-789379398
89 alEXaNdrE da Silva rodriGUES pa-2133769634
90 alEXaNdrE dUrÃES SoarES pa-1083549307
91 alEXaNdrE NaZarENo MiraNda coSta pa-1964426572
92 alfrEdo liSBoa PadilHa NEto pa-1969679282
93 alfrEdo PErEira dE MoraES pa-1071447210
94 alicE caritaS alMEida aMaraNtE - MEi pa-1073056993
95 alicE GoPfErt pa-637437125
96 aliNa MartiNS Girard pa-529987868
97 aliNa tErra liMa SoUZa pa-1004379961
98 aliNE BraGa dE MENEZES pa-1211028265
99 aliNE GoMES roSSi MoraES pa-1902046466
100 aliNE HElENa doS SaNtoS riBEiro pa-1714528713
101 aliNE lEticia GUEdES doS SaNtoS pa-1918797419
102 aliNE PaSSoS viEira pa-274834357
103 aliNE QUEiroZ pa-1622327141
104 aliNE talEESa do ESPÍrito SaNto BraNdÃo pa-1161144162
105 aliSoN caio QUEiroZ Brito pa-1278991892
106 allaN doS SaNtoS viEira pa-1486860630
107 allaN PatricK liMa da Silva pa-897767727
108 allaN rooSEvElt MiraNda coNcEiÇÃo pa-971543494
109 allYStEr allaN liMa faGUNdES pa-1631690962
110 altaHir JUNior SiQUEira da Silva pa-662224822
111 alUfa licUta KiBo QUiliMaNdJaro oXoroNGa ZUMBi GaNGa SoarES pa-60206282
112 álvaro da cUNHa alMEida - MEi pa-1693835206
113 álvaro faBrÍcio doS aNJoS olivEira pa-391022298
114 álvaro JorGE dE SENa aNdradE pa-1453645957
115 alvaro MoraiS da Silva pa -1392824288
116 alZENil diNiZ da Silva pa-842986020
117 aMadEU GaBriEl MartiNS cardoSo pa-1547751892
118 aMaNda BoNa pa-522958831
119 aMaNda carla tavarES da Silva pa-1553068465
120 aMaNda caroliNE fErrEria raBElo pa-1721811213
121 aMaNda criStiNa GoMES Silva pa-220200089
122 aMaNda criStiNa QUEiroZ dE MoraES pa-1520669827
123 aMaNda criStiNE ModESto BarroS pa-1739164148
124 aMaNda daMaScENo alENcar pa-2110515759
125 aMaNda Gil cardoSo dE liMa pa-1881141781
126 aMaNda HEllEN MElo fUrtado pa-1407030657
127 aMaNda QUarESMa fEliX pa-1795210979
128 aMaNda WaNESSa fiGUEirEdo fUrtado pa-779334558
129 aMaUrY raMalHo dE SoUZa pa-1068493048
130 aMaZoN ProdUÇÕES pa-215922628
131 aMElia coElHo Garcia pa-375056866
132 aMilcar QUEiroZ carNEiro pa-144032747
133 aMiltoN loPES aSSiS pa-1466401958
134 aMiNtaS dE olivEira MarQUES pa-43228949
135 aMJ ProdUÇÕES E filMES - EirEli pa-739889455
136 aNa alicE cardoSo dE SoUZa pa-749382290
137 aNa carla fraNco pa-818067252
138 aNa caroliNa Silva coSta pa-2003694284
139 aNa caroliNE cardiaS dE carvalHo pa-1297538015
140 aNa caroliNE dE caStro BarBoSa pa-1425526600
141 aNa caroliNE MaciEl liMa pa-967236408
142 aNa clara NaSSar MatoS pa-1316150679
143 aNa clara PiNto Nardi pa-1143777666
144 aNa claricE BraGa dE SENa MatoS pa-287810702
145 aNa claUdia NEvES dE SoUZa frEirE pa-1024043667
146 aNa clEidE Silva dE olivEira pa-1150132693
147 aNa clÍcia lUcENa dE olivEira pa-1797315958
148 aNa EliSa alHo loPES pa-1495830138
149 aNa KariNa avEliNo MiraNda pa-576888134
150 aNa KaroliNa PicaNÇo da Silva pa-359988385
151 aNa lUcia do roSário fErrEira pa-688305505
152 aNa Maria Brito riBEiro pa-1573832808
153 aNa Maria caldaS MarQUESroS pa-112652533
154 aNa Maria dE SoUZa MatoS pa-866363124
155 aNa MÔNica torrES dE olivEira - MEi pa-1909295517
156 aNa olivia alvES MaGNo pa-991403626
157 aNa PaUla BEcKEr PEtri pa-412977609
158 aNa PaUla MElo liMa pa-1796839439
159 aNa PaUla PENicHE pa-599638176
160 aNa PaUla Silva SoEiro pa-1889529463
161 aNa PriScila aNdradE dE liMa pa-283554213
162 aNa raQUEl alvES dE SoUSa pa-1600561362
163 aNa raQUEl do carMo BorGES pa-403033240
164 aNa rEGiNa doS SaNtoS MENdoNÇa pa-82216306
165 aNa victÓria SaNtoS da coSta pa-1098303429
166 aNaMElia BarBoSa riBEiro pa-326999634
167 aNaNda GoNÇalvES Gallo pa-626696694
168 aNaStácia MarSHEllY da Silva fErrEira pa-1611853440
169 aNdENilda da Silva SaNtaNa pa-1293201534
170 aNdErlENE Maria liMa fiGUEirEdo pa-164620422
171 aNdErSoN alvES da Silva pa-984660070
172 aNdErSoN claYtoN PaNtoJa BatiSta pa-1769660368
173 aNdErSoN coSta doS SaNtoS pa-388276475
174 aNdErSoN dE SoUSa fErrEira pa-396483548
175 aNdErSoN diaS doS SaNtoS pa-1374475611
176 aNdErSoN fattori lEal pa-266524905
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177 aNdErSoN JoSÉ favacHo doS SaNtoS pa-1441778644
178 aNdErSoN lUÍS SaNtoS dE SoUSa pa-887799243
179 aNdErSoN MartiNS da Silva pa-816040149
180 aNdErSoN tHiaGo rodriGUES PErEira pa-1209840044
181 aNdErSoN vitor SaNtoS pa-2101143468
182 aNdrE da coSta aPollaro pa-1047249489
183 aNdrE fEliPE da coNcEiÇÃo BarBoSa pa-2055113376
184 aNdrÉ fEliPE PErEira dE SoUZa pa-1861605602
185 aNdrÉ flaviaNo raMoS dE SoUZa pa-1023775644
186 aNdrE frEitaS doS SaNtoS pa-1749219739
187 aNdrÉ lUiS MartiNS do coUto pa-1224212106
188 aNdrÉ MartiNS da Silva pa-707109709
189 aNdrÉ SaNtoS MoNtEiro pa-1853129495
190 aNdrÉ Silva dE alcÂNtara pa-1736554775
191 aNdrE WESllEN dE aviZ frEitaS pa-1437387088
192 aNdrÉa BENtES florES pa-2007405961
193 aNdrÉa da Silva SaNtoS pa-1844823590
194 aNdrÉa rEGiNa dE MoraES torrES pa-922848425
195 aNdrEi dE SoUZa SiMÕES - MEi pa-663223721
196 aNdrEia criSPiM dE QUEiroZ pa-1371251128
197 aNdrEliNa doS SaNtoS riSUENHo - MEi pa-1891288516
198 aNdrEMiliSoN corrÊa doS SaNtoS pa-1356656124
199 aNdrEY rEGY PErEira dE MoraES pa-1608381277
200 aNdrEZa BarroSo da Silva pa-1574304176
201 aNdrEZa do Socorro liMa dE SoUZa pa-1836956197
202 aNdrEZa raiol XErfaN pa-80721553
203 aNdrEZZa criStiNa olivEira Mota - MEi pa-712960319
204 aNdriEl fErrEira PaNtoJa pa-2035729925
205 aNdro fEliPE PiNHEiro PErEira pa-774036539
206 ÂNGEla Maria dE JESUS coSta pa-547410655
207 aNGEla Maria GoMES aNGEla MoraiS pa-359579598
208 aNGElica GoNÇalvES pa-803067243
209 aNGÉlica SilvaNa doS SaNtoS MUllEr pa-539080379
210 aNGElo JoSÉ dE caStro foNSÊca pa-781833392
211 aNGElo lUiZ BarBoSa iMBiriBa pa-794015421
212 aNGra MariNa MElo dE aNdradE pa-1103148136
213 aNicÉE do carMo E Silva pa-805545456
214 aNNa aNdrESSa EvaNGEliSta NoGUEira pa-2133565489
215 aNNa caroliNa alMEida BatiSta pa-1690755144
216 aNNa clara SoUZa aNdradE pa-379844957
217 aNNa Karla dE SoUSa liMa pa-385457262
218 aNtÔNia criStiNa SoUZa da crUZ pa-782811614
219 aNtoNia EliEtE dE SoUSa lEMoS pa-1921558098
220 aNtoNia GilvaNa viaNa SaMPaio pa-1050518359
221 aNtÔNia GlEicY GoNÇalvES da coSta pa-1528342726
222 aNtoNia JoSiNEidE coSta da Silva pa-1491069657
223 aNtoNia lENilMa MENESES dE aNdradE pa-618789441
224 aNtoNia railHEidE olivEira PiNHEiro pa-1420096289
225 aNtoNiEta alvES dE SoUSa pa-726986940
226 aNtÔNio aBENatar cardoSo GoNÇalvES pa-37020939
227 aNtoNio alEX Prado loBato pa-378052073
228 aNtoNio aNdErSoN raMoS da Silva pa-1057132220
229 aNtoNio aQUilES Silva doS SaNtoS pa-1514640033
230 aNtoNio cHarlES torrES da Silva pa-53133571
231 aNtoNio cicEro PEiXoto fErrEira pa-467774656
232 aNtoNio claUdioS coSta alfoNSo pa-1939274303
233 aNtÔNio clEltoN da coNcEiÇÃo pa-431265286
234 aNtoNio coUto dE olivEira NEto pa-1379504333
235 aNtoNio doS SaNtoS olivEira JÚNior pa-1202778548
236 aNtoNio EdUardo GoMES MoNtEiro pa-927329358
237 aNtÔNio EUdES fraGa dE QUEirÓZ pa-1734714474
238 aNtoNio fErNaNdo GraNGENSE raSSY pa-1175120978
239 aNtoNio fErNaNdo SoarES PErEira pa-1202165931
240 aNtoNio iGo PalHEta SoEiro pa-14455138
241 aNtoNio iSMaEl dE alMEida rEiS pa-366340342
242 aNtoNio JoSiaN fErrEira dE alMEida pa-1988227907
243 aNtÔNio laErtE PErEira SoarES pa-1142088584
244 aNtÔNio lUcaS da Silva SaNtoS pa-1784079815
245 aNtoNio MaGNo GoMES do livraMENto pa-1273796845
246 aNtoNio Marco crUZ do roSario caNtao pa-1177330139
247 aNtÔNio Maria dE SoUSa pa-126145530
248 aNtoNio PEdro calado viEira pa-256111202
249 aNtoNio PEdro MartiNS viaNNa NEto pa-2132531907
250 aNtoNio rodriGo dE SoUSa MacHado pa-764788595
251 aNtÔNio SÉrGio rodriGUES doS SaNtoS pa-1344113613
252 aNtoNio SidNEY dE olivEira fiGUErEdo pa-190815489
253 aPoENa riBEiro afoNSo pa-1865056445
254 araHU ProdUcoES dE ciNEMa E tElEviSao ltda pa-1043305840
255 ariadila Maiara crUZ SaNtoS pa-121746043
256 ariádiNi dE MElo MENdES pa-360638678
257 ariadNE aSSUNÇÃo XaviEr pa-1995832258
258 ariadNE EliZaBEtE BatiSta dE liMa pa-485735688
259 ariaNE do Socorro coSta caldaS pa-493924356
260 ariEl BaHia da Silva pa-514389524
261 arilSoN cordEiro do carMo pa-644992402
262 arilZa crUZ SaNtoS pa-559783924
263 arKadEr lorraN rodriGUES MoNtEiro pa-1288163215
264 arlEilSoN cUNHa da coNcEiÇÃo pa-525790218
265 arlEY faBricio dE SoUSa fEitoSa pa-120514204
266 arliNdo fiGUEirEdo do roSário JÚNior pa-724755191

267 arloN olivEira dE olivEira pa-1892282406
268 arMaNdo araÚJo dE MENdoNÇa pa-1297739619
269 arMiNda SiMoNE da coSta alMEida pa-334332813
270 arNaldo fariaS rodriGUES pa-36486783
271 arNaldo PiNto MacEdo pa-32884546
272 arodiNEi Gaia dE SoUSa pa-187143195
273 artEMio SoarES dE olivEira pa-1910016972
274 artHUr do NaSciMENto loPES pa-1670563275
275 artHUr EriK MoNtEiro coSta dE Brito pa-1956500953
276 artHUr victor SoUSa dE MoUra pa-1707195909
277 artUr dÓria Mota pa-1151793644
278 aSSiS tadEU Silva fiGUEirEdo pa-905091966
279 aSSociaÇÃo artÍStico cUltUral olHo d’áGUa pa-1846056722
280 aSSociaÇÃo BalÉ folclÓrico da aMaZÔNia - BraSil pa-1594743781

281 aSSociacao BENEficENtE rEcrEativa E cUltUral UNidoS da Sao 
roQUE pa-1153349597

282 aSSociaÇÃo carNavalESca a GraNdE faMilia pa-953975762

283 aSSociaÇÃo cUltUral E ESPortiva dE NEGroS E afrodEScENdENtES 
da aMaZÔNia - acENa pa-470992802

284 aSSociacao cUltUral PalHacoS trovadorES pa-357556725
285 aSSociaÇÃo cUltUral PEQUENa daMa pa-1955702758
286 aSSociacao cUltUral UNidoS dE BraSilia - acUB pa-1226490469

287 aSSociaÇÃo dE USUárioS daS rESErvaS EXtrativiStaS da rESErva 
EXtrativiSta MÃE GraNdE dE cUrUÇá pa-1859577511

288 aSSociaÇÃo doS filHoS E aMiGoS do ilE iYa oMi aSE ofa KarE 
afaia pa-2108030674

289 aSSociaÇÃo EdUcativa rUral E artESaNal da vila dE JoaNE pa-676305408
290 aSSociacao filHoS da tErra pa-1695713601
291 aSSociaÇÃo folclÓrica cUltUral cariMBÓ do Pará pa-1340197418
292 aSSociacao folclorica E cUltUral coliBri dE oUtEiro pa-1706673004
293 aSSociacao rEcrEativa BENEficENtE cUltUral GavioES da vila pa-1101439639
294 aSSUcENa tHaÍS da coNcEiÇÃo PErEira pa-260023520
295 atHoS PiNHEiro coSta JorGE pa-1673119825
296 atoMti iaPENPraNrE Brito pa-879491796
297 aUGUSto cESar MiraNda NUNES -GUto NUNES pa-1213440452
298 aUrilENE PErEira fErrEira pa-1876093811
299 aUriMar doS SaNtoS loPES pa-2086849636
300 B MarQUES SaGica pa-2027355040
301 BarBara alvES SEPUlvrEda pa-19304539
302 BarBara BatiSta alvES -MEi pa-1715267302
303 BarBara BrENda SaNtoS pa-1262278352

304 BárBara KarolYNNE YZaBEllE StEPHaNNY HafYElla MENdoNÇa 
SoarES pa-1419633860

305 BárBara MartiNS voN PaUMGarttEN pa-1598878715
306 BarBara MUllEr daS NEvES pa-1303373898
307 BEatriZ BEZErra MorBacH pa-824367249
308 BEatriZ carNEiro da coNcEiÇÃo pa-968674227
309 BEatriZ dE MiraNda pa-72066580
310 BEatriZ PErEira SaNtoS pa-58515773
311 BEatriZ rEGiS GUiMaraES tEllES pa-2090790668
312 BElla PiNto dE SoUZa pa-1297014704
313 BENEdita fraNciElE alHo PENa pa-2025427937
314 BENEdito Haroldo dE Brito PErEira pa-1223090997
315 BENEdito rEiS doS SaNtoS coSta pa-859810989
316 BENoNES otavio dE SoUSa pa-959115072
317 BENto GUStavo dE SoUSa PiMENtEl pa-1639761121
318 BErNardo oNÇa PrEStES pa-1224117233
319 BEZaliEl liMa dE lUcENa pa-498006514
320 BiaNca alvES coSta pa-104578537
321 BiaNca da Silva BaliEiro pa-680519557
322 BiaNca da Silva caStro pa-734256128
323 BiaNca dE araÚJo NEvES pa-824106434
324 BiaNca SEriQUE alMEida pa-2055797167
325 BiaNca SoUSa GrEGÓrio pa-227522584
326 BraYaN ricHEl torrES calÇado pa-618113469
327 BraZ filHo aNGElo da Silva pa-357413096
328 BrENa da GaMa frEitaS pa-692108064
329 BrENda alicE da SilvEira GoMES pa-1546883238
330 BrENda caroliNa cardoSo da PaiXÃo pa-658146910
331 BrENda JUcYMara SoUZa dE MoraES fErrEira MEi pa-1218156495
332 BrENda PaES tEiXEira pa-185961988
333 BrENda YaSMiM doS SaNtoS tavarES pa-570933720
334 BrENdo SaNtoS SaMPaio pa-519289469
335 BriSSa Maria raMoS dE olivEira pa-1722716265
336 BrUNa alHo MariNHo pa-214279186
337 BrUNa aNGÉlica PErEira GUEdES - MEi pa-1985917324
338 BrUNa caroliNa dE alfaia riBEiro pa-1511434592
339 BrUNa dalila doS SaNtoS cavalcaNtE pa-1462953673
340 BrUNa Maria fErrEira dE SoUSa pa-1438369735
341 BrUNa Maria liMa MartiNS pa-224911923
342 BrUNa Marta avElar fErrEira pa-984343327
343 BrUNa SUElEN Silva BarroS pa-1725734701
344 BrUNo aMir Silva vaScoNcEloS pa-1410519726
345 BrUNo daNiEl daS NEvES BENitEZ pa-391556204
346 BrUNo diEGo fErNaNdES PErEira Pa-55311188
347 BrUNo do NaSciMENto PENa pa-1117970119
348 BrUNo ErlaN olivEira vaScoNcEloS pa-1569695620
349 BrUNo fariaS PEdroSo pa-346072540
350 BrUNo fErrEira dE MEdEiroS pa-2079781946

351 BrUNo GUilHErME doS SaNtoS Borda pa-1621287936
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352 BrUNo MaUÉS dE lEMoS Britto pa-736531010
353 BrUNo NErY doS SaNtoS pa-1560465527
354 BrUNo PErEira do NaSciMENto pa-1924761571
355 BrUNo rodriGUES da GraÇa pa-663211373
356 caio alEXaNdrE fErrEira dE SoUSa pa-1894173066
357 caio HENriQUE aGUiar dE JESUS pa-809169452
358 caio viNiciUS aNdradE SaNtoS pa-608690789
359 caMila BaStoS MacHado pa-342818655
360 caMila clEMENtE dE SoUZa BorGES - MEi pa-637657288
361 caMila dE fátiMa SiMÃo dE MoUra alcÂNtara pa-1030994602
362 caMila do NaSciMENto fialHo pa-2136387495
363 caMila fErNaNdES PErEira pa-1015254227
364 caMila lacErda BarBoSa pa-836425534
365 caMila SoUSa JacKSoN dE BarroS pa-2055849173
366 caMila YUri Brito HoNda - MEi pa-167552095
367 caMilla cElEStE MENdES vElaSQUES pa-1775995043
368 caMillo HENriQUE NaSciMENto dE MatoS pa-832624014
369 carla caroliNE da Silva coSta pa-238480136
370 carla dE SoUZa MacEdo fErrEira pa-2073662369
371 carla dENiSE BESSa dE Brito pa-212597117
372 carla NaiaNa cardoSo caStro pa-2057235897
373 carla SUElEM caStro BaÍa pa-2125441249
374 carla SUEli caBral da Silva pa-1362359079
375 carla SUEllEN caStro BaÍa pa-512090237
376 carloS alBErto alMEida SaNtoS pa-1112008517
377 carloS alBErto da Silva lEÃo pa-1672082122
378 carloS alBErto dE MElo Brito JUNior pa-1172305990
379 carloS alBErto MaciEl GoMES pa-709153535
380 carloS aNdrÉ cardoSo doS SaNtoS pa-1651022424
381 carloS aNdrE NoGUEira riBEiro pa-911185450
382 carloS aNdrEY caScaES dE SoUZa pa-720099038
383 carloS clEiSoN PirES pa-539132349
384 carloS da coSta alvES pa-111527093
385 carloS dE MatoS BaNdEira - MEi pa-2128072226
386 carloS dE MatoS BaNdEira JUNior pa-407158317
387 carloS do Socorro caBral foNSEca pa-213184380
388 carloS EdUardo coSta XaviEr pa-383969588
389 carloS EdUardo dE Brito pa-556709866
390 carloS EdUardo doS aNJoS PiNto pa-1043565773
391 carloS EdUardo MorEira vEra crUZ pa-1423024795
392 carloS GaBriEl MorEira dE SoUSa pa-976020299
393 carloS HENriQUE coSta MoNtEiroda pa-112317132
394 carloS HENriQUE Garcia dE SoUZa pa-375234233
395 carloS HENriQUE olivEira tavarES pa-948740464
396 carloS HENriQUE rEiS doS aNJoS pa-1223220545
397 carloS JoSÉ GUtiErrEZ MENdES pa-1386270542
398 carloS JUNio caStro corrEa pa-1775235835
399 carloS valÉrio aGUiar GoMES pa-1032764578
400 carMEM lÚcia dE SaNtoS MariNHo pa-1856765194
401 carMEM PENicHE pa-2093607772
402 caroliNE GoMES dE MiraNda pa-1937286978
403 caroliNE Sfair doS SaNtoS pa-1719641986
404 caSSiaNE BEatriZ Brito daNtaS pa-1229187659
405 cáSSio alEXaNdrE SoUZa doS SaNtoS pa-843749875
406 catariNa Maria rodriGUES MaUES alvES pa-259586165
407 catariNo da Silva olivEira pa-1782366907
408 caUÊ artUr dE MoraiS viaNa pa-1653138873
409 cavallEro ProdUÇÕES E EvENtoS pa-1660222335
410 cEcilia NaSciMENto fErrEira MEi pa-1043655191
411 cElSo WaldEM da Silva SaNtoS filHo pa-160216854
412 cENtro coMUNitário doS MoradorES do coNJUNto XiNGÚ i pa-249232057
413 cEZaMar dE olivEira SErra JUNior pa-1852691829
414 cEZar aUGUSto MacHado fErrEira dE SoUZa pa-6616121
415 cEZar EScÓcio dE faria JUNior pa-2081720074
416 cHarlEilSoN dE JESUS SaNtoS pa-331392392
417 cHarlES cHriStiE fErrEira riBEiro pa-2020527943
418 cHarlES david tElES do NaSciMENto pa-725660543
419 cHarlES rocHa fariaS pa-1048835244
420 cHarllY roBErto corrEa lEBrEGo pa-541254331
421 cHriStiaN araÚJo da coSta pa-1101976897
422 cHriStiENE PErEira fraNco QUarESMa pa-2052501038
423 cHriStiENE PErEira fraNco QUarESMa - MEi pa-39109708
424 cÍcEro dE olivEira PEdroSa NEto pa-2113317648
425 cicEro dioNiSo doS SaNtoS pa-980351837
426 cidErvaldo alvES dE olivEira pa-315680834
427 cilENE diaS dE liMa pa-1443359568
428 cilENE Maria da Silva Barata pa-35245731
429 cirENE dE SoUZa PErEira pa-1357437130
430 ciro doS SaNtoS croElHaS pa-2124859072
431 clara aliNE doS SaNtoS PaNZEra pa-1911082644
432 clara MarQUES alMEida pa-487232092
433 clara MorBacH GaBY pa-1375337191
434 clara PErEira aMoriM - MEi pa-1409015202
435 clara PiNto Nardi pa-414304984
436 cláUdia caroliNa MoUra MENdES pa-1864474776
437 cláUdia Maria SaNtoS PENicHE pa-1194780836
438 claUdiMar SiQUEira caMPoS pa-211942121
439 claUdiNEia coSta doS SaNtoS pa-1384046161
440 claUdio fErrEira dE SoUSa pa-345093777
441 claUdio Marcio SaNtaNa da coSta pa-1676192625

442 clEBEr aUGUSto coSta dE MElo - MEi pa-1194626884
443 clEBEr JorGE BarBoSa do NaSciMENto pa-516594325
444 clEBEr Silva dE olivEira pa-913760537
445 clEidE NaSciMENto da cUNHa pa-318831088
446 clEidSoN SEaBra dE alMEida pa-20573522
447 clEito Márcio SaNtoS  PaNtoJa pa-892044445
448 clEitoN aMaNcio fEliX pa-979863496
449 clENi Maria GUiMarÃES do livraMENto pa-246938378
450 clÉSio MaNoEl da coSta WaNGaN pa-1140298500
451 clEUto da Silva BarBoSa pa-700641554
452 clEvErtoN MoraES MartiN S pa-297323730
453 clEYSoN rodriGUES ataidE pa-845645236
454 clEYSoN rodriGUES ataÍdE pa-1029874511
455 clEYtoN PENa cardoSo pa-43296552
456 clovES PErEira da Silva JUNior pa-1830675738
457 colEtivo cUltUral daNcE E rEcriE o MUNdo pa-182235459
458 colEtivo cUltUral vEla NavEGa pa-716234158
459 coMPaNHia aMaZÔNica dE filMES S/S ltda pa-68146456
460 criStiaNo dE SoUZa aGUiar pa-441488871
461 criStiaNo Paiva MErcÊS pa-952687887
462 criStivaN da Silva alvES pa-1226678461
463 cYNtia SUElEN da coSta daMaScENo pa-977446539
464 d.a BotElHo & BotElHo ltda pa-1822882889
465 da triBU pa-1911289455
466 daca SolUÇÕES EM tEcNoloGia pa-2060504861
467 daÉlEM Maria rodriGUES PiNHEiro pa-1639102484 
468 daiaNa lÚcia crUZ viEGaS pa-1815199396
469 dairilaNi PaiXÃo dE SoUZa pa-479106320
470 daliaNE Paiva dE SoUSa pa-1008705294
471 dalila rESENdE ParrEira pa-466344933
472 daltoN criStiaN olivEira dE arrUda pa-1438438961
473 daltoN fEliPE caMPoS doS SaNtoS pa-63753006
474 daltoN GaSPariNo SaNtoS Silva pa-1374657200
475 dalva dE JESUS viEira pa-326758307
476 daMaScENo GrEGÓrio doS SaNtoS pa-697225710
477 daMillES riBEiro SardiNHa pa-1824438506
478 daNiEl aNdrE fErrEira doS SaNtoS pa-1499916559
479 daNiEl carvalHo coSta - MEi pa-1349954504
480 daNiEl coSta PiNHEiro pa-1424807871
481 daNiEl da rocHa lEitE pa-2095684343
482 daNiEl da rocHa lEitE JUNior pa-886110004
483 daNiEl fErrEira dE olivEiraiSa pa-1390993731
484 daNiEl JacoB BaroN coHEN pa-330476665
485 daNiEl lEÃo PErEira pa-1345444451
486 daNiEl PiMENta fraNKliN loUrEiro pa-1114932272
487 daNiEl PiNto MEirElES pa-174497082
488 daNiEl rodriGUES liMa pa-1292745039
489 daNiEla aNtUNES da Silva pa-998022932
490 daNiElE doS SaNtoS MiraNda pa-1587136387
491 daNiElla raMoS GatiNHo pa-788367361
492 daNiEllE alMEida da Silva dE SoUSa pa-550147442
493 daNiEllE dE SoUZa cHavES pa-1028105490
494 daNiEllE dE SoUZa PErEira pa-1196750265
495 daNiEllE do Socorro filGUEiraS da Silva pa-621652530
496 daNiElY MEirElES do roSário pa-1663141411
497 daNillo PiEtro aZEvEdo cravEiro pa-1071101515
498 daNilo carvalHo riBEiro pa-1511555309
499 daNilo da Silva MoUra pa-1339028424
500 daNilo lEitÃo da Silva pa-294043530
501 daNilo roSa doS rEMEdioS pa-1577508965
502 daNilSoN tavarES fEliX pa-1212668358
503 daNNiEl liMa araUJo pa-117356991
504 daNNoEllY cHiStiNNY Silva cardoSo pa-1890301629
505 darciEllY da Silva cardoSo pa-1382386397
506 dario rafaEl GÓMEZ pa-462461537
507 darlaN BorGES BarBoSa pa-1053293776
508 darlaN Silva PiNHEiro pa-856132897
509 darlEY darlEN SoUZa da Silva pa-2059462622
510 darliSSoN dUartE NoGUEira pa-1743423199
511 davi aMoriM BatiSta da Silva pa-1842537899
512 davi BraZ dE SoUZa traSPadiNi pa-993168239
513 david PacHEco MaGNo filHo pa-63100519
514 davidSoN da coSta rEiS pa-550670974
515 daYaNa MaNaSSES riBEiro Silva pa-1965480312
516 daYaNE rEGiNa GoMES lacErda pa-1826396259
517 daYSE fátiMa addario dE alMEida pa-1747180197
518 dÉBora daiSE loBo SENa pa-647026897
519 dÉBora MarciÃo doS SaNtoS pa-453414812
520 dEidiaNE SalES da cUNHa MaGalHÃES pa-2081396102
521 dEiSE riBEiro PaNtoJa pa-1022085027
522 dEiSEaNE Gaia foNtES pa-615566970
523 dEiSY criStiNa dE SoUSa roSSato pa-518631973
524 dEivid PErEira dE olivEira pa-1644422294
525 dEiZE criStiNa MarQUES raiol pa-1673394343
526 dEiZiaNE lEal caBral pa-1629283384
527 dÉlio Saraiva doS SaNtoS pa-147118985
528 dENEr JoSÉ GiovaNiNi pa-1683263008
529 dENilcE raBElo BorGES pa-1772743397
530 dENilSoN BatiSta rodriGUES fErrEira pa-1229629636
531 dENilSoN da Silva rodriGUES pa-315613406
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532 dENiSE aParEcida rodriGUES pa-1099336627
533 dENiSE ESPÍNdola carvalHo pa-1857061013
534 dESSirrÉ  fiGUEirEdo MarciÃo pa-1384095953
535 dEYSE aNE riBEiro MariNHo pa-300456741
536 diaNE do Socorro lEal doS SaNtoS pa-1694233834
537 diEGo alaNo PiNHEiro pa-2105341054
538 diEGo alESSaNdro Silva doS SaNtoS pa-2034366835
539 diEGo aQUiNo cavalcaNtE GoNcalvES - MEi pa-755946145
540 diEGo artHUr PiNHEiro BatiSta pa-1230613518
541 diEGo atiE fadUl pa-11659947
542 diEGo cardoSo XaviEr pa-1536148727
543 diEGo dE alMEida NaSciMENto pa-1570423701
544 diEGo dE SoUZa diaS pa-862761411
545 diEGo dUartE BorGES pa-1665050886
546 diEGo GUiMarÃES SaNtoS pa-681507575
547 diEGo liMa tEiXEira pa-2033685487
548 diEGo PatricK SoUSa GodiNHo pa-955639303
549 diEGo rEiS cHavES pa-1444456682
550 diEGo XaviEr loPES pa-1768850006
551 dilBErto fariaS dE olivEira ii pa-2138041509
552 dilSoN NÓBrEGa da Silva pa-209637170
553 dioGo doS aNJoS doS SaNtoS pa-1439008653
554 dioGo JorGE Brito cravEiro pa-1093002781
555 diovaN doS SaNtoS alMEida pa-1010669068
556 dircElia dE NaZarE SoUSa MoraES pa-1368322156
557 doNovaN david PEdroSa villalBa pa-1634319578
558 doriNÊS cHavES NaSciMENto pa-1422370919
559 doUGlaS BorGES NUNES pa-196275034
560 dUlcilENE GoMES cardoSo pa-1289416269
561 dUrcival BEZErra dE olivEira JUNior pa-1238534359
562 dYoGo dE Paiva Maia pa-1169345534
563 E. S. W. dE MENEZES EvENtoS pa-1857289304
564 EdilaNE doS SaNtoS olivEiradiEGo pa-1605761529
565 EdilENE do Socorro Silva da roSa pa-1514077667
566 EdilENE liSBoa MartiNS pa-1400866093
567 EdilSoN aGEliN doS SaNtoS pa-1593284036
568 EdilSoN dE SoUZa PErEira pa-27851137
569 EdilSoN JoSE caStro Silva pa-952800858
570 EdiMar aUGUSto SaNtoS da Silva pa-1288561768
571 EdiNaldo alMEida dElGado pa-1890098499
572 EdiNEa do carMo SMitH pa-2021975678
573 EdivaN MartiNS GalvÃo pa-1353748547
574 EdivaNEi EdElMiro NaSciMENto da Silva pa-2018174083
575 EdivÂNia da GalilEia alvES cÂMara dE aNdradE pa-1587658458
576 EdMilSoN cadEtE cavalcaNtE pa-1503182371
577 EdMir doS SaNtoS NoBrE pa-1084358638
578 EdNa lÚcia GoMES E Silva pa-154447073
579 EdNa Maria alvES diaS pa-1180345078
580 EdNElSoN Silva carvalHo pa-1540204943
581 EdNElSoN viEira doS SaNtoS pa-101886068
582 EdNEY do laGo Silva pa-578593750
583 EdSoN coSta dE liMa pa-506439397
584 EdSoN doUGlaS diaS da Silva pa-1159772230
585 EdSoN JUNior liMa dE SoUSa pa-1856869155
586 EdSoN olivEira doS SaNtoS pa-83206958
587 EdSoN raiMUNdo doS PaSSoS BarradaS pa-1000388958
588 EdSoN Silva BarBoSa pa-1082174564
589 EdU da Silva coSta pa-1210047077
590 EdUarda falESi dE caNtUária - MEi pa-1313464711
591 EdUarda rafaEla da Silva travaSSoS pa-1312615191
592 EdUardo aSSUNÇÃo BarBoSa pa-569030151
593 EdUardo aUGUSto aZEvEdo rodriGUES dE SoUZa pa-734899602
594 EdUardo aUGUSto dE PaUla pa-1270579920
595 EdUardo oScariNo MartiNS daS NEvES pa-268812922
596 EdUardo raMiro da Silva travaSSoS pa-1354531923
597 EdUardo vEraS NaSciMENto pa-214217060
598 Edvaldo olivEira dE aQUiNo pa-689488509
599 Edvaldo PiNto PErEira dE SoUZa pa-994547865
600 EdvaNdEr dE SoUSa vEiGa BatiSta pa-1818998743
601 EdvaNir da Silva fraNÇa pa-243176667
602 EdY SErGio da NoBrEGa rEiS pa-1371197658
603 El PUXirUM pa-2008264362
604 ElaiNE aNdradE arrUda pa-1055035399
605 ElaiNE BraGa da Silva pa-1804392616
606 ElaNE daS cHaGaS BarroS pa-1538385205
607 ElBEr HENriQUE MarcEt da Silva pa-932030239
608 EldEr MoNtEiro fErNaNdES pa-104201571
609 EldEr otavio SaNtoS aGUiar JUNior - MEi pa-928765320
610 ElEN criStiNa dE SoUZa rodriGUES pa-544057870
611 ElEN dE JESUS MacHado dE olivEira pa-447783793
612 ElEN dÉBora rodriGUES tEraN pa-516474512
613 ElEN PatrÍcia GoMES da rocHa pa-1754377076
614 ElENara PErEira vENtUra GUaJaJara pa-664052656
615 ElESoN JEaN dE BarroS alvES pa-900901120
616 Eli riBEiro cHavES pa-1903815257
617 EliaNa rENE triNdadE dE carvalHo pa-361757526
618 EliaNE carvalHo MoUra pa-1548537587
619 EliaNE doS SaNtoS carNEiro pa-623434626
620 EliaNE NaZarÉ viaNNa GoMES pa-1818920462
621 EliaNi GalvÃo fErrEira pa-1611379454

622 EliaS cadEtE cavalcaNtE pa-1220080628
623 EliaS MoraES da Silva pa-1181781462
624 EliaZiBE NUNES dE liMa pa-1839906705
625 EliEl raBElo daS cHavES pa-506836837
626 EliEltoN alvES aMador pa-2071168765
627 EliEZEr aNdradE dE aBrEU pa-813340829
628 ElilEtE MaciEira triNdadE pa-527294089
629 EliSaMa MacEdo rodriGUES pa-1906426517
630 EliZaBEtH lEitE PaNtoJa pa-543864916
631 EliZaNGila ElEUtÉrio dEZiNcoUrt pa-549489741
632 EliZEtE SoUZa MElo pa-1743558961
633 EliZEU GoMES dE olivEira pa-1723900053
634 EllEN criStiNa SErrÃo acioli pa-812892173
635 ElMara Maria coSta PErEira pa-1963431259
636 EloYSa fErNaNdES fiGUEirEdo pa-1015198936
637 ElSoN raMoS dE liMa pa-2066481108
638 EltoN coSta doS SaNtoS pa-994608237
639 EltoN da coNcEiÇÃo da foNSEca pa-72463955
640 EltoN JHoNNY frEitaS da Silva pa-1348330426
641 ElvES dE SoUSa coSta pa-1667335942
642 ElviS KlEBEr MENEZES QUEiroZ pa-512465011
643 ElY rEGiNa PErEira rodriGUES pa-129669450
644 EMaNUEl SaNtoS dE caStro pa-10981699
645 EMErSoN JoSE loBato coElHo pa-1791989657
646 EMErSoN PErEira alMEida - MEi pa-1684316283
647 EMillY dE araÚJo MoUra pa-252745188
648 ENEida dE alMEida MElo pa-1249430079
649 ENoQUE PaUliNo dE SoUZa JUNior pa-1790238776
650 Eric caMPoS alvarENGa pa-193645400
651 Eric MoraES BorGES pa-1117180585
652 Erica corrEa dE SoUSa pa-438611850
653 EriK Paiva loPES pa-217563191
654 EriKa dE SoUZa MorHY pa-437512673
655 EriKa MaYaNE BoNifácio raMoS pa-1076417827
656 ErlES alMEida fErrEira pa-9038256
657 ErvErtoN fiGUEirEdo pa-1893061574
658 EScola dE SaMBa da MatiNHa pa-1589896611
659 EStEvaM corrEa do NaSciMENto pa-399499829
660 EUNicE coSta rEY pa-1370196197
661 Eva SHirlEY MoNtEiro KodaNi lUNa pa-717023823
662 Evair alMEida fErrEira pa-523810854
663 Evaldo fiGUEirEdo fariaS pa-641200937
664 Evaldo torrES lEÃo JUNior pa-1437527506
665 EvaNdro JorGE BÔa MortE da coSta pa-576440564
666 EvaNdro JoSÉ raMoS dE MESQUita pa-1533733277
667 EvaNildo do Socorro MErcÊS dE criSto pa-86021355
668 EvEliN loiSE do Mar BarroS pa-1807273212
669 EvEliN vitÓria olivEira lUcHi pa-1602739143
670 EvElliN WUaNE raBElo da lUZ pa-863297944
671 EvENilSoN PErEira dE SoUSa pa-1983497069
672 EvEraldo MoraES cordEiro pa-1579596299
673 EvErSoN BorGES do NaSciMENto pa-56140849
674 EvErSoN cESar coNcEiÇÃo MElo - MEi pa-21797211
675 EvErtoN lUiZ viaNa do aMaral pa-812883960
676 EvErtoN PoNtES da Silva MiraNda BElo pa-51838088
677 EvErtoN tHiaGo olivEira araUJo pa-198086404
678 EvilaNGEla da Silva liMa pa-1522261969
679 EWErtoN vaZ da Silva pa-760069129
680 EYdi rEJaNE da coSta fErrEira pa-1983768101
681 EZEQUiEl BarBoSa da Silva pa-1958734826 
682 faBBio dE caSSio Silva da foNSEca pa-2106299165
683 faBio aUGUSto da Silva coSta pa-1729950797
684 fáBio da Silva liMa pa-1610866051
685 fáBio dE olivEira BarBoSa pa-1262198304
686 faBio laNcaStEr MilHoMEM cHavES JUNior pa-2066675996
687 faBio liMa MoNtEiro pa-760077760
688 faBio lUÍS ModESto cardoSo pa-1687475989
689 faBricio alvES da Silva pa-1184684442
690 faBrÍcio cardoSo BorGES pa-1031847459
691 faBricio daNiEl NaSciMENto doS SaNtoS pa-689634864
692 faBrÍcio foNSEca fiGUEira pa-629120355
693 faBricio GalÚcio MarQUES pa-45218779
694 faBrÍcio NoGUEira dE alBUQUErQUE pa-1926945577
695 fEliPE araÚJo dE MElo pa-562875740
696 fEliPE aUGUSto SErra cordEiro pa-2098110665
697 fEliPE BaNdEira NEtto pa-1727963002
698 fEliPE coSta dE alMEida pa-1605099237
699 fEliPE fiGUErEdo dE caMPoS riBEiro pa-1041626873
700 fEliPE HEWiWElKYSaN dE caMPoS SolaNo pa-2024046768
701 fEliPE MoZart BorGES dE carvalHo pa-349229297
702 fEliPE olivEira Brito pa-862317345
703 fEliPE Silva da Silva pa-2073810711
704 fErNaNda da vEra crUZ dE olivEira pa-347833266
705 fErNaNda dE aBrEU lUcENa viaNa pa-1263912186
706 fErNaNda dE SoUZa E Silva pa-1659698967
707 fErNaNda ElEUtÉrio dEZiNcoUrt SoUSa pa-2078386421
708 fErNaNda fErrEira cHavES pa-1144557126
709 fErNaNda MiraNda frEitaS pa-1034655667
710 fErNaNda rENata do carMo BraSil pa-1382018885
711 fErNaNda taMiE iSoBE liMa pa-2035938126
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712 fErNaNda valÉria da rocHa SoarES pa-8572971
713 fErNaNdo corrÊa da coSta JUNior pa-200602177
714 fErNaNdo da Silva SarMENto pa-1172089065
715 fErNaNdo doUGlaS acacio da coSta pa-996724082
716 fErNaNdo liMa MoNtEiro pa-332170613
717 fErNaNdo Silva dE olivEira pa-1127583661
718 fiaMa rodriGUES Silva pa-825409988
719 filiPE laNHEllaS da Silva pa-1938878791
720 filiPE MoraES dE aZEvEdo coSta pa-1865530246
721 filiPE NaSSar larÊdo pa-583434769
722 filliPE aUGUSto rodriGUES coSta  - MEi pa-1195361099
723 flariJaNE do Socorro doS SaNtoS Paiva pa-209292483
724 flavia aNJoS dE aNdradE pa-5815644
725 flavia fErNaNda coNcEiÇÃo dE liMa pa-1362226070
726 flávia PaUla da Silva UcHÔa pa-2114361017
727 flávio fErNaNdES dE SoUSa pa-1179094382
728 flavio GilBErto BarBoSa SalES pa-1087110969
729 flávio JÚNior aMaral do NaSciMENto pa-1394594556
730 flávio raMoS MorEira da coSta pa-261007619
731 flodoaldo MorEira doS SaNtoS pa-452429109
732 foNSEca & PaES ltda pa-1450675743
733 fraNciEllY doS SaNtoS raMoS dE Sá pa-277805569
734 fraNciElMa Maria aSSUNÇÃo Brito pa-1180494972
735 fraNciNalva rodriGUES NaSciMENto pa-1192726264
736 fraNciNEtE coSta BotElHo pa-1475920
737 fraNciS dE aSSiS WEil alBUQUErQUE coSta pa-500228570
738 fraNciSca darlENY SoUSa doS SaNtoS pa-1320865021
739 fraNciSca tavarES MartiNS pa-1720620857
740 fraNciSco aNtÔNio dUartE pa-65849026
741 fraNciSco artHUr SaNtoS dE olivEira pa-1865255474
742 fraNciSco ataNaSio dE MoraiS JUNior - MEi pa-1726849903
743 fraNciSco cardoSo fEitoSa pa-500403410
744 fraNciSco cESar dE olivEira Silva pa-266126745
745 fraNciSco cHavES riBEiro pa-2045431120
746 fraNciSco dE caNiNdÉ GUiMarÃES PiMENtEl pa-413505976
747 fraNciSco dE MoraES lEÃo pa-385005219
748 fraNciSco doS SaNtoS coSta pa-274180849
749 fraNciSco EdilBErto BarBoSa MorEira pa-2100745884
750 fraNciSco EWErtoN alMEida doS SaNtoS pa-509647622
751 fraNciSco GUiMarÃES do roSário pa-1394184876
752 fraNciSco PaUlo da Silva MiraNda pa-1318297400
753 fraNciSco PiNto MENdES pa-2001532962
754 fraNciSco rodriGUES alvES filHo pa-1212002913
755 fraNciSco SalES dE caStro PErEira pa-260806861
756 fraNciSco SoarES cHaGaS NEto pa-1892134863
757 fraNciSco tiaGo GoMES da coSta pa-1777071146
758 fraNciSco WillaME dE MoraiS filHo pa-1192536128
759 fraNciSco XaviEr PErEira doS SaNtoS pa-1565434255
760 fUNdaÇÃo dE iNtEGraÇÃo aMaZÔNica pa-535884858
761 GaBriEl BENtES PEiXoto pa-1390326152
762 GaBriEl darWicH lEal MiSi pa-1445503581
763 GaBriEl dE JESUS Paiva Maia pa-359629809
764 GaBriEl diEtricH MacHoWSKi MartiNS pa-351723159
765 GaBriEl doS PaSSoS GaYa pa-1594149486
766 GaBriEl doUGlaS SaNtiaGo aMaral pa-595439457
767 GaBriEl MiraNda da SilvEira pa-650377560
768 GaBriEl PErEira da Silva SaNtiaGo pa-303554670
769 GaBriEl PiNHEiro MENdoNÇa SaNtoS pa-1225304236
770 GaBriEl rEGo licata pa-2067446107
771 GaBriEl rocHa cUNHaW pa-1124893732
772 GaBriEl SaNtoS dE SoUSa pa-621251196
773 GaBriEl victor Portal loPES pa-1866578503
774 GaBriEla PESSoa MoNtEiro pa-55047260
775 GaBriElE dE olivEira MartiNS pa-660596544
776 GaBriEllY alcÂNtara cardoSo - MEi pa-1128240957
777 GEaN filiPE Silva tavarES pa-903515337
778 GEaNE dE liMa GaMa pa-1199697938
779 GEaNE SoUZa dE olivEira pa-1068407893
780 GEilSoN doS SaNtoS Silva pa-1983230695
781 GENiElSoN loPES MartiNS pa-1674180913
782 GENilSE Brito riBEiro pa-190429206
783 GENival crEScENcio dE SoUZa pa-1106439358
784 GEoNES JacKSoN viEia dE SoUSa pa-1660544477
785 GEorGE aUGUSto GoMES MoNtEiro pa-1766500513
786 GEorGE liMa da coSta NEto pa-1604499828
787 GEovaNa rENata dE SoUSa fErrEira pa-989171000
788 GEovaNE Silva BElo pa-604034541
789 GEovaNE Silva MaXiMo pa-1554358846
790 GErÔNiMo carNEiro fErrEira pa-1122405417
791 GErSoN GUiMarÃES da Silva pa-583511685
792 GErSoN roBErto Silva fiGUEirEdo pa-495552993
793 GErSoN tadEU tElES E tElES pa-732414191
794 GÉSSica PaMEla doS PaSSoS cardoSo corrEia pa-1501882626
795 GÉSSica Silva dE SoUSa pa-262993936
796 GilENo Marco fUrtado foiNQUiNoS pa-152217080
797 GilGra catariNa NoroNHa tavarES pa-260621703
798 GilMa iSaBEl r. d’aQUiNo pa-676122368
799 GilMa iSaBEl rEGo d’aQUiNo pa-143631826
800 GilMar aSSUNÇÃo da Silva pa-1009760596
801 GilMar coSta XaviEr pa-158901107

802 GilvaN fErrEira dE SoUZa pa-1372378707
803 GilvaNE Silva dE MaGalHaES pa-2016063354
804 GilZEPP fErNaNdo MarQUES MoNtEiro pa-1784730379
805 GiovaNE viEira dE SoUZa pa-1017221700
806 GiScElE SaNtoS daMaScENo pa-198895119
807 GiSElE caStro coSta GoMES pa-413838729
808 GiSElE da Silva fiGUEira pa-154986864
809 GiSElE do Socorro dE araÚJo rodriGUES pa-760979420
810 GiSElE GoNÇalvES NoGUEira pa-1273231726
811 GiSEli Gaia da Silva SaGica pa-868478028
812 GiSEllY loBo aMaral pa-156734018
813 GiSSElE vaNESSa tEiXEira da Silva pa-1758314065
814 GiZElE criStiaNE doS SaNtoS roSSi pa-1409480824
815 Gláfira foNSEca lÔBo GoNÇalvES pa-186243553
816 GlaUcia frEirE dE olivEira pa-2042097029
817 GlaUcia PiNto fErrEira pa-1883303377
818 GlaYdSoN roBErto MESQUita pa-1029618329
819 GlEcia da Silva SoUSa pa-2089801838
820 GlEdSoN lUiZ dE MESQUita fErrEira pa-1612170127
821 GlEicE BraGa rEiS BarBoSa pa-2063188093
822 GlEiciaNE PErEira dE SoUZa fariaS pa-2122170288
823 GlENda coNSUElo BittENcoUrt fErNaNdES pa-83680667
824 GlENiSoN doS SaNtoS JUStiNiaNo pa-1182917877
825 GlENN H SHEPard Jr pa-397409021
826 GlEYcE MoNtEiro dE olivEira pa-365885997
827 GraciNEia doS SaNtoS araÚJo pa-338279654
828 GraZiEla riBEiro BaENa pa-563647392
829 GrEicY HÉlEN doS SaNtoS BarrEiroS pa-998898858
830 GrUPo cUltUra rEGioNal iaÇá pa-750444014
831 GrUPo cUltUral E folclorico raiZES N’ativa pa-107519408
832 GrUPo cUltUral fraNciSco olivEira pa-348833568
833 GrUPo dE tEatro PalHa pa-382897806
834 GrUPo folHaS dE PaPEl pa-361405654
835 GUaracY Britto JUNior pa-1311024217
836 GUido coUcEiro EliaS pa-2100620105
837 GUilHErME da Silva SaNtaNa pa-422620410
838 GUStavo aUtraN rodriGUES pa-1760601598
839 GUStavo SaBoia dE olivEira pa-229111077
840 GYSEllE KolWalSK crUZ dE liMa pa-1668597150
841 GYSllENE dE araUJo coElHo pa-271487972
842 HailtoN olivEira da crUZ pa-1044506732
843 HaliNa criStiNa MoraES PErEira pa-1114041739
844 HaNdEl alcÂNtara da Silva - MEi pa-1169195760
845 HaNNa lorENa aBrEU da Silva pa-768058495
846 HaNS caMarGo varGaS MaGNo E Silva pa-663355026
847 HarlEY caStro coNcEiÇÃo pa-910591202
848 Haroldo GoNZaGa PoNtES BaraNda filHo pa-832042524
849 HEdEr SoarES aZEvEdo pa-1616479864
850 HEitor ivaNildo SaNtoS carNEiro pa-692714208
851 HEitor WilSoN caMPoS loBato pa-1348568713
852 HElEN JacQUEliNE dE olivEira aSSUNÇÃo pa-1484622438
853 HElENa rENato dalfrE pa-86364116
854 HEliNo cHavES NUNES pa-1551494394
855 HEloiSa BarBi PErUcEllo pa-1282386139
856 HEloiSa Silva dE alcÂNtara pa-1360512365
857 HEloiZE rodriGUES MiraNda pa-1186590662
858 HEraldo caloS Silva doS SaNtoS pa-404218843
859 HEraldo MEira rEátEGUi pa-387706193
860 HErloN PUrEZa lEitÃo pa-1976277698
861 HErMES caldEira rEGo pa-1897647231
862 HErMÍNia lENa dE SoUZa PErEira pa-1346863112
863 HEvErSoN MarKUS da Silva BarBoSa pa-749780815
864 HEvErtoN lUiZ do aMaral MoraES pa-472691321
865 HiGor rodriGo frEitaS dE olivEira pa-722587156
866 HiGor toHaNY PiNHEiro Silva pa-1886315115
867 Hilda da Silva doS SaNtoS pa-1922940684
868 Hta SHaMaXY SoarES liMa pa-1881515968
869 HUGo JoSÉ SoarES doS rEiS pa-2096680407
870 HUGo lEoNardo araUJo pa-1679610601
871 HUGo lUiZ dE SoUZa pa-356512353
872 HUMBErto da cUNHa SoUZa JUNior pa-750369538
873 iaGo BarBoSa da coSta pa-790804406
874 iara MoNica coUtiNHo dE olivEira pa-1342825923
875 iaSMiN BarBoSa dE olivEira pa-56007052
876 Ícaro rafaEl MESQUita dE olivEira pa-1175714130
877 idaiaNa SoUSa da Hora pa-1354611706
878 iGor BarBoSa MarQUES pa-1136036008
879 iGor loPES da Silva pa-1864280157
880 iGor MoUra da Silva pa-1326435613
881 iGor olivEira da Silva pa-2013761188
882 iGor Silva dE BarroS pa-1148491452
883 ila Maria PErEira falcÃo pa-1902888673
884 iNÃ fraNKliM rEiS Maria pa-1642395602
885 iNaiá PaES SiQUEira pa-1618014491
886 iNdaiá frEirE da Silva pa-1081253822
887 iNdira BarBara liMa aMaZoNaS pa-304258953
888 iNÊS SiQUEira fErNaNdES pa-3127655
889 iNÊS SoUSa fErNaNdES pa-178297614
890 iNGrid coSta da Silva pa-691778599
891 iNGrid GoMES dE frEitaS pa-465630420
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892 iNStitUto dESENHaNdo o fUtUro- idf pa-1119533635
893 iNStitUto Joao JoSE GEraldo pa-441904787
894 iNStitUto Nova aMaZÔNia-iNÃ pa-1552792628
895 iracElia cardoSo alvES pa-1254862098
896 iraN Marcio liMa da coNcEiÇÃo pa-1411568263
897 iraNdilva MiraNda daNtaS pa-110271174
898 irENE Maria alMEida dE alMEida pa-593593771
899 irlaN caMPoS PaNtoJa pa-1504624615
900 irlaNildES Maria fiGUEira da Silva pa-1459419798
901 irlEidE SoarES da Silva pa-299229178
902 iSaBEl criStiNa dE SoUZa vENtUra pa-2074541030
903 iSaBEla caNto pa-1781965779
904 iSaBEla dE Brito liMa pa-2088341623
905 iSaBEla dE fátiMa do laGo viEira pa-27577942
906 iSaBEla SalES WaNdErlEY pa-1780584501
907 iSaBElla Brito doS SaNtoS pa-1741997865
908 iSaBElla valENtiNa coNcEiÇÃo BarroS pa-169527004
909 iSaBEllE criStiNa dE SoUSa fErrEira pa-1868731711
910 iSaBEllY daS GraÇaS coSta coElHo pa-1473752800
911 iSadora octavia frEdErica aUGUSta avErtaNo rocHa pa-258730002
912 iSaiaS dE olivEira SiQUEira pa-387948104
913 iSaU coElHo lUZ pa-1193719886
914 iSMaEliNo GoÇalvES fiGUEirEdo JUNior pa-2010507075
915 iSraEl aNdradE olivEira pa-331520203
916 italo adriaNo MoraES dE frEitaS pa-1344775475
917 itaMar cardoSo dE caStilHo pa-1560059834
918 itaYaNNa BiaNca fErrEira MEirElES pa-87019250
919 ivaN carloS fariaS SarMENto pa-533457721
920 ivaN doS SaNtoS JaNGoUX pa-2120019121
921 ivaN oEiraS PirES pa-142327313
922 ivaNa tHariNY dE liMa lEal pa-999611872
923 ivaNda coSta doS SaNtoS pa-1888720570
924 ivaNdro SErGio fariaS SarMENto pa-359848016
925 ivÂNia doS SaNtoS NEvES pa-1945544583
926 ivaNY SoUSa liSBoa pa-1273428671
927 ivo fErrEira rEiS pa-843703567
928 ivoNE Gaia MaUÉS pa-1105316282
929 iZaBEl criStiNa rocHa aNdradE pa-14657352
930 iZaBEl dE SoUZa cHavES pa-713871460
931 iZaBEl GoMES dE arrUda pa-267966464
932 iZaBEla loBato MarÇal pa-2023004896
933 iZaBElla KarEN rodriGUES dE SoUSa pa-811369298
934 iZaBElla PaNtoJa rocHa pa-1761394723
935 iZElloN da Silva PiNto pa-2134044510
936 iZoNEtE QUarESMa fEio pa-1286506058
937 JaciaNE rodriGUES rocHa pa-590710786
938 JacirENE do ESPirito SaNto alvES Garcia pa-1241639569
939 JacKEliNE ElHaGE carNEiro SaNtoS pa-2007168497
940 JacKSoN doUGlaS SaNtaNa fErrEira pa-525396853
941 JacoB MartiNS cErQUEira filHo pa-1234170252
942 JacQUEliNE doS SaNtoS Silva - MEi pa-219988914
943 JacQUEliNE KEli dE MiraNda carvalHo pa-927067967
944 JacQUES ivaN GEorGES JaNGoUX pa-576384026
945 JadEr GilvaNE SoarES doS rEiS pa-1664023769
946 JadYlSoN Silva dE araÚJo pa-621986901
947 JaErli caMPoS da Silva pa-1494413644
948 JailES PiMENtEl doS rEiS pa-1164227375
949 JaiME aZEvEdo carvalHo pa-221837009
950 JaKcElENE dE JESUS BarBoSa Silva vilHENa pa-1597604144
951 JaMilE caroliNE aNdradE coNcEiÇÃo pa-300933685
952 JaMilE MacEdo da Silva pa-2014034892
953 JaMillE JESSica BilBY BaiMa rEiS pa-2051444975
954 JaNES Silva SaNtoS pa-1863299174
955 JaNEtE coNcEiÇao tEiXEira MiraNda tEiXEira - MEi pa-1658254422
956 JaNEtE do Socorro SacraMENto fErrEira pa-228904892
957 JaNEtH BrUNa SoUSa MarciÃo pa-1597673350
958 JarBaS alvES dE carvalHo E Silva pa-160691378
959 JaSMiNa SoUZa da coSta pa-1459019137
960 JaSMiNNE da Silva aMaral pa-1406316127
961 JaYdSoN caldaS doS SaNtoS pa-376819228
962 JaYME JoSÉ PoNtES NEto pa-185858503
963 JEaN fEliPE caMPoS da Silva pa-1527499148
964 JEaN fErrEira da Silva pa-503419777
965 JEaN GoMES NEGrÃo pa-936700439
966 JEaN PatricK da coNSolaÇÃo pa-723376510
967 JEaN SoUZa do ESPirito SaNto pa-758829796
968 JEffErSoN aNdricK MoraES da Silva pa-982293294
969 JEffErSoN caBral Silva pa-1095733990
970 JEffErSoN cardoSo viaNa pa-979107000
971 JEffErSoN fErNaNdES daNtaS pa-395362270
972 JEffErSoN Paiva dE SoUSa pa-624332492
973 JEftEr NErY PiNto da Silva pa-1171100742
974 JENiffEr caroliNE SaNtiaGo SoarES pa-923897268
975 JENiffEr Yara JESUS da Silva pa-79281779
976 JENilSoN coNcEiÇÃo doS SaNtoS pa-1023594060
977 JEoKEvESSoN da Silva SoUZa pa-381867030
978 JESSica caMPoS da Mota pa-1147657211
979 JESSica da Silva Brito pa-1496377390
980 JÉSSica do Socorro lEitE corrÊa pa-1270217280
981 JESSica frEirE riBEiro pa-2105455949

982 JESSica roBErta liMa Silva pa-632728138
983 JESSica rodriGUES da Silva pa-1732108909
984 JEYSoN MicHEll da coSta BorGES pa-206814356
985 JHEiME MatoS dE SoUSa pa-1611372223 
986 JHENYffEr laviGNEr fariaS da Silva pa-1382256000
987 JHESSica KaSSiaNE do carMo vaScoNcEloS dE olivEira pa-1867688417
988 JHoN aNdErSoN diaS coliNS pa-313382355
989 JHoN KlEBEr MoraES MartiNS pa-1068035639
990 JHoN MaiK MoraES Garcia pa-391615252
991 JHordaN caldaS alvES pa-2020921853
992 JiMMY lUiZ GoES coNcEiÇÃo pa-849799517
993 JÓ SErrÃo da coSta pa-213250411
994 JoaNa cHaGaS da Silva pa-1994110577
995 JoaNa lUciMara liMa raMoS pa-1602601640
996 JoaNNa Sara raBElo Saraiva pa-936370364
997 JoÃo alvES doS rEiS pa-917550288
998 JoÃo aUGUSto tavarES rodriGUES pa-2071325965
999 JoÃo BatiSta MoraiS QUadroS pa-792900778
1000 JoÃo BoSco fErrEira GUiMarÃES pa-599561498
1001 JoÃo da Silva loPES pa-334229077
1002 JoÃo dE dEUS GarcEZ Silva JUNior pa-230135869
1003 JoÃo dE liMa SaNtoS pa-737721007
1004 JoÃo do ESPÍrito SaNto liMa MalcHEr JUNior pa-975947648
1005 Joao EdilSoN PiNHEiro do roSário pa-2015288576
1006 JoÃo GaBriEl carvalHo PiNHEiro pa-1243150847
1007 JoÃo lENiNE dE SoUZa SaNtoS pa-867366870
1008 JoÃo PEdro aUGUSto dE PaUla E alBUQUErQUE pa-301042342
1009 JoÃo PEdro caMPElo riBEiro pa-603124954
1010 JoÃo PEdro SoUSa cavalcaNtE pa-2126300222
1011 Joao rodriGo MEirElES dE frEitaS pa-1779347401
1012 Joao victor riBEiro do NaSciMENto pa-1898035506
1013 Joao victor tavarES alBErNaS pa-1396825029
1014 JoaQUiM fariaS MarQUES pa-1336783188
1015 JoaQUiM rafaEl BarroS do roSário pa-1470546312
1016 JocEMar PErEira JUNior pa-532123590
1017 JociclEidE BElÉM da coSta SaNtoS pa-1200145957
1018 JoEl cHaGaS dE araUJo pa-1324805533
1019 JoEl MElo NatividadE pa-2118513514
1020 JoEllE WatriN MESQUita pa-296273189
1021 JoElMa KláUdia carvalHo PiNto pa-2109455277
1022 JoElMa riBEiro liMa pa-14150540
1023 JoElSoN doS SaNtoS carvalHo pa-705273631
1024 JoHNataN rYdEr Barata dE SoUSa - MEi pa-1756217021
1025 JollENNE MaNUEllE doS SaNtoS BitENcoUrt pa-841069773
1026 JoNaS dE aGUiar MoUra pa-871019956
1027 JoNataS da Silva PErEira pa-855233273
1028 JoNatHa SidNEY MiraNda Brito pa-1318579899
1029 JoNilSoN liNo rodriGUES pa-2058655599
1030 JoNNata MarQUES raiol pa-741317979
1031 JoNNY loBato da coSta pa-844942261
1032 JoNNY raBElo doS SaNtoS pa-637963548
1033 JorGE aNtoNio GoMES alvES pa-2095957728
1034 JorGE doS SaNtoS raPoSo JUNior pa-942906096
1035 JorGE lUÍS MarGalHo MatoS pa-510524296
1036 JoSÉ ailtoN dE carvalHo arNaUd pa-387899125
1037 JoSÉ aNtoNio Maria diaS - MEi pa-1520941524
1038 JoSÉ aNtÔNio SErrÃo carNEiro pa-724759523
1039 JoSÉ BrUNo Silva SacraMENto pa-1548737903
1040 JoSÉ carloS alvES rodriGUES pa-1563027556
1041 JoSÉ carloS dE Brito pa-1283510985
1042 JoSÉ carloS PErEira GoMES pa-431479788
1043 JoSÉ claUdioNor PEdroSo dE liMa pa-2063450760
1044 JoSÉ clEBEr dE olivEira E SoUSa JUNior pa-1512939664
1045 JoSÉ clEMENtE ScHWartZ MartiNS pa-514250461
1046 JoSÉ daMáSio da Silva NEto pa-458083375
1047 JoSÉ dE alMEida viaNa JUNior pa-1522172685
1048 JoSE Edivaldo MoUra da Silva pa-1135470151
1049 JoSÉ fErNaNdo vidal caMBEl pa-508661321
1050 JoSÉ GEraldo XaviEr dE SENa pa-2137643835
1051 JoSÉ GilciMar fErrEira favacHo pa-2071368512
1052 JoSE HENriQUE da Silva aNdradE pa-2018895855
1053 JoSÉ idEvaldo PErEira cHavES pa-1753718418
1054 JoSÉ iSMaEl dE SoUSa PErEira pa-1827927601
1055 JoSÉ JaciNto da coSta KaHWaGE pa-135655855
1056 JoSE lEUaN MoNtEiro fErrEira pa-727096036
1057 JoSÉ liNdEMBErG da Silva fErrEira pa-1250088951
1058 JoSÉ MaGNo BarBoSa NEto pa-2117308503
1059 JoSÉ rEBEllo NEtto pa-99520122
1060 JoSÉ riBaMar dE olivEira coSta pa-763151367
1061 JoSE ricardo Silva NaSciMENto pa-305972151
1062 JoSÉ roBErto aGUiar tEiXEira pa-1367583240
1063 JoSÉ roBErto liMa dE SoUZa pa-1309929914
1064 JoSÉ roBErto riBEiro pa-676042073
1065 JoSE rodriGUES da Silva pa-597861678
1066 JoSÉ roNaldo GUEdES SaNtoS pa-1997834624
1067 JoSÉ SaNtiaGo da coSta NEto - MEi pa-29747710
1068 JoSÉ valdi coSta olivEira pa-989784357
1069 JoSÉ victor raiol BarBoSa pa-462395546
1070 JoSÉ viNÍciUS da Silva lEitE pa-1886451994
1071 JoSÉ vitor alvES coSta pa-5409937
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1072 JoSÉ WariSSoN da Silva frEitaS pa-436054317
1073 JoSÉ WillEN BraSil liMa pa-1429530544
1074 JoSÉ WiltoN SErrÃo NaSciMENto pa-481159921
1075 JoSEaNE PErEira da Silva pa-25935207
1076 JoSEfa do Socorro riBEiro da cUNHa pa-878570127
1077 JoSENildo Paiva do aMaral pa-1982505334
1078 JoSiaNdrES SoUSa alMEida pa-950641471
1079 JoSiaNE liMa do ESPÍrito SaNto pa-1042657020
1080 JoSiaS daS cHaGaS olivEira pa-1855386500
1081 JoSiaS MoNtEiro ModESto pa-1668861102
1082 JoSivaldo BarBoSa riBEiro pa-2078516720
1083 JoYcE adriElE Silva da Silva pa-811062707
1084 JoYcE criStiNa cUrSiNo dE aBrEU pa-1646041373
1085 JoYcE diaS NaBiÇa pa-1091023621
1086 JoYcE KEllY viaNa da Silva pa-151113940
1087 JUaNiElSoN alvES Silva pa-1269600078
1088 JUarEZ PErEira GoMES pa-436327065
1089 JUciNEY roMÃo da Silva pa-608149167
1090 JUditE NaSciMENto fErrEira pa-349745989
1091 JUlia Maria MoUtiNHo Marta pa-1497799126
1092 JUlia MENdES Garcia pa-1744105051
1093 JUlia SaBatiNi dE caStro fraNciSQUiNi pa-695117740
1094 JUliaNa araUJo liMa pa-412204723
1095 JUliaNa PadilHa dE SoUSa pa-286955711
1096 JUliaNa Silva Brito pa-619423565
1097 JUliaNo BENtES NaSciMENto pa-1198382678
1098 JUlio cESar dE SoUZa Silva pa-1599260810
1099 JÚlio cÉZar dE SoUZa SHiKaMa pa-411210631
1100 JÚlio SoUZa SiQUEira MENdES pa-785358454
1101 JUlliaNa SaNtoS BaPtiSta pa-432601990
1102 JUlliaNE MEdEiroS dE liMa rocHa pa-1349816708
1103 JUlYaNNa NaZarEtH da Silva doUrado pa-1188868857
1104 JUNivaldo coSta BarBoSa pa-6592879
1105 JUraNdir BriGida dE SoUZa pa-1935930012
1106 JUSSiEli SErrÃo pa-914151381
1107 JUvENal raMoS dE oivEira pa-1949695848
1108 KailoN lUiS MaGalHÃES PEdroSo pa-15177352
1109 KarEN laÍSE da Silva tavarES pa-1108315478
1110 KarEN lorENa frEirE MariNHo pa-1613420209
1111 KarEN MaYla rodriGUES Silva pa-828475000
1112 KariNE PEdroSa da Silva pa-352170949
1113 Karla caMPElo PESSoa pa-2030365015
1114 KatHEllEM SUEllEM SoUSa Mota pa-565036588
1115 Kátia criStiNa liMa SaNcHES pa-1703275949
1116 KatiaNa diaS dE olivEira pa-2055906778
1117 KatiaNa tEiXEira dE PaUlo pa-1331676203
1118 KatYEllE tEiXEira dE liMa pa-1455678648
1119 KaUÊ PiNHEiro dE liMa - MEi pa-2109843701
1120 KEila dE PaUla PErEira da SilvEira - MEi pa-110476456
1121 KEila viviaNE Silva doS SaNtoS pa-566793385
1122 KEiliaNE dE liMa BaNdEira pa-1070984103
1123 KEllEN Maria Garcia dE SoUSa pa-1497203106
1124 KEllY da Silva SalES pa-967043518
1125 KESia MorEira doS rEiS pa-1573824679
1126 KEviN PENafort BEcKMaN pa-1527161221
1127 KEYla BarroS da coSta pa-1212143396
1128 KiSSY criStiNa do carMo fErrEira olivEira pa-1837166268
1129 KlaUS viEira da coSta pa-960151979
1130 KlEBEr aNtoNio caStro do carMo pa-1155964560
1131 KlEBEr MoraES BENiGNo pa-2125834221
1132 KlEYtoN roBErto SoUZa da Silva pa-1564605553
1133 KoKiNirE liMa HaKaXarE pa-1230366907
1134 l r BEZErra ProdUcao dE aUdioviSUal pa-315530540
1135 l. J. v. GUEiroS PESSoa ProdUcoES pa-275022768
1136 laÉrcio crUZ EStEvES pa-1641085081
1137 laila rEBEca da Silva NUNES pa-1572203334
1138 laÍS caBral rodriGUES pa-1492363741
1139 laiS GaBriEllE dE liMa raBElo pa-632474430
1140 laiS MariNai BraBo rodriGUES SidÔNio pa-1217387147
1141 laÍS rUPf cavalcaNtE pa-1558440301
1142 laiSSa criStiNE coNcEiÇÃo da Hora pa-1890972450
1143 lariSSa carvalHo lEitE pa-479984062
1144 laUrilENE do Socorro SaNtoS dE araÚJo pa-585481244
1145 laUriNdo carMoNa dE fiGUEirEdo filHo pa-526755527
1146 laUrita PiNto do NaSciMENto pa-1347793783
1147 laUro Gil dE SoUSa NEto - MEi pa-932747411
1148 laYS NUNES da Silva pa-822539539
1149 laYSE Silva rodriGUES pa-1506444974
1150 laYSE SiQUEira alvES pa-106553047
1151 láZaro aMoriM fErNaNdES pa-1454621558
1152 laZato roNY NErES doS SaNtoS pa-1810210969
1153 lEaNdro Brito da Silva pa-694526600
1154 lEaNdro lEal dE araÚJo liMa pa-442618404
1155 lEaNdro MacHado fErrEira pa-1822289379
1156 lEaNdro PaNSoNato caZUla pa-604476857
1157 lEia torrES lEaNdro pa-194365637
1158 lEidiaNY alvES fraNco pa-1925490528
1159 lEila JoElMa corrEia ModESto pa-55891918
1160 lEiliaNE KErcia olivEira doS SaNtoS pa-584756232
1161 lÉlcE diaNa cardoSo do SaNtoS pa-171745370

1162 lENa carla JardiM doS SaNtoS pa-1353312389
1163 lENa raMoS dE MElo E Silva pa-358938221
1164 lENdl alvES dE olivEira pa-1651877123
1165 lENilcE caStro BaÍa pa-1495579231
1166 lENildo EdUardo da Hora dE JESUS JÚNior pa-1867418977
1167 lENilSoN carloS MarQUES SoUSa pa-1730869169
1168 lEoN GoMES dE lira pa-999985281
1169 lEoNardo dE olivEira cHavES pa-513915558
1170 lEoNardo fariaS doS SaNtoS pa-141984305
1171 lEoNardo GUilHErME fUrtado doS aNJoS pa-185640575
1172 lEoNardo MatEUS PrataGY PiNto - MEi pa-572760885
1173 lEoNardo ModESto dE SoUSa pa-480955550
1174 lEoNardo MoraES liMa pa-444709627
1175 lEoNardo PaMPloNa MorEira PErEira pa-1086309175
1176 lEoNardo Silva PiNto pa-2029689909
1177 lEoNEl rodriGUES fErrEira pa-1655540861
1178 lEoNidaS alvES lEal pa-293324985
1179 lEticia BarriGa GUErra pa-2046742834
1180 lEtÍcia carvalHo viaNa dE SoUSa pa-1921447595
1181 lEticia dE aNdradE MacHado pa-1985063167
1182 lEticia dE olivEira foNSEca pa-118391913
1183 lEUNicE SalEtE loPES pa-916518548
1184 lEvY dE MElo liMa pa-983629654
1185 lEYciaNE catariNi doS SaNtoS SaMPaio pa-1614136688
1186 lia MaHYalU Mota SalES pa-1610928169
1187 lÍcia Mara doS aNJoS lEitÃo pa-269923516
1188 lÍdia aSSUNÇÃo dE MENdoNÇa pa-1891433095
1189 lÍdia Mara PErEira aBraHiM pa-1534514446
1190 liENdria Marla MalcHEr Silva - MEi pa-1380367504
1191 liGa iNdEPENdENtE daS EScolaS dE SaMBa dE tUcUrUi pa-1546648771
1192 liGia aUGUSta aMaZoNaS caMarGo pa-1007257512
1193 lili roSa SoarES corrEia pa-1262583915
1194 liliaM criStiNa BarroS coHEN pa-1328005836
1195 liliaN criStiNa da SilvEira SoUZa pa-1357086911
1196 liliaN GiSEllE da Silva tEiXEira PErEira pa-1966779409
1197 liliaNY corrÊa SErrÃo pa-165659615
1198 liNa alESSaNdra cariPUNa pa-1449040368
1199 liNaldo roBSoN PaNtoJa dE SoUZa pa-1894099566
1200 liNdEMBErG MoNtEiro doS SaNtoS pa-217232825
1201 lÍriS doS SaNtoS PiMENtEl pa-481810953
1202 livaldo dE olivEira SaNtoS pa-1966575835
1203 livaNEY olivEira BraGa pa-1282536566
1204 liZ viEira SaNtoS corrEia pa-1891212571
1205 liZZiaNE Silva doS SaNtoS pa-646430517
1206 lorENa BENtES doS SaNtoS pa-1178120208
1207 lorENa MoraiS rEiS pa-1294657532
1208 lorENNa dE MElo E Silva MESQUita pa-1661445071
1209 loriMar do carMo BarBoSa pa-1537144152
1210 loUrENÇo riBEiro filHo pa-512273748
1211 loUrival MoNtEiro BarroS pa-815915929
1212 loUrival PErEira da coSta JUNior pa-457499597
1213 lUaN alEX MEdEiroS WEYl pa-1632290277
1214 lUaN HENriQUE SacraMENto rEiS pa-1158973656
1215 lUaNa da Silva cardoSo pa-1029358107
1216 lUaNa valadarES PaNtoJa pa-1337839988
1217 lUaNY GUilHErME fErrEira pa-2025443539
1218 lUcaS  PacHEco BraGaNÇa pa-277122648
1219 lUcaS aGUiar viEira pa-1398256680
1220 lUcaS alBErto da cUNHa pa-1928132069
1221 lUcaS dE caStro coSta pa-1936820184
1222 lUcaS EliaS cUNHa pa-2081814800
1223 lUcaS MaGalHÃES EStrEla PiNto pa-1771090255
1224 lUcaS MiGlio dE SoUSa pa-443129643
1225 lUcaS PaNtoJa doS SaNtoS pa-871942385
1226 lUcaS rodriGUES MaUES alvES pa-364287236
1227 lUcia daS GraÇaS SaNtaNa da Silva pa-23329245
1228 lÚcia Maria PErEira da coSta lEÃo pa-1819069947
1229 lUciaNa cativo liMa pa-1786244605
1230 lUciaNa dE NaZarÈ alvES SiMÕES MarcHESE pa-121276719
1231 lUciaNa KEllY PiNHo dE MEdEiroS pa-1980552753
1232 lUciaNa MartiNS cHalU PacHEco pa-2070478780
1233 lUciaNE dE SENa GoMES pa-1651352851
1234 lUciaNNE GiZEllY diaS GUiMarÃES pa-1534652161
1235 lUciaNo caNoSa tEiXEira - oBaYta pa-1006617954
1236 lUciaNo dEMEtriUS BarBoSa liMa pa-440905604
1237 lUciaNo fraNciSco MESQUita dE SoUSa pa-1548793621
1238 lUciaNo lira doS SaNtoS pa-1659943817
1239 lUcidEYSE dE SoUSa aBrEU - MEi pa-227667697
1240 lUciENE dE SoUZa loPES pa-1903885995
1241 lUciENE loPES dE liMa pa-1059044410
1242 lUcilÉia doS aNJoS diaS, pa-1308332393
1243 lUcilENE BarBoSa dE SoUSa pa-1101502992
1244 lUcilENE dE carvalHo SoUSa pa-492618896
1245 lUciMarY GoUvEa MaUÉS- lÚ MaUÉS pa-95542149
1246 lUciNato SoUSa SEriQUE pa-294320943
1247 lUcYaN MEirElES coSta pa-675995880
1248 lUdNÉa loBato GoNÇalvES diaS pa-1554485565
1249 lUiS alEX SaNdro daMaScENo MacEdo pa-246121359
1250 lUÍS caMPoS liNS pa-920557753
1251 lUiS claUdio Silva dE dEUS pa-2122305206
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1252 lUiS GoNZaGa XiPaia dE carvalHo pa-1893582368
1253 lUiS JUNior coSta Saraiva pa-1027981476
1254 lUiS Maria doS rEiS olivEira pa-296389261
1255 lUiS PaUlo SiQUEira doS SaNtoS pa-1401929491
1256 lUiZ aNtÔNio dE alBUQUErQUE liNS filHo pa-763295735
1257 lUiZ aUGUSto PiNHEiro lEal pa-942121266
1258 lUiZ carloS diaS fariaS filHo pa-21091594
1259 lUiZ carloS HaYNES lEitE pa-1718219971
1260 lUiZ carloS lEal doS SaNtoS pa-572427025
1261 lUiZ carloS MoNtEiro frEirE pa-1286599932
1262 lUiZ cláUdio fErNaNdES pa-1319670159
1263 lUiZ daNiEl fErrEira vEiGa pa-2079896320
1264 lUiZ fEliPE da Silva fUrtado pa-1517150208
1265 lUiZ fÉliX dE olivEira roBatto caMPoS pa-1339018197
1266 lUiZ fErNaNdo SiQUEira MUNiZ pa-1417059621
1267 lUiZ GEraldo MElo MoUra JUNior pa-1422324990
1268 lUiZ GoNZaGa MEdEiroS JUNior pa-626185596
1269 lUiZ GUilHErME da rocHa GUaraNY pa-2146542226
1270 lUiZ MaUro olivEira dE QUadroS pa-1867691727
1271 lUÍZ NUNES SaNtaNa da Silva pa-1508477635
1272 lUiZ SÉrGio aSSUNÇÃo lEitE pa-831641330
1273 lUiZ SoBral pa-276417969
1274 lUiZa HEcKEr - MEi pa-1811974310
1275 lUiZa MoNtEiro E SoUZa pa-794408767
1276 lUMa KatHElEEN fEliPE BraSil pa-1729685773
1277 lUMa YaSMiM BarrEto rodriGUES pa-1741022384
1278 lUZENildE da lUZ alvES cavalcaNtE pa-1299970613
1279 lUZia caMila Silva doS SaNtoS pa-459312328
1280 MadSoN SaMaroNE dE caStro Garcia pa-70897390
1281 MaÉcio MoNtEiro MoNtEiro pa-1642971706
1282 MaGdalENa lara pa-849380744
1283 Maiara dE alMEida corrÊa pa-350393510
1284 MaicoN triNdadE XaviEr pa-443406157
1285 MalU cavallEiro dE MacEdo GUEdElHa pa-2122164271
1286 MaNaSSES coSta MalcHEr pa-1801692928
1287 MaNNoElla dE araÚJo NEvES pa-1842186721
1288 MaNoEl claUdioNor loPES dE olivEira pa-1778614720
1289 MaNoEl dE SoUZa raMoS pa-587842045
1290 MaNoEl fErNaNdES cordEiro pa-372896708
1291 MaNoEl JoSÉ da Silva SaNtaNa pa-1324259124
1292 MaNoEl lEitE carNEiro JÚNior pa-660398872
1293 MaNoEl raiMUNdo SoZiNHo MiraNda pa-1809185840
1294 MaNoEl riSoMar fiGUEirEdo viEGa pa-631630551
1295 MaNoEl SalaZar coSta pa-398983092
1296 MaNoEla PaUla latrÔNico dE SoUZa pa-1370027199
1297 MaNUEllE dE SoUZa coSta pa-550547044
1298 MarcEla GoMES foNSEca pa-733646047
1299 MarcElE SaNtoS dE SoUSa - MEi pa-1759102782
1300 MarcElo aNtoNio fErNaNdES pa-195818023
1301 MarcElo BaliEiro alvES pa-1654056100
1302 MarcElo BEZErra coBaS pa-1316072424
1303 MarcElo da rocHa cardoSo pa-832884226
1304 MarcElo GoMES dE lEMoS pa-2059859767
1305 MarcElo lEitE BarBalHo pa-1778234361
1306 MarcElo olivEira da Silva pa-1494321035
1307 MarcElo SoUSa carvalHo pa-37020349
1308 MarcElo vaZ loPES pa-712021974
1309 Márcia aNdrÉa olivEira do roSário pa-687842905
1310 Márcia cHriStiaNE da Silva SarMENto pa-286387837
1311 Márcia daNiEllE caScaES daNtaS da Silva pa-1598015105
1312 Marcia dE NaZarÉ coSta aSSiS do NaSciMENto pa-1708386564
1313 Marcia dUailiBE fortE pa-119518260
1314 Marcia lUciaNa SaNtoS dE caStro pa-1552537360
1315 Márcia Maria PiNto dE alMEida pa-632210040
1316 Márcia olivEira coSta pa-1954872298
1317 Marcia rEGiNa fErrEira d coSta pa-186830849
1318 MarcilENE GoNÇalvES liMa pa-1850713012
1319 Marcio adENilSoN riBEiro rEiS pa-711780502
1320 Marcio alaN NoGUEira NavEGaNtES pa-1777178778
1321 Marcio BarrEto rEiS pa-178698613
1322 Márcio caldaS doS SaNtoS pa-806733887
1323 Marcio dE olivEira Saraiva pa-936226569
1324 Marcio doS SaNtoS JardiM pa-1079229369
1325 Marcio JoSE araUJo dE MacEdo pa-1595723583
1326 Márcio JoSÉ GoNÇalvES JardiM pa-1961028403
1327 Marcio MoraES loPES pa-1579072598
1328 Marcio SErrÃo SaNtoS pa-1653183839
1329 MarcioNila MENdES dE alMEida pa-1357814009
1330 Marco aNdrÉ SiSo dE olivEira pa-1998770326
1331 Marco aNtoNio MoNtEiro GUrJÃo pa-1632684839
1332 Marco aNtÔNio SoUZa dE araÚJo pa-2021848804
1333 MarcoS alEXaNdrE doS SaNtoS PErEira pa-561813190
1334 MarcoS aNdrÉ HaYdEN dE alBUQUErQUE pa-1195955411
1335 MarcoS BENÍcio NaSciMENto da Silva pa-355509478
1336 MarcoS dE alMEida caMPElo pa-1952482332
1337 MarcoS filEMoN viEira cardoSo pa-1104781872
1338 MarcoS JacoB coSta coHEN pa-1460773526
1339 MarcoS JoSÉ MoraiS araÚJo pa-2094128410
1340 MarcoS loPES da Silva pa-497937682
1341 MarcoS MarloN dE olivEira liMa pa-1344718502

1342 MarcoS roBErto laMEira dE MoraES pa-2116601136
1343 MarcoS SaMUEl coSta da coNcEiÇÃo pa-1203236666
1344 MarcoS valErio MoNtEiro PadilHa JUNior pa-706397582
1345 MarcoS viNiciUS rodriGUES cardoSo pa-840360767
1346 MarcUS aNdrÉ aSSUNÇÃo SaNtoS pa-845779526
1347 MarcUS viNiciUS GoMES Silva pa-214418008
1348 MarcUS viNiciUS NaSciMENto da Silva pa-902418176
1349 MarGarEtH do Socorro valoiS da Silva pa-1450022208
1350 MarGarEtH dUartE NoGUEira pa-411022531
1351 MarGarEtH SoUSa laMEira pa-1809165858
1352 MarGarida da cUNHa tEiXEira pa-1471186282
1353 Maria alESSaNdra da Silva SoarES pa-832555101
1354 Maria aMElia BarBoSa riBEiro pa-2006099746
1355 Maria aNtoNia doS rEiS PErEira pa-1717153401
1356 Maria arlEtH loPES pa-129287088
1357 Maria aUXiliadora MoNtEiro pa-1761587426
1358 Maria BárBara PErNa rodriGUES pa-1857212857
1359 Maria cElia doS SaNtoS SarMENto pa-1298768407
1360 Maria clara Silva E Silva pa-1315362738
1361 Maria claUdEtE dE JESUS tElES pa-1905310695
1362 Maria clEcilMa MoraES fiEl pa-411081437
1363 Maria clEidiaNE da Silva MEScoUto pa-1685970916
1364 Maria criStiNa NoGUEira da coSta pa-992526724
1365 Maria criStiNa raMoS MoNtEiro pa-899782340
1366 Maria da coNcEiÇÃo BarBoSa pa-1680065270
1367 Maria da coNcEicao GoMES pa-931067798
1368 Maria da coNSolaÇÃo da Silva pa-800447463
1369 Maria da GraÇa PErEira da coSta pa-1898625567
1370 Maria daS GraÇaS alvES SaNtaNa pa-751928558
1371 Maria dE fátiMa PiNHEiro doS SaNtoS pa-208780204
1372 Maria dE fatiMa SoUSa SoBriNHo pa-690151584
1373 Maria dE JESUS dE alMEida fraNco pa-1744423237
1374 Maria dE loUrdES lEitE MEdEiroS pa-654831323
1375 Maria dE NaZarÉ da coSta SoUSa pa-284803690
1376 Maria dE NaZarÉ NoGUEira riBEiro pa-787519192
1377 Maria do PErPEtUo Socorro PoMPEU pa-61595048
1378 Maria do Socorro alMEida fraNco pa-1389534974
1379 Maria do Socorro MiraNda riBEiro pa-1965161327
1380 Maria EdUarda PalHa daS cHaGaS pa-104109420
1381 Maria EliaNa da Silva coElHo pa-1943463972
1382 Maria Elita MatiaS dE SarGES pa-1580829855
1383 Maria ESPEraNÇa alvES corrEa pa-457560715
1384 Maria EUNicE fariaS fraNco pa-1188556421
1385 Maria fiGUEira da Silva pa-1409388843
1386 Maria GorEtti SoUSa laMEira pa-1211276415
1387 Maria iacilda dE liMa frEitaS pa-1696452884
1388 Maria ioNEida dE liMa BraGa pa-1851710827
1389 Maria iraNEtE PicaNÇo MoNtEiro pa-391049670
1390 Maria itaJaci dE alMEida fErrEira pa-1103284095
1391 Maria itatiaNE da Silva MoraES pa-85254368
1392 Maria ivoNEtE coUtiNHo da Silva pa-1020779449
1393 Maria JoSÉ MoraES diaS pa-530687054
1394 Maria JoSÉ SoUZa liMa pa-1516028728
1395 Maria lidia airES dE MENdoNÇa pa-107798721
1396 Maria loPES dE araÚJo pa-164011816
1397 Maria lÚcia florÊNcio da Silva SaNtoS pa-1227077800
1398 Maria lUciaNa MaciEl da crUZ pa-102077604
1399 Maria lUciNEia SoUSa da Silva pa-2142488514
1400 Maria lUiZa diaS KlUcK pa-1668988965
1401 Maria MadalENa fEliNto PiNHo raMoS pa-347531201
1402 Maria Marcia SoarES da Silva alMEida pa-429370583
1403 Maria NEirE da Silva rocHa pa-2002115519
1404 Maria PáScoa SarMENto SoUSa pa-909161380
1405 Maria PaUla rodriGUES pa-1510582474
1406 Maria PErEira da Silva pa-581210882
1407 Maria raiMUNda BiSPo Silva pa-219330019
1408 Maria roSElENE PErEira triNdadE pa-1765257953
1409 Maria roSEli PiNHEiro SaNta roSa pa-207797697
1410 Maria roSilda daX Silva pa-5292155
1411 Maria Siria dE liMa lEal pa-1502081108
1412 Maria SoNia da Silva cUNHa pa-203289565
1413 Maria SoUSa pa-1367974557
1414 Maria SUEli alvES PEdroSa pa-1960482115
1415 Maria SUElY MiraNda dE SoUZa taNaKa pa-733258233
1416 Maria vitoria BotElHo rodriGUES pa-1061467830
1417 Maria vitÓria fErrEira dE SoUZa pa-1945362442
1418 MariaNa alvES rodriGUES pa-114071634
1419 MariaNa dE NoNNo farNESi pa-1906023553
1420 MariaNa dE SoUZa SaraME pa-253161801
1421 MariaNa MiKaElY SoUZa corrÊa pa-2078539341
1422 MariaNa viEira da coSta MoNtEiro - MEi pa-282116261
1423 MaridEtE daiBES da Silva PiaNi pa-420391573
1424 Marilda Brito fErNaNdES pa-864863559
1425 MarilENE BENdElaQUE dE SoUZa pa-27757140
1426 MarilENE MartiNS dE MoUra pa-906608444
1427 MariNa coSta PaNtoJa pa-1962997974
1428 MariNaldo PaNtoJa PiNHEiro pa-400396134
1429 MariNEtE do carMo PiNto pa-1428333138
1430 MariNHo fErrEira daS NEvES pa-405122228
1431 Mario aUGUSto dE JESUS SoUZa JUNior pa-1521856921
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1432 Mario BENEdito coUtiNHo MoUZiNHo pa-393060588
1433 Mario GUStavo alvES doS SaNtoS pa-755148436
1434 Mário JorGE JardiM doS SaNtoS NoroNHa pa-121684490
1435 Mário JorGE SaNtoS MoraiS pa-1203745870
1436 Mario loPES da Silva pa-1770651544
1437 Mario PiNHEiro dE alMEida pa-1515621401
1438 Mario roBErto coSta dE MoraES pa-106688639
1439 MariSEtE BorGES dE olivEira pa-1551278941
1440 MariZa BarBoSa triNdadE pa-2090375267
1441 MariZa MiraNda da Silva BarBoSa pa-1626189816
1442 MarlENE PiMENtEl PErEira pa-746372470
1443 MarlESSoN PatricK alvES PErEira pa-517536642
1444 MarliSoN alEXaNdrE frEitaS da Silva pa-1166657345
1445 MarliSSoN dE MElo SEriQUE pa-1722137475
1446 MarloN MoNtEiro SaNtaNa pa-779091673
1447 MarloN raMillES dE liMa Barra pa-2073070557
1448 Marta GorEti rodriGUES liMa pa-761059472
1449 Marta MariaNa diaS SoUZa pa-150132137
1450 Marta rEGiNa Silva fErrEira pa-1069195368
1451 MarviM EliaS dE alMEida Brito pa-1603319344
1452 MarYElE PiNHEiro araÚJo pa-704285001
1453 MataPi ProdUÇÕES pa-1964156955
1454 MatEUS EliaS BarroS da Silva pa-882963428
1455 MatEUS NoGUEira dE fariaS MoUra pa-1079555084
1456 MatHEUS alMEida do NaSciMENto pa-144680137
1457 MatHEUS caUÊ MElo doS rEiS pa-1267072228
1458 MatHEUS doS SaNtoS BENto pa-216259698
1459 MatHEUS doS SaNtoS SoUZa pa-262729501
1460 MatHEUS lEÃo Mota pa-1555868615
1461 MatHEUS Silva NaSciMENto pa-1992089895
1462 MaUra alESSaNdra NoGUEira NavEGaNtES pa-1646657528
1463 MaUrÍcio MENdoNÇa MoraES pa-1720576753
1464 MaUrilENo doS SaNtoS SaNcHES pa-1714662838
1465 MaUro aUGUSto da rocHa MoraES pa-1938998755
1466 MaUro corrEa doS SaNtoS pa-1374090377
1467 MaX cHarlES da coSta SaNtoS pa-828543916
1468 MaX dE olivEira Saraiva pa-135121201
1469 MáXiMo GUStavo rodrÍGUEZ dE MElo pa-299350337
1470 MaXiNildo SoarES do NaSciMENto pa-390239685
1471 MaYara alvES SaNcHEZ - MEi pa-1165031792
1472 MaYara coNcEiÇÃo BraSil pa-1849807609
1473 MaYara daYaNE MoNtEiro SaNtoS pa-1938286437
1474 MaYara doS SaNtoS raMoS dE Sá pa-330345619
1475 MaYara loPES dE la-rocQUE pa-1718085107
1476 MaYara Silva coliNS pa-1272102465
1477 MaYco daNiN dE liMa pa-704483555
1478 MaYcoN doUGlaS ModESto loPES pa-1146915791
1479 MaYKoM viaNa PaNtoJa pa-1051841994
1480 MaYra BiaNca dE NaZarÉ Silva dE SoUSa pa-1205176834
1481 MaYra MoNtEiro pa-731886630
1482 MEliNa MarcEliNo viEira pa-1218808713
1483 MEliSSa da coSta alENcar pa-1016181071
1484 MEliSSa GaBriEla fEitoSa dE SoUZa pa-429688424
1485 MEraBE araUJo doS SaNtoS pa-522954745
1486 MEriaNi MatiaS MiraNda pa-688836657
1487 MErYaN lEÃo PErEira pa-275820829
1488 MESSiaS doS SaNtoS MarQUES pa-437825811
1489 MESSiaS MartiNS PiNHEiro pa-2106246305
1490 MESSildo dE NaZarÉ corrÊa pa-452393791
1491 MicHaEl dE MElo Barra pa-1317636219
1492 MicHEl JacKSoN MoraiS SarMENto pa-301766115
1493 MicHEllE dE cáSSia PrEStES pa-1201853083
1494 MicHEllE doS SaNtoS Paiva araUJo pa-2078926934
1495 MicHEllE fraNÇa dE aZEvEdo pa-969659020
1496 MiGUEl doS SaNtoS MoraiS pa-715635355
1497 MiGUElita MaGNo triNdadE pa-1834977423
1498 MilENa EvElYN fraNÇa Maia pa-1670744598
1499 MilENa fiGUEira da Silva pa-1067050817
1500 MilENE tavarES PiNHEiro pa-1029481178
1501 MillEr WErllErSoN doS SaNtoS fErrEira pa-22778368
1502 MiNEllY dE NaZarEtH carvalHo coNcEiÇÃo pa-1056807777
1503 MiQUEaS liSBoa NaSciMENto pa-1544611626
1504 MiriaN da Silva olivEira pa-733972230
1505 Moacir vicENtE dE PaUla SaNtoS pa-934997076
1506 MoiSaNiEl olivEira PiNHEiro pa-569812088
1507 MoiSES rodriGUES dE SENa pa-465153183
1508 MÔNica coSta dE olivEira pa-2059174738
1509 MoNica GorEtH coSta riBEiro pa-1482545292
1510 MÔNica GoUvEia doS SaNtoS pa-1201186565
1511 MoNica liZardo dE MoraES pa-1753524961
1512 MoNicK crYStiNa MartiNS loPES pa-1434569581
1513 MUrilo da Silva MacHado JUrUNa pa-1592834001
1514 MUrilo vaScoNcEloS PaNtoJa pa-1795291739
1515 MUrilSoN Baia MoNtEiro pa-1731448844
1516 MYriaN da Silva carvalHo pa-609915932
1517 NaBila SUElY SoUZa PErEira pa-666493231
1518 NadJa da Silva caNtaNHEdE pa-1550958300
1519 NadYa SiBElY dUartE cordovil pa-257535961
1520 NaftalE iSraEl SoUZa dE olivEira pa-314436620
1521 NaGiB lUcaS doS PaSSoS Silva pa-1926428307

1522 NaHiSla fErNaNdES cavalEro dE MacEdo pa-1194166597
1523 NaiaNE MoNtEiro dE liMa pa-2111560087
1524 Naiara araUJo rocHa pa-1961394351
1525 NaidE fErNaNdES caBral pa-572708403
1526 NaldilENE aSSiS dE aviZ pa-251317108
1527 Narivaldo doS SaNtoS pa-1208922474
1528 NatacHa collY BarroS MartiNS pa-1051709280
1529 Natal riBEiro da Silva pa-652652003
1530 Natália afoNSo PiNto pa-1717494335
1531 Natália alvES da Silva pa-860602565
1532 Natalia criStiNa fErrEira SarMENto pa-1935654990
1533 Natalia criStiNa PiNHEiro daNtaS pa-1383183245
1534 Natalia riBEiro liMa pa-209387249
1535 Natália Silva dE olivEira pa-1232059648
1536 Natália StEfaNi BarBoSa liMa da crUZ pa-963569818
1537 Natalicia MENdES olivEira pa-594316911
1538 NatalY criStiaNE PErEira PiNHEiro pa-12167980
1539 NatálYa criStiaNa PErEira PiNHEiro pa-132309339
1540 NataNaEl MaGNo tENorio pa-800039640
1541 NatHália MYriaN BaStoS rEiS pa-812184575
1542 NaYaNNE PErEira vENtUra GUaJaJara pa-1494790504
1543 NaZarE iNEZ rodriGUES do Silva pa-209124435
1544 NEciNEia MElo doS SaNtoS pa-1365040162
1545 NEdEr roBErto cHaroNE pa-974706164
1546 NElSoN frEitaS doS SaNtoS pa-1051908253
1547 NElSoN Gato dE SoUZa JUNior pa-1794569369
1548 NElSoN SaKaMoto viaNa pa-1644012310
1549 NEri Gil dE SoUZa pa-1867023659
1550 NEUtoN viEira MartiNS filHo pa-1580006028
1551 NEWtoN MaGNo dE aMoriM SaNtoS pa-520667742
1552 NiElSoN rodriGo BarroS pa-1826946020
1553 NiElY BarroSo dE SoUZa pa-1952370034
1554 NilMa cHaGaS arraES pa-684176301
1555 NiltoN cÉZar Silva doS rEiS pa-2081525476
1556 NiltoN loUrENÇo doS SaNtoS JÚNior pa-1205261841
1557 NilvaNE dE SoUSa MartiNS pa-1369501515
1558 NilvaNicE carNEiro PErEira pa-225805801
1559 NilvYa cidadE dE SoUZa pa-1336081185
1560 NilZa riBEiro SoUZa pa-1765782171
1561 Nivia Maria viEira coSta pa-1291181832
1562 NoaNNY GUiMarÃES Maia pa-1894823040
1563 NUBia SUElY Silva SaNtoS pa-1715839535
1564 ociMar MoUra MaNito pa-1212872311
1565 odEtE daS dorES NaSciMENto PiNa EdoroM pa-1499959490
1566 odiN GaBriEl da cUNHa GodiNHo pa-534286429
1567 odiNÉia cHavES liMa pa-1786823506
1568 odiNEia cordEiro cUNHa pa-201965707
1569 odivaNdro MoraES dE frEitaS pa-1638844489
1570 ofir NoBrE dE olivEira pa-765001695
1571 olENir Maria MoNtEiro do NaSciMENto pa-1474475337
1572 olGaNicE MaciEl BraNcHES pa-11379006
1573 olivEr QUEMEl pa-1251314173
1574 oNEidE do Socorro PErEira dE liMa pa-287298031
1575 ordoÊNia cHavES liMa pa-1910151144
1576 orlaNdiNo do carMo BarBoSa pa-382267818
1577 orlaNdo Silva Paiva JUNior pa-979282929
1578 oSaNa loPES doS SaNtoS BorGES pa-1148559504
1579 oSMar viEira dE olivEira pa-1596370225
1580 otacio rUY NUNES daS NEvES pa-1892780509
1581 otavio WaldEMar NUNES dE SoUZa pa-1062709883
1582 otoNiEl loPES dE olivEira JUNior pa-683390195
1583 P c viEira oStErNE pa-1823847139
1584 PaBlo carvalHo NEri pa-633122477
1585 PaBlo rEMiGi pa-2065142927
1586 PaloMa Silva da coSta pa-416188705
1587 PaMEla rENata da Silva alEXaNdrE pa-1063768827
1588 Paola MarcElia aciolY fErNaNdES pa-1223266139
1589 Paola tHaiS viaNa BErNardiNo pa-1080993356
1590 Paolo fErrEira vEloSo pa-1974443452
1591 PatrÍcia Maria fUrtado doS SaNtoS pa-252043057
1592 PatrÍcia MENdES carvalHo pa-1419034890
1593 PatrÍcia PaSSoS da coSta NaSciMENto pa-539011372
1594 Patricia rEGiS BraSil pa-2132448135
1595 PatrÍcia rodriGUES cHavES pa-2107015608
1596 PatricK alMEida dE aZEvEdo pa-1921565294
1597 PatricK doS SaNtoS BarBoSa pa-1675139159
1598 PatricK Silva doS SaNtoS pa-1166206880
1599 PaUEr do Socorro fraNco MartiNS pa-1110150818
1600 PaUla adriaNNa BarroS da crUZ pa-1307569655
1601 PaUla fErNaNda SacraMENto doS aNJoS pa-636548761
1602 PaUla NaYara doS SaNtoS Silva pa-548656556
1603 PaUla olivEira BarroSo pa-1392745770
1604 PaUla rEGiNa BENaSSUlY arrUda pa-2068245480
1605 PaUlo afoNSo MartiNS da coNcEiÇÃo pa-841148630
1606 PaUlo araÚJo da Silva pa-2140263289
1607 PaUlo cESar dE MoraES liMa pa-728400937
1608 PaUlo faBrÍcio da crUZ pa-1276898220
1609 PaUlo ivaN SaNtoS dE SoUSa JUNior pa-319391389
1610 PaUlo JoSÉ MaUÉS corrÊa pa-1556867126
1611 PaUlo loPES doS rEiS pa-2105658472
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1612 PaUlo roBErto alvES carvalHo  - MEi pa-1597950283
1613 PaUlo roBErto da Silva SErra pa-1088456457
1614 PaUlo SÉrGio daS NEvES SoUZa pa-633651392
1615 PaUlo SÉrGio dE alMEida corrÊa pa-1799743107
1616 PaUlo SÉrGio lavarEda MEdEiroS                 pa-262928146
1617 PaUlo tHEdiX cUrSiNo liMa pa-1934595137
1618 PaUlo victor MiraNda fErrEira pa-144237071
1619 PaUlo vitor dUartE da Silva pa-251835537
1620 PEdro fEliPE cirQUEira dE MENESES pa-227781287
1621 PEdro HENriQUE alcaNtara fiGUEira pa-798554578
1622 PEdro HENriQUE alvES villaNUEva pa-1455747102
1623 PEdro JorGE rodriGUES dE alcaNtara - MEi pa-1654292786
1624 PEdro PaUlo calaNdriNE MoNtEiro JUNior pa-408782825
1625 PEdro rodriGUES dE MoraES - MEi pa-385143316
1626 PiErrE dE aGUiar aZEvEdo pa-129101427
1627 Plácido PErEira BarroSo filHo pa-292393231
1628 PlaNo B 612 - ProdUÇÕES EirEli pa-2000585488
1629 PliNio MaZiEro Jr pa-1542497210
1630 PoliaNa cardoSo alMEida - MEi pa-1492688434
1631 PollYaNNa Silva dE olivEira pa-13289213
1632 Pricila criStiaNE SaNtoS da rocHa pa-1255128416
1633 PriScila caStro tEiXEira pa-796234074
1634 PriScila roMaNa MoraES dE MElo pa-236356768
1635 PriScilla dE araÚJo MENdES pa-781844475
1636 ProJEto SEJa SaMBiSta taMBÉM pa-1830854079
1637 PrYScilla NUNES afoNSo pa-2019532186
1638 racQUEl GaBriElE PrUdENtE E Silva pa-1985281638
1639 raÉlida da Silva SaNtoS pa-1196329572
1640 rafaEl arEaS JUNior pa-1350015407
1641 rafaEl aUGUSto diaS NENo pa-770763140
1642 rafaEl BarroS BarBoSa pa-485088072
1643 rafaEl cHaGaS GoNÇalvES pa-1663411835
1644 rafaEl cUNHa SoarES GoMES pa-1528860264
1645 rafaEl dE MaGalHÃES PaNtoJa pa-1705479024
1646 rafaEl dE olivEira PErEira pa-1449707143
1647 rafaEl do valE E Silva MEi pa-1728755393
1648 rafaEl doS SaNtoS GoMES pa-1435289519
1649 rafaEl fErrEira pa-2000859505
1650 rafaEl MatoS vilariNS pa-806591749
1651 rafaEl MoNtEiro da Silva pa-149854868
1652 rafaEl olivEira da lUZ pa-184788397
1653 rafaEl Paiva dE olivEira diaZ pa-1376291258
1654 rafaEl Silva da Silva pa-7833384
1655 rafaEl tadEU doS SaNtoS liMa pa-240813165
1656 rafaEl viNiciUS frEirES cUNHa pa-1340901487
1657 rafaEla aiMÊ da Silva BarBoSa pa-1638199590
1658 rafaEla dE olivEira coliNS coSta pa-58768710
1659 rafaEla MENEZES GodiNHo pa-350663341
1660 rafaEla olivEira dE olivEira pa-1710346546
1661 rafaEla Silva da Silva pa-788056809
1662 raiaNa SaNtiaGo da coSta pa-1486479203
1663 raiar do SErtÃo pa-1431879002
1664 railiaNE dE fátiMa BotElHo dE araÚJo pa-769515773
1665 railSoN WallacE rodriGUES doS SaNtoS pa-316855671
1666 raiMUNdo araÚJo coSta pa-669244890
1667 raiMUNdo BElÉM dE JESUS pa-2037485625
1668 raiMUNdo cEcilio fErrEira pa-809221232
1669 raiMUNdo cláUdio doS SaNtoS loBato pa-429120282
1670 raiMUNdo clEitoN liMa da Silva pa-574210640
1671 raiMUNdo corrEa coSta pa-1965413174
1672 raiMUNdo JaMil da coNcEiÇÃo rEBElo pa-457414357
1673 raiMUNdo Marcio SaNtoS rodriGUES pa-632333370
1674 raiMUNdo NaZarENo dE alMEida GliNS pa-136554073
1675 raiMUNdo NoNato fErrEira liMa pa-1303095746
1676 raiMUNdo NoNato Silva BarrEto filHo pa-439792139
1677 raiMUNdo PEdro lEal doS SaNtoS pa-1813308590
1678 raiMUNdo PiNHEiro Barata pa-1414037963
1679 raiMUNdo rodriGo doS SaNtoS Silva pa-1507251704
1680 raiMUNdo rodriGUES BorGES pa-298618981
1681 raiMUNdo tEiXEira NEvES pa-615705459
1682 raira MaciEl doS SaNtoS pa-973724169
1683 raÍSSa coSta fiGUEirEdo pa-27430886
1684 raÍSSa dE cáSSia caStro cardoSo pa-1365691370
1685 raiSSa lEÃo rEiS pa-1415552843
1686 raÍSSa tHaYNá coUtiNHo da Silva - MEi pa-616211421
1687 raMiro QUarESMa da Silva pa-774946207
1688 raMoN BENtES MacHado rivEra pa-1676269633
1689 raNcEJaNio Silva GUiMaraES pa-844626639
1690 raoNi dE alMEida corrÊa pa-1661323118
1691 raPHaEl aNdErSoN da Silva dUQUE pa-291409279
1692 raPHaEl aNdradE rocHa pa-1348073733
1693 raPHaEl lUKaS fErrEira riBEiro pa-1165794379
1694 raPHaEl viNÍciUS foNSEca BEZErra pa-1307019922
1695 raPoSa ProdUÇÕES ciNEMatoGráficaS E coMUNicaÇÃo ltda pa-843041949
1696 raQUEl MiNErviNo dE carvalHo BiSNEta pa-1082916795
1697 raUlff fErraZ liMa pa-1002479191
1698 raYHUrY GEMaQUE da Silva pa-957609106
1699 raYr WaNdErSoN da Silva SalES pa-296208224
1700 raYSSa cardoSo da Silva pa-759426086
1701 raYSSa rodriGUES da Silva pa-412656768

1702 raYSSa victÓria PiNHEiro liMa pa-1949011780
1703 rEaNto lUiZ triNdadE pa-1871481436
1704 rEBEca GoMES PiMENtEl pa-1434759606
1705 rEBEca lariSSa doS SaNtoS MariNHo pa-1179292687
1706 rEGiaNE KEllY QUEiroZ SaNtoS pa-1903613371
1707 rEGiNa da coNcEiÇÃo vilHENa fErrEira pa-1902290845
1708 rEGiNa lÚcia cardoSo dErZE pa-297175429
1709 rEGiNa lÚcia fErrEira raMoS pa-1198632304
1710 rEGiNaldo BraGa MoraES pa-549833654
1711 rEGiNaldo dE SoUZa viaNa pa-453165710
1712 rEGiNaldo viEira BaliEiro pa-1482152491
1713 rEiNaldo BarroS da vEra crUZ pa-2037419911
1714 rENaN aBoU El HoSN riBEiro Malato pa-1337313278
1715 rENaN fErrEira da Silva pa-1084653890
1716 rENaN rodriGUES dE PiNHo pa-810939848
1717 rENaN SaNtoS do roSario pa-647076582
1718 rENata aGUiar rodriGUES pa-711714787
1719 rENata alENcar BEcKMaNN dE liMa pa-1867443422
1720 rENata coElHo SaNtoS pa-617918303
1721 rENata coNcEiÇÃo SilvEira SoUSa - MEi pa-2094242901
1722 rENata Maria PadilHa dE SoUSa pa-1636757378
1723 rENata Motta MaUÉS MESQUita pa-421848609
1724 rENata rodriGUES dE PiNHo pa-162645760
1725 rENato aNtoNio da GaMa MalcHEr NoGUEira pa-325698000
1726 rENato cHalU PacHEco HÜHN pa-647224758
1727 rENato da Silva roSaS pa-1796847720
1728 rENato fraNK riBEiro QUarESMa pa-1437531635
1729 rENato PiNto torrES pa-1985982934
1730 rENato tEiXEira PiNHEiro pa-1210103043
1731 rENato viEGaS daNtaS dE MElo pa-1164087905
1732 rEriS adacioNi dE caMPoS doS SaNtoS pa-1567855721
1733 rESarial iNStitUto cUltUral aMaZoNia do aMaNHa pa-1577114641
1734 rHolaNdo doS SaNtoS adEGaS pa-1437506884
1735 rHYdlEY daNNYlo da Silva PErEira pa-2103229417
1736 ricardo BrUNo SacraMENto MacEdo pa-28017814
1737 ricardo da Silva BorGES pa-710996338
1738 ricardo GUiMarÃES iSHaK pa-84252646
1739 ricardo JoSÉ dE MEdEiroS cardoSo pa-684102127
1740 ricardo liNcoN doS aNJoS SaNtoS pa-1580240514
1741 ricardo vaScoNcEloS MaradEi pa-1109651426
1742 ricHard caio Silva rEGo pa-1489607023
1743 rilQUE cÉZar pa-2072167864
1744 riSoNalva Garcia corrÊa pa-2099509901
1745 riSoNEila Garcia corrÊa pa-1127326365
1746 riSoNEUdo Garcia corrÊa pa-1486610466
1747 rita aUXiliadora GoNÇalvES dE SoUZa pa-2113599166
1748 rita dE caSSia MEdEiroS dE olivEira pa-471331321
1749 rita Maria dE fátiMa PEloSo GraSSo pa-1158713155
1750 rivaildo MoraES PEiXoto pa-776313729
1751 roBErta aMaral daMaScENo pa-773645929
1752 roBErta coNcEiÇÃo tavarES SoarES pa-1987564410
1753 roBErta KEli dE MiraNda carvalHo pa-1921236679
1754 roBErta Sá lEitÃo BarBoZa pa-1122019967
1755 roBErto doS SaNtoS corrEa pa-1359057322
1756 roBErto iGor Porto dE olivEira pa-130320024
1757 roBErto larGMaN BoroviK pa-1056753273
1758 roBErto olivEira da Silva pa-2042212879
1759 roBErto PENafort aMoriM da Silva pa-1275249512
1760 roBSoN clEYtoN dE SoUZa MoraiS pa-1914632159
1761 roBSoN fariaS PaNtoJa pa-1489690730
1762 roBSoN raMoS da foNSEca pa-407161065
1763 rodolfo dE MoUra PiNHEiro pa-274892244
1764 rodolfo SaNtoS GoMES pa-1571484831
1765 rodriGo cESar dE MElo BaStoS pa-475906792
1766 rodriGo coSta foNSEca olivEira pa-1451473988
1767 rodriGo da coSta MaGNo pa-273017214
1768 rodriGo lUiZ doS rEiS MacEdo pa-898078537
1769 rodriGo otavio MaroJa Barata pa-2132712781
1770 rodriGo rodriGUES daS NEvES pa-1450156595
1771 rodriGo viEllaS rodriGUES pa-1024898055
1772 rodriGo YUri olivEira airES pa-1115659942
1773 roGEr da Silva PaES pa-1490144965
1774 roGErio Silva caBral pa-1040383281
1775 roMario doS SaNtoS SiMÕES pa-1556586921
1776 roMario SoarES da Silva pa-1412993089
1777 rÔMUlo fErrEira rodriGUES pa-617466743
1778 roMUlo MaUricio PaNtoJa da coSta pa-89780710
1779 roMUlo tadEU PErEira daS NEvES pa-1641140428
1780 roNald BrUNo da Silva coSta pa-345214954
1781 roNald vEra rUffEil pa-681619325
1782 roNaldo doS SaNtoS Silva pa-2021580371
1783 roNaldo lUciaNo GoMES NUNES pa-401517759
1784 roNaldo SaNtaNa Silva pa-833461167
1785 roNdiNEll aQUiNo PalHa pa-1625083809
1786 roNEildo roNaN dE SoUSa viEira pa-763134803
1787 roNiErE da coSta NUNES pa-640528761
1788 roNildo alvES dE JESUS pa-1525253912
1789 roNNY raMoS da Silva pa-597096204
1790 roNY Brito HofStattEr pa-887462197
1791 roodriGo do NaSciMENto rocHa pa-1612971156



96  diário oficial Nº 34.932 Quarta-feira, 13 DE ABRIL DE 2022

1792 roSa Maria do Socorro SaNtoS pa-2266228
1793 roSa Maria PErES liMa pa-1471205812
1794 roSa Maria rodriGUES dE SoUZa pa-1409976231
1795 roSalÍdia tavarES SUtElo pa-740142891
1796 roSaliNa riBEiro da crUZ pa-1548148272
1797 roSaliNE dE PaUla BitENcoUrt riBEiro pa-59166590
1798 roSaNa da Silva alvES pa-855349151
1799 roSaNa Maria alENcar olivEira pa-1014399311
1800 roSaNa MiraNda SaWaKi pa-1210236023
1801 roSaNa MUNdUrUKU Borari pa-1734970377
1802 roSÂNGEla corrÊa da rocHa pa-1779928329
1803 roSaNGEla dE NaZarE alcaNtara do NaSciMENto pa-1828388663
1804 roSÂNGEla loBato dE olivEira lEitE pa-1384307460
1805 roSÂNGEla Maria araÚJo dE alMEida pa-744334295
1806 roSÂNGEla MoNtEiro da Silva pa-1488358449
1807 roSE MariE dE SoUSa GoMES. pa-2139660569
1808 roSEaNE MilENE dE SoUZa tUNaS pa-1588908711
1809 roSElENa MEiGUiNS dE olivEira pa-1807208257
1810 roSEMarE Silva da Silva pa-1186909065
1811 roSENildE riBEiro fErNaNdES pa-647559990
1812 roSiaNE dE JESUS rocHa pa-1948030317
1813 roSilda raMoS dE SaNtaNa pa-235177329
1814 roSilENE fUrtado PadilHa pa-1937498711
1815 roSiMaUro doS SaNtoS PErEira pa-1522374709
1816 roSiMEirE Silva roSário pa-1648341333
1817 roSiNEi GilBErto rodriGUES MoNtEiro JUNior pa-441173633
1818 roSival diaS dE SoUSa pa-1832376334
1819 roZENildo Silva riBEiro pa-353952267
1820 rUaN dE olivEira rodriGUES pa-1644201560
1821 rUBENS EliaS da Silva pa-1020902234
1822 rUBErval GoNÇalvES aNdradE pa-1010553936
1823 rUdSoN SoarES fÉliX pa-1815870468
1824 rUtH NaYaNE corrÊa fErrEira - MEi pa-1913428516
1825 rUtH SoUZa carNEiro pa-946970164
1826 rUtHlEa liMa MEdEiroS Galvao - MEi pa-1108081799
1827 rUY JoSE alvES dE aSSiS pa-967109145
1828 Sa & MardocK ProdUcoES artiSticaS S/S ltda pa-1532926502
1829 SaBliNa araÚJo da Silva pa-221950520
1830 SaBriNa NaZarÉ aSSiS da Silva pa-440585484
1831 SaiNt claYr  dE caMPoS SolaNo pa-438352547
1832 SaloMÃo Brito da Silva pa-1534653645
1833 SaloMÃo larEdo pa-1036430770
1834 SaMaNtHa SaNtoS MoNtEiro da Silva pa-48006064
1835 SaMara dE caStro MilHoMEM - MEi pa-1960547212
1836 SaMia olivEira MoraES dE SoUZa pa-2044504283
1837 SaMilY Maria MorEira da Silva E Silva pa-426874242
1838 SaMir raoNi PiNHEiro Silva pa-726395326
1839 SaMira BEatriZ MacHado BorGES pa-1155321115
1840 SaMUEl MENdES NovaES pa-1408299388
1841 SaNdoval doS SaNtoS aMParo pa-252245299
1842 SaNdra doS SaNtoS Silva pa-1656412893
1843 SaNdra dUailiBE fortE BarBoSa pa-671333125
1844 SaNdra Maria arrUda da coSta pa-1304069886
1845 SaNdra SUElY da Silva pa-1440462114
1846 SaNdra SUElY viaNa PErdiGÃo SaMPaio pa-1320845391
1847 SaNdrESoN MarcElo PErEira da Silva pa-1898685301
1848 SaNdro doS SaNtoS SaNtarÉM0 pa-1836826127
1849 SaNdro lUiZ aMoraS da Mota pa-951304354
1850 SaNdro MaUricio taBoSa viEitaS pa-1849658367
1851 SaNdro PErEira dE alMEida pa-2066057158
1852 SaNdro Saraiva dE JESUS pa-1376442525
1853 SaNdY JUliaNa fiGUEirEdo diNiZ pa-102152211
1854 SaNtiaGo lÓPEZ pa-1008660335
1855 Sara Maria carvalHo do aMaral pa-2020848165
1856 Sara olivEira dUartE pa-890563131
1857 Sara raiaNE corrEa MaGalHaES pa-633717178
1858 Sara rodriGUES do aMaral pa-1025698025
1859 Sara SHaroN alvES doS rEiS pa-1937559371
1860 SaraH arcÂNGElla SoarES doS rEMÉdioS pa-1466955068
1861 SaUl MarcElo SaNtoS rodriGUES pa-1200609076
1862 SaUlo alEXaNdrE PicaNco SiSNaNdo pa-4454884
1863 SaUlo cHiSt caravEo da Silva pa-87792653
1864 ScHNEidEr lUiS da Silva foro pa-402307833
1865 SE raSGUM ProdUcoES ltda pa-53916201
1866 SEBaStiÃo rEEdSoN daNtaS da Silva pa-835895854
1867 SEBaStiÃo triNdadE da coNcEiÇÃo JÚNior pa-85438817
1868 SElMa dotta pa-514847001
1869 SElMa MartiNS BaltaZar pa-1543422345
1870 SElMa SaNa coltiNHo pa-592830068
1871 SÉrGio da Silva rodriGUES filHo pa-203861436
1872 SÉrGio WilliaM doS SaNtoS pa-361036266
1873 SHaYNE cravo pa-825328813
1874 SHEila criStiNa da Silva MoUtiNHo pa-1787144766
1875 SHirlEY Silva coSME cUrUaia pa-1215221058
1876 SidiaNE viEira NUNES pa-1317519979
1877 SidNEY aUGUSto caNto olivEira pa-543608705
1878 SidNEY corrEa viEGaS pa-900839399
1879 SidNEY Silva MENdoNÇa pa-697339951
1880 SilaS olivEira liMa pa-689816114
1881 SilaS SaMUEl rEiS SalES pa-1506643741

1882 SilaS SoUSa do NaSciMENto JUNior pa-1676713140
1883 SilvaN Galvao doS SaNtoS MEi pa-1753340092
1884 SilvaNa da Silva pa-1771630675
1885 SilvaNa loUrEiro liMa pa-365023478
1886 SilvaNa PatrÍcia Sardo da Silva pa-839877882
1887 SilvaNE PrEStES da Silva pa-44153920
1888 Silvia rEGiNa cota tavarES pa-1863617394
1889 SÍlvio JoSÉ coSta alvES pa-290715987
1890 Silvio PirES dE olivEira pa-2015094232
1891 SiMoNE alBUQUErQUE loBo PErEira pa-479367556
1892 SiMoNE do Socorrro JarES NovaES pa-547928685
1893 SiMoNE SaNtoS Boa MortE pa-763807356
1894 SiNaEa da coSta liMa pa-1881200843
1895 SirYaSMiN coNcEiÇÃo coSta dE QUEiroZ pa-1059238968
1896 SMaEl BarroSo da Silva pa-798608140
1897 Socorro cElia BarBoSa do NaSciMENto pa-1506076576
1898 Sofia laNa loBato GoNÇalvES pa-330560651
1899 Sofia liMa do NaSciMENto pa-1404677181
1900 SolaNGE coNcEiÇÃo loUrEiro MoNtEiro - MEi pa-1693761396
1901 SoNia fErro E Silva roBatto pa-328116959
1902 SÔNia Socorro do carMo SalES pa-242083616
1903 StÉfaNo da PaiXÃo SaNtoS pa-2009068776
1904 StM ProdUÇÕES pa-1090957454
1905 SUaNi Kiara PoMPEU cUNHa rodriGUES pa-1958657310
1906 SUElEN BatiSta da Silva MorEira pa-1713437909
1907 SUEllEN catriNE flEXa carNEiro pa-890544913
1908 SUSaNNE MEYrE da Silva MElo pa-490966680
1909 SUZaNa aSSUNÇÃo dE MENdoNÇa BorGES pa-442551697
1910 SUZaNa dE aQUiNo MEdEiro pa-641119470
1911 SYNtHia HEllEN da coNcEiÇÃo PiNto pa-342600918
1912 taciaNa MiraNda da Silva pa-2010876194
1913 taiNa Paiva GodiNHo pa-1994979435
1914 taÍS carNEiro fiGUErEdo - MEi pa-162115406
1915 taiS SaWaKi olivEira pa-784720046
1916 taiSa riBEiro fErNaNdES- MEi pa-434237682
1917 taiSSE NaiadE rodriGUES doS SaNtoS pa-1537061707
1918 talita lEMoS PiNHEiro pa-1692980755
1919 talita viEira araNHa pa-174963620
1920 taMirES dE araUJo alvES pa-939127124
1921 taMirES dUartE cEciM dE SoUZa - MEi pa-1617211458
1922 tÂNia JÚlia dE Brito PiNHEiro pa-885382250
1923 tÂNia Saraiva doS SaNtoS pa-1896664069
1924 tatiaNa cavalcaNtE faBEM pa-1855047964
1925 tatiaNa da Silva MElo pa-322411795
1926 taYaNa cHErMoNt KlaUtaU pa-1424944368
1927 taYNa GoMES doS SaNtoS - MEi pa-337290102
1928 taYNa SUElEN Silva da Silva pa-971416039
1929 taYNara cHriStiNNE carvalHo Garcia pa-1965985996
1930 taYNara dE liMa BorGES pa-130647510
1931 taYNara NaYffitali coUtiNHo dE olivEira pa-1266796278
1932 taYrES MaGNo PacHEco pa-1655877251
1933 tElciaNo E Silva dE SoUSa pa-996801402
1934 tElMa Maria coElHo BarBoSa pa-1632804632
1935 tElMa Saraiva doS SaNtoS pa-372292806
1936 tErESa Harari alavES dE araÚJo pa-675921046
1937 tErEZa criStiNa MatoS doS SaNtoS pa-2140600971
1938 tErEZa MorEira raMoS pa-1937810355
1939 tErEZiNHa Silva dE SoUZa pa-320380861
1940 tHaiS BarroS riBEiro pa-1880470149
1941 tHaÍS fErrEira dE SalES pa-338734970
1942 tHaiSE daria rocHa fariaS pa-571395085
1943 tHalES BraNcHE PaES dE MENdoNÇa pa-1786763449
1944 tHallita BorGES da Silva pa-949719970
1945 tHalYta SoUSa coSta pa-752068219
1946 tHaNia lUcia PoMPEU rodriGUES pa-1061016258
1947 tHaYaNa viaNa dE SoUZa pa-1065338923
1948 tHaYS dE NaZarÉ cHavES travaSSo pa-1252179971
1949 tHaYSSa cardoSo doS SaNtoS pa-302969257
1950 tHiaGo aNdrE SaNtoS rodriGUES da Silva pa-833606790
1951 tHiaGo BarBoSa PErEira pa-672065772
1952 tHiaGo BrENo SMitH dE olivEira PaMPolHa pa-1162651164
1953 tHiaGo dE araÚJo loPES pa-2031995468
1954 tHiaGo GoMES BarBoSa pa-875534487
1955 tHiaGo GoNÇalvES olivEira pa-789565214
1956 tHiaGo MartiNS da crUZ pa-193834458
1957 tHiaGo olivEira fEitoSa pa-1430759887
1958 tHiaGo PiNEla varGaS da coSta pa-536460091
1959 tHiaGo SoUZa PElaES pa-1482852870
1960 tHYaGo da Silva liMa pa-1894882612
1961 tiaGo BarBoSa loBato pa-1838137441
1962 tiaGo BatiSta Silva pa-508546217
1963 tiaGo JÚlio dE fariaS MartiNS pa-1005696767
1964 tiaGo raMoS doS SaNtoS pa-687644030
1965 tiaGo Silva doS SaNtoS carvalHo pa-479586031
1966 tiaGo SoarES BarcEloS pa-459835904
1967 tifaNi SaNtoS MacEdo pa-1836823330
1968 tiME i aSSUriNi pa-395307789
1969 tt ModEl PlUS E ProdUÇÕES pa-572097360
1970 UdSoN liSBoa da Silva pa-122462294
1971 UENdY olivEira fEitoSa pa-27783087
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1972 Uirá SEidl PiNHEiro pa-583781651
1973 UllY JÉSSica olivEira Brito pa-879010285
1974 UriEl NaSciMENto SaNtoS PiNHo pa-1904267412
1975 UrUBataN fErrEira dE caStro pa-670601825
1976 valciclÉa BarBoSa fErrEira pa-1079161144
1977 valdEcira do Socorro liMa MaciEl pa-1534770242
1978 valdilENa GoMES BatiSta pa-976850400
1979 valdilENE araÚJo da triNdadE pa-629856179
1980 valdoMiro doS SaNtoS SaNtoS pa-1996199658
1981 valdSoN Silva da PaiXÃo pa-980275289
1982 valÉria dE JESUS alMEida carNEiro pa-712239414
1983 valÉria PErEira dE SoUSa pa-23893003
1984 valfrEdo doS SaNtoS MElo pa-1423374595
1985 valtEr doS SaNtoS frEitaS pa-201837422
1986 vaNdilÉia foro da Silva pa-160038441
1987 vaNESSa MENdoNÇa BorGES pa-981242447
1988 vaNESSa Silva daS NEvES Baia pa-247502842
1989 vaNESSa Silva MarrocoS pa-1401735602
1990 vÂNia lÚcia BiSPo SaNtoS do NaSciMENto pa-2051002714
1991 vENaNcio do carMo SaNtoS cHavES NEto pa-599900088
1992 vErENa lEal NoGUEira pa-1442366685
1993 viaNE afoNSo coSta PiNHEiro pa-614778784
1994 vic arGÔlo da Silva pa-1699199028
1995 vicENtE dE PaUla do carMo tocaNtiNS pa-996011872
1996 victor cÉSar da Silva rocHa pa-1159908686
1997 victor fUrtado SaldaNHa raMoS pa-1600701655
1998 victor HUGo dE SoUZa liMa pa-1220662740
1999 victor KaZUo olivEira MatSUMoto pa-370311730
2000 victor lHUaN aNdradE da Silva pa-303806905
2001 victor MaNUEl dE alMEida rodriGUES pa-752473872
2002 victor MatEUS PiNto SEGtoWicK pa-1419149559
2003 victor riBEiro aMoraS pa-252440641
2004 victor roSaliNo fErrEira pa-917086047
2005 victor vitoriaNo daNtaS pa-1281869062
2006 victoria araUJo da triNdadE pa-17424608
2007 victoria corrEa SaMPaio pa-722709085
2008 viNiciUS dE araÚJo PacHEco pa-59877709
2009 vital JoSÉ raMoS pa-1509228037
2010 vitor fErNaNdo alvES da Silva pa-2026428744
2011 vitor raBElo dElGado pa-1741001216
2012 vitor SaNta roSa doS rEiS pa-1480952493
2013 vitÓria ciBElE MaciEl da coSta pa-1746319295
2014 viviaN Bitar doS rEiS pa-1795028676
2015 viviaN Maria PErEira SaNta BriGida pa-1026737816
2016 viviaNE dENiSE loPES corrEa pa-1437568760
2017 viviaNE Garcia viNaGrE pa-1008457436
2018 WaGNEr NEvES dE olivEira pa-324463988
2019 WaldENor PiNHEiro SaNtoS pa-857848932
2020 WaldEtE Brito Silva dE frEitaS pa-1786182891
2021 WalÉria adriaNE dE SoUZa da Silva pa-1277151294
2022 WalEriaNo GUrJÃo dUartE pa-299562140
2023 WalKiMar GUEdES Silva aMoriM pa-1786547723
2024 WallacE BraZ MoUra BENtES pa-749569333
2025 WallacE lUiZ aSSUNÇÃo fraNÇa pa-1263895832
2026 WalMEirE alvES dE MElo coSta pa-906341771
2027 WaltEr Brito da Silva filHo pa-1216061708
2028 WaltEr dioGo dE caStro vaNdEKoKEN pa-647335005
2029 WaltEr PaNtoJa MacHado pa-1008700050
2030 WaNdEr Mac ivEr KiNG BEcKMaN pa-1734406909
2031 WaNdErclEY cardoSo dE liMa pa-1338356356
2032 WaNdErlEi alEiXo MoUtiNHo pa-832361801
2033 WaNdErlEi dE caStro rodriGUES pa-1923648771
2034 WaNdErlEYa GoNÇalo corrEa araÚJo pa-581808926
2035 WaNdErSoN  SaNtoS NiNa pa-974707884
2036 WaNdErSoN carvalHo NEvES pa-777046498
2037 WaNdErSoN da Silva coSta pa-1847303319
2038 WaNdErSoN lUiZ loBato NUNES pa-636135707
2039 WaNdErSoN Silva dE Sá pa-1897378055
2040 WaNESSa frEitaS rocHa pa-1637536080
2041 WarllEN BarroS dE SoUZa pa-2111826910
2042 WatiSoN GoNÇalvES doS SaNtoS pa-451405389
2043 WEidSoN lUiZ loBato NUNES pa-1340126850
2044 WElEN fraNciSca doS SaNtoS Silva pa-86305391
2045 WElliNGta MacÊdo pa-628737859
2046 WElliNGtoN alBUQUErQUE pa-41911251
2047 WElliNGtoN BatiSta da Silva pa-158921347
2048 WElliNGtoN BrUNo SoarES da Silva pa-1489627438
2049 WElliNGtoN PErEira dE frEitaS pa-456451757
2050 WElliNGtoN rocHa alvES pa-37219871
2051 WElliNGtoN roMario da Silva alvES pa-878489712
2052 WEllitoN laUrENtiNo BotElHo pa-1153105128
2053 WEllittoN BarrEto BarrEto pa-211390817
2054 WESlEY aUGUSto JardiM araÚJo pa-1277618236
2055 WHaNdEr EdUardo PaMPloNa corrEa pa-1161100534
2056 WHESllaNY alMEida dE araUJo pa-2000459707
2057 WilKlEr lUiZ alMEida Silva pa-384752423
2058 Will lEE da Silva SaNtoS pa-677555967
2059 WillaME coElHo alvES pa-1368031677
2060 WillaME coElHo alvES filHo pa-1386608628
2061 WillEr clEBEr BENtES doS SaNtoS pa-725929267

2062 WilliaM Brito calaNdriNi pa-1785495733
2063 WilliaM MartiNS da Silva pa-1208725634
2064 WilliaMS doUGlaS rEiS favacHo pa-437889884
2065 WilliaN olivEira aMaro pa-1691845264
2066 WilliaNS WaSHiNGtoN viEira raYol pa-95938469
2067 WillY aaroN PEdroSa villalBa pa-2027719084
2068 WilNEllY do Socorro dE olivEira PiNHEiro pa-2011411490
2069 WilSoN ricardo caMPoS fErrEira pa-870690296
2070 WilSoN tadEU SarMENto aMoraS pa-1549135716
2071 WiltoN BElUZZo dE olivEira pa-810328790
2072 WirllaNY Maria MartiNS da Silva pa-310029017
2073 WoltairE BaUdElairE MaSaKi da coSta pa-179738966
2074 YaGo MatHiaS cardoSo diaS pa-1236519063
2075 Yala Maria fraNco MartiNS pa-819760333
2076 YaN lUYd alMEida MartiNS pa-1737396283
2077 YaN rodriGo diaS dE olivEira pa-638501167
2078 YaN vitor fErrEira dE liMa pa-494137521
2079 YaNNa dE SoUZa cardoSo pa-1720897648
2080 YaNNE liláZia liSBoa MorENo pa-1683681391
2081 Yara GaBriEllE raMoS pa-1313769146
2082 Yara MariNHo coSta pa-1817173433
2083 YaSMiN alvES do NaSciMENto pa-58384351
2084 YaSMiN alvES PiNto pa-298307110
2085 YNGrid EYtYENE GoMES fariaS pa-1278915055
2086 YorraNa P Maia SoUZa pa-1951576332
2087 YriS raiSSa MElo do NaSciMENto pa-1610322594
2088 YUrE lEE alMEida MartiNS pa-843434780
2089 YUri dE MoUra avElar rEiS pa-70311615
2090 YUri JoSÉ PErEira MatiaS pa-1526184320
2091 YUri liSBoa MorENo pa-1781240609
2092 YUri rEiNEr Portal dE liMa pa-2036836800
2093 YUri SoarES WariSS pa-1287446648
2094 YUri YaN frEitaS MEirElES pa-1552537521
2095 YvaNa K N cavalcaNtE criZaNto pa-1283756874
2096 Z filMES ProdUÇÕES pa-1223594212
2097 ZENEidE vaScoNcEloS cHaroNE pa-1761056078
2098 ZENoBio GoNÇalvES fErrEira pa-730312390
2099 ZilMara SoarES dE Brito pa-2131003054
2100 ZUila dUtra do coUto olivEira pa-2047662782
2101 ZUlEiNicE aNJoS doS SaNtoS pa-1043899132

reLaÇÃo de iNaBiLitados

NoMe N° iNscri-
ÇÃo MotiVo

1  aNtoNio da Silva 
SalES pa-1785892778

aUSÊNcia dE docUMENtaÇÃo do ProPoNENtE (itEM 
3.0 lEtra “c” E 4.14)iNaBilitado, coNforME o itEM 5 

do Edital

2
acai - aSSociaÇÃo 

cUltUral aMaZÔNia 
iNdEPENdENtE

pa-912644416 aUSÊNcia da cErtidÃo NEGativa dE dÉBitoS traBa-
lHiStaiNaBilitado, coNforME o itEM 5 do Edital

3 adHara BElo Mar-
QUES - MEi pa-1526315426 aUSÊNcia da cErtidÃo da SEfiN. iNaBilitado, coNfor-

ME o itEM 5 do Edital

4 adriaNa dE olivEi-
ra aMaNaJaS pa-647232129 aUSÊNcia da cErtidÃo dE rEGUlaridadE do fGtSiNa-

Bilitado, coNforME o itEM 5 do Edital

5 adriaNo aNdradE 
viEira pa-794270637 iNaBilitado, Por aUSÊNcia dE coMProvaÇÕES 

artÍSticaS

6 adriaNo laMEira 
dE olivEira pa-1454617790 aUSÊNcia daS coMProvaÇÕES artÍSticaSiNaBilitado, 

Por aUSÊNcia dE coMProvaÇÕES artÍSticaS 

7 adriEllE fElicio 
Silva pa-1081464399

aUSÊNcia dE coMProvaÇÕES artÍSticaS; 
 PlaNo dE traBalHo iNcoMPlEtoiNaBilitado, Por 

aUSÊNcia dE coMProvaÇÕES artÍSticaS  E itEM 4.12 
lEtra “B”

8 ailtoN JUNior da 
Silva fEitoSa pa-1879502112

aUSÊNcia dE coMProvaÇÕES daS atividadES artÍSti-
caSiNaBilitado coNforME o itEM 

  4.13

9 alEX  SaNtoS 
alvES  pa-262834886 aUSÊNcia dE cUrrÍcUlo/PortfÓlio (itEM 4.13)iNaBili-

tado, Por aUSÊNcia dE coMProvaÇÕES artÍSticaS 

10 allaNa GoNÇalvES 
fErNaNdES pa-1660982095

aUSÊNcia dE coMProvaÇÕES daS atividadES (itEM 
4.13)iNaBilitado, Por aUSÊNcia dE coMProvaÇÕES 

artÍSticaS 

11 alYSSaNGEla SoUZa 
PalMEriM pa-1487466874 aUSÊNcia dE cUrrÍcUlo/PortfÓlio ( itEM 4.13)iNaBili-

tado, Por aUSÊNcia dE coMProvaÇÕES artÍSticaS 

12 aMaNda KÉSia 
Borari pa-1611449679 rG iNcoMPlEto;iNaBilitado, coNforME o itEM 5 do 

Edital

13 aNa aMElia olivEi-
ra da Silva pa-209777033 iNaBilitado, Por aUSÊNcia dE coMProvaÇÕES 

artÍSticaS

14
aNa caroliNa 

MarcEliaNo NUNES 
- MEi

pa-37993316
aUSÊNcia do rEGiStro coMErcial (cErtificado MEi)

iNaBilitado coNforME o  
 itEM 5.2 lEtra “a”

15 aNa clEidE PErEira 
SoarES pa-1741851087

aUSÊNcia dE coMProvaÇÕES daS atividadES artÍSti-
caS (itEM 4.13)iNaBilitado, Por aUSÊNcia dE coMPro-

vaÇÕES artÍSticaS 

16 aNa lidia cardoSo 
do NaSciMENto pa-375823690

aUSÊNcia dE coMProvaÇÕES daS atividadES (itEM 
4.13)iNaBilitado, Por aUSÊNcia dE coMProvaÇÕES 

artÍSticaS 
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17 aNa Maria liMa 
SaNta BriGida pa-620361190 docUMENtaÇÃo ilEGÍvEliNaBilitado, coNforME o itEM 

5 do Edital

18 aNa PaUla roSário pa-189202173 aUSÊNcia do PlaNo dE traBalHo (itEM 4.12 lEtra “B”)
iNaBilitado, coNforME: itEM 4.12 lEtra “B”

19 aNdErSoN ModESto 
SaNta BriGida pa-176064919 docUMENtaÇÃo ilEGÍvEliNaBilitado, coNforME o itEM 

5 do Edital

20 aNdrÉ PoMPEU 
rodriGUES Pa 1680201143 aUSÊNcia dE PlaNo dE traBalHoiNaBilitado, coNfor-

ME o itEM 4.12 lEtra “B”

21
aNdrEY tHiaGo 

rocHa BorGES do 
NaSciMENto

pa-240366624  aUSÊNcia do PlaNo dE traBalHoiNaBilitado, coNfor-
ME: itEM 4.12 lEtra “B”

22
aNtoNia coNcEiÇÃo 

doS SaNtoS riBEiro 
- MEi

pa-960076724
 (aUSÊNcia do rEGiStro coMErcial (cErtificado 

MEi); aUSÊNcia fGtSiNaBilitado, coNforME o itEM 5 
do Edital

23 aNtoNiNa BorGES 
SaNtaNa pa-2023279916

aUSÊNcia dE coMProvaÇÕES daS atividadES artÍSti-
caSiNaBilitado coNforME o itEM 

  4.13

24 aNtoNio alYSoN 
daS cHaGaS riBEiro pa-812880961 PlaNo dE traBalHo iNcoMPlEtoiNaBilitado, coNfor-

ME o itEM itEM 4.12 lEtra “B”

25 aNtoNio aUGUSto 
Brito viaNa pa-1737013362 PlaNo dE traBalHo iNcoMPlEtoiNaBilitado, coNfor-

ME o itEM itEM 4.12 lEtra “B”

26 aNtÔNio EUGÊNio 
corrÊa BiSPo pa-426024180

aUSÊNcia cErtidÃo NEGativa dE dÉBitoS traBa-
lHiStaS; 

 aUSÊNcia dE cErtidÃo NEGativa dE NatUrEZa triBUtá-
riaiNaBilitado, coNforME o itEM 5 do Edital

27 aNtoNio faUStiNo 
coUtiNHo lEal pa-1313331390 aUSÊNcia do rEGiStro coMErcial (cErtificado MEi)

iNaBilitado, coNforME o itEM 5 do Edital

28 aNtoNio XaviEr dE 
frEitaS pa-313392575

aUSÊNcia dE valorES E faltoU aSSiNatUra No PlaNo 
dE traBalHo (itEM 4.12 lEtra “B”)iNaBilitado, coNfor-

ME: itEM 4.12 lEtra “B”

29
aQUiNo & Kato 
ProdUcoES dE 
MidiaS ltda

pa-241145406

aUSÊNcia da Prova da rEGUlaridadE rElativa À 
faZENda fEdEral - dÍvida ativa da UNiÃo / aUSÊNcia da 
cErtidÃo coNJUNta NEGativa iNaBilitado, coNforME o 

itEM 5 do Edital

30 arlENicio NaSci-
MENto da Silva pa-250533683

rG iNcoMPlEto; aUSÊNcia dE cUrrÍcUlo/PortfÓlioi-
NaBilitado, coNforME o itEM 5 do Edital E  aUSÊNcia 

dE coMProvaÇÕES artÍSticaS

31 arNaldo doS rEiS 
JÚNior pa-31238797

aUSENcia dE coMProvaÇÃo artiSticaS; 
 aUSENcia dE dEclaraÇÃo dE rESidENcia; 

 aUSENcia dE PiSiNaBilitado, Por aUSÊNcia dE coMPro-
vaÇÕES artÍSticaS  E itEM 5 do Edital

32 arNaldo fariaS dE 
dEUS filHo pa-802924446

aUSÊNcia dE tErMo dE USo dE iMaGEM ( itEM 5.1 
lEtra “d”)/ aUSÊNcia rG itEM 5.1 lEtra “a”; aUSÊNcia 
cPf (itEM 5.1 lEtra “a” )iNaBilitado, coNforME o itEM 

5 do Edital

33
aSSociaÇÃo artÍS-

tico cUltUral olHo 
d’áGUa

pa-1846056722

aUSÊNcia da cErtidÃo rElativa a rEcEiita fEdEral 
(itEM 5.2 lEtra “f”) aUSÊNcia da cErtidÃo dE rEGU-
laridadE do fGtS (EMPrEGador NÃo cadaStrado Na 
caiXa) (itEM 5.2 lEtra ‘H”) aUSÊNcia da cErtidÃo da 

SEfiN (itEM 5.2 lEtra “J”)iNaBilitado, coNforME o itEM 
5 do Edital

34

aSSociacao cUl-
tUral E rEcrEativa 
JUNiNa arraStaPE 

lUaNdENSE

pa-1679621186 aUSÊNcia da cErtidÃo NEGativa dE dÉBitoS traBa-
lHiStaSiNaBilitado, coNforME o itEM 5 do Edital

35
aSSociaÇÃo da 
BaNda MUSical 

raBElo NoGUEira
pa-1135444211

aUSÊNcia da cErtidÃo da SEfiN. foi aNEXado a 
cErtidÃo NEGativa MoBiliário.);  aPESar da iNScriÇÃo 
SEr iNdividUal, É UMa aSSociaÇÃo, coNtUdo NÃo tEM 
iNforMaÇÕES SoBrE o colEtivo / SEM carta dE aNUÊN-

ciaiNaBilitado, coNforME o itEM 5 do Edital

36

aSSociacao 
da coMUNidadE 
QUiloMBola dE 

Sao SEBaStiÃo dE 
BUraJUBa

pa-1972210119

aUSÊNcia da cErtidÃo da SEfiN. foi aNEXado a 
cErtidÃo NEGativa MoBiliário.);  aPESar da iNScriÇÃo 
SEr iNdividUal, É UMa aSSociaÇÃo, coNtUdo NÃo tEM 
iNforMaÇÕES SoBrE o colEtivo / SEM carta dE aNUÊN-

ciaiNaBilitado, coNforME o itEM 5 do Edital

37
aSSociaÇÃo daS 

MUlHErES fEliZES 
- BElÉM

pa-106536165 aUSÊNcia da cErtidÕES NEGativaSiNaBilitado, coN-
forME o itEM 5 do Edital

38 aSSociaÇÃo iNdÍ-
GENa iaWá pa-1823463810

aUSÊNcia da cErtidÃo dE rEGUlaridadE do fGtS; 
aUSÊNcia da cErtidÃo coNJUNta NEGativaiNaBilitado, 

coNforME o itEM 5 do Edital

39
aSSociacao JUNior 
acHiEvEMENt do 

Para
pa-852473687

faltoU ata dE fUNdaÇÃo E ata da ÚltiMa ElEiÇÃo dE 
SEUS adMiNiStradorES (itEM 5.2 lEtra B)iNaBilitado, 

coNforME o itEM 5 do Edital

40

aSSociaÇÃo rEcrE-
ativa BENEficENtE 
cUltUral GaviÕES 

da vila

pa-188739312 aUSÊNcia dE docUMENtaÇÃo da ProPoNENtEiNaBilita-
do, coNforME o itEM 5 do Edital

41 aSSociaÇÃo Socio-
cUltUral SHaloN pa-1005453114 aUSÊNcia da cErtidÃo da SEfiNiNaBilitado, coNfor-

ME o itEM 5 do Edital

42
BárBara PriScila 

NaSciMENto corrÊa 
loBato

pa-547666595 iNaBilitado Por irrEGUlaridadE coM a PrEStaÇÃo 
dE coNtaS 

43 BENEdita foNtElES 
SoarES pa-243522503 PlaNo dE traBalHo SEM aSSiNatUraiNaBilitado, 

coNforME: itEM 4.12 lEtra “B”

44 BENEdito SoUZa Pa 
-1174308839

aUSÊNcia da cErtidÃo da SEfiNiNaBilitado, coNfor-
ME o itEM 5 do Edital

45 BrUNa vilHENa 
rodriGUES pa-1258195920 iNaBilitado, Por aUSÊNcia dE coMProvaÇÕES 

artÍSticaS

46 caio toBit carva-
lHo doS SaNtoS pa-2089925802 PlaNo dE traBalHo SEM aSSiNatUra iNaBilitado, 

coNforME: itEM 4.12 lEtra “B”

47 caMila rodriGUES 
rEiS pa-1960033883 PlaNo dE traBalHo SEM aSSiNatUra (itEM 4.12 lEtra 

“B”)iNaBilitado, coNforME: itEM 4.12 lEtra “B”

48 carloS EdUardo 
SaNtoro dE SoUZa pa-1595260445

aUSÊNcia da cErtidÃo da SEfiN (itEM 5.2 lEtra “J”) 
/ aUSÊNcia dE liNK dE coMProvaÇÃo (itEM 4.12 lEtra 
“d”)iNaBilitado, coNforME o itEM 5 do Edital E  aU-

SÊNcia dE coMProvaÇÕES artÍSticaS

49 carloS HoNorato 
fErrEira pa-1072422253

aUSÊNcia dE cUrrÍcUlo/PortfÓlio (itEM 4.13) , aUSÊN-
cia dE liNK dE coMProvaÇÃo (itEM 4.12 lEtra “d”)iNaBi-

litado, Por aUSÊNcia dE coMProvaÇÕES artÍSticaS 

50 carMEM EUNicE dE 
olivEira PENicHE pa-1254001198 SEM aSSiNatUra No PlaNo dE traBalHo (itEM 4.12 

lEtra “B”);iNaBilitado, coNforME: itEM 4.12 lEtra “B”

51
cENtro artÍStico 
cUltUral BElÉM 

aMaZÔNia
pa-848471181 aUSÊNcia dE ata dE fUNdaÇÃo (itEM 4.14 E 5.2 “lEtra 

B”)iNaBilitado, coNforME o itEM 5 do Edital

52
cENtro artÍStico 
cUltUral BElÉM 

aMaZÔNia
pa-848471181 aUSÊNcia dE ata dE fUNdaÇÃo (itEM 4.14 E 5.2 “lEtra 

B”)iNaBilitado, coNforME o itEM 5 do Edital

53 cHarlES aNdrE da 
coSta E Silva - MEi pa-2054729892 aUSÊNcia da iNScriÇÃo cNPJ;iNaBilitado, coNforME 

o itEM 5 do Edital

54 cilENE Maria da 
Silva Barata pa-35245731 aUSÊNcia dE docUMENtaÇÃo da ProPoNENtEiNaBilita-

do, coNforME o itEM 5 do Edital

55 claUBEr alMEida 
liMa pa-233629307 iNaBilitado, Por aUSÊNcia dE coMProvaÇÕES 

artÍSticaS

56 claUBEr doS SaN-
toS MartiNS pa-899583127 aUSÊNcia dE cErtidÃoiNaBilitado, coNforME o itEM 

5 do Edital

57 claUdiNEia coSta 
doS SaNtoS pa-1501088597 aUSENcia dE coMProvaÇÕES dE artiSticaSiNaBilita-

do, Por aUSÊNcia dE coMProvaÇÕES artÍSticaS 

58 claUdio MoraES 
BraGa pa-1722537630 aUSÊNcia aSSiNatUra No PlaNo dE traBalHoiNaBilita-

do, coNforME: itEM 4.12 lEtra “B”

59
clEUdElicE Maria 
araÚJo da Silva  

MoraES
pa-697674923 iNaBilitado, Por aUSÊNcia dE coMProvaÇÕES 

artÍSticaS

60 clÓviS MaXWEll 
aNdradE MartiNS pa-1945881096

aUSÊNcia dE coMProvaÇÕES daS atividadES artÍSti-
caS (itEM 4.13)iNaBilitado, Por aUSÊNcia dE coMPro-

vaÇÕES artÍSticaS 

61 colEtivo SiGMa 
EM artE pa-1894810258

PlaNo dE traBalHo iNcoMPlEto; aUSÊNcia da cErti-
dÃo dE rEGUlaridadE do fGtSiNaBilitado, coNforME 

oS itENS 4.12 lEtra “B” E itEM 5 do Edital

62 coNcEiÇÃo do 
roSário Silva pa-795934317 iNaBilitado, Por aUSÊNcia dE coMProvaÇÕES 

artÍSticaS

63 criStiaNo PiNto 
aZEvEdo - MEi pa-295474506

aUSÊNcia dE cErtidÃo NEGativa dE NatUrEZa triBU-
tária E NÃo triBUtáriaiNaBilitado, coNforME o itEM 

5 do Edital

64
dalila aNdrÉia 

cardoSo coSta 
- MEi

pa-684228630

aUSÊNcia do EStatUto / aUSÊNcia do cadaStro Na-
cioNal dE coNtriBUiNtE (cNPJ) / aUSÊNcia da cErtidÃo 

dE rEGUlaridadE do fGtS / aUSÊNcia dE cErtidÃo 
NEGativa dE NatUrEZa triBUtária E NÃo triBUtáriai-

NaBilitado, coNforME o itEM 5 do Edital

65 daNiEllE dE aBrEU 
PErEira pa-989108027 PlaNo dE traBalHo iNcoMPlEto E SEM aSSiNatUraiNa-

Bilitado, coNforME: itEM 4.12 lEtra “B”

66 darlaN Silva pa-1466877389 aUSÊNcia do cPf (itEM 5.1 lEtra “a” )iNaBilitado, coN-
forME o itEM 5 do Edital

67 dENNEr lEÃo da 
Silva pa-1921318606 PlaNo dE traBalHo SEM aSSiNatUraiNaBilitado, 

coNforME: itEM 4.12 lEtra “B”

68 dEYvid BorGES PE-
rEira da Silva- MEi pa-1997250487

aUSÊNcia da cErtidÃo dE rEGUlaridadE do fGtS (EM-
PrEGador NÃo cadaStrado Na caiXa) (itEM 5.2 lEtra 

‘H”)iNaBilitado, coNforME o itEM 5 do Edital

69 diENiSoN fErrEira 
dE alMEida pa-800163612

aUSÊNcia dE coMProvaÇÕES daS atividadES artÍSti-
caSiNaBilitado coNforME o itEM 

  4.13

70 diMilSoN doS 
SaNtoS PErEira pa-365547519

 faltoU ata da ÚltiMa ElEiÇÃo dE SEUS adMiNiStrado-
rES; aUSÊNcia do cadaStro NacioNal dE coNtriBUiNtE 

- cNPJiNaBilitado, coNforME o itEM 5 do Edital

71 dioGo dE olivEira 
Silva pa-757320771

aUSÊNcia dE coMProvaÇÕES daS atividadES artÍS-
ticaS, rG iNcoMPlEto.iNaBilitado, Por aUSÊNcia dE 
coMProvaÇÕES artÍSticaS E PElo itEM 5 do Edital

72 dioNata cHavES 
riBEiro pa-585409935 MENor dE 18 aNoSiNaBilitado, coNforME o itEM do 

3.1 Edital

73 doMiNGoS JorGE 
raMoS SallES - MEi pa-709859892 aUSÊNcia dE coMProvaÇÃo artÍSticaiNaBilitado, Por 

aUSÊNcia dE coMProvaÇÕES artÍSticaS 

74 dUcilENE MiraNda 
doS SaNtoS pa-186900389 PlaNo dE traBalHo SEM aSSiNatUra (itEM 4.12 lEtra 

“B”)iNaBilitado, coNforME: itEM 4.12 lEtra “B”
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75 EdElSoN SoUZa 
fErNaNdES pa-819710448

aUSÊNcia dE cUrrÍcUlo/PortfÓlio (itEM 4.13) , aUSÊN-
cia dE liNK dE coMProvaÇÃo (itEM 4.12 lEtra “d”)iNaBi-

litado, Por aUSÊNcia dE coMProvaÇÕES artÍSticaS 

76 EdEr Sá doS rEiS pa-726319090
aUSÊNcia dE coMProvaÇÕES daS atividadES (itEM 

4.13)iNaBilitado, Por aUSÊNcia dE coMProvaÇÕES 
artÍSticaS 

77 EdiMar dE araUJo 
SoUZa pa-1098894569 iNaBilitado, Por aUSÊNcia dE coMProvaÇÕES 

artÍSticaS

78 EdiNaldo JoSE dE 
JESUS pa-1623032076

PlaNo dE traBalHo coM aSSiNatUra divErGENtE do 
ProPoNENtE (itEM 4.12 lEtra “B”)iNaBilitado, coNfor-

ME: itEM 4.12 lEtra “B”

79 EdiNEidE caEtaNo 
viEira pa-398693803 iNaBilitado, Por aUSÊNcia dE coMProvaÇÕES 

artÍSticaS

80 EdirlEY MarUZo 
Silva da coSta - MEi pa-1088607010 aUSÊNcia da cErtidÃo da SEfiNiNaBilitado, coNfor-

ME o itEM 5 do Edital

81 EditE Maria carva-
lHo rodriGUES pa-1486198991 aUSÊNcia dE cUrrÍcUlo/PortfÓlio (itEM 4.13)iNaBili-

tado, Por aUSÊNcia dE coMProvaÇÕES artÍSticaS 

82 EdivaN loBo da 
coSta pa-2055514744 iNaBilitado, Por aUSÊNcia dE coMProvaÇÕES 

artÍSticaS

83 EdNicE dE SoUSa 
loPES pa-261286776 aUSÊNcia dE cUrrÍcUlo/PortfÓlio ( itEM 4.13)iNaBili-

tado, Por aUSÊNcia dE coMProvaÇÕES artÍSticaS 

84 EdSoN JorGE Silva 
rioS pa-299688948 iNaBilitado, Por aUSÊNcia dE coMProvaÇÕES 

artÍSticaS 

85
EdUardo MorEira 

rodriGUES dE 
SoUZa

pa-1652466122 iNaBilitado, Por aUSÊNcia dE coMProvaÇÕES 
artÍSticaS

86 Edvaldo PiNto 
PErEira dE SoUZa pa-1190707329

aUSÊNcia dE Prova dE rEGUlaridadE rElativa À 
faZENda fEdEraliNaBilitado, coNforME o itEM 5 do 

Edital

87 ElaÍNa MoNtEiro 
fErrEira cUNHa pa-1487068176 aUSÊNcia dE cUrrÍcUlo/PortfÓlio ( itEM 4.13)iNaBili-

tado, Por aUSÊNcia dE coMProvaÇÕES artÍSticaS 

88 ElaiNE vitÓria da 
Silva BarroS pa-989169531 PlaNo dE traBalHo iNcoMPlEto E SEM aSSiNatUraiNa-

Bilitado coNforME: itEM 4.12 lEtra “B”

89 EldEMir dE aZEvE-
do caNtao - MEi pa-2091117588

aUSÊNcia da cErtidÃo da SEfiN (itEM 5.2 lEtra “J”) E 
aUSÊNcia dE cUrrÍcUlo/PortfÓlio ( itEM 4.13)iNaBi-
litado, coNforME o itEM 5 do Edital E  aUSÊNcia dE 

coMProvaÇÕES artÍSticaS

90 EldENilSoN cardo-
So doS SaNtoS pa-2146873887

PlaNo dE traBalHo iNcoMPlEto (itEM 4.12 lEtra 
“B”) E aUSÊNcia dE cUrrÍcUlo/PortfÓlio ( itEM 4.13)

iNaBilitado, coNforME: itEM 4.12 lEtra “B” E aUSÊNcia 
dE coMProvaÇÕES artÍSticaS

91 Eli caBral da 
Silva pa-506455751

rG iNcoMPlEto; SEM o orÇaMENto dEtalHado No 
PlaNo dE traBalHo E coM aSSiNatUra colada itEM 4.12 

lEtra “B”iNaBilitado, Por aUSÊNcia dE coMProva-
ÇÕES artÍSticaS, PElo itEM 4.12 do Edital E  itEM 5 

do Edital

92 EliENa alvES dE 
dEUS pa-1795668052

aUSÊNcia dE cUrrÍcUlo/PortfÓlio (itEM 4.13) , aUSÊN-
cia dE liNK dE coMProvaÇÃo (itEM 4.12 lEtra “d”)iNaBi-

litado, Por aUSÊNcia dE coMProvaÇÕES artÍSticaS 

93 EliESEr cadEtE 
cavalcaNtE pa-681817908 PlaNo dE traBalHo iNcoMPlEtoiNaBilitado, coNfor-

ME: itEM 4.12 lEtra “B”

94 EliEZEr ataidE do 
NaSciMENto pa-1764932084 PlaNo dE traBalHo iNcoMPlEto (itEM 4.12 lEtra “B” E 

4.14)iNaBilitado, coNforME: itEM 4.12 lEtra “B”

95 EliS tarcila SoUZa 
dE SoUZa pa-136742233

aUSÊNcia do cadaStro NacioNal dE coNtriBUiNtE 
(cNPJ) / aUSÊNcia da cErtidÃo dE rEGUlaridadE do 
fGtS (EMPrEGador NÃo cadaStrado Na caiXa) / aU-

SÊNcia dE cErtidÃo NEGativa dE NatUrEZa triBUtária 
E NÃo triBUtária / aUSÊNcia da cErtidÃo coNJUNta 
NEGativaiNaBilitado, coNforME o itEM 5 do Edital

96 EliZEU alMEida 
coSta pa-898425610 PlaNo dE traBalHo iNcoMPlEtoiNaBilitado coNforME 

o itEM 4.12 lEtra “B”

97 EltoN da coNcEi-
ÇÃo da foNSEca pa-944867288

rG iNcoMPlEto (itEM 5.1 lEtra “a”); aUSÊNcia da dE-
claraÇÃo dE rESidÊNcia aSSiNada PElo titUlar (itEM 
5.1 lEtra “B”); tErMo dE USo dE iMaGEM iNcoMPlEto 
(itEM4.14 E 5.1 lEtra”d”); aUSÊNcia do PiS (itEM 5.1 

lEtra “c” E 4.14) E aUSÊNcia dE cUrrÍcUlo/PortfÓlio 
(itEM 4.13)iNaBilitado, coNforME o itEM 5 do Edital E  

aUSÊNcia dE coMProvaÇÕES artÍSticaS

98 EMaNUEllE PatrÍcia 
Silva caStElo pa-1829931071 iNaBilitado, Por aUSÊNcia dE coMProvaÇÕES 

artÍSticaS

99 ENilSoN NoNato 
da Silva pa-1575077710 PlaNo dE traBalHo iNcoMPlEtoiNaBilitado coNforME 

o itEM 4.12 lEtra “B”

100 Erica corrEa dE 
olivEira pa-1025095130 aUSÊNcia dE rGiNaBilitado, coNforME o itEM 5 do 

Edital

101 fáBio SaNtoS lUiS pa-843161904 iNaBilitado, Por aUSÊNcia dE coMProvaÇÕES 
artÍSticaS

102 faBricio dE JESUS 
lEal da coSta - MEi pa-1768326208 aUSÊNcia da cErtidÃo rElativa a rEcEita fEdEraliNa-

Bilitado, coNforME o itEM 5 do Edital

103 fEliPE lElES 
PiNHEiro pa-1508503147

aUSÊNcia da Prova da rEGUlaridadE rElativa À 
faZENda fEdEral dÍvida ativa da UNiÃoiNaBilitado, 

coNforME o itEM 5 do Edital

104 fErNaNdo dE SoU-
Za coNcEiÇÃo pa-118282131 PlaNo dE traBalHo SEM aSSiNatUraiNaBilitado, 

coNforME: itEM 4.12 lEtra “B”

105 flávio rEiS da 
GaMa pa-2057560731

 rEGiStro coMErcial; 
aUSÊNcia cErtidÃo fGtSiNaBilitado, coNforME o itEM 

5 do Edital

106 flavio riSUENHo 
laUaNdE pa-581801500 iNaBilitado, Por aUSÊNcia dE coMProvaÇÕES 

artÍSticaS

107
fraNciSco carloS 
do NaSciMENto 
SaNtoS JUNior

pa-2028310697
PlaNo dE traBalHo iNcoMPlEto; 

 rG iNcoMPlEtoiNaBilitado, coNforME: itEM 4.12 
lEtra “B”

108 fraNciSco carva-
lHo afoNSo NEto pa-16238601 iNaBilitado, Por aUSÊNcia dE coMProvaÇÕES 

artÍSticaS

109 fraNciSco roBSoN 
SaNtiaGo filGUEira pa-1783933848 aUSÊNcia dE aSSiNatUra No PlaNo dE traBalHo iNaBi-

litado, coNforME itEM 4.12 lEtra “B”

110
G2 SErviÇoS dE 

ProdUÇÃo dE vidEo 
ltda

pa-740087413 aUSÊNcia aSSiNatUra No PlaNo dE traBalHoiNaBilita-
do coNforME o itEM 4.12 lEtra “B”

111 GaBriEl aNtUNES 
lUZ da cUNHa pa-566343251

coMProvaNtE dE rESidÊNcia difErE do cadaStrado 
No MaPa- oUtro EStado- SP/ aUSÊNcia da dEclaraÇÃo 

dE rESidÊNcia/iNaBilitado, coNforME o itEM 5 do 
Edital

112 GENiSSoN PaES 
cHavES pa-268363138 iNaBilitado, Por aUSÊNcia dE coMProvaÇÕES 

artÍSticaS

113 GEovaNE PErEira 
da Silva pa-1623119772 aUSÊNcia dE cUrrÍcUlo/PortfÓlio ( itEM 4.13)iNaBili-

tado, Por aUSÊNcia dE coMProvaÇÕES artÍSticaS 

114

GrÊMio rEcrEativo 
BENEficENtE carNa-
valESco ParaNGolÉ 

do SaMBa

pa-2058870219

coNStaM NoS SiStEMaS da ProcUradoria-GEral da 
faZENda; NacioNal (PGfN) dÉBitoS iNScritoS;  

 EM dÍvida ativa da UNiÃo (daU); aUSÊNcia da SEfiN - 
aNEXado cErtidÃo NEGativa dE rEGiStro cadaStral 

iMoBiliário; aPESar dE SEr UMa iNScriÇÃo iNdividUal, 
É UMa GrÊMio rEcrEativo E NÃo coNSta carta dE aNU-
ÊNcia E SEM liNKS dE coMProvaÇÃo do GrUPo/colEti-

vo.iNaBilitado, coNforME o itEM 5 do Edital

115 GrUPo dE cariMBÓ 
flor do Pará pa-1104345711

aUSÊNcia da Prova da rEGUlaridadE rElativa À 
faZENda fEdEral - dÍvida ativa da UNiÃoiNaBilitado, 

coNforME o itEM 5 do Edital

116 GUStavo Brito 
MorEira MEi pa-2030557391 EMPrESa dE fUNdaÇÃo EM SÃo PaUloiNaBiliato, coM-

forME o itEM 3.1 do Edital

117 HaNNY Silva aBrEU pa-1422970481

PlaNo dE traBalHo iNcoMPlEto (itEM 4.12 lEtra “B” 
E 4.14); rG iNcoMPlEto (itEM 5.1 lEtra “a”); tErMo dE 
USo dE iMaGEM iNcoMPlEto (itEM4.14 E 5.1 lEtra”d”); 

aUSÊNcia dE coMProvaÇÕES daS atividadES artÍSticaS 
(itEM 4.13)iNaBilitado, coNforME: itEM 4.12 lEtra 
“B”, itEM 5 do Edital E aUSÊNcia dE coMProvaÇÕES 

artÍSticaS 

118 HaYaNNa lariSSa 
aBrEU da Silva pa-785878335

PlaNo dE traBalHo iNcoMPlEto; rG iNcoMPlEto  
 liNKS NÃo SE rEfErEM À ProPoNENtEiNaBilitado, 

coNforME: itEM 4.12 lEtra “B”

119
iNá caMila 

raMoS favacHo dE 
MiraNda

pa-1175822280 aUSÊNcia dE cUrrÍcUlo/PortfÓlio ( itEM 4.13)iNaBili-
tado, Por aUSÊNcia dE coMProvaÇÕES artÍSticaS 

120
iNStitUto dE 

difUSÃo cUltUral 
diScÍPUlo dE davi

pa-1119067125

faltoU a ata dE fUNdaÇÃo E ata da ÚltiMa ElEiÇÃo 
dE SEUS adMiNiStradorES. PortaNto NÃo tEMoS coMo 
coMProvar QUE a ProPoNENtE faZ PartE do iNStitUtoi-

NaBilitado, coNforME o itEM 5 do Edital

121 iNStitUto EStEla 
SoUZa pa-2006377160

PlaNo dE traBalHo iNcoMPlEto;  
 aUSÊNcia Prova dE rEGUlaridadE rElativa À faZENda 

fEdEral – dÍvida ativa da UNiÃoiNaBilitado, coNforME 
oS itENS 4.12 lEtra “B” E itEM 5 do Edital

122 iNStitUto JoÃo 
JoSÉ GEraldo pa-841321613

aUSÊNcia dE docUMENtaÇÃo do ProPoNENtE; 
aUSÊNcia da Prova da rEGUlaridadE rElativa À 

faZENda fEdEral - dÍvida ativa da UNiÃo; aUSÊNcia dE 
coMProvaÇÕES daS atividadES artÍSticaSiNaBilitado, 
Por aUSÊNcia dE coMProvaÇÕES artÍSticaS E PElo itEM 

5 do Edital

123 irlaNildES Maria 
fiGUEira da Silva pa-900384984

dEtalHaMENto iNcoMPlEto do croNoGraMa No PlaNo 
dE traBalHo (itEM 4.12 lEtra “B”); coMProvaNtE dE 
rESidÊNcia NÃo coMPatÍvEl coM o ProPoNENtE (itEM 

5.1 lEtra “B”); aUSÊNcia da dEclaraÇÃo dE rESidÊNcia 
aSSiNada PElo titUlar (itEM 5.1 lEtra “B”; aUSÊNcia dE 
liNK dE coMProvaÇÃo (itEM 4.12 lEtra “d”)iNaBilitado, 

coNforME: itEM 4.12 lEtra “B”, itEM 5 do Edital E 
aUSÊNcia dE coMProvaÇÕES artÍSticaS 

124 iSaBEl criStiNa dE 
SoUZa vENtUra pa-578810798

ModalidadE 5 EXiGE iNScriÇÃo do tiPo colEtivo 
(itEM 1.6, lEtra E)iNaBilitado, coNforME o itEM 1.6 

do Edital

125 iSacK BarroS da 
coNcEiÇÃo pa-161318953

aUSÊNcia dE cUrrÍcUlo/PortfÓlio (itEM 4.13) , aUSÊN-
cia dE liNK dE coMProvaÇÃo (itEM 4.12 lEtra “d”)iNaBi-

litado, Por aUSÊNcia dE coMProvaÇÕES artÍSticaS 
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126 iSadora alvES 
fErrEira pa-1872549283

dEtalHaMENto iNcoMPlEto do croNoGraMa No 
PlaNo dE traBalHo (itEM 4.12 lEtra “B”); tErMo dE 
aUtoriZaÇÃo dE USo dE iMaGEM iNcoMPlEto (itEM 

4.12 lEtra “B”); aUSÊNcia dE cUrrÍcUlo/PortfÓlio E 
coMProvaÇÕES daS atividadES artÍSticaS (itEM 4.13)
iNaBilitado, coNforME: itEM 4.12 lEtra “B”, itEM 5 do 

Edital E aUSÊNcia dE coMProvaÇÕES artÍSticaS 

127 iUaNE doS SaNtoS 
SoUZa pa-493280152

aUSÊNcia dE cUrrÍcUlo/PortfÓlio (itEM 4.13) , aUSÊN-
cia dE liNK dE coMProvaÇÃo (itEM 4.12 lEtra “d”)iNaBi-

litado, Por aUSÊNcia dE coMProvaÇÕES artÍSticaS 

128 ivaldo rEBElo 
PaMPloNa pa-2016335505 iNaBilitado, Por aUSÊNcia dE coMProvaÇÕES 

artÍSticaS

129 ivaN carloS fariaS 
SarMENto pa-183484179 PlaNo dE traBalHo iNcoMPlEto (itEM 4.12 lEtra “B” E 

4.14)iNaBilitado, coNforME: itEM 4.12 lEtra “B”

130 ivEtE cordEiro 
da Silva pa-840555716 PlaNo dE traBalHo SEM aSSiNatUraiNaBilitado, 

coNforME: itEM 4.12 lEtra “B”

131 ivo caEtaNo da 
crUZ pa-756207552

aUSÊNcia do PlaNo dE traBalHo (itEM 4.12 lEtra “B”)/ 
aUSENcia do coMProvaNtE dE rESidÊNcia (itEM 5.1 

lEtra B)iNaBilitado, coNforME: itEM 4.12 lEtra “B” E 
itEM 5 do Edital

132 JENNi vEloZo da 
coSta pa-1426055332 aUSÊNcia do PlaNo dE traBalHoiNaBilitado, coNfor-

ME: itEM 4.12 lEtra “B”

133 JoÃo dE PaUla 
raMoS pa-1665918799 aUSÊNcia dE coMProvaÇÕES artÍSticaSiNaBilitado, 

Por aUSÊNcia dE coMProvaÇÕES artÍSticaS 

134 JoÃo PaUlo dE 
olivEira SoUZa pa-11001228 PlaNo dE traBalHo SEM aSSiNatUraiNaBilitado, 

coNforME: itEM 4.12 lEtra “B”

135 JoEl SoUZa do 
NaSciMENto pa-38644076 aUSÊNcia dE cUrrÍcUlo/PortfÓlio ( itEM 4.13)iNaBili-

tado, Por aUSÊNcia dE coMProvaÇÕES artÍSticaS 

136 JoNaS MacEdo 
coNcEiÇÃo pa-301523117 PlaNo dE traBalHo SEM aSSiNatUraiNaBilitado, 

coNforME: itEM 4.12 lEtra “B”

137 JorGE rodriGUES 
PalMQUiSt pa-415168802 iNaBilitado, Por aUSÊNcia dE coMProvaÇÕES 

artÍSticaS

138 JoSE Maria da 
Silva pa-1242030934 rG iNcoMPlEto iNaBilitado, coNforME o itEM 5 do 

Edital

139 JoSÉ MiGUEl lira 
dE alENcar pa-992383949

PlaNo dE traBalHo iNcoMPlEto iNaBilitado, Por 
aUSÊNcia dE coMProvaÇÕES artÍSticaS E PElo itEM 

4.12 do Edital

140 JoSÉ NiltoN da lUZ 
vitErBiNo pa-1623129248

Prova dE rEGUlaridadE rElativa À faZENda fEdEral 
– dÍvida ativa da UNiÃo (itEM 5.2 “f”)iNaBilitado, 

coNforME o itEM 5 do Edital

141 JoSÉ WYGENS PErEi-
ra doS SaNtoS pa-1805365187

PlaNo dE traBalHo iNcoMPlEto (itEM 4.12 lEtra “B” 
E 4.14); aUSÊNcia dE cUrrÍcUlo/PortfÓlio (itEM 4.13)
iNaBilitado, coNforME: itEM 4.12 lEtra “B”E aUSÊNcia 

dE coMProvaÇÕES artÍSticaS 

142 JoSiEl Silva fEliPE pa-1259451923
 NoME do ProPoNENtE diGitado, SEM aSSiNatUra 

itEMiNaBilitado, Por aUSÊNcia dE coMProvaÇÕES 
artÍSticaS E PElo itEM 4.12 do Edital

143 JUciclEia da Silva pa-1163117859 PlaNo dE traBalHo iNcoMPlEtoiNaBilitado, coNfor-
ME o itEM itEM 4.12 lEtra “B”

144 JUciNalva BENtES 
olivEira pa-2131463283

aUSÊNcia do PlaNo dE traBalHo (itEM 4.12 lEtra 
“B”); rG iNcoMPlEto (itEM 5.1 lEtra “a”); aUSÊNcia da 

dEclaraÇÃo dE rESidÊNcia aSSiNada PElo titUlar 
(itEM 5.1 lEtra “B”) ; PiS divErGENtE do ProPoNENtE 
(itEM 5.1 lEtra “c”); aUSÊNcia do tErMo dE USo dE 

iMaGEM (itEM 5.1 lEtra “d” ); aUSÊNcia dE cUrrÍcUlo/
PortfÓlio ( itEM 4.13)iNaBilitado, coNforME: itEM 4.12 

lEtra “B”, itEM 5 do Edital E aUSÊNcia dE coMProva-
ÇÕES artÍSticaS 

145 JUciNEi aNtÔNio 
GoMES NUNES pa-1279230709 PlaNo dE traBalHo iNcoMPlEtoiNaBilitado coNforME 

o itEM 4.12 lEtra “B”

146 JUraNdir MoNtEiro 
doS SaNtoS pa-1424536226

aUSÊNcia da cErtidÃo da SEfiN. foi aNEXado a cEr-
tidÃo NEGativa dE rEGiStro cadaStral iMoBiliário.

iNaBilitado, coNforME o itEM 5 do Edital

147 KairoN BENMUYal 
frEitaSS pa-2032395496 PlaNo dE traBalHo iNcoMPlEtoiNaBilitado, Por 

aUSÊNcia dE coMProvaÇÕES artÍSticaS 

148 KaMara KÓ foto-
GrafiaS ltda pa-1061016726

aPESar da iNScriÇÃo SEr iNdividUal, É UMa SociEda-
dE EMPrESária liMitada coM MaiS 01 SÓcio / SEM carta 
dE aNUÊNcia; aUSÊNcia da cErtidÃo NEGativa dE dÉBi-
toS traBalHiSta. aNEXoU cErtidÃo dE rEGUlaridadE 

do fGtS; aUSÊNcia da cErtidÃo da SEfiN. foi aNEXado 
a cErtidÃo NEGativa dE rEGiStro cadaStral iMoBiliá-

rioiNaBilitado, coNforME o itEM 5 do Edital

149 Karlla SaNtoS dE 
SoUZa coSta pa-380881684

PlaNo dE traBalHo iNcoMPlEto (itEM 4.12 lEtra “B”); 
rG iNcoMPlEto (itEM 5.1 lEtra “a”); coMProvaNtE dE 
rESidÊNcia ilEGÍvEl (itEM 5.1 lEtra “a” E ‘B”); tErMo 

dE USo dE iMaGEM iNcoMPlEto E SEM aSSiNatUra (itEM 
4.14 E 5.1 lEtra “d”); aUSÊNcia dE cUrrÍcUlo/PortfÓlio 

(itEM 4.13); aUSÊNcia dE coMProvaÇÕES daS ativida-
dES artÍSticaS (itEM 4.13)iNaBilitado, coNforME: itEM 

4.12 lEtra “B” E itEM 5 do Edital

150 KEtlEN SUZY liMa 
doS SaNtoS pa-933200752 cErtidÃo coNJUNta NEGativa (itEM 5.1 lEtra “J”iNaBi-

litado, coNforME o itEM 5 do Edital

151 lEaNdro rocHa 
caMPoS - MEi pa-351123765 iNaBilitado, Por aUSÊNcia dE coMProvaÇÕES 

artÍSticaS

152 lEciNda Maria daS 
cHaGaS MoraES pa-1903088676 PlaNo dE traBalHo iNcoMPlEto (itEM 4.12 lEtra “B” E 

4.14)iNaBilitado, coNforME: itEM 4.12 lEtra “B”

153
lEoNardo GUilHEr-
ME fUrtado doS 

aNJoS
pa-502314798

aUSÊNcia aSSiNatUra No PlaNo dE traBalHo ; 
 rG iNcoMPlEto; 

 aUSÊNcia dE coMProvaÇÃo artÍSticaiNaBilitado, 
coNforME o itEM 5 do Edital E  aUSÊNcia dE coMPro-

vaÇÕES artÍSticaS

154 livia vitoria alvES 
triNdadE pa-596937499 aUSENcia dE coMProvaÇÕES artiSticaSiNaBilitado, 

Por aUSÊNcia dE coMProvaÇÕES artÍSticaS 

155 lUaNa MEdEiroS 
rocHa SalGado pa-902596095

aUSÊNcia dE coMProvaÇÕES daS atividadES artÍS-
ticaSiNaBilitado, Por aUSÊNcia dE coMProvaÇÕES 

artÍSticaS 

156 lUaNa PErEira da 
Silva pa-1633335794

aUSÊNcia dE coMProvaÇÕES daS atividadES artÍSti-
caS (itEM 4.13)iNaBilitado, Por aUSÊNcia dE coMPro-

vaÇÕES artÍSticaS 

157 lUcaS GUilHErME 
da Silva pa-1547167295 aUSÊNcia dE coMProvaÇÕES artÍtiScaSiNaBilitado, 

Por aUSÊNcia dE coMProvaÇÕES artÍSticaS 

158 lUcaS lEvY olivEi-
ra cardoSo pa-1275908895 PlaNo dE traBalHo SEM aSSiNatUraiNaBilitado, 

coNforME: itEM 4.12 lEtra “B”

159 lUcaS loUrENÇo 
EScÓcio dE faria pa-1647953677 iNaBilitado Por irrEGUlaridadE coM a PrEStaÇÃo 

dE coNtaS 

160 lUcivaldo dE 
SoUZa Silva pa-482140648

aUSÊNcia do PlaNo dE traBalHo (itEM 4.12 lEtra 
“B”)/ aUSÊNcia dE cUrrÍcUlo/PortfÓlio (itEM 4.13)

iNaBilitado, coNforME: itEM 4.12 lEtra “B” E aUSÊNcia 
dE coMProvaÇÕES artÍSticaS

161 lUcYaN MEirElES 
coSta pa-99466478

aUSÊNcia dE docUMENtaÇÃo do ProPoNENtE (itEM 
3.0 lEtra “c” E 4.14)iNaBilitado, coNforME o itEM 5 

do Edital

162 lUiZ carloS MoN-
tEiro frEirE pa-1286599932 iNaBilitado, Por aUSÊNcia dE coMProvaÇÕES 

artÍSticaS

163 lUiZ fEliPE rocHa 
dE laZari pa-2036382623 aUSÊNcia aSSiNatUra No PlaNo dE traBalHo, SEM 

orÇaMENtoiNaBilitado, coNforME itEM 4.12 lEtra “B”

164 lUiZ ráUriSoN 
araÚJo da Silva pa-1775141725

aUSÊNcia aSSiNatUra No PlaNo dE traBalHo, SEM 
NoME do ProJEtoiNaBilitado, coNforME itEM 4.12 

lEtra “B”

165 lUiZ UrBaNo MEN-
doNÇa fErrEira pa-1673568821 iNaBilitado, Por aUSÊNcia dE coMProvaÇÕES 

artÍSticaS

166 lUZ cENtro dE 
daNcaS EirEli pa-939389895

aUSÊNcia da Prova da rEGUlaridadE rElativa À 
faZENda fEdEral - dÍvida ativa da UNiÃo; 

 aUSÊNcia da cErtidÃo da SEfiNiNaBilitado, coNforME 
o itEM 5 do Edital

167 lUZENildE da lUZ 
alvES cavalcaNtE pa-249556889

aUSÊNcia da ata dE fUNdaÇÃo da aSSociaÇÃo (itEM 
5.2 lEtra “B”) aUSÊNcia da cErtidÃo da SEfiN (itEM 5.2 
lEtra “J”)iNaBilitado, coNforME o itEM 5 do Edital

168 M. frEirE SoarES pa-1312867133
aUSÊNcia dE cErtidÃo NEGativa dE NatUrEZa triBUtá-

ria E NÃo triBUtária 
iNaBilitado, coNforME o itEM 5 do Edital

169 MadlYN NaYara dE 
olivEira BarroS pa-2004060175 aUSÊNcia dE cUrrÍcUlo/PortfÓlio ( itEM 4.13)iNaBili-

tado, Por aUSÊNcia dE coMProvaÇÕES artÍSticaS 

170 MailSoN SaNtoS 
da Silva pa-967410672

aUSÊNcia dE docUMENtaÇÃo do ProPoNENtE (itEM 
3.0 lEtra “c” E 4.14)iNaBilitado, coNforME o itEM 5 

do Edital

171 MaNUEllE dE SoUZa 
coSta pa-1593347949 aUSÊNcia do PlaNo dE traBalHo iNaBilitado, coNfor-

ME itEM 4.12 lEtra “B”

172 MarcElo carNEiro 
BarBoZa pa-660899243

aUSÊNcia aSSiNatUra No PlaNo dE traBalHo, aU-
SÊNcia dE coMProvaÇÕES daS atividadES artÍSticaS, 

rG iNcoMPlEto , aUSÊNcia do cPf.iNaBilitado, Por 
aUSÊNcia dE coMProvaÇÕES artÍSticaS E PElo itEM 5 

do Edital

173 Marcia Maria Soa-
rES carNEiro pa-729780701

PlaNo dE traBalHo SEM aSSiNatUra / aUSÊNcia dE 
coMProvaÇÕES daS atividadES artÍSticaSiNaBilitado, 

Por aUSÊNcia dE coMProvaÇÕES artÍSticaS

174 Marcilio aNdrÉ 
da Silva pa-696361936

aUSÊNcia dE coMProvaÇÕES daS atividadES artÍS-
ticaSiNaBilitado, Por aUSÊNcia dE coMProvaÇÕES 

artÍSticaS

175 MarcoS aNtoNio 
coSta PiMENtEl pa-1537270275 aUSÊNcia dE cUrrÍcUlo/PortfÓlio ( itEM 4.13)iNaBili-

tado, Por aUSÊNcia dE coMProvaÇÕES artÍSticaS 

176
MarcoS HENriQUE 

dE olivEira ZaNotti 
roSi

pa-62188378 aUSÊNcia dE cUrrÍcUlo/PortfÓlio ( itEM 4.13)iNaBili-
tado, Por aUSÊNcia dE coMProvaÇÕES artÍSticaS 

177 MarcoS roGÉrio 
do carMo PErEira pa-1852683418 PlaNo dE traBalHo SEM aSSiNatUraiNaBilitado, 

coNforME: itEM 4.12 lEtra “B”

178
Maria da coN-

cEiÇÃo fEitoSa 
SaavEdra

pa-1388117583

coMProvaNtE dE rESidÊNcia iNcoMPatÍvEl coM o 
ProPoNENtE (itEM 4.14 E 5.1 lEtra “B”); aUSÊNcia dE 

dEclaraÇÃo dE rESidÊNcia (itEM 4.14 E 5.1 lEtra “B”); 
aUSÊNcia do cadaStro NacioNal dE coNtriBUiNtE 
(cNPJ) (itEM 5.2 lEtra “E”)iNaBilitado, coNforME o 

itEM 5 do Edital
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179
Maria EUlália dE 
olivEira loBato 

caMPoS
pa-2070856543

PlaNo dE traBalHo SEM aSSiNatUraiNaBilitado, 
coNforME o itEM 
  4.12 lEtra “B”

180 Maria GaBriEla da 
Silva aMador pa-218036992 iNaBilitado Por irrEGUlaridadE coM a PrEStaÇÃo 

dE coNtaS 

181 Maria lUcia dE 
aZEvEdo crUZ pa-1369418649

aUSÊNcia Prova dE rEGUlaridadE rElativa À faZENda 
fEdEral – dÍvida ativa da UNiÃo (itEM 5.2 “f”) / aUSÊN-

cia cErtidÃo dE rEGUlaridadE do fGtSiNaBilitado, 
coNforME o itEM 5 do Edital

182 Maria SaNtaNa doS 
SaNtoS pa-147629500 iNaBilitado, Por aUSÊNcia dE coMProvaÇÕES 

artÍSticaS

183
Maria SUElY 

MiraNda dE SoUZa 
taNaKa

pa-733258233 iNaBilitado, Por aUSÊNcia dE coMProvaÇÕES 
artÍSticaS

184 Marialda caStro 
da Silva - MEi pa-286885169 aUSÊNcia da cErtidÕES NEGativaSiNaBilitado, coN-

forME o itEM 5 do Edital

185 MariaNa PErEira 
da Silva pa-417112375 aUSÊNcia da aSSiNatUra No PlaNo dE traBalHoiNaBi-

litado, coNforME: itEM 4.12 lEtra “B”

186 MariaNa viEira da 
coSta MoNtEiro pa-1131127096 aUSÊNcia do rEGiStro coMErcial (cErtificado MEi)

iNaBilitado, coNforME o itEM 5 do Edital

187 Maridalva  coSta 
doS SaNtoS pa-179172681

aUSÊNcia dE coMProvaÇÕES daS atividadES artÍSti-
caS (itEM 4.13)iNaBilitado, Por aUSÊNcia dE coMPro-

vaÇÕES artÍSticaS 

188 MariEtE BarBoSa 
doS SaNtoS pa-463792791 aUSÊNcia dE cUrrÍcUlo/PortfÓlioiNaBilitado, Por 

aUSÊNcia dE coMProvaÇÕES artÍSticaS 

189 MariZEtE PaMPloNa 
ParaENSE pa-1068162158 PlaNo dE traBalHo iNcoMPlEtoiNaBilitado, coNfor-

ME o itEM itEM 4.12 lEtra “B”

190 MarlENE aNdradE 
fErrEira pa-847755092 iNaBilitado Por irrEGUlaridadE coM a PrEStaÇÃo 

dE coNtaS 

191 MarloN JoSÉ da 
cUNHa PErEira - MEi pa-46703515 aUSÊNcia da cErtidÃo da SEfiNiNaBilitado, coNfor-

ME o itEM 5 do Edital

192
MaUra alESSaNdra 
NoGUEira NavE-

GaNtES
pa-477863016 aUSÊNcia dE docUMENtaÇÃo da ProPoNENtEiNaBilita-

do, coNforME o itEM 5 do Edital

193 MaUro aNtÔNio 
fErNaNdES fraNÇa pa-864135526

o ENdErEÇo Na dEclaraÇÃo dE rESidÊNcia divErGE 
do coMProvaNtE dE rESidÊNciaiNaBilitado, coNforME 

o itEM 5 do Edital

194 MaYKa dE fatiMa 
BatiSta MElo pa-10205172 rG iNcoMPlEto;iNaBilitado, coNforME o itEM 5 do 

Edital

195 MaYrla aNdradE 
fErrEira pa-2014091160 iNaBilitado Por irrEGUlaridadE coM a PrEStaÇÃo 

dE coNtaS 

196 MEriaM SoUZa do 
NaSciMENto pa-1434514904

SEM aSSiNatUra No PlaNo dE traBalHoiNaBilitado, 
Por aUSÊNcia dE coMProvaÇÕES artÍSticaS E PElo itEM 

5 do Edital

197 MiGUElita MaGNo 
triNdadE pa-872214868 iNaBilitado, Por aUSÊNcia dE coMProvaÇÕES 

artÍSticaS

198 MiKaEl Brito da 
Silva pa-1478347611 PlaNo dE traBalHo iNcoMPlEtoiNaBilitado coNforME 

o itEM 4.12 lEtra “B”

199 MiNEia NEita BraGa 
da Silva pa-1441528884

PlaNo dE traBalHo iNcoMPlEto, aUSÊNcia do NÚMEro 
do cNPJ (itEM 4.12 lEtra “B” E 4.14); aUSÊNcia da 

dEclaraÇÃo dE aNUÊNcia doS MEMBroS do colEtivo 
(itEM 4.14 E 5.2 lEtra “l”); cErtidÃo NEGativa dE NatU-
rEZa triBUtária E cErtidÃo NEGativa dE NatUrEZa NÃo 

triBUtária vENcidaS (itEM 5.2 lEtra “i”)iNaBilitado, 
coNforME: itEM 4.12 lEtra “B” E itEM 5 do Edital

200 MÍriaM alvES dE 
láZaro aBrEU pa-1215749779 aUSÊNcia dE coMProvaÇÕES artÍSticaSiNaBilitado, 

Por aUSÊNcia dE coMProvaÇÕES artÍSticaS 

201 NatalENE dE SoUSa 
MariNHo pa-61790378 aUSÊNcia dE cUrrÍcUlo/PortfÓlio ( itEM 4.13)iNaBili-

tado, Por aUSÊNcia dE coMProvaÇÕES artÍSticaS 

202 Natália Silva dE 
olivEira pa-539873846

SEM orÇaMENto dEtalHado E SEM aSSiNatUra No 
PlaNo dE traBalHoiNaBilitado, coNforME itEM 4.12 

lEtra “B”

203 NElivaldo cardo-
So SaNtaNa pa-1769836549

aUSÊNcia dE cUrrÍcUlo/PortfÓlio (itEM 4.13) / 
aUSÊNcia dE liNK dE coMProvaÇÃo (itEM 4.12 lEtra 
“d”)iNaBilitado, Por aUSÊNcia dE coMProvaÇÕES 

artÍSticaS 

204
NiltoN roGErio 
BarBoSa doS 

SaNtoS
pa-691047120

aUSÊNcia aSSiNatUra No PlaNo dE traBalHo, SEM 
orÇaMENto dEtalHadoiNaBilitado, coNforME itEM 

4.12 lEtra “B”

205

NÚclEo dE dESEN-
volviMENto HUMaNo 

E EcoNÔMico dE 
MaraBá - NdHE

pa-1225371224

faltoU a ata dE fUNdaÇÃo E ata da ÚltiMa ElEiÇÃo dE 
SEUS adMiNiStradorES); (cÓPia cNH E ProcUraÇÃo da 
PJ NoMEia UMa tErcEira PESSoa QUE NÃo corrESPoNdE 
ao NoME do ProPoNENtE). PortaNto NÃo tEMoS coMo 

coMProvar QUE a ProPoNENtE faZ PartE do NdHEiNaBi-
litado, coNforME o itEM 5 do Edital

206
odEtE daS dorES 
NaSciMENto PiNa 

EdoroM
pa-1072869457 PlaNo dE traBalHo iNcoMPlEtoiNaBilitado, coNfor-

ME o itEM itEM 4.12 lEtra “B”

207 olGa lÚcia BaNdEi-
ra MoNtEiro pa-1765597258 PlaNo dE traBalHo iNcoMPlEtoiNaBilitado, coNfor-

ME o itEM itEM 4.12 lEtra “B”

208 orGaNiZaÇÃo Nova 
acrÓPolE BElÉM pa-1751758912

faltoU a ata dE fUNdaÇÃo E ata da ÚltiMa ElEiÇÃo dE 
SEUS adMiNiStradorES; aUSÊNcia da cErtidÃo coNJUN-
ta NEGativaiNaBilitado, coNforME o itEM 5 do Edital

209 otoNiEl olivEira 
doS SaNtoS pa-1238547496

PlaNo dE traBalHo SEM aSSiNatUra ; 
 aUSÊNcia dE coMProvaÇÕES daS atividadES artÍS-
ticaSiNaBilitado, coNforME: itEM 4.12 lEtra “B” E 

aUSÊNcia dE coMProvaÇÕES artÍSticaS

210 PaUlo BrUNo Maia 
loBato pa-1417920999 SEM aSSiNatUra No PlaNo dE traBalHo (itEM 4.12 

lEtra “B”)iNaBilitado, coNforME: itEM 4.12 lEtra “B”

211 PaUlo dE SoUSa 
Silva pa-1206634647

aUSÊNcia do PlaNo dE traBalHo; rG iNcoMPlEto.iNa-
Bilitado, Por aUSÊNcia dE coMProvaÇÕES artÍSticaS, 

PElo itEM 4.12 do Edital E  itEM 5 do Edital

212 PEdro MartiNS doS 
SaNtoS NEto pa-2111043223 PlaNo dE traBalHo SEM aSSiNatUraiNaBilitado, 

coNforME itEM 4.12 lEtra “B”

213
PEdro WilliaM 

fUrtado dE SENa 
fraNÇa

pa-1025941138
PlaNo dE traBalHo SEM aSSiNatUraiNaBilitado, 

coNforME o itEM 
 4.12 lEtra “B”

214 PEJU ProdUÇÕES 
EirEli pa-980674211 aUSÊNcia da cErtidÃo da SEfiNiNaBilitado, coNfor-

ME o itEM 5 do Edital

215 rafaEl doS rEiS 
rocHa pa-335448912

aUSÊNcia dE coMProvaÇÕES daS atividadES artÍSti-
caSiNaBilitado coNforME o itEM 

  4.13

216 raidol torrES 
SaldaNHa NEto pa-1086490731

aUSÊNcia do rEGiStro coMErcial (cErtificado MEi); 
 aUSÊNcia da cErtidÃo coNJUNta NEGativa iNaBilita-

do, coNforME o itEM 5 do Edital

217 raiMUNda coSta 
Brito pa-1440002735 PlaNo dE traBalHo SEM aSSiNatUra iNaBilitado, 

coNforME: itEM 4.12 lEtra “B”

218 raiMUNdo PaUlo 
MoNtEiro cordEiro pa-1492830237

aUSÊNcia dE coMProvaÇÕES daS atividadES artÍS-
ticaSiNaBilitado, Por aUSÊNcia dE coMProvaÇÕES 

artÍSticaS

219 raoNi fiGUEirEdo 
BElo dE carvalHo pa-726661480 aUSÊNcia dE cErtidÃo dE rEGUlaridadE do fGtSiNa-

Bilitado, coNforME o itEM 5 do Edital

220 raQUEl SoUSa 
cHavES pa-377850530 aUSÊNcia da cErtidÃo coNJUNta NEGativaiNaBilita-

do, coNforME o itEM 5 do Edital

221
rEator cUltUral 
SocioaMBiENtal 

ltda
pa-1799199222

aUSÊNcia ao ato coNStitUtivo da EMPrESa, EStatUto 
oU coNtrato Social. aNEXoU rEQUEriMENto do EMPrE-
Sário oNdE coNSta QUE a ProPoNENtE É MÃE do rEPrE-
SENtaNtE lEGal da EMPrESa; aUSÊNcia da dEclaraÇÃo 

dE aNUÊNcia, viSto SEr UMa SociEdadE EMPrESária 
liMitada. iNaBilitado, coNforME o itEM 5 do Edital

222 rEGiNa EUcilEia 
rocHa SiQUEira pa-474464984

aUSÊNcia dE cUrrÍcUlo/PortfÓlio E coMProvaÇÕES 
daS atividadES artÍSticaS (itEM 4.13)iNaBilitado, Por 

aUSÊNcia dE coMProvaÇÕES artÍSticaS 

223 rENaN MaciEl doS 
SaNtoS pa-770173972 aUSÊNcia dE coMProvaÇÕES artÍSticaSiNaBilitado, 

Por aUSÊNcia dE coMProvaÇÕES artÍSticaS 

224 ricardo alEXaNdrE 
Silva doS SaNtoS pa-205564260 docUMENtaÇÃo ilEGÍvEliNaBilitado, coNforME o itEM 

5 do Edital

225 ricardo diaS 
GoUvEia pa-1747119905 PlaNo dE traBalHo SEM aSSiNatUraiNaBilitado, 

coNforME: itEM 4.12 lEtra “B”

226 rodriGo dE Bar-
roS MoraES pa-667673499 aUSÊNcia dE coMProvaÇÃo artÍSticaiNaBilitado, Por 

aUSÊNcia dE coMProvaÇÕES artÍSticaS 

227 rÔMUlo dE olivEi-
ra alvES pa-817667075 aUSÊNcia dE cUrrÍcUlo/PortfÓlio ( itEM 4.13)iNaBili-

tado, Por aUSÊNcia dE coMProvaÇÕES artÍSticaS 

228 roNaldo da Silva 
MartiNS pa-41070253 PlaNo dE traBalHo iNcoMPlEtoiNaBilitado, coNfor-

ME itEM 4.12 lEtra “B”

229 roNaldo MartiNS 
Barata pa-1849788922

faltoU a ata da ÚltiMa ElEiÇÃo dE SEUS adMiNiStra-
dorES);  

  aUSÊNcia da cErtidÃo da SEfiNiNaBilitado, coNfor-
ME o itEM 5 do Edital

230 roNaldo NUNES 
raMoS pa-87552377 aUSÊNcia dE cUrrÍcUlo/PortfÓlio ( itEM 4.13)iNaBili-

tado, Por aUSÊNcia dE coMProvaÇÕES artÍSticaS 

231 roNdiNEll loPES 
dE lEÃo pa-344645428 iNaBilitado, Por aUSÊNcia dE coMProvaÇÕES 

artÍSticaS

232 roSilENE dE SoUSa 
PErEira SiQUEira pa-237933102 iNaBilitado, Por aUSÊNcia dE coMProvaÇÕES 

artÍSticaS

233 roSirENE alvES 
aMaral pa-1984213767 aUSÊNcia do PlaNo dE traBalHoiNaBilitado, coNfor-

ME o itEM itEM 4.12 lEtra “B”

234 rUaNa loPES 
rodriGUES pa-2099703824 rG iNcoMPlEtoiNaBilitado, coNforME o itEM 5 do 

Edital

235 rUBErvaldo crUZ 
SarMENto filHo pa-1050981824

aUSÊNcia do cadaStro NacioNal dE coNtriBUiNtE 
(cNPJ); aUSÊNcia da cErtidÃo dE rEGUlaridadE do 

fGtS (EMPrEGador NÃo cadaStrado Na caiXa)iNaBili-
tado, coNforME o itEM 5 do Edital

236 rUi GUilHErME liMa 
do carMo pa-177772378 aUSÊNcia dE cUrrÍcUlo/PortfÓlio ( itEM 4.13)iNaBili-

tado, Por aUSÊNcia dE coMProvaÇÕES artÍSticaS 

237 S. c. doS SaNtoS 
artES pa-1628080611 aUSÊNcia cErtidÃo coNJUNta NEGativaiNaBilitado, 

coNforME o itEM 5 do Edital

238 SErGio JoÃo dE 
araÚJo SalES pa-1662824413 PlaNo dE traBalHo divErGENtE do ProPoNENtEiNaBi-

litado,coNforME o itEM 4.12 lEtra “B”
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239 SidNEY coSta dE 
liMa pa-735356072

aUSÊNcia dE coMProvaÇÕES artrÍticaS ; 
 aUSÊNcia dE rG; 

 aUSÊNcia dE cPfiNaBilitado, Por aUSÊNcia dE coMPro-
vaÇÕES artÍSticaS  E PElo itEM 5 do Edital

240 Silvio doS aNJoS 
Silva pa-234272777 aUSÊNcia dE cUrrÍcUlo/PortfÓlio ( itEM 4.13)iNaBili-

tado, Por aUSÊNcia dE coMProvaÇÕES artÍSticaS 

241

SociEdadE MUSical 
PortoSalvENSE “25 

dE dEZEMBro” - 
SoM25

pa-2107954121

aPESar da iNScriÇÃo SEr iNdividUal, É UMa aSSocia-
ÇÃo, coNtUdo NÃo tEM iNforMaÇÕES SoBrE o colEtivo 
/ SEM carta dE aNUÊNciaiNaBilitado, coNforME o itEM 

5 do Edital

242 Sofia GaBriElE al-
varEZ dE liMa - MEi pa-1970508030

aUSÊNcia dE docUMENtaÇÃo do ProPoNENtE aNEXo 
NÃo aBrE  /aUSÊNcia do cadaStro NacioNal dE 

coNtriBUiNtE (cNPJ) / EStá No aNEXo dE cErtidÃo 
NEGativa dE NatUrEZa triBUtária E NÃo triBUtária 
/ aUSÊNcia da cErtidÃo dE rEGUlaridadE do fGtS  / 
aUSÊNcia dE cErtidÃo NEGativa dE NatUrEZa triBU-

tária E NÃo triBUtária iNaBilitado, coNforME o itEM 
5 do Edital

243 StHEPHaNY tHiara 
da Silva SoUZa pa-1398330988

coMProvaNtE dE rESidÊNcia NÃo coMPatÍvEl coM 
o ProPoNENtE (itEM 4.14 E 5.1 lEtra “B”); aUSÊNcia 
dE dEclaraÇÃo dE rESidÊNcia (itEM 5.1 lEtra “B”); 
aUSÊNcia dE cUrrÍcUlo/PortfÓlio E coMProvaÇÕES 
daS atividadES artÍSticaS (itEM 4.13)iNaBilitado, 

coNforME o itEM 5 do Edital E  aUSÊNcia dE coMPro-
vaÇÕES artÍSticaS

244 SUaNE MElo Bar-
rEiriNHaS - MEi pa-776855618

aUSÊNcia aSSiNatUra No PlaNo dE traBalHo, SEM 
orÇaMENto, PlaNo iNcoMPlEto; aUSÊNcia do cadaStro 
NacioNal dE coNtriBUiNtE (cNPJ); aUSÊNcia da cErti-
dÃo NEGativa dE dÉBitoS traBalHiStaS; aUSÊNcia dE 
rEGUlaridadE do fGtS; aUSÊNcia daS cErtidÕES da 

SEfaiNaBilitado, coNforME o itEM 5 do Edital

245 SUEllEN fErro 
SiQUEira pa-1510856958

aUSÊNcia Prova dE rEGUlaridadE rElativa À faZENda 
fEdEral – dÍvida ativa da UNiÃoiNaBilitado, coNforME 

o itEM 5 do Edital

246 SUElY Maria araÚJo 
MoNtEiro Silva pa-1109499234

NÃo atiNGiU o NUMEro dE aSSiNatUraS SUficiENtES, 
Para SE ENQUadrar Na ModalidadEiNaBilitado, coN-

forME o itEM 1.6 do Edital

247
SUZaNE BEatriZ 
HErNaNdES do 
NaSciMENto

pa-734254353 iNaBilitado, Por aUSÊNcia dE coMProvaÇÕES 
artÍSticaS

248 taiS vENÂNcio 
cordEiro pa-452708270 iNaBilitado, Por aUSÊNcia dE coMProvaÇÕES 

artÍSticaS

249 taPaJoS dE fato pa-2093740700

aUSÊNcia dE cErtidÃo NEGativa dE NatUrEZa triBU-
tária E NÃo triBUtária / NÃo iNforMoU Nada SoBrE 
o GrUPo/colEtivoiNaBilitado, coNforME o itEM 5 

do Edital

250
tarciSio GaBriEl 

da coNcEiÇÃo SaN-
toS - MEi

pa-2011753512 aUSÊNcia da cErtidÃo coNJUNta NEGativaiNaBilita-
do, coNforME o itEM 5 do Edital

251 tHaiNá cardoZo 
fortE pa-1975103449

aUSENcia dE rG (itEM 5.1 lEtra “a”) - arQUivo cor-
roMPido/aUSENcia dE cPf (itEM 5.1 lEtra “a” ) arQUivo 
corroMPido/ aUSÊNcia do coMP rESidÊNcia (itEM 5.1 
lEtra “B”)/ aUSÊNcia dE liNK dE coMProvaÇÃo (itEM 
4.12 lEtra “d”)iNaBilitado, coNforME o itEM 5 do 
Edital E  aUSÊNcia dE coMProvaÇÕES artÍSticaS

252 tHaiS HElENa 
MEdEiroS - MEi pa-1575923611

aUSÊNcia da cErtidÃo NEGativa dE NatUrEZa triBU-
tária E NÃo triBUtáriaiNaBilitado, coNforME o itEM 

5 do Edital

253 tHaMillY  fErNaNda 
raMoS dE MElo pa-748677188

PlaNo dE traBalHo iNcoMPlEto E SEM aSSiNatUra 
(itEM 4.12 lEtra “B”); aUSÊNcia dE dEclaraÇÃo dE 
rESidÊNcia (itEM 5.1 lEtra “B”); tErMo dE USo dE 

iMaGEM iNcoMPlEto (itEM 5.1 lEtra “d”); aUSÊNcia dE 
cUrrÍcUlo/PortfÓlio E coMProvaÇÕES daS atividadES 
artÍSticaS (itEM 4.13)iNaBilitado, coNforME: itEM 4.12 

lEtra “B”, itEM 5 do Edital E aUSÊNcia dE coMProva-
ÇÕES artÍSticaS 

254
tHaYSa criStiNa 
MaGalHÃES doS 

SaNtoS
pa-603777102 rG iNcoMPlEto iNaBilitado, coNforME o itEM 5 do 

Edital

255 tHiaGo d alBU-
QUErQUE SaNtoS pa-1156771751

aUSÊNcia da Prova da rEGUlaridadE rElativa À 
faZENda fEdEral - dÍvida ativa da UNiÃoiNaBilitado, 

coNforME o itEM 5 do Edital

256 UBirataN MoraES 
dE olivEira pa-1165919759 aUSÊNcia aSSiNatUra No PlaNo dE traBalHoiNaBilita-

do, coNforME o itEM itEM 4.12 lEtra “B”

257
UNidoS da 

BaiXada- dirlaNdo 
BarroS tEirXEira

pa-1406111432 iNaBilitado, Por aUSÊNcia dE coMProvaÇÕES 
artÍSticaS

258 valNicE caMPoS 
GoUvEia pa-1815843618 iNaBilitado, Por aUSÊNcia dE coMProvaÇÕES 

artÍSticaS

259 valtEr arNaldo 
rodriGUES PiNto pa-1038600684

aUSÊNcia do PlaNo dE traBalHo (itEM 4.12 lEtra 
“B”); rG docUMENto divErGENtE (itEM 5.1 lEtra “a”); 

aUSÊNcia do PiS (itEM 5.1 lEtra “c” E 4.14)iNaBilitado, 
coNforME: itEM 4.12 lEtra “B” E itEM 5 do Edital

260 vaNdErlEi HENri-
QUE da Silva pa-1810685038

PlaNo dE traBalHo SEM aSSiNatUra,rG iNcoMPlEto, 
aUSÊNcia dE coMProvaÇÕES daS atividadES artÍSti-
caSiNaBilitado Por aUSÊNcia dE coMProvaÇÕES daS 

atividadES artÍSticaS

261 vaNdria Garcia 
corrÊa pa-675974518

NÃo atiNGiU o NUMEro dE aSSiNatUraS SUficiENtES, 
Para SE ENQUadrar Na ModalidadEiNaBilitado, coN-

forME o itEM 1.6 do Edital

262 victoria tavarES 
dE SoUZa pa-431213641 aUSÊNcia da cErtidÃo da SEfiNiNaBilitado, coNfor-

ME o itEM 5 do Edital

263
vidaBoa ProdU-
ÇÕES criativaS 

EirElE 
pa-1453645618

aUSÊNcia do ato coNStitUtivo da EMPrESa, EStatUto 
oU coNtrato Social EM viGor); cErtidÕES vENcidaS E 
coM PENdÊNciaS Na dÍvida ativa E SEfa triBUtáriaiNa-

Bilitado, coNforME o itEM 5 do Edital

264 WaGNEr alBErto 
raMoS viEira pa-531874749 cErtidÃo coNJUNta NEGativa (itEM 5.1 lEtra “J”iNaBi-

litado, coNforME o itEM 5 do Edital

265 WaGNEr daNrlEY 
BraGa ratiS pa-838779995

aUSÊNcia do rEGiStro coMErcial (cErtificado MEi); 
 aUSÊNcia da cErtidÃo dE rEGUlaridadE do fGtS;iNa-

Bilitado, coNforME o itEM 5 do Edital

266 WallacEr GEorGE 
Silva rioS pa-222154151

aUSÊNcia dE cUrrÍcUlo/PortfÓlio (itEM 4.13) , aUSÊN-
cia dE liNK dE coMProvaÇÃo (itEM 4.12 lEtra “d”)iNaBi-

litado, Por aUSÊNcia dE coMProvaÇÕES artÍSticaS 

267 WalMir SoUSa 
Silva pa-1011741709

aUSÊNcia dE coMProvaÇÕES daS atividadES artÍS-
ticaSiNaBilitado, Por aUSÊNcia dE coMProvaÇÕES 

artÍSticaS

268 WaNZilEr dE  Brito 
dE carvalHo pa-2013657489 PlaNo dE traBalHo iNcoMPlEto (itEM 4.12 lEtra “B” E 

4.14)iNaBilitado, coNforME: itEM 4.12 lEtra “B”

269
WElliNGtoN 

JoSÉ ZEfEriNo dE 
olivEira

pa-84930657 aUSÊNcia aSSiNatUra No PlaNo dE traBalHoiNaBilita-
do coNforME o itEM 4.12 lEtra “B”

270 WilSoN carloS PE-
rEira GoMES - MEi pa-600495486

aUSÊNcia do rEGiStro coMErcial (cErtificado MEi) 
(itEM 5.2 lEtra “a”)iNaBilitado, coNforME o itEM 5 

do Edital

271 WiltoN NaZarENo 
alMEida Silva pa-1140822420

 aUSÊNcia dE valorES E faltoU aSSiNatUra No PlaNo 
dE traBalHoiNaBilitado, Por aUSÊNcia dE coMProva-

ÇÕES artÍSticaS E PElo itEM 4.12 do Edital

272 YaSMiM MariaNa 
Baia Silva pa-548312034

aUSÊNcia da cErtidÃo dE rEGUlaridadE do fGtS ; 
aUSÊNcia dE cErtidÃo NEGativa dE NatUrEZa triBUtá-
ria E NÃo triBUtária; aUSÊNcia da cErtidÃo coNJUNta 
NEGativa iNaBilitado, coNforME o itEM 5 do Edital

273 YUrE lEE alMEida 
MartiNS - MEi pa-427477703

aUSÊNcia da Prova da rEGUlaridadE rElativa À 
faZENda fEdEral - dÍvida ativa da UNiÃoiNaBilitado, 

coNforME o itEM 5 do Edital

Protocolo: 784885
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FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº 437 de 12 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 2022/377773.
rESolvE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJEto “cUÍra do 
SoM”, referente à iN 344/2022 – fcP, fiscal titular, o(a) raiMUNdo do 
Socorro MoraES alMEida, matrícula nº: 5903311, cargo: coordena-
dor, Setor/local de trabalho: cGP, 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: 784730
Portaria Nº 439 de 12 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 2022/318437.
rESolvE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJEto “livE a Hora 
do SoM”, referente à iN 345/2022 – fcP, fiscal titular, o(a) servidor(a) 
Jair NaZarENo rodriGUES liMa, matrícula nº:5960437/1, cargo:co-
ordenador, Setor/local de trabalho: dic, e como fiscal Substituto, o(a) 
servidor(a) SaNdra Maria NaSciMENto dE aNdradE, matrícula nº: 
5935624, cargo: assessora, Setor/local de trabalho: GaPrES.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElvaS d’olivEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 784666
Portaria Nº 436 de 12 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 2022/377879.
rESolvE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJEto “NEM tE 
coNto”, referente à iN 343/2022 – fcP, fiscal titular, o(a PEdro HEN-
riQUE cardoSo BraZ, matrícula nº: 5899706/1, cargo: coordenador, 
Setor/local de trabalho: cMP, 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: 784600
Portaria Nº 428 de 12 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 2022/435977.
rESolvE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJEto “BaNZEiro 
cUltUral caÇa aoS ovoS”, referente à iN 335/2022 – fcP, fiscal titular, 
o(a) Jair NaZarENo rodriGUES liMa, matrícula nº:5960437/1, car-
go:coordenador, Setor/local de trabalho: dic, e como fiscal Substituto, 
o(a) servidor(a) SaNdra Maria NaSciMENto dE aNdradE, matrícula nº: 
5935624, cargo: assessora, Setor/local de trabalho: GaPrES.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElvaS d’olivEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 784279
Portaria Nº 429 de 12 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 2022/296742.
rESolvE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJEto “livE vir-
tUaliZaÇÃo da cUltUra”, referente à iN 336/2022 – fcP, fiscal titular, 
o(a) SaNdra Maria NaSciMENto dE aNdradE, matrícula nº: 5935624, 
cargo: assessora, Setor/local de trabalho: GaPrES, e como fiscal Subs-
tituto, o(a) servidor(a) 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: 784311
Portaria Nº 430 de 12 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 2022/301804
rESolvE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJEto “tardEZi-
NHa dE MÚSica E cia”, referente à iN 337/2022 – fcP, fiscal titular, o(a) 
JoSÉ aUGUSto rodriGUES da Silva, matrícula nº: 57205072/2, car-
go: aUXiliar oPEracioNal, Setor/local de trabalho: cao, e como fiscal 
Substituto, o(a) servidor(a) raiMUNdo do Socorro MoraES alMEida, 
matrícula nº: 5903311, cargo: coordenador, Setor/local de trabalho: cGP.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElvaS d’olivEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 784337
Portaria Nº 427 de 12 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 2022/296707.
rESolvE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJEto “livE tEc-
NoloGia a favor da cUltUra”, referente à iN 334/2022 – fcP, fiscal 
titular, o(a) SaNdra Maria NaSciMENto dE aNdradE, matrícula nº: 
5935624, cargo: assessora, Setor/local de trabalho: GaPrES, e como 
fiscal Substituto, o(a) servidor(a) Jair NaZarENo rodriGUES liMa, ma-
trícula 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: 784244
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Portaria Nº 431 de 12 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 2022/296453
rESolvE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJEto “livE aSPEc-
toS da MUSicalidadE diGital”, referente à iN 338/2022 – 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: 784377
Portaria Nº 432 de 12 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 2022/295890
rESolvE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJEto “livE rEGÊN-
cia MUSical”, referente à iN 339/2022 – fcP, fiscal titular, o(a) Jair Na-
ZarENo rodriGUES liMa, matrícula nº:5960437/1, cargo:coordenador, 
Setor/local de trabalho: dic, e como fiscal Substituto, o(a) servidor(a) 
MarcElo doS SaNtoS carMo, matrícula nº: 5888124, cargo: téc. Ges-
tão cultural, Setor/local de trabalho: dic.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElvaS d’olivEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 784408
Portaria Nº 433 de 12 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 2022/348427.
rESolvE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJEto “SoNS dE 
cUltUra”, referente à iN 340/2022 – fcP, fiscal titular, o(a) PEdro HEN-
riQUE cardoSo BraZ, matrícula nº: 5899706/1, cargo: coordenador, 
Setor/local de trabalho: cMP, 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: 784443
Portaria Nº 435 de 12 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 2022/296122.
rESolvE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJEto “livE EM 
coNtato coM a MUSica”, referente à iN 342/2022 – fcP, fiscal titular, 
o(a) Jair NaZarENo rodriGUES liMa, matrícula nº:5960437/1, cargo:-
coordenador, Setor/local de trabalho: dic, e como fiscal Substituto, o(a) 
servidor(a) MarcElo doS SaNtoS carMo, matrícula nº: 5888124, car-
go: 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: 784517
Portaria Nº 434 de 12 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 2022/348683.
rESolvE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJEto “Paiol dE 
MÚSica”, referente à iN 341/2022 – fcP, fiscal titular, o(a) Maria dE 
fátiMa liMa BarroSo, matrícula nº: 32026 /1, cargo: agente adminis-
trativo, Setor/local de trabalho: dic, e como fiscal Substituto, o(a) ser-
vidor(a) MarcElo doS SaNtoS carMo, matrícula nº: 5888124, cargo: 
téc. Gestão cultural, Setor/local de trabalho: dic.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElvaS d’olivEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 784493

.

.

errata
.

errata do ProtocoLo - 773568
Publicado no d.o.E nº 34.899 em 21/03/2022
onde se lê: [...] objeto: ProJEto “BaNZEiro cUltUral virtUal Edi-
ÇÃo coNcÓrdia do Pará” no qual os artistas KarliElSoN vaQUEiro, 
ciNtHYa MEllo, aNtoNio MarcoS, GEMEoS do forro, EliSEU ro-
driGUES, rodolfo olivEira, lENNoN forroZEir E lEoZiNHo for-
roZEiro, que se apresentarão em formato digital – livE, no município de 
Concórdia do Pará/PA, no dia 19/03/2022, das 18h às 00h, no canal oficial 
do youtube da produtora [...]
Leia-se: [...] objeto: ProJEto “BaNZEiro cUltUral EdiÇÃo coNcor-
dia do Pará 2022” no qual os artistas KarliElSoN vaQUEiro, ciNtHYa 
MEllo, aNtoNio MarcoS, GEMEoS do forro, EliSEU rodriGUES, ro-
dolfo olivEira, lENNoN forroZEir E lEoZiNHo forroZEiro, que se 
apresentarão em formato presencial no município de concórdia do Pará/
Pa, no dia 19/03/2022, das 18h às 00h. [...]

Protocolo: 784489
errata do ProtocoLo - 775686
Publicado no d.o.E nº 34.905 em 24/03/2022
onde se lê: [...] se apresentarão em formato digital – livE e gravações 
de vídeos em 28/03/2022 [...]
Leia-se: [...] se apresentarão em formato digital – livE e gravações de 
vídeos nos dias 23 e 24/03/2022 [...]

Protocolo: 784778

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 343/2022
PaE: 2022/377879
objeto: ProJEto “livE NEM tE coNto” no qual os artistas dJ JEffErSoN 
SHoW MaN, dJ lUcaS iMPErador, HENriQUE SENNa, lUiZiNHo liNS, 
BaNda dESEJo ProiBido, GrUPo NoSSa HiStÓria, ricHElE HallidaY, 
taMo JUNto, oS caraS do forrÓ, BaNJo loKo, MoStarda ElÉtrica, 
YGor fErraZ, SENtiNElaS do NortE, que se apresentarão em formato 
digital – livE, no município de Belém/Pa, em 15/04/2022, das 9h às 22h, 
no canal oficial do youtube da produtora.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 374/2022– ProJUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 dEMG 
00131; 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: triBUS criativa ProdUÇÕES E coNSUltoria, inscrita no 
cNPJ: 44.968.793/0001-02
valor total: r$ 150.000,00
data: 12/04/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 343/2022
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 
343/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 12/04/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 784605
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 345/2022
PaE: 2022/318437
objeto: ProJEto “livE a Hora do SoM” no qual os artistas oS Bro-
tHErS, lUaNN KaSSio, MoNiQUE Moral, BaNda rP2, farra dE va-
QUEiro, ciNtHYa MEllo, KarliElSoN vaQUEiro, aNdrEY viaNa, que 
se apresentarão em formato digital – livE, no município de capitão Poço/
PA, no dia 19/04/2022, no canal oficial do youtube da produtora.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 372/2022– ProJUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 dEMP 
00125; 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: rB ProdUÇÕES E EvENtoS inscrita no cNPJ: 32.796.118/0001-
64, at ENtrEtENiMENto, inscrita no cNPJ: 43.599.806/0001-50
valor total: r$ 73.000,00
data: 12/04/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 345/2022
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 
345/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 12/04/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 784664
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 344/2022
PaE: 2022/377773
objeto: ProJEto “cUÍra do SoM” no qual os artistas oS caraS do for-
rÓ, BaNJo loKo, MoStarda ElÉtrica, YGor fErraZ, SENtiNElaS 
do NortE, ricHElE HallidaY, taMo JUNto, GrUPo NoSSa HiStÓria, 
BaNda dESEJo ProiBido, lUiZiNHo liNS, HENriQUE SENNa, lUcaS 
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iMPErador, dJ JEffErSoN SHoW MaN, que se apresentarão em formato 
digital – livE, no município de Belém/Pa, em 15/04/2022, das 9h às 22h, 
no canal oficial do youtube da produtora.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 375/2022– ProJUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 dEMG 
00132; 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: triBUS criativa ProdUÇÕES E coNSUltoria, inscrita no 
cNPJ: 44.968.793/0001-02
valor total: r$ 150.000,00
data: 12/04/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 344/2022
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 
344/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 12/04/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 784740
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 338/2022
PaE: 2022/296453
objeto: ProJEto “livE aSPEctoS da MUSicalidadE diGital” no qual 
os artistas lUaNN KáSSio, MoNiQUE Moral, oS BrotHErS, farra dE 
vaQUEiro, rP2, daNiEl araÚJo, forrÓ coMBatE, MatHEUS cUNHa, 
tHaÍS PorPiNo, ZEZiNHo doS tEcladoS, que se apresentarão em for-
mato digital – livE, no município de São Miguel do Guamá/Pa, no dia 
15/04/2022, das 14h às 00h, 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 367/2022 – ProJUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 dEMG 
00061; 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: at ENtrEtENiMENto, inscrita no cNPJ: 43.599.806/0001-50, 
e f5 ProdUÇÕES E EvENtoS, inscrita no cNPJ: 36.071.815/0001-09
valor total: r$ 91.000,00
data: 12/04/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 338/2022
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 
338/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 12/04/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 784381
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 334/2022
PaE: 2022/296707
objeto: ProJEto “livE tEcNoloGia a favor da cUltUra” no qual os artis-
tas aNtÔNio MarcoS, EliSEU rodriGUES, GÊMEoS do forrÓ, lENNoN 
forroZEiro, lEoZiNHo forroZEiro, daNiEl araÚJo, forro coMBatE, 
MatHEUS cUNHa, tHaiS PorPiNo, ZEZiNHo doS tEcladoS, que se apre-
sentarão em formato digital – livE, no município de capitão Poço/Pa, no dia 
12/04/2022, das 14h às 00h, 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 361/2022– ProJUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 dEMG 
00075; fonte recurso: 0301; Elemento de despesa: 339039; ação: 231274.
contratante: fUNdaÇÃo cUltUral do EStado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido: vM ProdUÇÕES E EvENtoS, inscrita no cNPJ: 
28.041.982/0001-89 e f5 ProdUÇÕES E EvENtoS, inscrita no cNPJ: 
36.071.815/0001-09
valor total: r$ 91.000,00
data: 12/04/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 334/2022
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 
334/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 12/04/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 784247
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 337/2022
PaE: 2022/301804
objeto: ProJEto “tardEZiNHa dE MÚSica E cia” no qual os artistas 
caNtor MarQUiNHo MElodia, trio lUZ dE tiEta, trio cHaMotE, 
MEll PiNHEiro, carMEM PENicHE, SaNdro SaNdiM, MUKa, JoElSoN 
PaNtoJa, iGor MENdES, HEricK rafaEl, EUdES fraGa, dENNEr ci-
GaNo, cEZar fariaS, BiNo, BaNda Piro, ivaN NEvES, que se apresen-
tarão em formato digital – livE, no município de ananindeua/Pa, no dia 
13/04/2022, no canal oficial do youtube da produtora.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 356/2022– ProJUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 21 dEf 
390117; 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: o fáBrica dE ProJEtoS, inscrita no 35.674.435.0001/04
valor total: r$ 150.000,00
data: 12/04/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 337/2022
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 
337/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 12/04/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 784338
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 336/2022
PaE: 2022/296742
objeto: ProJEto “livE virtUaliZaÇÃo da cUltUra” no qual os artistas 
ciNtHYa MEllo, aNdrEY viaNa, KarliElSoN vaQUEiro, dioGo, allaN 
diaS, lUaNN KáSSio, MoNiQUE Moral, oS BrotHErS, farra dE va-
QUEiro E BaNda rP2, que se apresentarão em formato digital – livE, 
no município de Nova Esperança do Piriá/Pa, no dia 14/04/2022, no canal 
oficial do youtube da produtora.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 354/2022– ProJUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 dEMG 
00077; 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: rB ProdUÇÕES E EvENtoS inscrita no cNPJ: 32.796.118/0001-
64, at ENtrEtENiMENto, inscrita no cNPJ: 43.599.806/0001-50
valor total: r$ 91.000,00
data: 12/04/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 336/2022
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 
336/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 12/04/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 784315
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 335/2022
PaE: 2022/435977
objeto: ProJEto “BaNZEiro cUltUral caÇa aoS ovoS” no qual os ar-
tistas GrUPo atorrES, GrUPo tUrMa faNtáStica, GrUPo trEM da 
faMÍlia, tio ivaN, dJ EltoN, que se apresentarão em formato presencial 
– no município de Belém/Pa, no dia 14/04/2022, das 09h às 14h, na Usina 
da Paz da cabanagem.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 363/2022 – ProJUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8421; Plano interno: EMENda 
00041; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339039; ação: 233267.
contratante: fUNdaÇÃo cUltUral do EStado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido: cHaf ProdUÇÕES dE EvENtoS, inscrita no cNPJ 
30.169.217/0001-90, 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$ 67.000,00 (sessenta e sete mil reais)
data: 12/04/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 335/2022
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 
335/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 12/04/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 784280
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 341/2022
PaE: 2022/348683
objeto: ProJEto “Paiol dE MÚSica” no qual os artistas MUKa, dENNEr 
ciGaNo, cEZar fariaS, carMEM PENicHE, JoElSoN PaNtoJa, MEll Pi-
NHEiro, ivaN NEvES, trio cHaMotE, BiNo, BaNda PirÔ, trio lUZ dE 
tiEta, que se apresentarão em formato digital – livE, no município de 
Belém/PA, no dia 16/04/2022, das 09h às 20h, no canal oficial do youtube 
da produtora.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 368/2022– ProJUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 dEMP 
00142; 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 ProdUÇÕES E EvENtoS, inscrita no 
cNPJ 35.674.435.0001/04
valor total: r$ 100.000,00
data: 12/04/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 341/2022
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 
341/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 12/04/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 784496
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eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 342/2022
PaE: 2022/296122
objeto: ProJEto “livE EM coNtato coM a MUSica” no qual os artistas 
BaNda rP2; farra dE vaQUEiro; lUaNN KáSSi0; MoNiQUE Moral; oS 
BrotHErS; ciNtHYa MEllo; aNdrEY viaNa; KarliElSoN vaQUEiro; 
dioGo; allaN diaS, que se apresentarão em formato digital – livE, no 
município de Santarém Novo/PA, no dia 16/04/2022, no canal oficial do 
youtube da produtora.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 370/2022– ProJUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 dEMP 
00110; 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: rB ProdUÇÕES E EvENtoS inscrita no cNPJ: 32.796.118/0001-
64, at ENtrEtENiMENto, inscrita no cNPJ: 43.599.806/0001-50
valor total: r$ 90.000,00
data: 12/04/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 342/2022
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 
342/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 12/04/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 784515
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 340/2022
PaE: 2022/348427
objeto: ProJEto “SoNS dE cUltUra” no qual os artistas BaNda PlaY 
7, BaNda WariloU, caNtor alBErto MorENo, caNtor GErSoN tir-
rE, caNtor Marco MoNtEiro, caNtor WaNdErlEY aNdradE, BaNda 
aQUarEla rEtro, caNtora liliaN tUfÃo, BaNda fB MaNia, BaNda 
QUEro MaiS, BaNda caMarotE viP, caNtora liNda Nil, caNtor Jo-
taPE, que se apresentarão em formato digital – livE, no município de ana-
nindeua/PA, no dia 14/04/2022, no canal oficial do youtube da produtora.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 364/2022– ProJUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 dEMP 
00141; 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: talENtoS da aMaZÔNia, inscrita no cNPJ: 18.403.016/0001-00
valor total: r$ 150.000,00
data: 12/04/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 340/2022
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 
340/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 12/04/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 784445
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 339/2022
PaE: 2022/295890
objeto: ProJEto “livE rEGÊNcia MUSical” no qual os artistas daNiEl 
araÚJo, forrÓ coMBatE, MatHEUS cUNHa, tHaiS PorPiNo, ZEZiNHo 
doS tEcladoS, allaN diaS, aNdrEY viaNa, ciNtHYa MEllo, dioGo, 
KarliElSoN vaQUEiro, que se apresentarão em formato digital – livE, 
no município de Santarém Novo/Pa, no dia 15/04/2022, das 14h às 00h, 
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 343/2022– ProJUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 dEMG 
00072; 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: f5 ProdUÇÕES E EvENtoS, inscrita no cNPJ: 36.071.815/0001-
09 e rB ProdUÇÕES E EvENtoS, inscrita no cNPJ: 32.796.188/0001-64
valor total: r$ 91.000,00
data: 12/04/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 339/2022
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 
339/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 12/04/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 784410

FÉrias
.

Portaria Nº 426 cGP/FcP de 11 de aBriL de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, alterada pela lei nº 
6.576, de 03 de setembro de 2003, alterada pela lei Nº 8.096, de 1º ja-
neiro de 2015, e pelo decreto do Governador do Estado do Pará, publicados 
no doE nº 34.488 de 10 de fevereiro de 2021. coNSidEraNdo o disposto 
nos art. 74, § 2º da lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994 e ainda o dE-
crEto Nº 1.462, de 12/04/2021 doE Nº 34.550 de 13/04/2021.

rESolvE:
1 - coNcEdEr férias à servidora abaixo relacionada:

MatricULa NoMe carGo PerÍodo aQUi-
sitiVo PerÍodo de GoZo

32956/1 ElaNir Maria dE SoUZa 
MacHado aUXiliar tEcNico 01/06/2019 à 

31/05/2020
12 à 31/05/2022 (20 

dias)

rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElvaS d’ olivEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 784559

secretaria de estado
de coMUNicaÇÃo

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

2º terMo aditiVo ao coNtrato
Nº coNtrato:04/2020
ProcESSo N°: 2020/219971
objeto: Serviços de locação de veículos automotores sem motorista, com 
capacidade para 07(sete) passageiros.
vigência: 07/04/2022 a 06/04/2023.
coNtrataNtE: SEcrEtaria dE EStado dE coMUNicaÇÃo
cNPJ: 05.575.916/0001-93
coNtratado: lUiZ viaNa traNSPortES ltda
cNPJ N°: 07.590.934/0001-70
QUaNtidadE: 02 (dois) veículos
valor Mensal Estimado: r$ 10.494,05 (dez  mil, quatrocentos e noventa e 
quatro reais e cinco centavos).
funcional Programática: 24.122.1297.8338 – operacionalização das ações 
administrativas
Elemento de despesa: 33.90.33 – Passagens e despesa com locomoção.
fonte: 0101006355
Belém (Pa), 13 de abril de 2022.
vera lúcia alves de oliveira.
Secretária de Estado de comunicação.

Protocolo: 784862

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de cotaÇÃo eLetrÔNica
cotaÇÃo eLetrÔNica Nº 03/2022 – secoM
Processo N° 2022/255458
a Secretaria de Estado de comunicação – SEcoM, comunica que realizará 
licitação, na modalidade cotação Eletrônica, conforme abaixo:
oBJEto: aQUiSiÇÃo dE NoBrEaKS, para atender as necessidades da Se-
cretaria de Estado de comunicação (SEcoM) Belém/Pa, de acordo com as 
especificações contidas no Termo de Referência.
data da aBErtUra: 14/04/2022.
Hora dE aBErtUra: 10h00min (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, 13 de abril de 2022.
viviaNE fErrEira dE Sá NUNES
coordenador – Portaria N° 212 de 16 de março de 2022.

Protocolo: 784876

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 300 de 11 de abril de 2022
a Secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. nº 2022/385603/SEcoM.
rESolvE:
i – conceder ao servidor Gabriel Nazareno Melo da Silva, mat. nº 
59476903, cargo de coordenador de Núcleo de administração e Serviços, 
o suprimento de fundos no valor de r$ - 3.000,00 (três mil reais), para 
suprir as necessidades desta Secretaria de Estado de comunicação.
ProGraMa dE traBalHo  ElEMENto dE dESPESa foNtE do rEcUr-
So valor
2412212978338  333.90.30 (material de consumo)  0101000000 r$ 
1.500,00
2412212978338 333.90.39 (outros Serv. PessoaJurídica) 0101000000 r$ 
1.500,00
ii – o período de aplicação é de 30 (trinta) dias a partir da data de emissão
da oB, e a prestação de contas tem que ser feita até 15 (quinze) dias do 
término da aplicação.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
vera lúcia alves de oliveira
Secretária de Estado de comunicação

Protocolo: 784847
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.

.

diÁria
.

Portaria Nº 298 de 11 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; 1 (uma diária complementar), que 
por motivos de alteração de logística do governo, foi necessário sua per-
manência por mais um dia de 09 a 10 de abril no município de São félix 
do Xingu, 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 299 de 11 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; 1 (uma diária complementar), que 
por motivos de alteração de logística do governo, foi necessário sua per-
manência por mais um dia de 09 a 10 de abril no município de água azul 
do Norte, para conduzir a equipe que efetuará cobertura jornalística do 
Governo do Estado do Pará.
NoME: rUaN aUGUSto BarBoSa EStEvaM
MatricUla: 5945598
registre-se, publique-se e cumpra-se.
vEra lUcia alvES dE olivEira
Secretária de Estado de comunicação
Portaria Nº 301 de 12 de abril de 2022.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a Secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. nº2022/439546/SEcoM.
rESolvE:
i- conceder a servidora relacionada; ½ (meia diária), que irá se deslocar 
para o município de Santa izabel do Pará no dia 11 de abril de 2022, para 
cobertura de pauta jornalística do Governo do Estado do Pará.
NoME: caroline rocha da Silva
MatricUla: 5947910
registre-se, publique-se e cumpra-se.
vEra lUcia alvES dE olivEira
Secretária de Estado de comunicação
Portaria Nº 302 de 12 de abril de 2022.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a Secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. nº2022/439576/SEcoM.
rESolvE:
i- conceder ao servidor relacionado; ½ (meia diária), que irá se deslocar 
para o município de Santa izabel do Pará no dia 11 de abril de 2022, para 
cobertura de pauta jornalística do Governo do Estado do Pará.
NoME: Bruno Bezerra cecim
MatricUla: 5949319
registre-se, publique-se e cumpra-se.
vEra lUcia alvES dE olivEira
Secretária de Estado de comunicação

Protocolo: 784811

.

.

FUNDAÇÃO PARAENSE DE RADIODIFUSÃO

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria N° 116/2022 – FUNteLPa
o Presidente da fundação Paraense de radiodifusão - fUNtElPa, no uso 
de suas atribuições legais, de conformidade com o art. 67, caput, da lei n. 
8.666/93, rESolvE:
art. 1° - dESiGNar o (a) servidor (a) tayná Nayana Martinez da Silva, 
matrícula funcional nº. 5920347/2 para atuar como suplente de fiscal do 
Contrato nº 013/2021, Processo Administrativo nº 2021/200332 firmado 
entre a fundação Paraense de radiodifusão – fUNtElPa e a empresa tv 
NortE iNdEPENdENtE SErviÇoS dE ProdUÇÃo dE vÍdEoS ltda, ins-
crita no cNPJ n° 02.402.531/0001-36, para contratação de forma Eventual 
de empresa para Prestação de apoio técnico e de Produção para eventos 
realizados ou cobertos pela fUNtElPa.
art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, podendo 
ser revogada a qualquer tempo a critério da autoridade competente.
Belém, 12 de abril de 2022.
Hilbert Hil carreira do Nascimento
Presidente da fUNtElPa

Protocolo: 784592

.

.

coNtrato
.

Processo N° 2022/50832
coNtrato MÍdia N. º 002/2022
objeto: o presente contrato tem como objeto aliENaÇÃo dE BENS (MÍ-
dia) Por MEio dE rElaÇÃo dE coMPra E vENda, as quais serão produ-
zidas e comercializadas pela fUNtElPa conforme art. 10, ii e iii c/c art. 
17, ii “e” da lei nº 7.215 de 2008.
data assinatura: 08/03/2022
vigência: 26/01/2022 a 21/05/2022
valor Global: r$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)
contratante: alUBar GloBal MaNaGEMENt ltda
cNPJ: 36.781.582/0001-26
Endereço: av. Presidente Juscelino Kubitschek n° 1327, sala 61 e 62, bair-
ro vila Nova conceição
cEP n° 04.543-011, São Paulo/SP
ordenador: HilBErt Hil carrEira do NaSciMENto
Presidente da fUNtElPa

Protocolo: 784589

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo Nº 003/2022
coNtrato Nº 010/2020
ProcESSo Nº 2019/533508
PrEGÃo ElEtrÔNico N° 001/2020
objeto: o presente termo aditivo tem por objeto o reajuste contratual de 
10,54% sobre os preços das atividades de manutenção e serviços do con-
trato administrativo nº 010/2020.
fundamento legal: art. 65, ii, “d” da lei federal n. º 8.666/93;
valor Global: r$ 81.277,66 (oitenta e um mil, duzentos e setenta e sete 
reais e sessenta e seis centavos)
data da assinatura: 11/04/2022
dotação orçamentaria:
funcional: 65.201.24.122.1297.8338
Elemento: 339039
fonte: 0101
Pi:4120008338c
funcional: 65.201.24.122.1297.8338
Elemento: 339030
fonte: 0101
Pi:4120008338c
contratado: a.v dE JESUS BUriti SErviÇoS dE rEfriGEraÇÃo ME
cNPJ: 17.230.719/0001-11
Endereço: rua Jovelina Morgado n° 52, bairro Novo;
cEP 67200-00 – Marituba/Pa
ordenador (a): Hilbert Hil carreira do Nascimento
Presidente da fUNtElPa

Protocolo: 784593

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 103/2022, de 11 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 n.º 03/2022 – daf/fUNtElPa 
de solicitação de Suprimento de fundos, contido nos autos do Processo 
2022/435363, de 11/04/2022.
r E S o l v E:
i - coNcEdEr Suprimento de fundos ao servidor EBErSoN rodriGUES 
dE aSSiS, matrícula n.º 54196977/6, ocupante do cargo em comissão de 
aSSiStENtE ll, no valor de r$ 2.000,00 (dois mil reais), obedecendo a 
seguinte classificação orçamentária:

categoria de Gasto (x) consumo (x) Serviços pessoa jurídica

Elemento de despesa 339030 339039

valor por elemento 1.500,00 500,00

fonte de recurso 0101 0101

total r$ 2.000,00

ação 231.451 MaNUtENÇÃo dE ÓrGÃoS PÚBlicoS – SU-
PriMENto dE fUNdoS (ct) E divErSoS

ii - determinar o prazo de 60 (sessenta) dias para aplicação do Suprimento 
de fundos e 15 (quinze) dias para a prestação de contas, conforme de-
creto 1.180, de 12 de agosto de 2008 que tem como objetivo de atender 
despesas extraordinárias ou urgentes de pequeno vulto, que exijam pronto 
pagamento em espécie.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HilBErt Hil carrEira do NaSciMENto
Presidente

Protocolo: 784232
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secretaria de estado
de edUcaÇÃo

.

Portaria
.

Portaria de Prorr. Nº 431/2022-GaB/siNd. 
Belém, 11 de abril de 2022.
o oUvidor dESta SEcrEtaria dE EStado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria Nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo  a instauração de SiNdicÂNcia iNvEStiGatÓria pela 
Portaria Nº 1.141/2021-GaB/SiNd de 29 de julho de 2021, publicada no 
doE n° 34.655 de 30 de julho de 2021;
coNSidEraNdo os termos do memorando nº 406/2022, de 11 de abril 
de 2022, da lavra da Presidente da comissão que solicita prorrogação de 
prazo para a conclusão dos trabalhos sindicantes;
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 a busca da verdade real dos fatos para 
formar sua convicção.
r E S o l v E:
i – ProrroGar, de acordo com o disposto no art. 201 § único da lei Esta-
dual nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 30 (trinta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão de Sindicância, 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 Sindicante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
Matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
Portaria de Prorr. Nº 432/2022-GaB/siNd. 
Belém, 11 de abril de 2022.
o oUvidor dESta SEcrEtaria dE EStado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria Nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo  a instauração de SiNdicÂNcia iNvEStiGatÓria pela 
Portaria Nº 271/2022-GaB/SiNd de 10 de março de 2022, publicada no 
doE n° 34.893 de 15 de março de 2022;
coNSidEraNdo os termos do memorando nº 404/2022, de 08 de abril 
de 2022, da lavra da Presidente da comissão que solicita prorrogação de 
prazo para a conclusão dos trabalhos sindicantes;
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 a busca da verdade real dos fatos para 
formar sua convicção.
r E S o l v E:
i – ProrroGar, de acordo com o disposto no art. 201 § único da lei Esta-
dual nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 30 (trinta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão de Sindicância, 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 Sindicante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
Matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
Portaria de Prorr. Nº 433/2022-GaB/siNd. 
Belém, 11 de abril de 2022.
o oUvidor dESta SEcrEtaria dE EStado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria Nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo  a instauração de SiNdicÂNcia iNvEStiGatÓria pela 
Portaria Nº 294/2022-GaB/SiNd de 14 de março de 2022, publicada no 
doE n° 34.896 de 17 de março de 2022;
coNSidEraNdo os termos do memorando nº 407/2022, de 11 de abril 
de 2022, da lavra da Presidente da comissão que solicita prorrogação de 
prazo para a conclusão dos trabalhos sindicantes;
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 a busca da verdade real dos fatos para 
formar sua convicção.
r E S o l v E:
i – ProrroGar, de acordo com o disposto no art. 201 § único da lei Esta-
dual nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 30 (trinta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão de Sindicância, 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 Sindicante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
Matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
Portaria de redes. Nº 434/2022-GaB/Pad.  
Belém, 11 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 400/2022-NdE/SEdUc, 
de 08/04/2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo dis-
ciplinar, instaurado nos termos da Portaria Nº 459/2017-GaB/Pad de 
16/10/2017, publicada no doE n° 33.481 de 18/10/2017, prorrogado pela 
Portaria Nº 434/2017-GaB/Pad de 05/12/2017, publicada no doE nº 
33.513 de 07/12/2017, 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 435/2022-GaB/Pad. 
Belém, 11 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 195/2018-GaB/Pad de 12/07/2018, pu-
blicado no doE edição nº 33.656 de 13/07/2018;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 403/2022, 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 Maria da GlÓria dE SoUZa BorGES, Mat. nº 
5890910-1, pela servidora NatHália dE NaZarEtH fErrEira MoNtEiro, 
Mat. nº 5897320-1, 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: 784263

adMissÃo de serVidor
.

ato: coNtrato Nº 038/2022-BeLÉM
Nome: EUNicE criStiNa rodriGUES NaSciMENto
cargo: ProfESSor
vigência: 11/04/2022 a 10/04/2023
dotação orçamentária: Processo nº 9662/2022, 
autorizado em 30/03/2022.
ato: coNtrato Nº 039/2022-BeLÉM
Nome: SoliENE Maria dE MElo Paiva
cargo: ProfESSor
vigência: 11/04/2022 a 10/04/2023
dotação orçamentária: Processo nº 9662/2022, 
autorizado em 30/03/2022.
ato: coNtrato Nº 040/2022-BeLÉM
Nome: vEra cilENa da Silva
cargo: ProfESSor
vigência: 11/04/2022 a 10/04/2023
dotação orçamentária: Processo nº 9662/2022, 
autorizado em 30/03/2022.
ato: coNtrato Nº 041/2022-BeLÉM
Nome: Maria do Socorro carvalHo MacHado
cargo: ProfESSor
vigência: 12/04/2022 a 11/04/2023
dotação orçamentária: Processo nº 9662/2022, 
autorizado em 30/03/2022.
ato: coNtrato Nº 042/2022-BoM JesUs do tocaNtiNs
Nome: BENilZa doS SaNtoS aNaMBE
cargo: SErvENtE
vigência: 13/04/2022 a 12/04/2023
dotação orçamentária: Processo nº 1296561/2021, 
autorizado em 21/03/2022.

Protocolo: 784763

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria N.º 064/2022 - saLe, de 11 de aBriL de 2022
o Secretário adjunto de logística Escolar, no uso das atribuições que lhe 
confere o decreto Executivo de 15 de julho de 2020, publicado no diário 
Oficial N.º 34.282 (pág. 11), de acordo com o previsto no Art. 67 da Lei N.º 
8.666/1993, e, nos termos da Portaria N.º 961/2019 da SEdUc, resolve:
art. 1º - designar o servidor Wanderson ribeiro de lima, inscrito na 
matrícula n.º 57221038-1, cPf: 636.353.212-49, para atuar como fis-
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cal titular do contrato Público de obras nº 061|2022, celebrado entre 
a SEdUc e a empresa ditron Engenharia e incorporações Eireli (cNPJ: 
03.832.803/0001-09), que tem por objeto a construção de creches Por 
todo o Pará no padrão Seduc, no município de igarapé-açú/Pa.
art. 2º - designar o servidor Manoel Etelvino de argolo Neto, inscrito na 
matrícula nº 57215566-1, cPf: 576.053.432-72, para atuar como fis-
cal Suplente do contrato Público de obras nº 061|2022, celebrado en-
tre a SEdUc e a empresa ditron Engenharia e incorporações Eireli (cNPJ: 
03.832.803/0001-09), que tem por objeto a construção de creches Por 
todo o Pará no padrão Seduc, no município de igarapé-açú/Pa.
art. 3º - Esta Portaria entra em vigor a contar de 22/03/2022.
José alexandre Buchacra araújo
Secretário adjunto de logística Escolar
Secretaria de Estado de Educação - Seduc

Protocolo: 784786
Portaria N.º 070/2022 - saLe/sedUc, de 11 de aBriL de 2022
o Secretário adjunto de logística Escolar, no uso das atribuições que lhe 
confere o decreto Executivo de 15 de julho de 2020, publicado no diário 
Oficial N.º 34.282 (pág. 11), de acordo com o previsto no Art. 67 da Lei N.º 
8.666/1993, e, nos termos da Portaria N.º 961/2019 da SEdUc, resolve:
art. 1º - designar o servidor Wanderson ribeiro de lima, inscrito na 
matrícula n.º 57221038-1, cPf: 636.353.212-49, para atuar como fis-
cal titular do contrato Público de obras nº 060|2022, celebrado entre a 
SEdUc e a empresa ditron Engenharia e incorporações EirEli (cNPJ: 
03.832.803/0001-09), que tem por objeto a construção de creches Por 
todo o Pará no padrão Seduc, no município de terra alta/Pa.
art. 2º - designar o servidor Manoel Etelvino de argolo Neto, inscrito na 
matrícula nº 57215566-1, cPf: 576.053.432-72, para atuar como fiscal 
Suplente do contrato Público de obras nº 060|2022, celebrado entre a 
SEdUc e a empresa ditron Engenharia e incorporações EirEli (cNPJ: 
03.832.803/0001-09), que tem por objeto a construção de creches Por 
todo o Pará no padrão Seduc, no município de terra alta/Pa.
art. 3º - Esta Portaria entra em vigor a contar de 29/03/2022.
José alexandre Buchacra araújo
Secretário adjunto de logística Escolar
Secretaria de Estado de Educação - Seduc

Protocolo: 784791
Portaria N.º 067/2022 - saLe/sedUc, de 11 de aBriL de 2022
o Secretário adjunto de logística Escolar, no uso das atribuições que lhe 
confere o decreto Executivo de 15 de julho de 2020, publicado no diário 
Oficial N.º 34.282 (pág. 11), de acordo com o previsto no Art. 67 da Lei N.º 
8.666/1993, e, nos termos da Portaria N.º 961/2019 da SEdUc, resolve:
art. 1º - designar o servidor Wanderson ribeiro de lima, inscrito na matrí-
cula n.º 57221038-1, cPf: 636.353.212-49, para atuar como fiscal titular 
do contrato Público de obras nº 021|2022, celebrado entre a SEdUc e a 
empresa Estrutural construções e Serviços Eireli (cNPJ: 08.928.777/0001-
22), que tem por objeto a construção de creches Por todo o Pará no padrão 
Seduc, no município de Bannach/Pa.
art. 2º - designar a servidora telma rita de oliveira cabral, inscrita na 
matrícula nº 55587288-3, cPf: 278601162-00, para atuar como fis-
cal Suplente do contrato Público de obras nº 021|2022, celebrado en-
tre a SEdUc e a empresa Estrutural construções e Serviços Eireli (cNPJ: 
08.928.777/0001-22), que tem por objeto a construção de creches Por 
todo o Pará no padrão Seduc, no município de Bannach/Pa.
art. 3º - Esta Portaria entra em vigor a contar de 29/03/2022.
José alexandre Buchacra araújo
Secretário adjunto de logística Escolar
Secretaria de Estado de Educação - Seduc

Protocolo: 784792
Portaria N.º 069/2022 - saLe/sedUc, de 11 de aBriL de 2022
o Secretário adjunto de logística Escolar, no uso das atribuições que lhe 
confere o decreto Executivo de 15 de julho de 2020, publicado no diário 
Oficial N.º 34.282 (pág. 11), de acordo com o previsto no Art. 67 da Lei N.º 
8.666/1993, e, nos termos da Portaria N.º 961/2019 da SEdUc, resolve:
art. 1º - designar o servidor Pedro Henrique Simão de Moura, inscrito na 
matrícula n.º 80845415-2, cPf: 613.928.632-87, para atuar como fiscal 
titular contrato Público de obras nº 056|2022, celebrado entre a SEdUc 
e a empresa M Moraes de oliveira Junior Eireli (cNPJ: 04.247.851/0001-
83), que tem por objeto a construção de creches Por todo o Pará padrão 
Seduc, no município de curuá/Pa.
art. 2º - designar o servidor Eduardo dionísio Pamplona da Silva Júnior, 
inscrito na Matrícula nº 57211250-1, cPf: 381.177.622-34, para atuar 
como fiscal Suplente do contrato Público de obras nº 056|2022, celebra-
do entre a SEdUc e a empresa M Moraes de oliveira Junior Eireli (cNPJ: 
04.247.851/0001-83), que tem por objeto a construção de creches Por 
todo o Pará padrão Seduc, no município de curuá/Pa.
art. 3º - Esta Portaria entra em vigor a contar de 22/03/2022.
José alexandre Buchacra araújo
Secretário adjunto de logística Escolar
Secretaria de Estado de Educação - Seduc

Protocolo: 784788
Portaria N.º 068/2022 - saLe/sedUc, de 11 de aBriL de 2022
o Secretário adjunto de logística Escolar, no uso das atribuições que lhe 
confere o decreto Executivo de 15 de julho de 2020, publicado no diário 
Oficial N.º 34.282 (pág. 11), de acordo com o previsto no Art. 67 da Lei N.º 
8.666/1993, e, nos termos da Portaria N.º 961/2019 da SEdUc, resolve:
art. 1º - designar a servidora telma rita de oliveira cabral, inscrita na 
matrícula nº 55587288-3, cPf: 278.601.162-00, para atuar como fiscal 
titular do contrato Público de obras nº 029|2022, celebrado entre a SE-
dUc e a empresa Sanecon Saneamento e construção cívil Eireli (cNPJ: 
07.561.334/0001-83), que tem por objeto a construção de creches Por 
todo o Pará padrão Seduc, no município de tucuruí/Pa.

art. 2º - designar o servidor lucival furtado da Silva, inscrito na ma-
trícula n.º 54190596-3, cPf: 671.131.172-87, para atuar como fiscal 
Suplente do contrato Público de obras nº 029|2022, celebrado entre a 
SEdUc e a empresa Sanecon Saneamento e construção cívil Eireli (cNPJ: 
07.561.334/0001-83), que tem por objeto a construção de creches Por 
todo o Pará padrão Seduc, no município de tucuruí/Pa.
art. 3º - Esta Portaria entra em vigor a contar de 29/03/2022.
José alexandre Buchacra araújo
Secretário adjunto de logística Escolar
Secretaria de Estado de Educação - Seduc

Protocolo: 784789
Portaria N.º 062/2022 - saLe/sedUc, de 11 de aBriL de 2022
o Secretário adjunto de logística Escolar, no uso das atribuições que lhe 
confere o decreto Executivo de 15 de julho de 2020, publicado no diário 
Oficial N.º 34.282 (pág. 11), de acordo com o previsto no Art. 67 da Lei N.º 
8.666/1993, e, nos termos da Portaria N.º 961/2019 da SEdUc, resolve:
art. 1º - designar o servidor Wanderson ribeiro de lima, inscrito na 
matrícula n.º 57221038-1, cPf: 636.353.212-49, para atuar como fis-
cal titular do contrato Público de obras nº 058|2022, celebrado entre 
a SEdUc e a empresa ditron Engenharia e incorporações Eireli (cNPJ: 
03.832.803/0001-09), que tem por objeto a construção de creches Por 
todo o Pará no padrão Seduc, no município de curuçá/Pa.
art. 2º - designar o servidor Manoel Etelvino de argolo Neto, inscrito na 
matrícula nº 57215566-1, cPf: 576.053.432-72, para atuar como fis-
cal Suplente do contrato Público de obras nº 058|2022, celebrado en-
tre a SEdUc e a empresa ditron Engenharia e incorporações Eireli (cNPJ: 
03.832.803/0001-09), que tem por objeto a construção de creches Por 
todo o Pará no padrão Seduc, no município de curuçá/Pa.
art. 3º - Esta Portaria entra em vigor a contar de 22/03/2022.
José alexandre Buchacra araújo
Secretário adjunto de logística Escolar
Secretaria de Estado de Educação - Seduc

Protocolo: 784782
Portaria N.º 063/2022 - saLe/sedUc, de 11 de aBriL de 2022
o Secretário adjunto de logística Escolar, no uso das atribuições que lhe 
confere o decreto Executivo de 15 de julho de 2020, publicado no diário 
Oficial N.º 34.282 (pág. 11), de acordo com o previsto no Art. 67 da Lei N.º 
8.666/1993, e, nos termos da Portaria N.º 961/2019 da SEdUc, resolve:
art. 1º - designar o servidor Wanderson ribeiro de lima, inscrito na 
matrícula n.º 57221038-1, cPf: 636.353.212-49, para atuar como fis-
cal titular do contrato Público de obras nº 059|2022, celebrado entre 
a SEdUc e a empresa ditron Engenharia e incorporações Eireli (cNPJ: 
03.832.803/0001-09), que tem por objeto a construção de creches Por 
todo o Pará no padrão Seduc, no município de Marapanim/Pa.
art. 2º - designar o servidor Manoel Etelvino de argolo Neto, inscrito na 
matrícula nº 57215566-1, cPf: 576.053.432-72, para atuar como fis-
cal Suplente do contrato Público de obras nº 059|2022, celebrado en-
tre a SEdUc e a empresa ditron Engenharia e incorporações Eireli (cNPJ: 
03.832.803/0001-09), que tem por objeto a construção de creches Por 
todo o Pará no padrão Seduc, no município de Marapanim/Pa.
art. 3º - Esta Portaria entra em vigor a contar de 22/03/2022.
José alexandre Buchacra araújo
Secretário adjunto de logística Escolar
Secretaria de Estado de Educação - Seduc

Protocolo: 784783
Portaria N.º 066/2022 - saLe/sedUc, de 11 de aBriL de 2022
o Secretário adjunto de logística Escolar, no uso das atribuições que lhe 
confere o decreto Executivo de 15 de julho de 2020, publicado no diário 
Oficial N.º 34.282 (pág. 11), de acordo com o previsto no Art. 67 da Lei N.º 
8.666/1993, e, nos termos da Portaria N.º 961/2019 da SEdUc, resolve:
art. 1º - designar o servidor Wanderson ribeiro de lima, inscrito na 
matrícula n.º 57221038-1, cPf: 636.353.212-49, para atuar como fis-
cal titular do contrato Público de obras nº 062|2022, celebrado entre 
a SEdUc e a empresa ditron Engenharia e incorporações Eireli (cNPJ: 
03.832.803/0001-09), que tem por objeto a construção de creches Por 
todo o Pará no padrão Seduc, no município de Magalhães Barata/Pa.
art. 2º - designar o servidor Manoel Etelvino de argolo Neto, inscrito na 
matrícula nº 57215566-1, cPf: 576.053.432-72, para atuar como fis-
cal Suplente do contrato Público de obras nº 062|2022, celebrado en-
tre a SEdUc e a empresa ditron Engenharia e incorporações Eireli (cNPJ: 
03.832.803/0001-09), que tem por objeto a construção de creches Por 
todo o Pará no padrão Seduc, no município de Magalhães Barata/Pa.
art. 3º - Esta Portaria entra em vigor a contar de 22/03/2022.
José alexandre Buchacra araújo
Secretário adjunto de logística Escolar
Secretaria de Estado de Educação - Seduc

Protocolo: 784784

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo ao coNtrato
deciMo seXto terMo aditiVo ao coNtrato Nº 378/2017.
vigência: 22/02/2022 a 23/04/2022.
contratante: Secretaria de Educação do Estado do Pará.
contratado: coNSÓrcio S2 (Síntese Moradia e construções ltda e Se-
nenge construção civil e Serviços ltda). cNPJ 30.758.490/0001-50.
objeto do termo aditivo: Prorrogação de prazo.
data assinatura: 18 de fevereiro de 2022.
contrato de Empréstimos: 2933/oc-Br-Banco interamericano de desen-
volvimento – Bid
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga - Secretária de Estado de Edu-
cação do Pará.

Protocolo: 784326
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terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
No dia 11 de abril de 2022, após constatada a regularidade dos atos procedimentais da chamada Pública nº. 01/2021, Processo PaE nº. 2021/541629, 
realizada pela Secretaria de Estado de Educação do Pará - SEdUc, HoMoloGo o referido processo de compra.
o objeto a ser contratado é a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural ou de suas organizações, para o aten-
dimento do Programa Nacional de alimentação Escolar (PNaE), destinados aos alunos da rede Estadual da Educação Básica de 16 (dezesseis) Municípios do 
Estado do Pará que não assinaram o Termo de Anuência em 2021, conforme especificações constantes no edital da chamada pública e em seus anexos.
No processo ora homologado, a comissão para avaliação da chamada Pública indicou os proponentes vencedores e respectivos produtos a serem forne-
cidos, conforme abaixo:
ses-
sÃo

LocaL da 
sessÃo

cooPeratiVa/associaÇÃo 
oU aGricULtor iNdiVidUaL cNPJ - cPF Lo-

te(s) iteNs VeNcidos resULtados LocaLidade agricultor 
Familiar 

cLassiFica-
ÇÃo reGiÃo GeoGrÁFica reGiÃo iN-

terMediÁria

5ª BarcarENa
cooPErativa dE EXtraÇÃo E 

dESENvolviMENto aGricola dE 
BarcarENa - cEdaB

05.737.344/0001-00 7

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 

26, 27, 28, 29.

crEdENciado BarcarENa 70 1º local

rEGiÃo 
GEoGráfica 

iNtErMEdiária 
dE caStaNHal 

5ª BarcarENa

cooPErativa dE ProdUÇÃo 
E coMErcialiZaÇÃo doS 

aGricUltorES faMiliarES - 
cooProcofaM

32.916.754/0001-82 7
1, 2, 4, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27.
crEdENciado caPitÃo PoÇo 54 2º

rEGiÃo GEoGráfica 
iMEdiata dE caS-

taNHal

rEGiÃo 
GEoGráfica 

iNtErMEdiária 
dE caStaN Hal

5ª BarcarENa raiMUNdo MarQUES olivEira 
doS rEiS 208.443.522-68 7 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 14. crEdENciado BarcarENa 1 3º local

5ª BarcarENa SÉrGio raMoS dE SoUZa 700.559.042-20 7 3, 6, 7, 8, 10, 19. crEdENciado BarcarENa 1 4º local

5ª BarcarENa valdiNEia BENJaMiN do 
roSário 710.777.072-15 7 4, 14, 19. crEdENciado (EXcEto 

fariNHa) BarcarENa 1 5º local

5ª BarcarENa Maria do Socorro SoUSa 
Brito 653.116.122-15 7 2, 4.

crEdENciado (ausente 
regularidade para fariNHa 

E PolPaS)
BarcarENa 1 6º local

5ª BarcarENa NataliNo BarBoSa doS aNJoS 843.674.312-15 7 3, 4, 8, 19. crEdENciado BarcarENa 1 7º local

rEGiÃo 
GEoGráfica 

iNtErMEdiária 
dE caStaNHal

2ª BaGrE liGia PaloMa SiQUEira da 
coSta 010.281.562-35 10 2, 3, 7, 8, 9, 10, 14, 16 E 17 crEdENciado (ausente 

regularidade para farinha) BaGrE 1 1º

rEGiÃo GEoGráfica 
iMEdiata dE BrEvES

rEGiÃo 
GEoGráfica 

iNtErMEdiária 
dE BrEvES

2ª BaGrE caio HENriQUE PENa corrÊa 056.903.352-74 10 4, 6 e 12
crEdENciado (aUSENtE 

cErtificaÇÃo Para 
fariNHa E ovo)

BaGrE 1 1º

2ª BaGrE JoSÉ lUiZ dE alMEida MacHado 836.871.812-00 10 4, 7, 8, 13
crEdENciado (aUSENtE 

cErtificaÇÃo Para 
fariNHa)

BaGrE 1 1º

7º ParaUaPEBaS cooPErativa doS ProdUtorES 
rUraiS da rEGiÃo dE caraJáS 02.412.359/0001-00 12 1,2,14,18,19,20,21,22,23. crEdENciado ParaUaPEBaS 101 1º

rEGiÃo GEoGrá-
fica iMEdiata dE 

ParaUaPEBaS

rEGiÃo 
GEoGráfica 

iNtErMEdiária 
dE MaraBá

7º ParaUaPEBaS cooPErativa doS ProdUtorES 
rUraiS da rEGiÃo dE caraJáS 02.412.359/0001-00 13 1,2,14,18,19,20,21,22,23. crEdENciado ParaUaPEBaS 101 1º

rEGiÃo GEoGrá-
fica iMEdiata dE 

ParaUaPEBaS rEGiÃo 
GEoGráfica 

iNtErMEdiária 
dE MaraBá7º ParaUaPEBaS

cooPErativa aGroEcolÓGica 
E da aGricUltUra faMiliar dE 

caraJáS
28.660.138/0001-36 13 3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,1

6,17,24.

crEdENciado
falta docUMENtoS 

(aUSENtE alvará, MaPa, 
aUtoriZaÇÃo Para co-
MErcialiZaÇÃo dE ovo)

caNaÃ doS caraJaS 16 2º
rEGiÃo GEoGrá-
fica iMEdiata dE 

ParaUaPEBaS

6º XiNGUara cooPErativa doS ProdUtorES 
rUraiS da rEGiÃo dE caraJáS 02.412.359/0001-00 14 1,2,3,4,5,7,8,10,12,13,14,16,

17,18,19,20,21,22,23,24. crEdENciado ParaUaPEBaS 101 1º
rEGiÃo GEoGrá-
fica iMEdiata dE 

ParaUaPEBaS

rEGiÃo 
GEoGráfica 

iNtErMEdiária 
dE MaraBá

6º XiNGUara JaQUEliNE alvES XiMENdES 030.860.022-39 14 1,3,4,7,8,10. crEdENciado XiNGUara 1 2º rEGiÃo GEoGráfica 
iMEdiata dE XiNGUara

rEGiÃo 
GEoGráfica 

iNtErMEdiária 
dE rEdENÇÃo

 

6º XiNGUara WiliaN oErEira da Silva 589.734.941-04 14 12, 4 crEdENciado XiNGUara 1 2º rEGiÃo GEoGráfica 
iMEdiata dE XiNGUara

rEGiÃo 
GEoGráfica 

iNtErMEdiária 
dE rEdENÇÃo

 

6º XiNGUara dorival GoMES david 330.307.821-15 14 3,7,8,10. crEdENciado XiNGUara 1 2º rEGiÃo GEoGráfica 
iMEdiata dE XiNGUara

6º XiNGUara altENor SoUZa MEdrado 202.406.861-87 14 1,2,3,7,8,10,16. crEdENciado XiNGUara 1 2º rEGiÃo GEoGráfica 
iMEdiata dE XiNGUara

6º XiNGUara SiMoNE rodriGUES da Silva 
doS rEiS SoUZa 729.493.762-15 14 2,3,8,10,12,16. crEdENciado XiNGUara 1 2º rEGiÃo GEoGráfica 

iMEdiata dE XiNGUara

6º XiNGUara KaroliNE daMaScENo fErrEira 
cUNHa 992.867.772-72 14 3,4,7,8,16. crEdENciado XiNGUara 1 2º rEGiÃo GEoGráfica 

iMEdiata dE XiNGUara

6º XiNGUara diaNa rodriGUES da Silva 
doS rEiS 046.427.422-20 14 2,3,8,10,16. crEdENciado XiNGUara 1 2º rEGiÃo GEoGráfica 

iMEdiata dE XiNGUara
rEGiÃo 

GEoGráfica 
iNtErMEdiária 
dE rEdENÇÃo

6º XiNGUara EvEllYN SoUZa raMoS 032.932.962-62 14 2,4. crEdENciado XiNGUara 1 2º rEGiÃo GEoGráfica 
iMEdiata dE XiNGUara

6º XiNGUara diarNEY SaMPaio raMoS 318.650.462-72 14 2,4. crEdENciado áGUa aZUl do 
NortE 1 3º rEGiÃo GEoGráfica 

iMEdiata dE XiNGUara

6º XiNGUara MarcoS GoNÇalvES dE MElo 757.701.052-91 14 1,2,3,5,7,8,12,14. crEdENciado áGUa aZUl do 
NortE 1 3º rEGiÃo GEoGráfica 

iMEdiata dE XiNGUara

8ª itaitUBa cooPErativa taPaJÓS da aGri-
cUltUra faMiliar - cooPErtaf 29.404.831/0001-00 15 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 12, 

14, 16 crEdENciado itaitUBa 39 1º rEGiÃo GEoGráfica 
iMEdiata dE itaitUBa

rEGiÃo 
GEoGráfica 

iNtErMEdiária 
dE SaNtarÉM

10ª BEltErra
cooPErativa aGricola MiSta 
dE ProdUtorES do oEStE do 

Para- ccaMPo
10.575.783/0001-95 16 1,2,3,4,5,7,8,10,11,12,13,14 

,20. crEdENciado BEltErra 99 1º rEGiÃo GEoGráfica 
iMEdiata dE SaNtarÉM

rEGiÃo 
GEoGráfica 

iNtErMEdiária 
dE SaNtarÉM
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10ª MoNtE 
alEGrE

cooPErativa aGrÍcola MiSta 
dE ProdUtorES do oEStE do 

Pará - ccaMPo
10.575.783/0001-95 17 1, 2, 8, 10, 13,  20, 22, 

23, 24 crEdENciado BEltErra 99 1º rEGiÃo GEoGráfica 
iMEdiata dE SaNtarÉM

rEGiÃo 
GEoGráfica 

iNtErMEdiária 
dE SaNtarÉM

 

10ª MoNtE 
alEGrE EMaNo KENZo iSHiGUro 049.658.332-87 17 19, 21, 22 E 23 crEdENciado MoNtE alEGrE 1 2º rEGiÃo GEoGráfica 

iMEdiata dE SaNtarÉM

10ª MoNtE 
alEGrE MaUrÍcio carvalHo dE SoUZa 772.960.522-87 17 2, 3, 4, 10, 12, 13, 16 E 17 crEdENciado MoNtE alEGrE 1 2º rEGiÃo GEoGráfica 

iMEdiata dE SaNtarÉM

10ª MoNtE 
alEGrE EltoN BaNdEira torrES 029.843.272-25 17 1

crEdENciado (não 
apresentou regularidade 

para polpas)
MoNtE alEGrE 1 2º rEGiÃo GEoGráfica 

iMEdiata dE SaNtarÉM

10ª MoNtE 
alEGrE

aNtÔNio dE aBrEU torrES 
JÚNior 020.006.502-52 17 1 crEdENciado MoNtE alEGrE 1 2º rEGiÃo GEoGráfica 

iMEdiata dE SaNtarÉM

rEGiÃo 
GEoGráfica 

iNtErMEdiária 
dE SaNtarÉM

10ª MoNtE 
alEGrE Maria Brito BaNdEira torrES 154.095.462-53 17 1 crEdENciado (não apre-

sentou para polpas) MoNtE alEGrE 1 2º rEGiÃo GEoGráfica 
iMEdiata dE SaNtarÉM

10ª MoNtE 
alEGrE frEdErico MartiNS dE liMa 822.909.032-72 17 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 

16, 17

crEdENciado (não apre-
sentou regularidade para 

fariNHa)
MoNtE alEGrE 1 2º rEGiÃo GEoGráfica 

iMEdiata dE SaNtarÉM

10ª MoNtE 
alEGrE aNaclEto carvalHo dE SoUZa 144.057.682-34 17 2, 4, 10,11, 16

crEdENciado (não apre-
sentou regularidade para 

fariNHa)
MoNtE alEGrE 1 2º rEGiÃo GEoGráfica 

iMEdiata dE SaNtarÉM

3ª UliaNÓPoliS
cooPErativa doS ProdUtorES 

rUraiS dE ParaGoMiNaS - 
cooPErUraiM

14.821.287/0001-25 18 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 16, 17.

crEdENciado (aUSENtE 
HaB PolPa) ParaGoMiNaS 69 1º

rEGiÃo GEoGráfica 
iMEdiata dE ParaGo-

MiNaS

rEGiÃo 
GEoGráfica 

iNtErMEdiária 
dE caStaNHal

 

3ª UliaNÓPoliS

cooPErativa dE ProdUÇÃo E 
coMErcialiZaÇÃo da aGricUl-
tUra faMiliar do NordEStE 

ParaENSE - cooPfaN

15.232.790/0001-08 18 1, 2, 5, 11, 12, 14, 17, 18, 
19, 21, 22, 23, 24.

crEdENciado (aUSENtE 
HaB. PolPa dE caJU) aUrora do Pará 56 2º

rEGiÃo GEoGráfica 
iMEdiata dE ParaGo-

MiNaS

rEGiÃo 
GEoGráfica 

iNtErMEdiária 
dE caStaNHal

 

3ª UliaNÓPoliS aSSociaÇÃo doS ProdUtorES 
rUraiS MaraJoara - a.P.r.M 02.932.916/0001-05 18 18, 19, 20, 21, 22, 23. crEdENciado doM EliSEU 9 3º

rEGiÃo GEoGráfica 
iMEdiata dE ParaGo-

MiNaS

3ª UliaNÓPoliS diaNa GoMES 780.354.302-20 18 10 crEdENciado UliaNÓPoliS 1 4º
rEGiÃo GEoGráfica 
iMEdiata dE ParaGo-

MiNaS

3ª UliaNÓPoliS JoSÉ aNtÔNio da Silva 331.823.102-91 18 3,4 crEdENciado UliaNÓPoliS 1 4º
rEGiÃo GEoGráfica 
iMEdiata dE ParaGo-

MiNaS

3ª UliaNÓPoliS ivaNEtE dE SoUSa SaNtoS 406.134.702-06 18 14. crEdENciado UliaNÓPoliS 1 4º
rEGiÃo GEoGráfica 
iMEdiata dE ParaGo-

MiNaS

3ª UliaNÓPoliS JoZivaNia dE SoUZa 002.458.543-20 18 5 crEdENciado UliaNÓPoliS 1 4º
rEGiÃo GEoGráfica 
iMEdiata dE ParaGo-

MiNaS

rEGiÃo 
GEoGráfica 

iNtErMEdiária 
dE caStaNHal.

EliEtH dE fátiMa da Silva BraGa
Secretária de Estado de Educação-SEdUc

Protocolo: 784446
GoVerNo do estado do ParÁ

secretaria de estado de edUcaÇÃo
NÚcLeo de LicitaÇÃo

terMo de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo
regime diferenciado de contratação - rdc ElEtrÔNico Nº 004/2021
Processo nº 2020/229466-PaE/SEdUc
ÓrGÃo: SEcrEtaria dE EStado dE EdUcaÇÃo
ModalidadE: rdc - ElEtrÔNico Nº 004/2021-cEl/Nlic/SEdUc
EMPrESaS vENcEdoraS:
lotES

oBJEto: Escolha da proposta mais vantajosa para registro de Preços visando a contratação pelo regime diferenciado de contratações de empresa especializada de engenharia para a coNStrUÇÃo dE crEcHES PadrÃo SEdUc EM divErSoS MUNi-
cÍPioS do EStado do Pará

lotE 04 - valor EStiMado r$ 16.031.783,84
EMPrESa vENcEdora ofErta dE PrEÇoS

SaNEcoN SaNEaMENto E coNStrUÇÃo civil EirEli (NPJ/Mf Nº 07.561.334/0001-83) r$ 11.542.884,36
 

lotE 06 - valor EStiMado r$ 23.948.957,91
EMPrESa vENcEdora ofErta dE PrEÇoS

SaNEcoN SaNEaMENto E coNStrUÇÃo civil EirEli (NPJ/Mf Nº 07.561.334/0001-83) r$ 17.291.147,58

lotE 14 - valor EStiMado r$ 23.929.214,34
EMPrESa vENcEdora ofErta dE PrEÇoS

ditroN ENGENHaria E iNcorPoracoES EirEli (cNPJ/Mf Nº 03.832.803/0001-09) r$ 15.553.986,00

lotE 17 - valor EStiMado r$ 15.952.809,56
EMPrESa vENcEdora ofErta dE PrEÇoS

titaN ENGENHaria ltda (cNPJ/Mf Nº 14.556.222/0001-08) r$ 11.166.966,68
 

lotE 20 - valor EStiMado r$ 19.941.011,95
EMPrESa vENcEdora ofErta dE PrEÇoS

ditroN ENGENHaria E iNcorPoracoES EirEli (cNPJ/Mf Nº 03.832.803/0001-09) r$ 12.961.657,75

Belém (Pa), 12 de abril de 2022.
Elieth de fátima da Silva Braga
Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 784785
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oUtras MatÉrias
.

cedeNcia
Portaria N.º:2907/2022 de 12/04/2022
de acordo com o Processo nº 2021/1014054
ceder à aSSEMBlEia lEGiSlativa do EStado do Pará, o servidor clE-
cio BarBoSa do NaSciMENto, matricula nº 57203173/1, Professor, lo-
tado nesta Secretaria, sem ônus para o Órgão de origem, no período de 
01/02/2022 a 31/01/2024.
Portaria N.º:1026/2022 de 12/04/2022
de acordo com o Processo nº 2022/365430
ceder ao HoSPital oPHir loYala, a servidora JoSElia Maria do 
carMo rEia, matricula nº 6388728/1, Escrevente datilografo, lotada 
nesta Secretaria, sem ônus para o Órgão de origem, no período de 
01/04/2022 a 00/03/2026.
Portaria n.º:2787/2022 de 08/04/2022
de acordo com o Processo nº 2021/901317
ceder ao departamento de trânsito do Estado do Pará, a servido-
ra GEiSa acacia tavarES , matricula nº 57195631/2, Professor, lo-
tada nesta Secretaria, sem ônus para o Órgão de origem, no perío-
do de 01/05/2022 a 29/04/2026.
desiGNar
Portaria Nº.:2720/2022 de 07/04/2022
de acordo com o Processo nº 1400639/2022
designar Silvia Patricia SaUMa NUNES BaStoS, Matrícula nº 
5755794/1, Espec. em Educação, para responder pela função de diretor ii 
(GEd-3.1) da EE dr freitas/Belém, durante o impedimento do titular, no 
periodo de 22/12/2021 a 04/02/2022.
Portaria Nº.:2511/2022 de 04/04/2022
de acordo com o Processo nº 136975/2022
designar roSENi SaNta BriGida BorGES, Matrícula nº 57211136/1, 
Servente, para responder interinamente pela função de Secretaria (GEd-
1) da EEEf Padre dubois/Salinopolis, a contar de 06/04/2022.
Portaria Nº.:2698/2022 de 06/04/2022
de acordo com o Processo nº 372848/2022
designar Joao PaUlo QUadroS doS SaNtoS, Matrícula nº 57213725/1, 
assistente administrativo, para responder interinamente pela função de 
Secretario (GEd-1) da EEEfM teodato de rezende/Salinopolis,a contar 
de 11/04/2022 .
Portaria Nº.:2725/2022 de 07/04/2022
de acordo com o Processo nº 1466934/2022
designar Marcia aNdrEia cavalcaNtE MoUra, Matrícula nº 57208136/1, 
Espec. em Educação, para responder interinamente pela função de vice-
diretor (GEd-2) da EE de Ensino tec. de Nivel Medio e artes São lucas/
castanhal, a contar de 13/04/2022.
Portaria Nº.:2726/2022 de 07/04/2022
de acordo com o Processo nº 1466934/2022
designar lia do Socorro fErrEira dE olivEira, Matrícula nº 
5245265/3, Especialista em Educação, para responder interinamente pela 
função de vice-diretor (GEd-2) da EE agroindustrial Juscelino Kubtschek/
Benevides, a contar de 13/04/2022.
Portaria Nº.:2857/2022 de 08/04/2022
de acordo com o Processo nº 355156/2022
designar clEoMarcio PErEira fErrao, Matrícula nº 57212100/1, Ser-
vente, para responder interinamente pela função de Secretario (GEd-1) da 
EEEf Gal. Gurjão/Belém, a contar de 13/04/2022.
Portaria Nº.:2930/2022 de 12/04/2022
de acordo com o Processo nº 240836/2022
designar EliSaNGEla dE araUJo BraGa, Matrícula nº 5937969/2, Pro-
fessor, para responder interinamente pela função de vice-diretor (GEd-2) 
da EEEfM Prof Marcos Nunes/Santa Maria do Pará, a contar de 13/04/2022.
Portaria Nº.:2611/2022 de 05/04/2022
de acordo com o Processo nº 1328304/2021
designar GEorGiNa Maria cUNHa MElo BraGa, Matrícula nº 5901779/1, 
Espec. em Educação, para exercer a função de vice-diretor (GEd-2) do 
EEEf. 15 de outubro/Belém, pelo período de 03 (tres) anos, a contar da 
data de publicação desta Portaria.
Portaria Nº.:2610/2022 de 05/04/2022
de acordo com o Processo nº 1328304/2021
designar aNa Maria araUJo PiNHEiro, Matrícula nº 5343232/2, Espec. 
em Educação, para exercer a função de diretor i (GEd-3) do EEEf. 15 de 
outubro/Belém, pelo período de 03 (tres) anos, a contar da data de publi-
cação desta Portaria.
Portaria Nº.:2612/2022 de 05/04/2022
de acordo com o Processo nº 1328304/2021
designar MatildE dE MoraES SaNtaNa, Matrícula nº 676306/1, Profes-
sor, para exercer a função de vice-diretor (GEd-2) do EEEf. 15 de outu-
bro/Belém, pelo período de 03 (tres) anos, a contar da data de publicação 
desta Portaria.
disPeNsa de FUNÇÃo
Portaria Nº.: 2713/2022 de 07/04/2022
de acordo com o Processo Nº 308246/2022
dispensar, a pedido, ElZa coSta dE olivEira, Matrícula nº 57208536/1, 
Espec. em Educação, da função de vice-diretor (GEd-2) da EEEf Monte 
Serrat/Belém, a contar de 11/04/2022.
Portaria Nº.: 2607/2022 de 05/04/2022
de acordo com o Processo nº 190923/2022
dispensar, a pedido, daNiEl fErNaNdES carNEiro, Matrícula nº 
54192960/2, Professor, da função de vice-diretor (GEd-2) da EEEM dr ro-
mildo veloso e Silva (anexo i) ourilandia do Norte, a contar de 07/04/2022.

Portaria Nº.: 2606/2022 de 05/04/2022
de acordo com o Processo nº 337064/2022
dispensar, a pedido, Maria do Socorro GoNÇalvES SaNdiM, Matrícula 
nº 57209154/1, Espec. em Educação, da função de vice-diretor (GEd-2) 
da EEEf Prof Palmira Gabriel/icoaraci/Belém, a contar de 07/04/2022.
Portaria Nº.: 2722/2022 de 07/04/2022
de acordo com o Processo nº 1466934/2022
dispensar Marcia aNdrEia cavalcaNtE MoUra , Matrícula nº 57208136/1, 
Espec. em Educação, da função de Secretaria (GEd-1) da EE de Ensino tec. de 
Nivel Medio e artes São lucas/castanhal, a contar de 13/04/2022.
Portaria Nº.: 2855/2022 de 08/04/2022
de acordo com o Processo nº 355156/2022
dispensar Patricia olivEira roMaNoli Paiva, Matrícula nº 5819342/3, 
Espec. em Educação, da função de Secretaria (GEd-1) da EEEf Gal. Gur-
jão/Belém, a contar de 13/04/2022.
Portaria Nº.: 2721/2022 de 07/04/2022
de acordo com o Processo nº 349328/2022
dispensar, a pedido, Maria lEidiaNE BEZErra Silva, Matrícula nº 
57208624/1, Espec. em Educação, da função de vice-diretor (GEd-2) da EEEM 
Prof oscarina antonia Souza do rego/Mae do rio, a contar de 13/04/2022.
Portaria Nº.: 2929/2022 de 12/04/2022
de acordo com o Processo nº 240836/2
dispensar raiMUNda frEitaS da Silva, Matrícula nº 59000109/1, Espec. 
em Educação, da função de vice-diretor (GEd-2) da EEEfM Prof Marcos 
Nunes/Santa Maria do Pará, a contar de 13/04/2022.
Portaria Nº.:2608/2022 de 05/04/2022
de acordo com o Processo nº 1328304/2021
dispensar Silvia dE Brito BarBoSa, Matrícula nº 5805031/2, Professor, 
da função de vice-diretor (GEd-2) do EEEf.15 de outubro/Belém, a contar 
da data de publicação desta Portaria.
Portaria Nº.:2609/2022 de 05/04/2022
de acordo com o Processo nº 1328304/2021
dispensar aNa Maria araUJo PiNHEiro, Matrícula nº 5343232/2, Espec. 
em Educação, da função de diretor i (GEd-3) do EEEf. 15 de outubro/
Belém, a contar da data de publicação desta Portaria.
LiceNÇa esPeciaL
Portaria nº.2859/2022 de 11/04/2022
Nome:NEUZila GodiNHo BraSil BarBoSa
Matrícula:766240/1cargo:Servente
lotação:EE Paulino de Brito/Belém
Período:01/10/2020 a 30/10/2020
triênios:12/05/1998 a 11/06/2021
Portaria nº.2875/2022 de 11/04/2022
Nome:cloviS BaStoS dE liMa
Matrícula:756822/1cargo:Servente
lotação:divisão de controle de Estoque/Belém
Período:03/04/2022 a 01/06/2022– 02/06/2022 a 31/07/2022
triênios:07/05/2010 a 06/05/2013 – 07/05/2013 a 06/05/2016
Portaria nº.2871/2022 de 11/04/2022
Nome:NilSoN doS SaNtoS coSta
Matrícula:5874670/2cargo:Professor
lotação:EE alm. Guillobel/Belém
Período:14/03/2022 a 12/05/2022 – 13/05/2022 a 11/07/2022
triênios:28/04/2009 a 27/04/2012 – 28/04/2012 a 27/04/2015
Portaria nº.2872/2022 de 11/04/2022
Nome:vEroNica Silva rESENdE NEta
Matrícula:6014631/1cargo:Professor
lotação:EE Maria irany r da Silva(Sede)Nova ipixuna
Período:29/04/2022 a 27/06/2022
triênios:01/01/1995 a 31/012/1997
LiceNÇa casaMeNto
Portaria nº.:2876/2022 de 11/04/2022
conceder licença casamento a carMEN cElia vaScoNcEloS fa-
riaS, matricula nº 5952103/1, assistente administrativo, lotada na EE ri-
chard Hennington/Santarém, no período de 26/03/2022 a 02/04/2022.
LiceNÇa MaterNidade
Portaria nº.:2870/2022 de 11/04/2022
conceder licença Maternidade a MYcHEllY fErrEira rodriGUES, ma-
tricula nº 5949012/1, Professor, lotada na EE leonor Nogueira/Be-
lém, no período de 29/03/2022 a 24/09/2022.
Portaria nº.:99/2022 de 07/04/2022
conceder licença Maternidade a aNa PaUla SoUSa da Silva, matri-
cula nº 5921182/1, Professor, lotada na EE Jukapi/Bom Jesus do tocan-
tins, no período de 27/12/2021 a 24/06/2022.
LiceNÇa PaterNidade
Portaria Nº.:124/2021 de 03/06//2021
conceder licença Paternidade ao servidor Marcio alvES dE SoUSa, Ma-
tricula Nº 54187652/2, Professor, lotado na EEEM Prefeito carim Melem/
Monte alegre, no período de 03/06/2021 a 12/06/2021.
aProVaÇÃo de escaLa de FÉrias
Portaria nº.:024/2022 de 08/04/2022
Nome:aNa GlEica caStro foNSEca
Matrícula:5948223/1 Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2022
Unidade:EEEf São José/faro
Portaria nº.:146/2022 de 05/04/2022
Nome:adriaNa dE NaZarÉ liMa da Silva
Matrícula:57214484/1Período:01/06 à 30/06/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Pe. luciano calderara/viseu
Portaria nº.:147/2022 de 05/04/2022
Nome:MaricElMa PErEira GaldiNo
Matrícula:57214550/1 Período:01/06 à 30/06/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Pe. luciano calderara/viseu
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Portaria nº.:148/2022 de 05/04/2022
Nome:aNGEla NEvES dE olivEira
Matrícula:57214650/1 Período:01/06 à 30/06/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Pe. luciano calderara/viseu
Portaria nº.:149/2022 de 05/04/2022
Nome:alESSaNdra do Socorro coSta BarBoSa
Matrícula:57215817/1 Período:01/06 à 30/06/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Pe. luciano calderara/viseu
Portaria nº.:150/2022 de 05/04/2022
Nome:aNa lUZia Brito fErrEira
Matrícula:57214495/1 Período:01/06 à 30/06/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Pe. luciano calderara/viseu
Portaria nº.:151/2022 de 05/04/2022
Nome:criStiaNE olivEira dE SoUSa
Matrícula:5902139/1Período:16/06 à 15/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Pe. luciano calderara/viseu
Portaria nº.:152/2022 de 05/04/2022
Nome:daNilSoN fErNaNdES daS NEvES
Matrícula:57210596/1 Período:01/06 à 30/06/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Pe. luciano calderara/viseu
Portaria nº.:153/2022 de 05/04/2022
Nome:EUciaS SoarES NUNES
Matrícula:57214596/1 Período:01/06 à 30/06/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Pe. luciano calderara/viseu
Portaria nº.:154/2022 de 05/04/2022
Nome: adriaNa alvES dE aSSiS
Matrícula:57212535/1 Período:01/06 à 30/06/22Exercício:2020
Unidade:EEEfM. luiz Paulino Martires/Bragança
Portaria nº.:155/2022 de 05/04/2022
Nome:Maria iSaBEl fErrEira dE QUadroS
Matrícula:57226280/1 Período:01/06 à 15/06/22Exercício:2021
Unidade:EEEfM.leandro lobão da Silveira/Bragança
Portaria nº.:157/2022 de 07/04/2022
Nome:MariZEtE araÚJo MUNiZ
Matrícula:57207422/2 Período:01/06 à 30/06/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.adriano Gonçalves/cachoeira do Piriá
Portaria nº.:158/2022 de 07/04/2022
Nome:BErENicE aNaNiaS da Silva
Matrícula:677833/1 Período:07/06 à 06/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Profª Galvão/augusto corrêa
Portaria nº.:96/2022 de 07/04/2022
Nome:adilMa dE SoUSa olivEira
Matrícula:5899124/2 Período:01/08 à 14/09/22Exercício:2022
Unidade:EE Profª izabel Maracaipe/itupiranga
Portaria nº.:97/2022 de 07/04/2022
Nome:alcENira fErrEira doS SaNtoS
Matrícula:5611547/2 Período:01/06 à 15/07/22Exercício:2022
Unidade:EE Profª izabel Maracaipe/itupiranga
Portaria nº.:115/2022 de 08/04/2022
Nome:lUcilEia fErrEira doS SaNtoS SoarES
Matrícula:57210404/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2021
Unidade:EE dionisio Bentes de carvalho Sede/rondon do Pará
Portaria nº.:115/2022 de 08/04/2022
Nome:NilSoN SoarES aMaral
Matrícula:57220697/1 Período:03/06 à 17/07/22Exercício:2021
Unidade:EE lenilson luis Miranda/São Geraldo do araguaia
Portaria nº.:118/2022 de 08/04/2022
Nome:vÂNia doS SaNtoS SaNtaNa coSta
Matrícula:57214811/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE 21 de abril/Palestina do Pará
Portaria nº.:119/2022 de 08/04/2022
Nome:MarcilENE da coNcEiÇÃo BENEvidES
Matrícula:5943614/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE 21 de abril/Brejo Grande do araguaia
Portaria nº.:120/2022 de 08/04/2022
Nome:iSaBEl PErEira dE SoUSa
Matrícula:5344735/2 Período:01/07 à 14/08/22Exercício:2021
Unidade:EE 21 de abril/Brejo Grande do araguaia
Portaria nº.:121/2022 de 08/04/2022
Nome:aUdilEia araUJo da Silva liSBoa
Matrícula:54187777/2 Período:01/07 à 14/08/22Exercício:2022
Unidade:EE 21 de abril/Palestina do Pará
Portaria nº.:123/2022 de 08/04/2022
Nome:fraNciNaldo SoUZa JaNSEN
Matrícula:57214775/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2021
Unidade:cEEM rio tocantins-caic/Marabá
Portaria nº.:124/2022 de 08/04/2022
Nome:vilaNEi doS SaNtoS MacEdo
Matrícula:57217124/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:cEEM rio tocantins-caic/Marabá
Portaria nº.:125/2022 de 08/04/2022
Nome:WalGlENE fErrEira GoMES da PaZ
Matrícula:5481465/1 Período:01/07 à 14/08/22Exercício:2021
Unidade:cEEM rio tocantins-caic/Marabá
Portaria nº.:252/2022 de 08/04/2022
Nome:aNa claUdia da Silva alvES
Matrícula:5941672/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEM antônio lemos/Stª izabel do Pará
Portaria nº.:087/2022 de 06/04/2022
Nome:dENilSoN BarroS coSta
Matrícula:57210667/1 Período:01/06 à 30/06/22Exercício:2021
Unidade:EE dom Bosco/Salinópolis

Portaria nº.:088/2022 de 07/04/2022
Nome:liliaN alvES NoGUEira
Matrícula:5753473/2 Período:23/05 à 06/07/22Exercício:2022
Unidade:EE Jonathas Pontes athias/Peixe Boi
Portaria nº.:089/2022 de 07/04/2022
Nome:Maria do cEU PErEira GaBriEl
Matrícula:57208725/1 Período:01/05 à 14/06/22Exercício:2021
Unidade:EE irmª Sancha augusta de Souza e Silva/ourém
Portaria nº.:090/2022 de 07/04/2022
Nome:cElicE SidriM aviS
Matrícula:5890085/1 Período:01/06 à 15/07/22Exercício:2022
Unidade:EE Profª america leão conduru/capanema
Portaria nº.:091/2022 de 07/04/2022
Nome:rENato dE liMa corrEa
Matrícula:5900599/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE dom João vi/capanema
Portaria nº.:092/2022 de 07/04/2022
Nome:aNtENor foNSEca E Silva dE MENEZES
Matrícula:5188520/1 Período:01/06 à 30/06/22Exercício:2021
Unidade:EE francisco da Silva Nunes/São João de Pirabas
Portaria nº.:048/2022 de 08/04/2022
Nome: NEYlla aNUNciaÇÃo dE SoUZa
Matrícula:57210918/1 Período:06/06 à 05/07/22Exercício:2020
Unidade:EEEM Santa clara/anapú
Portaria nº.:050/2022 de 08/03/2022
Nome:fraNcivaldo rodriGUES SEPUlvida
Matrícula:8001421/1 Período:02/05 à 16/05/22Exercício:2021
Unidade:EE Bráulia Gurjão/conceição do araguaia
Portaria nº.:41/2022 de 06/04/2022
Nome:MEiKo SUElY vEloSo aSSUNÇÃo
Matrícula:57214178/1 Período:01/06 à 30/06/22Exercício:2022
Unidade:EEEM rui Barbosa/tucuruí
Portaria nº.:042/2022 de 08/04/2022
Nome:ivoNEtE loPES dE SoUZa MaGalHÃES
Matrícula:5473403/1 Período:01/06 à 30/06/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.itabocal/irituia
Portaria nº.:044/2022 de 08/04/2022
Nome:EliZEtE Maria roMaNo dE MEdEiroS
Matrícula:6035140/1Período:01/06 à 30/06/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Profª Maria da conceição Malheiro/irituia
Portaria nº.:045/2022 de 08/04/2022
Nome:JoSÉ daS GraÇaS aSSUNÇÃo dE caStro
Matrícula:57212354/1 Período:01/06 à 30/06/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Profª Maria da conceição Malheiro/irituia
Portaria nº.:046/2022 de 08/04/2022
Nome:Maria dE NaZarÉ rEiS olivEira
Matrícula:6034217/1 Período:01/06 à 15/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.vicente de Paula Queiroz/irituia
Portaria nº.:047/2022 de 08/04/2022
Nome:KrEPYSoN rÔMUlo riBEiro liMa
Matrícula:57213954/1 Período:01/06 à 30/06/22Exercício:2022
Unidade:EEEM irmã agnes vinequier/ipixuna
Portaria nº.:048/2022 de 08/04/2022
Nome:carloS EdUardo alvES doS SaNtoS
Matrícula:5900145/1 Período:01/06 à 15/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEM Profª izabel amazonas/Ulianópolis
Portaria nº.:049/2022 de 08/04/2022
Nome:MarcElo do carMo viaNa
Matrícula:5899923/1 Período:15/06 à 29/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEM Presidente castelo Branco/Paragominas
Portaria nº.:050/2022 de 08/04/2022
Nome:lUcYaNE loPES cUNHa
Matrícula:57213872/1 Período:01/06 à 30/06/22Exercício:2022
Unidade:EEEM Guilherme Gabriel/Paragominas
Portaria nº.:051/2022 de 08/04/2022
Nome:raiMUNdo lUdUGEro dE aBrEU filHo
Matrícula:669512/1 Período:01/06 à 30/06/22Exercício:2022
Unidade:EEEM Profª oscarina antônia Souza do rego/Mãe do rio
Portaria nº.:052/2022 de 08/04/2022
Nome:JoÃo Mota MaGalHÃES
Matrícula:6005578/2Período:01/06 à 30/06/22Exercício:2022
Unidade:EEEM Padre Mariano contti/Mãe do rio
Portaria nº.:051/2022 de 11/04/2022
Nome:Jairo MENdES MoUra
Matrícula:57203941/1 Período:01/05 à 15/05/22Exercício:2021
Unidade:EEEM rosa alvarez rebelo/Senador José Porfírio
Portaria nº.:43/2022 de 08/04/2022
Nome:valdilENE olivEira Silva
Matrícula:57215938/1 Período:01/06 à 30/06/22Exercício:2021
Unidade:EEEM Simão Jacinto dos reis/tucuruí
Portaria nº.:44/2022 de 11/04/2022
Nome:PaUlo carNEiro alvES
Matrícula:57212721/1 Período:01/06 à 30/06/22Exercício:2021
Unidade:EE ana Pontes francez/tucuruí
Portaria nº.:252/2021 de 25/11/2021
Nome:aNa cÉlia ProENÇa alMEida
Matrícula:772976/1 Período:01/02 à 02/03/22Exercício:2021
Unidade:EEEfM.dom Pedroi/Porto de Moz
Portaria nº.:031/2022 de 22/03/2022
Nome:rivaldo foNSEca da coSta
Matrícula:57214757/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:9ª UrE/Maracanã
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Portaria nº.:036/2022 de 07/04/2022
Nome:Maria SirlENE da Silva NaSciMENto
Matrícula:57214168/1 Período:02/06 à 01/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEf curi/igarapé açu
Portaria nº.:037/2022 de 08/04/2022
Nome:MiriÃ SoUSa da coSta
Matrícula:57214169/1 Período:02/06 à 01/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEf dr. angelo cesarino/igarapé açu
Portaria nº.:038/2022 de 08/04/2022
Nome:raiMUNdo PEdro BEZErra
Matrícula:448303/1 Período:02/06 à 01/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Nilo de oliveira/igarapé açu
Portaria nº.:039/2022 de 08/04/2022
Nome:valciNEidE lira carrEra
Matrícula:5376106/1 Período:01/06 à 15/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEM Presidente Kennedy/Maracanã
Portaria nº.:022/2022 de 08/04/2022
Nome:aliNi NovaiS dE olivEira
Matrícula:57209634/1 Período:01/07 à 14/08/22Exercício:2020
Unidade:EEEM Marluce Massariol/Parauapebas

Protocolo: 784767

.

.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

eXoNeraÇÃo de serVidor a Pedido
ProtocoLo eLetrÔNico Nº 2022/436203
Portaria N° 1130/22 de 11 de aBriL de 2022
EXoNErar, a PEdido, a SErvidora tHaMara rUBia alMEida dE MEdEi-
roS, id. fUNcioNal Nº 5957005/ 1, carGo dE tÉcNico a, lotado Na 
dirEtoria dE PlaNEJaMENto EStratÉGico, a coNtar dE 11.04.2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEitor da UEPa.
ProtocoLo eLetrÔNico Nº 2022/423911.
Portaria N° 1133/22 de 11 de aBriL de 2022
art. 1º - EXoNErar, a PEdido, o SErvidor fraNciSco MorEira loPES 
JUNior, id. fUNcioNal Nº 57202525/ 1, carGo dE aGENtE adMiNiStra-
tivo c, lotado No caMPUS dE ParaGoMiNaS, a coNtar dE 08.04.2022.
art. 2º - dEclarar vacÂNcia do carGo do SErvidor citado No ar-
tiGo aciMa, coNSidEraNdo NoMEaÇÃo EM oUtro ÓrGÃo PÚBlico.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEitor da UEPa

Protocolo: 784414
cessar Portaria de LiceNÇa Para tratar 
de assUNtos ParticULares.
ProtocoLo Nº 2022/394278.
Portaria N° 1129/22, de 08 de aBriL de 2022.
cESSar, a coNtar dE 01.04.2022, oS EfEitoS da Portaria Nº 
2618/21 dE 09.12.2021, PUBlicada No d.o.E Nº 34.793 dE 13.12.2021, 
QUE coNcEdEU licENÇa Para tratar dE iNtErESSES ParticUlarES a 
SErvidora tHaYaNa criStiNa dE aNdradE rodriGUES, id. fUNcio-
Nal Nº 57201497/1, carGo dE aGENtE adMiNiStrativo c, lotada Na 
coordENadoria adMiNiStrativa do caMPUS ii.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEitor da UEPa

Protocolo: 784404
rescisÃo coNtratUaL
Processo eLetrÔNico Nº 2022/414202
rESciNdir, o coNtrato adMiNiStrativo firMado ENtrE a UNivEr-
SidadE do EStado do Pará, E o(a) SErvidor(a) SHirlEY faBiaNE da 
Silva PErEira, id. fUNcioNal Nº 5962020/ 1, carGo dE aGENtE ad-
MiNiStrativo a, lotado(a) No(a) coordENadoria adMiNiStrativa 
do caMPUS ii, a coNtar dE 06.04.2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEitor da UEPa

Protocolo: 784436
coNcessÃo de aUXiLio iNstaLaÇÃo
Processo Nº 2022/268432
Portaria N° 1127/22, de 08 de aBriL de 2022
coNcEdEr, aUXÍlio iNStalaÇÃo No valor dE 100% da rEMUNEra-
ÇÃo ao(a) SErvidor(a) aldEci fErrEira coSta, id. fUNcioNal Nº 
57216020/ 2, carGo dE ProfESSor aUXiliar, lotado No caMPUS dE 
ParaGoMiNaS, rEfErENtE ao afaStaMENto Para cUrSar MEStrado 
EM arQUitEtUra E UrBaNiSMo, PEla UNivErSidadE fEdEral do Pará.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEitor da UEPa

Protocolo: 784439
NoMeaÇÃo de carGo eM coMissÃo
Processo eLetrÔNico Nº 2022/403834
Portaria N° 1121/22, de 08 de aBriL de 2022
NoMEar, o(a) SErvidor(a) SidNEY doS rEiS fariaS, id. fUNcioNal 
Nº 57209293/ 1, Para EXErcEr o carGo EM coMiSSÃo dE coordE-
Nador adMiNiStrativo dE caMPUS dE iNtErioriZaÇÃo (SÃo MiGUEl 

do GUaMá), cÓdiGo GEP-daS-011.2, a coNtar dE 04.04.2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEitor da UEPa
Processo eLetrÔNico Nº 2022/394421
Portaria N° 1125/22, de 08 de aBriL de 2022
NoMEar, o(a) SErvidor(a) PaUla frEitaS dE alMEida, id. fUNcio-
Nal Nº 5957039/ 1, Para EXErcEr o carGo EM coMiSSÃo dE coordE-
Nador adMiNiStrativo dE caMPUS dE iNtErioriZaÇÃo (ParaGoMi-
NaS), cÓdiGo GEP-daS-011.2, a coNtar dE 04.04.2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEitor da UEPa

Protocolo: 784433
coNcessÃo de aUXÍLio tese/ dissertaÇÃo
ProtocoLo eLetrÔNico Nº 2022/325547
Portaria N° 1136/22, de 11 de aBriL de 2022
coNcEdEr aUXÍlio tESE/diSSErtaÇÃo ao(a) SErvidor(a) diNair 
BarBoSa dE frEitaS, id. fUNcioNal Nº 57209310/ 1, carGo dE Pro-
fESSor aSSiStENtE, lotado No dEPartaMENto dE liNGUa E litEra-
tUra, rEfErENtE À dEfESa dE tESE dE doUtorado, PEla UNivErSi-
dadE dE SÃo PaUlo, corrESPoNdENtE a 80% SoBrE o vENciMENto 
BaSE da docENtE.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEitor da UEPa

Protocolo: 784429
ProGressÃo FUNcioNaL doceNte
ProtocoLo eLetrÔNico
Portaria N° 1137/22, de 11 de aBriL de 2022.
coNcEdEr ao(a) SErvidor(a) JavaN PErEira Motta, id. fUNcioNal Nº 
5905495/ 1, carGo dE ProfESSor aSSiStENtE iii, lotado No(a) caMPUS 
dE MaraBa, ProGrESSÃo HoriZoNtal, Para rEfErÊNcia iv da claSSE dE 
ProfESSor aSSiStENtE coM viGÊNcia a coNtar dE 24.11.2021.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEitor da UEPa

Protocolo: 784423
aUtoriZaÇÃo de aFastaMeNto de serVidor Para ParticiPar 
de cUrso de PÓs- GradUaÇÃo
ProtocoLo eLetrÔNico Nº 2022/204673
Portaria N° 1135/22, de 11 de aBriL de 2022.
i – aUtoriZar, o afaStaMENto iNtEGral da SErvidora diNa car-
la da coSta BaNdEira, id. fUNcioNal Nº 5801133/2, carGo dE 
tÉcNico c, lotado No PlaNEtário SEBaStiÃo da GaMa, Para Par-
ticiPar dE cUrSo dE PÓS-GradUaÇÃo EM NÍvEl dE doUtorado EM 
EdUcaÇÃo, PEla UNivErSidadE dE SÃo PaUlo - USP, No PErÍodo 
dE 16.02.2022 a 15.02.2026.
ii - coNcEdEr BolSa EStadUal dE PÓS-GradUaÇÃo, No PErÍodo dE 
16.02.2022 a 15.02.2026, NoS tErMoS da rESolUÇÃo 3038/16-coN-
SUN dE 14.09.2016.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEitor da UEPa

Protocolo: 784420
eXoNeraÇÃo de carGo eM coMissÃo
Processo eLetrÔNico Nº 2022/421604
Portaria N° 1134/22, de 11 de aBriL de 2022
EXoNErar, a PEdido, o(a) SErvidor(a) JaNEtE NaZarE PaUla Padi-
lHa, id. fUNcioNal Nº 5901514/ 1, do carGo EM coMiSSÃo dE co-
ordENador adMiNiStrativo dE caMPUS dE iNtErioriZaÇÃo (MoJU), 
cÓdiGo GEP-daS-011.2, a coNtar dE 07.04.2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEitor da UEPa
Processo eLetrÔNico Nº 2022/399173
Portaria N° 1120/22, de 08 de aBriL de 2022
EXoNErar, o(a) SErvidor(a) carloS JHoNataS da Silva PiNto, id. 
fUNcioNal Nº 57202144/1, do carGo EM coMiSSÃo dE coordENa-
dor adMiNiStrativo dE caMPUS dE iNtErioriZaÇÃo (SÃo MiGUEl 
do GUaMá), cÓdiGo GEP-daS-011.2, a coNtar dE 04.04.2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEitor da UEPa
Processo eLetrÔNico Nº 2022/418838
Portaria N° 1123/22, de 08 de aBriL de 2022
EXoNErar, o(a) SErvidor(a) dEMYS alvES Brito, id. fUNcioNal Nº 
5891111/ 5, do carGo EM coMiSSÃo dE coordENador dE SiStEMaS 
E BaNco dE dadoS, cÓdiGo GEP-daS-011.2, a coNtar dE 01.04.2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEitor da UEPa

Protocolo: 784421

.

.

desiGNar serVidor
.

desiGNaÇÃo de serVidor
ProtocoLo eLetrÔNico Nº 2022/195688
Portaria N° 1132/22, de 11 de aBriL de 2022
dESiGNar o SErvidor aNtÔNio SÉrGio Silva dE carvalHo, id. fUN-
cioNal Nº 55585787/ 2, carGo dE ProfESSor aSSiStENtE, Para diS-
PoNiBiliZar 20H(viNtE HoraS) dE SUa JorNada dE traBalHo EM 
atividadES No cENtro dE ciÊNciaS E PlaNEtário da UEPa, a coN-
tar dE 01.04.2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEitor da UEPa
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ProtocoLo Nº 2022/345298
Portaria N° 1119/22, de 08 de aBriL de 2022
art. 1º - dESiGNar oS SErvidorES dESta iES aBaiXo rElacioNadoS 
Para coMPorEM coMiSSÃo dE avaliaÇÃo doS caNdidatoS a fUN-
ÇÃo dE ProfESSor forMador Para oS cUrSoS dE GradUaÇÃo Na 
ModalidadE - Ead, viNcUladoS a UNivErSidadE aBErta do BraSil 
- UaB, rEGido PElo Edital Nº 018/2022-UEPa.
NoME MatrÍcUla  carGo/lotaÇÃo
dEBoraH fariaS dE carvalHo  55589969-2  aGENtE adMiNiStrativo-NEcad
aNa BriGida raBElo doS SaNtoS coordENadora dE tUtoria-NEcad
rUBENS vilHENa foNSEca 5271550/1  coordENador do cUrSo dE 
MatEMática-Ead
JoÃo PaUlo rocHa doS PaSSoS  57191018-2  coordENador do cUr-
So dE ciÊNciaS NatUraiS-Ead
rENilda do roSário MorEira r. BaStoS 126312/2  docENtE do dllt/ccSE
aNa cláUdia da Silva PErEira 5113881/2  coordENadora do cUr-
So dE PEdaGoGia-Ead
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEitor da UEPa
ProtocoLo Nº 2022/350929
Portaria N° 1128/22, de 11 de aBriL de 2022.
art. 1º - dESiGNar oS SErvidorES dESta iES aBaiXo rElacioNadoS 
Para coMPorEM a coMiSSÃo avaliadora Para docENtE PErMaNEN-
tE do ProGraMa dE PÓS-GradUaÇÃo GEral EM EdUcaÇÃo iNdÍGENa 
- iNGrESSo 2022-1.
Profª.dra.fraNcilENE dE aGUiar ParENtE – MEMBro
Prof. dr.GUStavo Soldati rEiS - MEMBro
Profª. dra.JoElMa criStiNa ParENtE MoNtEiro alENcar - MEMBro/
PrESidENtE
Profª dra.JoElcilÉa dE liMa airES – MEMBro
BárBara lEtÍcia SaUaia PiNHEiro - SEcrEtaria
art. 2º – ficaM rEvoGadaS aS dEMaiS diSPoSiÇÕES EM coNtrário.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEitor da UEPa
ProtocoLo Nº 2022/280962
Portaria N° 1126/22, de 08 de aBriL de 2022
art. 1º - dESiGNar o SErvidor vitor WilliaM BatiSta MartiNS, id. 
fUNcioNal Nº 57224382/2, carGo dE ProfESSor aSSiStENtE, Para 
EXErcEr a fUNÇÃo dE coordENador da rEdE dE iNcUBadoraS dE 
tEcNoloGia da UEPa - ritU, a coNtar dE 14.03.2022.
art. 2º – ficaM rEvoGadaS aS dEMaiS diSPoSiÇÕES EM coNtrário.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEitor da UEPa

Protocolo: 784409

.

.

errata
.

sUPriMeNto de FUNdo
errata
Protocolo: 783883
Portaria N.º 1113/2022 de 11 de abril de 2022.
Publicada no Diário Oficial N.º 34.931 de 12 de abril de 2022.
onde se lê: 339030
Leia-se: 339039
ordenador responsável
carloS JoSE caPEla BiSPo
Pró-reitor de Gestão e Planejamento.

Protocolo: 784504

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Nº. da LicitaÇÃo e o aNo: 11/2022
ModalidadE: PrEGÃo ElEtrÔNico
claSSificaÇÃo: - outros
oBJEto: aquisição de Gêneros alimentícios Perecíveis e Não Perecíveis, de 
forma parcelada para atender as necessidades dos docentes itinerantes do 
campus de Moju Xiv/UEPa, na casa dos professores.
ENtrEGa do Edital: o Edital encontra-se acessível nos sites: www.gov.
br/compras/pt-br/, www.compraspara.pa.gov.br e www.uepa.br, a partir 
do dia 13/04/2022.
rESPoNSávEl PElo cErtaME
NoME: raphael alex ferreira
aBErtUra
local: UaSG 925611 - https://www.gov.br/compras/pt-br/
data: 29/04/2022
Hora: 10h:30min
orÇaMENto
ProGraMa dE traBalHo: 74201.12.364.1506.8870
foNtE E oriGEM do rEcUrSo: 0102
NatUrEZa da dESPESa: 339030
ordENador rESPoNSávEl:
NoME: clay anderson Nunes chagas

Protocolo: 784341
aViso de LicitaÇÃo
Nº. da LicitaÇÃo e o aNo: 04/2022
ModalidadE: PrEGÃo ElEtrÔNico
claSSificaÇÃo: - outros
oBJEto: aquisição de Gêneros alimentícios Perecíveis e Não Perecíveis, de 

forma parcelada para atender as necessidades dos docentes itinerantes do 
campus de vigia Xvii/UEPa, na casa dos professores.
ENtrEGa do Edital: o Edital encontra-se acessível nos sites: www.gov.
br/compras/pt-br/, www.compraspara.pa.gov.br e www.uepa.br, a partir 
do dia 13/04/2022.
rESPoNSávEl PElo cErtaME
NoME: raphael alex ferreira
aBErtUra
local: UaSG 925611 - https://www.gov.br/compras/pt-br/
data: 29/04/2022
Hora: 10h
orÇaMENto
ProGraMa dE traBalHo: 74201.12.364.1506.8870
foNtE E oriGEM do rEcUrSo: 0102
NatUrEZa da dESPESa: 339030
ordENador rESPoNSávEl:
NoME: clay anderson Nunes chagas

Protocolo: 784337

.

.

diÁria
.

coNcessÃo de diÁrias
(art. 145, § 1º e art. nº 146 da Lei n.º 5.810, de 24.01.1994)
Portaria N° 1094/2022, de 12 de abril de 2022.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJEtivo: ministrar disciplina pelo forma Pará.
oriGEM: BElÉM-Pa
dEStiNo: icoaraci-Pa
NoME do SErvidor: ElaiNE loPES fiGUEirEdo
id. fUNcioNal: 55586766/2
carGo: ProfESSor aSSiStENtE
data iNicio: 31.01.2022
data tÉrMiNo: 04.02.2022
QUaNtidadE: 4,5 (quatro e meia)
Portaria N° 1095/2022, de 12 de abril de 2022.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJEtivo: para visita técnica pelo forma Pará..
oriGEM: BElÉM-Pa
dEStiNo: BraGaNÇa-Pa
NoME do SErvidor: MarGarEtE carrEra BittENcoUrt
id. fUNcioNal: 5147336/ 5
carGo: ProfESSor aSSiStENtE
data iNicio: 31.03.2022
data tÉrMiNo: 01.04.2022
QUaNtidadE: 1,5 (uma e meia)
Portaria N° 1096/2022, de 12 de abril de 2022.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJEtivo: ministrar disciplina.
oriGEM: BElÉM-Pa
dEStiNo: coNcEiÇÃo do araGUaia-Pa
NoME do SErvidor: ivaNiltoN fErrEira
id. fUNcioNal: 5942021/1
carGo: ProfESSor SUBStitUto
data iNicio: 11.05.2022
data tÉrMiNo: 26.05.2022
QUaNtidadE: 15,5 (quinze e meia)
Portaria N° 1097/2022, de 12 de abril de 2022.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJEtivo: conduzir servidor.
oriGEM: BElÉM-Pa
dEStiNo: BraGaNÇa-Pa
NoME do SErvidor: aNtoNio aUGUSto PErEira Baiao
id. fUNcioNal: 6121730/1
carGo: aSSiStENtE adMiNiStrativo
data iNicio: 31.03.2022
data tÉrMiNo: 01.04.2022
QUaNtidadE: 1,5 (uma e meia)
Portaria N° 1098/2022, de 12 de abril de 2022.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJEtivo: participar de aula inaugural.
oriGEM: BElÉM-Pa
dEStiNo: MocaJUBa-Pa
NoME do SErvidor: ilMa PaStaNa fErrEira
id. fUNcioNal: 5429137/2
fUNÇÃo: vicE-rEitora
data iNicio: 01.04.2022
data tÉrMiNo: 02.04.2022
QUaNtidadE: 1,5 (uma e meia)
Portaria N° 1099/2022, de 12 de abril de 2022.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJEtivo: ministrar disciplina.
oriGEM: BElÉM-Pa
dEStiNo: ParaUaPEBaS-Pa
NoME do SErvidor: WillaME dE olivEira riBEiro
id. fUNcioNal: 57202059/2
carGo: ProfESSor aSSiStENtE
data iNicio: 01.04.2022
data tÉrMiNo: 02.04.2022
QUaNtidadE: 1,5 (uma e meia)
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Portaria N° 1100/2022, de 12 de abril de 2022.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJEtivo: ministrar disciplina pelo forma Pará.
oriGEM: BElÉM-Pa
dEStiNo: ParaUaPEBaS-Pa
NoME do SErvidor: faBriNi QUadroS BorGES
id. fUNcioNal: 57231733/1
carGo: ProfESSor aSSiStENtE
data iNicio: 29.03.2022
data tÉrMiNo: 08.04.2022
QUaNtidadE: 10,5 (dez e meia)
Portaria N° 1101/2022, de 12 de abril de 2022.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJEtivo: ministrar disciplina.
oriGEM: BElÉM-Pa
dEStiNo: BarcarENa-Pa
NoME do SErvidor: Joao da Silva carNEiro
id. fUNcioNal: 55590152/2
carGo: ProfESSor adJUNto
data iNicio: 18.04.2022
data tÉrMiNo: 06.05.2022
QUaNtidadE: 18,5 (dezoito e meia)
Portaria N° 1102/2022, de 12 de abril de 2022.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJEtivo: ministrar disciplina.
oriGEM: BElÉM-Pa
dEStiNo: coNcEiÇÃo do araGUaia-Pa
NoME do SErvidor: alciNdo da Silva MartiNS JUNior
id. fUNcioNal: 57188439/3
carGo: ProfESSor aSSiStENtE
data iNicio: 26.05.2022
data tÉrMiNo: 14.06.2022
QUaNtidadE: 19,5 (dezenove e meia)
Portaria N° 1103/2022, de 12 de abril de 2022.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJEtivo: ministrar disciplina.
oriGEM: BElÉM-Pa
dEStiNo: BarcarENa-Pa
NoME do SErvidor: MaNoEl rEiNaldo EliaS filHo
id. fUNcioNal: 55586857/2
carGo: ProfESSor aSSiStENtE
data iNicio: 18.04.2022
data tÉrMiNo: 03.05.2022
QUaNtidadE: 15,5 (quinze e meia)
Portaria N° 1104/2022, de 12 de abril de 2022.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJEtivo: ministrar disciplina.
oriGEM: BElÉM-Pa
dEStiNo: SÃo MiGUEl do GUaMá-Pa
NoME do SErvidor: davi PErEira dE SoUZa
id. fUNcioNal: 6403457/1
carGo: ProfESSor SUBStitUto
data iNicio: 17.04.2022
data tÉrMiNo: 12.05.2022
QUaNtidadE: 25,5 (vinte e cinco e meia)
Portaria N° 1105/2022, de 12 de abril de 2022.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJEtivo: ministrar disciplina.
oriGEM: BElÉM-Pa
dEStiNo: ParaGoMiNaS-Pa
NoME do SErvidor: aNa lUcia NUNES GUtJaHr
id. fUNcioNal: 57193298/1
carGo: ProfESSor adJUNto
data iNicio: 24.04.2022
data tÉrMiNo: 08.05.2022
QUaNtidadE: 14,5 (quatorze e meia)
Portaria N° 1106/2022, de 12 de abril de 2022.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJEtivo: ministrar disciplina pelo forma Pará.
oriGEM: BElÉM-Pa
dEStiNo: ParaUaPEBaS-Pa
NoME do SErvidor: MaNoEl MaXiMiaNo JUNior
id. fUNcioNal: 5807689/2
carGo: ProfESSor aSSiStENtE
data iNicio: 07.04.2022
data tÉrMiNo: 08.04.2022
QUaNtidadE: 1,5 (uma e meia)
Portaria N° 1107/2022, de 12 de abril de 2022.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJEtivo: ministrar disciplina.
oriGEM: BElÉM-Pa
dEStiNo: BarcarENa-Pa
NoME do SErvidor: aNdErSoN MadSoN olivEira Maia
id. fUNcioNal: 5836760/3
carGo: ProfESSor aUXiliar
data iNicio: 18.04.2022
data tÉrMiNo: 05.05.2022
QUaNtidadE: 18,5 (dezoito e meia)
Portaria N° 1108/2022, de 12 de abril de 2022.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJEtivo: organizar cerimonial.
oriGEM: BElÉM-Pa

dEStiNo: MocaJUBa-Pa
NoME do SErvidor: oScar viEira riBEiro
id. fUNcioNal: 5898982/4
carGo: tÉcNico a
data iNicio: 01.04.2022
data tÉrMiNo: 02.04.2022
QUaNtidadE: 1,5 (uma e meia)
Portaria N° 1139/2022, de 12 de abril de 2022.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJEtivo: para visita técnica.
oriGEM: BElÉM-Pa
dEStiNo: SaNtarÉM-Pa
NoME do SErvidor: Erica fEio carNEiro NUNES
id. fUNcioNal: 5857813/4
carGo: ProfESSor aSSiStENtE
data iNicio: 13.01.2022
data tÉrMiNo: 14.01.2022
QUaNtidadE: 1,5 (uma e meia)
Portaria N° 1140/2022, de 12 de abril de 2022.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJEtivo: organizar cerimonial.
oriGEM: BElÉM-Pa
dEStiNo: BraGaNÇa-Pa
NoME do SErvidor: oScar viEira riBEiro
id. fUNcioNal: 5898982/4
carGo: tÉcNico a
data iNicio: 11.03.2022
data tÉrMiNo: 12.03.2022
QUaNtidadE: 1,5 (uma e meia)
Portaria N° 1141/2022, de 12 de abril de 2022.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJEtivo: ministrar disciplina pelo forma Pará.
oriGEM: BElÉM-Pa
dEStiNo: icoaraci-Pa
NoME do SErvidor: ElEN vaNESSa coSta da Silva
id. fUNcioNal: 55589875/2
carGo: ProfESSor aSSiStENtE
data iNicio: 24.01.2022
data tÉrMiNo: 28.01.2022
QUaNtidadE: 4,5 (quatro e meia)
Portaria N° 1142/2022, de 12 de abril de 2022.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJEtivo: ministrar disciplina pelo forma Pará.
oriGEM: BElÉM-Pa
dEStiNo: SaliNÓPoliS-Pa
NoME do SErvidor: ElEN vaNESSa coSta da Silva
id. fUNcioNal: 55589875/2
carGo: ProfESSor aSSiStENtE
data iNicio: 16.01.2022
data tÉrMiNo: 22.01.2022
QUaNtidadE: 6,5 (seis e meia)
Portaria N° 1143/2022, de 12 de abril de 2022.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJEtivo: outorga de grau.
oriGEM: BElÉM-Pa
dEStiNo: SÃo MiGUEl do GUaMá-Pa
NoME do SErvidor: claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
id. fUNcioNal: 55590110/3
fUNÇÃo: rEitor
data iNicio: 06.04.2022
data tÉrMiNo: 07.04.2022
QUaNtidadE: 1,5 (uma e meia)
Portaria N° 1144/2022, de 12 de abril de 2022.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJEtivo: atividades técnicas administrativas.
oriGEM: BElÉM-Pa
dEStiNo: BraGaNÇa-Pa
NoME do SErvidor: claUdio da coSta triNdadE
id. fUNcioNal: 5433100/2
carGo: ProfESSor aSSiStENtE
data iNicio: 11.04.2022
data tÉrMiNo: 16.04.2022
QUaNtidadE: 5,5 (cinco e meia)
Portaria N° 1145/2022, de 12 de abril de 2022.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJEtivo: organizar cerimonial.
oriGEM: BElÉM-Pa
dEStiNo: SÃo MiGUEl do GUaMá-Pa
NoME do SErvidor: aNa GorEtti NovaES coUtiNHo MoUra
id. fUNcioNal: 7565463/3
carGo: tEcNico a
data iNicio: 06.04.2022
data tÉrMiNo: 07.04.2022
QUaNtidadE: 1,5 (uma e meia)
Portaria N° 1146/2022, de 12 de abril de 2022.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJEtivo: ministrar disciplina.
oriGEM: BElÉM-Pa
dEStiNo: ParaGoMiNaS-Pa
NoME do SErvidor: WilliaMS da Silva riBEiro
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id. fUNcioNal: 5928904/2
carGo: ProfESSor SUBStitUto
data iNicio: 18.04.2022
data tÉrMiNo: 02.05.2022
QUaNtidadE: 14,5 (quatorze e meia)
NEivaldo fialHo do NaSciMENto
ordENador

Protocolo: 784518

t.
.

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito Portaria
Processo eLetrÔNico Nº 2022/427379
Portaria N° 1131/22, de 11 de aBriL de 2022
torNar SEM EfEito a Portaria Nº 1049/22 dE 01.04.2022, PUBlicada 
No d.o.E Nº 34.925 dE 07.04.2022 QUE EXoNEroU o(a) SErvidor(a) 
PEdro BorGES PrEStES, id. fUNcioNal Nº 5940801/2, do carGo EM 
coMiSSÃo dE aSSESSor dE PlaNEJaMENto E fiNaNÇaS (ccNt), cÓdi-
Go GEP-daS-011.2, a coNtar dE 01.04.2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEitor da UEPa

Protocolo: 784417

.

.

secretaria de estado de 
assistÊNcia sociaL,
traBaLHo, eMPreGo e reNda

.

.

.

errata
.

Portaria Nº 334/2022 - 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.
ProcESSo: 2022/425605
Errata
onde se lê: Maria Neuza M S Xavier;
Leia-se: Neuza Meireles da Silva Xavier;
onde se lê: terezinha Xavier dos reis - 01/05 a 30/05/2022
Leia-se: 30/05 a 28/06/2022;
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, trabalho, Emprego e renda, em 
11 de abril de 2022.
iNocENcio rENato GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social trabalho, Emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1

Protocolo: 784248

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo de LicitaÇÃo
Processo adMiNistratiVo Nº. 2021/1440916/seaster
PreGÃo eLetrÔNico Nº. 04/2022/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. 2021/1440916/SE-
aStEr, que versa a respeito do Pregão Eletrônico nº. 04/2022/SEaStEr, 
cujo objeto consiste na aquisição de fraldas e absorventes geriátricos (de 
forma parcelada).
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 Homologação do Pregão 
Eletrônico nº. 04/2022/SEaStEr, adjudicado em favor da empresa f f 
dE alENcar EirEli, cNPJ 09.165.782/0001-93, pelo valor total de r$ 
417.882,96 para o lote 01 e pelo valor total de r$ 30.371,30 para o lote 
02; uma vez demonstradas as regularidades das propostas vencedoras, 
bem como a idoneidade da licitante adjudicatária, nos moldes do disposto 
pelo art. 45 do decreto Estadual nº. 534/2020;
rESolvE:
HoMoloGar o resultado do Pregão Eletrônico nº. 04/2022/SEaS-
tEr, adjudicado em favor da empresa f f dE alENcar EirEli, cNPJ 
09.165.782/0001-93, pelo valor total de r$ 417.882,96 para o lote 01 e 
pelo valor total de r$ 30.371,30 para o lote 02; uma vez demonstradas 
as regularidades das propostas vencedoras, bem como a idoneidade da 
licitante adjudicatária, nos moldes do disposto pelo art. 45 do decreto 
Estadual nº. 534/2020.
Belém (Pa), 12 de abril de 2022.
iNocENcio rENato GaSPariM
SEcrEtário dE EStado dE aSSiStÊNcia Social, traBalHo, EMPrEGo 
E rENda

Protocolo: 784798

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 353/2022 – 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/ 439319
rESolvE:
autorizar o pagamento de 04 e ½ (QUatro e meia) diárias Para cada 
SErvidor citado aBaiXo:
valdo diviNo da Silva filHo,5945803/1, SEcrEtário adJUNto dE 
EStado dE aSSiStENcia Social, que se deslocara aos municípios de 
Nova ipixuna, São João do araguaia, São domingos do araguaia e Marabá/
Pa no período de 19/04 a 23/04/2022 com objetivo da reunião com Prefei-
tos e Equipe de Governo. como Pautas
Cofinanciamento e PA. RAIMUNDO ALEXANDRE CORREA DOS SANTOS 
35076/1 aGENtE adMiNiStrativo ( MotoriSta )com objetivo de conduzir 
veiculo da SEaStEr com o Senhor Secretario adjunto de assistência Social
Classificação Orçamentária:
43.101 – 08.244.1505.8863 f: 0101006357 234.191 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, trabalho, Emprego e renda em, 
12 de abril 2022.
iNocENcio rENato GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1

Protocolo: 784793

.

.

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO 
SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº. 350 de 12 de aBriL de 2022
o PrESidENtE da fUNdaÇÃo dE atENdiMENto SocioEdUcativo do 
Pará, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo decreto 
Governamental de 30 de abril de 2021, publicado no doE 34.571 de 03 
de maio de 2021.
coNSidEraNdo, decreto Estadual nº 1.230, de 26 de fevereiro de 2015, lei 
Estadual nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994 e decreto nº 1.741, de 19 de 
abril de 2017, alterado pelo decreto nº 261, de 12 de agosto de 2019, tercei-
ro termo de ajuste de conduta celebrado com o Ministério Público do Estado.
coNSidEraNdo, autorização casa civil através do processo 2021/453266, 
2021/1177259 para realização do PSS.
rESolvE:
I – CONSTITUIR a Comissão do Processo Seletivo Simplificado-PSS da FA-
SEPa, com a função de planejar, coordenar e executar todos os procedi-
mentos relativos as etapas do certame desta fundação.
ii - dESiGNar para compor a cPSS os servidores abaixo relacionados.
PrESidENtE da coMiSSÃo:
raiMUNdo MoNtEiro GoNÇalvES - MatrÍcUla: 3223078/2

Nº   NoMe MatricULa

01 clEa do Socorro da Silva alvES MacHado 5903869/4

02 doMiNGoS dE liMa caMPElo 3204537/1

03 EriKa NaYara dE SoUZa rocHa 5925856/2

04 GiorGiaNE dE aSSiS MacHado PirES 54191386/1

05 KEila viEira MoNtEiro 54189513/1

06 MarcEla dE Paiva rEiS 57175737/2

07 Maria alEidE caStro dE MENEZES 5956457/1

08 rafaEl dE olivEira coSta 57175429/2

09 rENato JÂNio fErrEira Maia 54180595/2

10 roSEaNE Maria liMa GoMES 5956171/2

11 roSEaNE GoMES JUcÀ 54189663/1

12 vlaEdEMilSoN PErEira caMiNHa 54189486/1

13 vÂNia QUEiroZ riBEiro 5956498/1

iii - aUtoriZar a comissão a convocar outros servidores para colabora-
ção/apoio nas atividades inerentes à execução do PSS, os quais deverão 
ser devidamente identificados em ata deliberativa a ser publicada no site 
oficial da FASEPA.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE,
fUNdaÇÃo dE atENdiMENto SocioEdUcativo do Pará
iv- Esta Portaria entra em vigor  na data de sua publicação.
luiz celso da Silva-Presidente da faSEPa.

Protocolo: 784622
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.

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

distrato de coNtrato serVidor teMPorario
09- coNtrato SErvidor tEMPorário Nº 353/2021
PartES: faSEPa E roSElia Maria loBato GUiMarÃES da roSa
MatricUla: 5963695/ 1
carGo: Psicólogo
lotaÇÃo: UaSE MaraBá
adMiSSÃo: 16/12/2021
tÉrMiNo vÍNcUlo: 04/04/2022
ordENador rESPoNSávEl: lUiZ cElSo da Silva – PrESidENtE
cPf: 005.970.042-42

Protocolo: 784787

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 11/2022-GecoN de 12 de aBriL de 2022
o PrESidENtE da fUNdaÇÃo dE atENdiMENto SocioEdUcativo do 
Pará, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo decreto 
Governamental de 30 de abril de 2021, publicado no doE 34571 de 03 
de Maio de 2021.
considerando despacho da daf constante no protocolo n° 2022/277302, 
de 11/04/2022;
r E S o l v E:
i - dESiGNar o servidor BrUNo doS SaNtoS JacoB, matrícu-
la 80845168/1 para atuar como fiscal do Contrato Administrativo nº 
08/2022, firmado com a empresa TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A (CNPJ Nº 
03.506.307/0001–57), a contar de 06 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: 784447

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terceiro termo aditivo ao contrato n°27/2020 – Fasepa; Parecer 
Jurídico: 81/2022-ProJUr faSEPa. data da assinatura: 12 de abril de 
2022; Vigência: 01/01/2022 a 03/09/2022.Justificativa: Tem como objeto 
a alteração da cláusula Quarta do contrato administrativo nº 27/2020, que 
trata do valor do referido contrato, conforme previsão legal exarada na lei 
federal n° 8.666/93, art. 65, ii, d), considerando pedido de rEPactUaÇÃo 
dE valorES coNtratadoS (data BaSE 2022) da contratada, baseado 
na convenção coletiva de trabalho 2022/2023 registrada no MtE sob o nº 
Pa000017/2022, sendo parte constante do protocolo nº 2022/186008; o 
valor correspondente ao período aditado será de r$ 147.163,32 (cento e 
quarenta e sete mil, cento e sessenta e três reais e trinta e dois centavos), 
até o final da vigência do contrato. Partes: FASEPA e BELÉM RIO SEGU-
raNÇa EirEli, inscrita no cNPJ nº 17.433.496/0001-90, localizada na av. 
almirante Barroso, Pass. Major Eliezer levy, nº 205, Bairro Souza, Belém 
(Pa), cEP: 66.812-030. ordenador responsável: lUiZ cElSo da Silva/ 
Presidente da faSEPa.

Protocolo: 784298

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria: 183- sUPriMeNto de FUNdos- do dia 11/04/2022
oBJEtivo: cobrir despesas com material de consumo, para aquisição de 
medicamentos, em atendimento dos socioeducandos custodiados na UaSE 
aNaNiNdEUa iii  (Proc. 432231/2022 - Mem 30/2022)
ProGraMa dE traBalHo: 08.243.1505.8393
ProJEto atividadE: 68-8393  - aÇÃo: 185537
foNtE dE rEcUrSo: 0101
NatUrEZa da dESPESa: 339030 – r$ 300,00-(coNSUMo)
SErvidora: lENir SaNtoS dE aNdradE
MatricUla: 5962815/ 1 - carGo: tÉcNico Social
PraZo dE rEaliZaÇÃo dE dESPESa aPartir da oB:60 dias
PraZo PrEStaÇÃo dE coNtaS: 15 dias
PrESidENtE da faSEPa: lUiZ cElSo da Silva

Protocolo: 784755

.

.

diÁria
.

Portaria 182 – do dia 11/04/2022
oBJEtivo: (Proc. 431510/2022-Mem.  116/2022-daS-crEaM)
SErvidor: BErtiNo lEal BarBoSa NEto
carGo:  coMiSSioNado - MatrÍcUla Nº 5946881/2
SErvidora: aNtoNia BENEdita lEao lira
carGo: aSSiStENtE Social -  MatricUla: 54194530/ 1
SErvidor : dEllivio caStro SacraMENto
carGo: MotoriSta -  MatricUla: 54191311/ 1
oriGEM: BElÉM/Pa  -  dEStiNo : MaraBá E GoiaNÉSia/Pa
PEriodo da viaGEM: 18 a 21/04/2022 – diaria –3,5
ordENador dE dESPESaS: lUiZ cElSo da Silva

Protocolo: 784751

Portaria Nº 181, de 11 de abril de 2022.
Processo nº 413115/2022.
oBJEtivo: acompanhar adolescente, custodiado no ciaM/BElÉM, em au-
diência designada judicialmente.
oriGEM: BElÉM/Pa - dEStiNo: SaNta iSaBEl/Pa.
PErÍodo: 07/04/2022 a 07/04/2022. – (0,5) diária
SErvidorES: Maria JoSÉ GiBSoN valadarES, aSSiStENtE Social, 
Matricula 57174951/1, lUiZ doS rEiS GoNÇalvES JÚNior, MoNitor, 
Matricula 5956700/1, e GilNEY doS SaNtoS GoMES, MotoriSta, Ma-
tricula 5956499/1.
lUiZ cElSo da Silva
PrESidENtE da faSEPa

Protocolo: 784712
Portaria Nº 184, de 12 de abril de 2022.
Processo nº 430056/2022.
oBJEtivo: realizar articulação nas redes de Saúde do município, confor-
me Memo.111/2022-caS ii, proc. 413346/2022.
oriGEM: BElÉM/Pa - dEStiNo: ParaUaPEBaS/Pa.
PErÍodo: 11/04/2022 a 14/04/2022. – (3,5) diáriaS
SErvidorES: PEdro PaUlo coElHo dE alMEida, PSicÓloGo, Matri-
cula 3206459/2.
lUiZ cElSo da Silva
PrESidENtE da faSEPa

Protocolo: 784848

.

.

secretaria de estado de JUstiÇa 
e direitos HUMaNos

.

Portaria Nº 188 de 11 de aBriL de 2022
o SEcrEtário dE EStado dE JUStiÇa E dirEitoS HUMaNoS, no uso de 
suas atribuições legais e regulamentares.
coNSidEraNdo os termos do decreto de 01 de abril de 2022, publicação 
no doE Nº 34.918, de 01 de abril de 2022.
coNSidEraNdo, os termos do Processo Nº 2022/420447.
r E S o l v E:
coNcEdEr QUatro E MEia diárias em favor dos servidores desta SEJUdH, 
abaixo identificados, para realização de Caravana de Cidadania e Direitos 
Humanos, com serviços de emissão de documentos e atendimentos em 
cidadania e direitos humanos - ação Governamental no município de Bar-
carena/Pa, no período de 13 à 17/04/2022.

Nº Nome cargo Matrícula

01 aNa claUdia tEiXEira SaNtiaGo assessor de Gabinete 5958833/1 

02 aNGElica criStiNa ortiZ ElMEScaNY Gerente de tecnologia da informação 54185870-3 

03 BrUNo do coUto olivEira Papiloscopista 000516 

04 fErNaNda dE caSSia SoUZa dE JESUS PaStaNa Papiloscopista 142210-3 

05 GiSEllE BorGES Silva raMoS coordenadora 57201701 

06 JoNaS SalviaNo da SilvEira Motorista 57216173 

07 lUcidÉa da Silva MartiNS assistente administrativo 3154092-1 

08 Maria do carMo MarQUES da coSta assistente administrativo 5050278 

09 Patricia lUZia doS SaNtoS Papiloscopista 01001200 

10 raiMUNda doS SaNtoS BarBoSa assistente administrativo 5050480 

11 BENEdito raUl SacraMENto cUNHa assistente administrativo 54181872/2 

12 rEiNaldo lEMoS da Silva agente de Portaria 40380/1 

13 SaNdra Maria doS SaNtoS NoBrE auxiliar administrativo 5050723-4 

coNcEdEr trÊS E MEia diárias em favor dos servidores desta SEJUdH, 
abaixo identificados, para realização de Caravana de Cidadania e Direitos 
Humanos, com serviços de emissão de documentos e atendimentos em 
cidadania e direitos humanos - ação Governamental no município de Bar-
carena/Pa, no período de 14 à 17/04/2022.

Nº Nome cargo Matrícula cPF

14 crEMilda NataliNa dE SoUZa MaGalHÃES datilógrafo 5050286-2 165.965.602-87 

15 GESUaldo da coSta vEloSo Agente De Fotografia 5050693-4 127.036.483-91 

rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrEtaria dE EStado dE JUStiÇa E dirEitoS HUMaNoS, 11 dE aBril 
dE 2022
valBEtaNio BarBoSa MilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 784628
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.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 174/2022-GGP/seJUdH 
Belém (Pa), 07 de abril de 2022.
o SEcrEtário dE EStado dE JUStiÇa E dirEitoS HUMaNoS, no uso 
de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto de 01/04/2022, 
publicado no doE nº 34.918 de 01/04/2022 e,
coNSidEraNdo o artigo 74 da lei nº. 5810 de 24 de janeiro de 1994 – rJU/Pa.
rESolvE:
coNcEdEr, 30 (trinta), dias de férias regulares aos servidores listados a baixo.

Matrícula servidor
exercício

Período

57216174/1 allene lúcia Pinho araújo
2022

02/05/2022 a 31/05/2022

57234439/1 ana Giselle ribeiro cancela
2022

02/05/2022 a 31/05/2022

5922778/2 Jacirene andrade fiel Moraes
2022

02/05/2022 a 31/05/2022

57202596/4 Karla Martins dias Barbosa
2022

16/05/2022 a 14/06/2022

5050278/4 Maria do carmo Marques da costa
2021

26/05/2022 a 24/06/2022

57212209/2 Mônica de fátima lima corrêa Pereira
2021

02/05/2022 a 31/05/2022

57192939/2 Pedro José Silva da Silva
2021

01/05/2022 a 30/05/2022

5470587/3 rita de cássia viegas Paulo
2020

16/05/2022 a 14/06/2022

57202726/1 Udielen aislane forest cruz
2021

02/05/2022 a 31/05/2022

rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
valBEtÂNio BarBoSa MiilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos.

Protocolo: 784776

.

.

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto ecoNÔMico, 
MiNeraÇÃo e eNerGia

.

.

.

errata
.

NUMero da PUBLicaÇÃo: 783324
oNde se LÊ:
Portaria Nº 39/2021.
Leia-se
Portaria Nº 39/2022.
ordenador(a): anadelia divina Santos.

Protocolo: 784272

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria N° 40/2022–GGa/ sedeMe  
Belém, 11 de abril de 2022.
a SEcrEtária adJUNta dE GEStÃo adMiNiStrativa dE EStado dE 
dESENvolviMENto EcoNÔMico, MiNEraÇÃo E ENErGia – SEdEME, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto datado de 
07/04/2021, publicado no doE Nº 34.545 de 08/04/2021;
i. conceder suprimento de fundos ao servidor vivaldo SENa dE aBrEU, 
identidade funcional nº 5946199/1, ocupante do cargo de Secretário de di-
retoria, portador da carteira de identidade nº 6400085 – SSP/Pa, e inscrito 
no cPf sob o nº 149.901.224-21.
ii. o valor do suprimento corresponde a r$ 4.400,00 (Quatro mil e quatro-
centos reais) e destina-se a atender despesas de pequeno vulto;
iii. a despesa a que se refere o item anterior correrá por conta de recursos 
próprios do Estado e terá a seguinte Classificação Orçamentária;
24101.22.122.1297.8338 – 33.90.30 – r$ 4.400,00 (Quatro mil e quatro-
centos reais) – Material de consumo.
o valor referido no item ii vincula-se aos seguintes prazos:
aplicação no período de 60 (sessenta) dias contados da data de emissão 
da ordem bancária; e
Prestação de Contas de 15 (quinze) dias após a data final do prazo de aplicação.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNadElia diviNa SaNtoS
Secretária adjunta de Gestão administrativa

Protocolo: 784454

.

.

diÁria
.

Portaria N° 173/2022 daF/sedeMe 
BeLÉM, 12 de aBriL de 2022.
Nome: dÉBora criStiNa dE liMa MiraNda/Matricula:n°5964404/1/
cargo:Geóloga/origem:Belém-Pa/destino:Juruti–Pa/ Período: 24 a 
29/04/2022/ diárias:5,5 (cinco e meia)/objetivo:fiscalização da taxa de 
controle, acompanhamento e fiscalização das atividades de pesquisa, la-
vra, exploração e aproveitamento de recursos minerais (tfrM).
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças
Portaria N° 174/2022 daF/sedeMe 
BeLÉM, 12 de aBriL de 2022.
Nome:BrUNa roBErta MartiNS GUiMarÃES/Matricula:n°5905946/6/
cargo: coordenadora/origem:Belém-Pa/destino:Juruti–Pa/Período:24 a 
29/04/2022/diárias:5,5 (cinco e meia)/objetivo:fiscalização da taxa de 
controle, acompanhamento e fiscalização das atividades de pesquisa, la-
vra, exploração e aproveitamento de recursos minerais (tfrM).
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças
Portaria N° 175/2022 daF/sedeMe 
BeLÉM, 12 de aBriL de 2022.
Nome:criStiaNo SoUSa coSta/Matricula:n°5418985/2/cargo:aS-
SESSor ESPEcial i/origem:Belém-Pa/destino:Juruti–Pa/Período:24 a 
29/04/2022/diárias:5,5 (cinco e meia)/objetivo:fiscalização da taxa de 
controle, acompanhamento e fiscalização das atividades de pesquisa, la-
vra, exploração e aproveitamento de recursos minerais (tfrM).
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 784398

.

.

COMPANHIA DE GÁS DO PARÁ

.

.

.

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato
Processo administrativo N.º 010/2022
dispensa de Licitação N.º 07/2022
contrato nº 06/2022
contratante:  coMPaNHia dE GáS do Pará – GáS do Pará.
contratada: coNSUlGáS coNSUltoria EM GáS NatUral ltda cNPJ nº 
36.329.056/0001-31
objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
de consultoria para elaboração de estudo de mercado de gás natural para 
atendimento ao segmento veicular no Estado do Pará, conforme Memorial 
descritivo Md.000.000.GEP.008 – rev. 0.
vigência:  12 (doze) meses
Modalidade: contratação direta por dispensa de licitação com base no art. 
29, inciso ii, da lei 13.303/16 c/c artigo123 e seguintes do rilc.
valor Global Estimado: r$ 45.414,00 (quarenta e cinco mil, quatrocentos 
e quatorze reais)
dotação orçamentária: Próprio.
fonte de recurso: Próprio.
ordenador responsável: diretora Presidente cláudia Bitar.
Pela contratante: cláudia Bitar e Paulo Guardado
Pela contratada: ricardo de freitas vallejo
foro: Belém/Pa.
data de assinatura: 07 de abril de 2022.

Protocolo: 784312

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

eXtrato de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 07/2022
Processo nº 010/2022 - objeto: trata-se de procedimento administrativo 
visando à contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
de consultoria para elaboração de estudo de mercado de gás natural para 
atendimento ao segmento veicular no Estado do Pará, conforme Memorial 
descritivo Md.000.000.GEP.008 – rev. 0. fundamento legal: art. 29, inci-
so ii, da lei 13.303/16 c/c artigo123 e seguintes do rilc. autorizado em 
reunião da diretoria Executiva da companhia de Gás do Estado do Pará. 
Mesa: diretora Presidente cláudia Bitar, diretor administrativo e financeiro 
andré Macêdo e pelo diretor técnico e comercial Paulo Guardado. valor 
Global Estimado: r$ 45.414,00 (quarenta e cinco mil, quatrocentos e qua-
torze reais). coNtratada: coNSUlGáS coNSUltoria EM GáS NatUral 
ltda cNPJ nº 36.329.056/0001-31.

Protocolo: 784308
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.

.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO DO PARÁ

.

.

.

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato Nº 003/2022
EXErcÍcio: 2022 | ProcESSo adMiNiStrativo: 2022/309613.
coNtratada: ticKEt SolUcoES HdfGt S/a., inscrita no cNPJ sob o nº 
03.506.307/0001-57, com sede na rua Machado de assis, nº 50, Ed. 2, 
Bairro Santa lucia, cEP: 93.700–000, município de campo Bom/rS.
oBJEto: administração e gerenciamento informatizado de fornecimento 
contínuo e ininterrupto de combustíveis e agente redutor líquido auto-
motivo (arla 32), em rede de postos credenciados em todo o território 
nacional para veículos automotores e equipamentos integrantes da frota 
da administração Pública do Poder Executivo do Estado do Pará, com utili-
zação de cartão magnético, conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas na ata de registro de Preços nº 009/2022-SEPlad, para os 
órgãos e entidades do Governo do Estado Pará.
valor GloBal: r$ 116.696,5 (cento e dezesseis mil seiscentos e noventa 
e seis reais e cinquenta centavos).
data dE aSSiNatUra: 11/04/2022 | viGÊNcia: 12 (doze) meses.
ordENador: lUtfala dE caStro Bitar – PrESidENtE | codEc.

Protocolo: 784400

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 056/2022 – rH/daF
o Presidente da companhia de desenvolvimento Econômico do Pará – co-
dEc, no uso das atribuições legais que lhe confere o Estatuto e,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/417322;rESolvE:
coNcEdEr diárias conforme abaixo:
colaBorador: aMaNda KaroliNa SaNtoS doS SaNtoS, matrícula: 
5922869/3, ocupante do cargo de Gerente de Meio ambiente e Susten-
tabilidade, carloS EdUardo MatoS do MoNtE, matrícula: 5927522/2, 
ocupante do cargo de Gerente de Elaboração e Estudos, MaYara fiGUEira 
PiNHEiro, matrícula: 5949879/1, ocupante do cargo de Gerente de desen-
volvimento de Novos Negócios e aNdrÉ da PaiXÃo rodriGUES, Motorista.
oBJEtivo: realizar visita técnica ao distrito industrial de castanhal/Pa.
dEStiNo:  castanhal
PErÍodo: 13 e 14/04/2022
QtdE: ½ diária (para cada dia de viagem)
registre-se, publique-se e cumpra-se. Belém, 08 de abril de 2022.
lUtfala dE caStro Bitar-Presidente

Protocolo: 784470
Portaria Nº 057/2022 – rH/daF
o Presidente da companhia de desenvolvimento Econômico do Pará – co-
dEc, no uso das atribuições legais que lhe confere o Estatuto e,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/423002;rESolvE:
coNcEdEr diárias conforme abaixo:
colaBorador: EvaNdro diNiZ SoarES JUNior, matrícula: 5823587/5, 
ocupante do cargo de Gerente de relações institucionais e aNdrÉ da Pai-
XÃo rodriGUES, Motorista.
oBJEtivo: Participar do Programa Parcerias pelo Pará no município de Moju.
dEStiNo:  Moju
PErÍodo: 12/04/2022
QtdE:  ½ diária
registre-se, publique-se e cumpra-se. Belém, 08 de abril de 2022.
lUtfala dE caStro Bitar-Presidente

Protocolo: 784476

.

.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato
contrato: 007/2022 – JUcePa.
PaE n° 2022/352136
rEf.: ata dE rEGiStro dE PrEÇo Nº 07/2021 do PrEGÃo PrESENcial 
Para o rEGiStro dE
PrEÇoS nº 05/2021
Exercício: 2022.
data da assinatura: 06/04/2022

valor Global do presente contrato é de r$ 559.670,16 (Quinhentos e cin-
quenta e nove reais, seiscentos e setenta
reais e dezesseis centavos).
objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 
recrutamento, seleção, administração e disponibilização de mão de obra de 
forma contínua e/ou eventual. De acordo com as especificações do Termo 
de referência e demais disposições do Edital.
contratado: PrEStar SErvicE SErviÇoS ltda, inscrita no cNPJ 
24.104.071/0001-00, com sede na Rua Efigenia Matos Paixão, nº 22, Bair-
ro: fonte Grande, cEP 32013-450, contagem/MG.
orçamento: 07 PoStoS Ud’S
72201.23.691.1498.8783 Modernização do acesso ao registro Mercantil 
Natureza da despesa: 339037.00 locação de Mão-de-obra.
fonte: 0261/0661 rec da adm indireta (próprios).
Pi: 2070008783c
valores: r$ 23.319,59 Mensal/ r$ 279.835,08 anual
07 PoStoS SEdE (JUcEPa)
72201.23.122.1297.8338 operacionalização das ações administrativas.
Natureza da despesa: 339037.00 locação de Mão-de-obra.
fonte: 0261/0661 rec da adm indireta (próprios)
Pi: 4120008338c
valores: r$ 23.319,59 Mensal / r$ 279.835,08 anual
Prazo vigência: 06/04/2022 à 05/04/2023
dê ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ordenadora: cilene Moreira Sabino de oliveira– Presidente da JUcEPa.

Protocolo: 784473
eXtrato de coNtrato
contrato: 009/2022 – JUcePa.
PaE n° 2022/366047
rEf.: ata dE rEGiStro dE PrEÇo Nº 30/2021 do PrEGÃo ElEtrÔNico 
Para o rEGiStro dE PrEÇoS nº 30/2021.
Exercício: 2022.
data da assinatura: 11/04/2022
valor do contrato r$ 39.515,00 (trinta e nove mil, quinhentos e quinze reais).
Objeto: Aquisição de acervo bibliográfico. Constituído de livros, mapas, 
materiais audiovisuais, publicações oficiais, normas técnicas e outros su-
portes, nacionais ou estrangeiros, que venham a ser utilizados pelas áreas 
requisitantes com o intuito de auxiliar no desenvolvimento das atividades 
pedagógicas e administrativas.
contratado: M.a. PoNtES Editora, diStriBUidora E iMPortadora dE li-
vroS E UtilidadES ltda EPP, inscrita sob n° 02.237.480/0001-34, situada 
à av. Patrocínio Paulista, 204. Bairro: Jd.triana, SãoPaulo/SP cEP: 03552-000.
orçamento: 72201.23.122.1297.8338 operacionalização das ações administrativo
Natureza da despesa: 339030.00 Material de consumo
fonte: 0261/0661 rec da adm indireta (próprios)
Pi: 4120008338c
Prazo vigência: 11/04/2022 à 10/04/2023
dê ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ordenadora: cilene Moreira Sabino de oliveira– Presidente da JUcEPa.

Protocolo: 784480

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

termo de dispensa de Licitação nº 03/2022
a JUNta coMErcial do EStado do Pará – JUcEPa, inscrita no cNPJ 
04.825.329/0001-42, representada por sua Secretária Geral Maria de fáti-
ma cavalcante vasconcelos, no âmbito de suas atribuições legais, e consi-
derando Parecer nº 178/2022 da Procuradoria, resolve diSPENSar licita-
ÇÃo, em consonância com o disposto no art. 24, inciso XX da lei 8.666/93, 
para contratação da aSSociaÇÃo cENtro dE trEiNaMENto dE EdUca-
cao fiSica ESPEcial - cEtEfE, inscrita sob n° 26.444.653/0001-53, para 
fornecimento de mão de obra especializada para a prestação de serviços 
técnicos de gestão documental e tratamento arquivístico do acervo admi-
nistrativo e técnico da JUcEPa durante o período contratado , no valor glo-
bal r$ 2.168.100,00 (dois milhões cento e sessenta e oito mil e cem reais).
assinatura: 11/04/2022.
ordenador: Maria de fátima cavalcante vasconcelos – 
Secretária Geral da JUcEPa.

Protocolo: 784212
termo de dispensa de Licitação nº 004/2022
a JUNta coMErcial do EStado do Pará – JUcEPa, inscrita no cNPJ 
04.825.329/0001-42, representada por sua Secretária Geral Maria de fáti-
ma cavalcante vasconcelos, no âmbito de suas atribuições legais, e consi-
derando Parecer nº 175/2022 da Procuradoria, resolve diSPENSar licita-
ÇÃo, em consonância com o disposto no art. 24, inciso XX da lei 8.666/93, 
para contratação da ESafi EScola dE adMiNiStracao E trEiNaMENto 
ltda ME, inscrita sob n° 356.963.479/0001-46, que tem como objetivo 
oferecer o curso de forma sintetizada, o funcionamento do eSocial, apre-
sentando o novo leiaute previsto na lei nº 13.874/19, que será obrigatório 
em 2021, juntamente com as Portarias conjuntas rfB/SEPrt nº 76 e nº 
82, ambas editadas em 2020, no valor de r$ 10.404,00 (dez mil, quatro-
centos e quatro reais).
assinatura: 11/04/2022.
ordenador: Maria de fátima cavalcante vasconcelos – 
Secretária Geral da JUcEPa.

Protocolo: 784498
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.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

Termo de Ratificação de Dispensa de Licitação nº 03/2022
a PrESidENtE da JUNta coMErcial do EStado do Pará – JUcEPa, 
no uso de suas atribuições legais, resolve ratificar a diSPENSa dE 
licitaÇÃo nº. 03/2022, em consonância com o disposto no art. 26, da 
lei nº 8.666/93, para a contratação da aSSociaÇÃo cENtro dE trEi-
NaMENto dE EdUcacao fiSica ESPEcial - cEtEfE, inscrita sob n° 
26.444.653/0001-53, para fornecimento de mão de obra especializada 
para a prestação de serviços técnicos de gestão documental e tratamento 
arquivístico do acervo administrativo e técnico da JUcEPa durante o pe-
ríodo contratado , no valor global r$ 2.168.100,00 (dois milhões cento e 
sessenta e oito mil e cem reais).
assinatura: 07/04/2022.
ordenadora: cilene Moreira Sabino de oliveira – Presidente da JUcEPa.

Protocolo: 784213
Termo de Ratificação de Dispensa de Licitação Nº 004/2022
a PrESidENtE da JUNta coMErcial do EStado do Pará – JUcEPa, 
no uso de suas atribuições legais, resolve ratificar a diSPENSa dE li-
citaÇÃo nº. 004/2022, considerando o Parecer Jurídico nº 175/2022, em 
consonância com o disposto no art. 26, da lei nº 8.666/93, para a contra-
tação da ESafi EScola dE adMiNiStracao E trEiNaMENto ltda ME, 
inscrita sob n° 35.963.479/0001-46, que tem como objetivo oferecer o 
curso de forma sintetizada, o funcionamento do eSocial, apresentando o 
novo leiaute previsto na lei nº 13.874/19, que será obrigatório em 2021, 
juntamente com as Portarias conjuntas rfB/SEPrt nº 76 e nº 82, ambas 
editadas em 2020, no valor global de r$ 10.404,00 (dez mil, quatrocentos 
e quatro reais).
assinatura: 11/04/2022.
ordenadora: cilene Moreira Sabino de oliveira – Presidente da JUcEPa.

Protocolo: 784500

.

.

oUtras MatÉrias
.

a JUcePa, usando das atribuições que lhe são conferidas, resolve dE-
SarQUivar o ato de Protocolo: 20000179467 aprovado em 17/06/2008, 
o qual trata de altEracao dE dadoS (EXcEto NoME EMPrESarial), da 
empresa denominada aGro iNdUStrial PErola da aMaZÔNia ltda, 
NirE 15200742976, conforme ato declaratório de desarquivamento nº 
20000766749 datado de 05/04/2022.
Belém, 12 de abril de 2022.
Maria de fátima cavalcante vasconcelos
Secretária-Geral.

Protocolo: 784697

.

.

NÚCLEO EXECUTOR DO PROGRAMA 
MUNICÍPIOS VERDES

.

Portaria Nº 015/2022-NePMV
a diretora Geral do Núcleo Executor do Programa Municípios verdes 
- NEPMv, no exercício de suas atribuições legais, estabelecidas na lei 
Estadual n° 7.756/2013 e suas alterações posteriores, rESolvE: dE-
SiGNar o servidor, arNaldo BraGa dE olivEira JUNior, matrícula 
5917275, o primeiro para exercer a função equipe de apoio, no PrEGÃo 
ElEtrÔNico N° 003/2022/NEPMv, destinado à escolha da menor proposta 
de preço global por item, referente à aquisição de 17 (dezessete) Monito-
res de vídeo, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas 
neste Edital e seus anexos. dê-se ciência, registre-se, publique-se e cum-
pra-se. Belém-Pa, 12 de abril de 2022.
JaQUEliNE dE carvalHo PEÇaNHa - diretora Geral do NEPMv

Protocolo: 784858

.

.

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DO 
PROGRAMA DE MICROCRÉDITO 
CREDCIDADÃO

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo
1º termo aditivo ao contrato N° 17/2021 - NGPM credcidadÃo
oBJEto: alterar o valor inicialmente contrato, passando de r$ 14.965,52 
(quatorze mil novecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e dois cen-
tavos) para r$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais).
valor acrEScENtado: r$ 2.634,48 (dois mil, seiscentos e trinta e qua-
tro reais e quarenta e oito centavos).
data de assinatura: 11/03/2022.
coNtrataNtE: Núcleo de Gerenciamento do Programa de Microcrédito - 

NGPM credcidadão.
coNtratada: dinastur viagens e turismo ltda - EPP
dotaÇÃo orÇaMENtária: 960101.11.122.1297.8238.10
NatUrEZa da dESPESa: 339033
foNtE: 0101.
Belém/Pa, 12 de abril de 2022.
ordENador dE dESPESa: João Marcel cavalcante da costa
diretor Geral - NGPM credcidadão.

Protocolo: 784844

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 047/2022 – 12 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 ao servidor abaixo, de acordo com as bases vigentes, 
no trecho Belém/Santa Bárbara/Belém, com o objetivo de realizar pales-
tra a microempreendedores do município acima mencionado, do programa 
NGPM-crEdicidadÃo.

Nome Matrícula/ cPF cargo Período Nº de diárias
PaUlo SErGio BarroS dE SoUZa 5850207-5 aSSESSor JUridico 12/04/2022 1/2

ii-dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se
João Marcel cavalcante da costa
diretor Geral
NGPM-crEdcidadÃo

Protocolo: 784586
Portaria Nº 046/2022 – 12 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 vigentes, 
no trecho Belém/Santa Bárbara/Belém, com o objetivo de realizar pales-
tra a microempreendedores do município acima mencionado, do programa 
NGPM-crEdicidadÃo.

Nome Matrícula/ cPF cargo Período Nº de diárias
carMEM BENEdita SaNtoS QUadro 509795-1 GErENtE rEGioNal 12/04/2022 1/2

ii-dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se
João Marcel cavalcante da costa
diretor Geral
NGPM-crEdcidadÃo

Protocolo: 784581

.

.

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto UrBaNo
e oBras PÚBLicas

.

aViso de aBertUra das ProPostas de PreÇos – coNcorreNcia 
PUBLica cP 30/2021– cPL/sedoP. / Lote 06 – reGioNaL tUcUrUÍ
objeto: coNtrataÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para EXEcUÇÃo 
doS SErviÇoS dE drENaGEM E PaviMENtaÇÃo aSfáltica dE viaS Ur-
BaNaS EM MUNicÍPioS NaS rEGioNaiS QUE iNtEGraM o EStado do 
Pará / lotE 06 – rEGioNal tUcUrUÍ.
a comissão Permanente de licitação coNvoca as empresas Habilitadas 
na concorrência Pública cP 030/2021 -  lotE 06 – rEGioNal tUcUrUÍ, 
para abertura das Propostas designada para o dia 18/04/2022 às 10:00 Hs.
EMPrESaS HaBilitadaS:
1 - HB20 coNStrUÇÕES ltda cNPJ: 15.482.315/0001-90
2 - carMoNa caBrEra coNStrUtora dE oBraS S.a 
cNPJ: 25.316.468/0001-10
3 - arMaNdo cUNHa ENGENHaria ltda cNPJ: 27.774.887/0001-21 
4 - EtEc EMPrESa tÉcNica dE ENGENHaria E coMErcio ltda 
cNPJ: 05.856.869/0001-56
5 - lUcENa iNfraEStrUtUra EirEli cNPJ: 03.992.929/0001-32 
6 - ENGEfort coNStrUtora E EMPrEENdiMENto ltda 
cNPJ: 10.563.802/0001-63
Belém-Pa, 12 de abril de 2022.
leandro de aguiar alves.
Presidente da comissão Permanente de licitação.
aViso de resULtado de HaBiLitaÇÃo – Lote 13 – taPaJÓs - 
coNcorrÊNcia PÚBLica cP 030/2021– cPL/sedoP
objeto: coNtrataÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para EXEcUÇÃo 
doS SErviÇoS dE drENaGEM E PaviMENtaÇÃo aSfáltica dE viaS Ur-
BaNaS EM MUNicÍPioS NaS rEGioNaiS QUE iNtEGraM o EStado do 
Pará / lotE 13 – taPaJÓS.
a cPl comunica o resultado de julgamento de habilitação, para os efeitos 
do art. 109, da lei 8.666/93, conforme abaixo.
EMPrESaS HaBilitadaS:
1 - ENGEfort coNStrUtora E EMPrEENdiMENto ltda 
cNPJ: 10.563.802/0001-63
2 - via oEStE coNStrUÇÕES ltda – EPP cNPJ: 14.134.894/0001-17
3 - carMoNa caBrEra coNStrUtora dE oBraS S.a 
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cNPJ: 25.316.468/0001-10
4 - arMaNdo cUNHa ENGENHaria ltda cNPJ: 27.774.887/0001-21
EMPrESaS iNaBilitadaS:
1 - coNSÓrcio occ/aNKara – EMPrESaS: occ ParticiPaÇÕES E 
coNStrUÇÕES ltda cNPJ: 09.296.159/0001-70, aNKara ENGENHaria 
ltda cNPJ: 13.578.869/0001-60
2 - coNSÓrcio tocaNtiNS – EMPrESaS: JUliaN GraZiaNo SartorEt-
to EirEli cNPJ: 25.155.908/0001-03, fÊNiX loGiStica, coMErcio E 
locaÇÕES dE MáQUiNaS EirEli cNPJ: 09.368.158/0001-93
3 - lcM coNStrUÇÃo E coMErcio S/a cNPJ: 19.758.842/0001-35
4 - triENGE coNSUltoria E coNStrUÇÕES ltda cNPJ: 18.212.556/0001-07
5 - tErra coNStrUÇÕES E SErviÇoS ltda cNPJ: 13.389.856/0001-42
6 - dfraNco coNStrUÇÕES E SErviÇoS ltda cNPJ: 07.506.424/0001-71
dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos ter-
mos do art. 109, da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações. Maiores in-
formações poderão ser obtidas junto a comissão Permanente de licitação.
Belém-Pa, 12 de abril de 2022.
leandro de aguiar alves
Presidente da comissão Permanente de licitação.

Protocolo: 784884

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº. 0340/2022, de 11 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 disposto no art. 98 da lei nº. 5.810, de 24 de janeiro de 1994 e;
considerando os Processos nº. 2021/1263951 de 05/11/2021 – cPro/SEdoP.
r E S o l v E:
i – coNcEdEr a servidora vaNia lUcia da rocHa alvES, matrícula nº. 
5063272/3, ocupante do cargo de técnico em Gestão de obras Públicas 
– arquiteto, lotada na coordenadoria de Estudos e Projetos; 90 (noventa) 
dias de licença Prêmio, no período de 23/11/2021 a 21/01/2022; referente 
aos triênios 2013/2016 (2° EtaPa) e 2016/2019.
ii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito 
retroativo a 23/11/2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
valdir ParrY acataUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 784526

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº. 0345/2022, de 11 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 04/09/2019,
coNSidEraNdo os termos dos Processos nº. 2022/420840 e 2022/421655 
- SEdoP.
r E S o l v E:
i - dESiGNar, interinamente, para responder pelo cargo comissionado, 
sem prejuízo de suas atribuições e com ônus para esta SEdoP, até ulterior 
deliberação, o servidor abaixo:

MatrÍcULa NoMe carGo a coNtar de
57207732/1 carlos augusto de Jesus tavares coordenador de Estudos e Projetos – daS-4 01/04/2022

ii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação; com efeito 
retroativo a 01/04/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Eng.º civil BENEdito rUY SaNtoS caBral/crEa 8430d Pa
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas.

Protocolo: 784533

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº. 0346/2022, de 11 de aBriL de 2022.
o SEcrEtário adJUNto dE GEStÃo dE oBraS PÚBlicaS, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 08/02/2019, 
publicado no doE nº. 33.800, de 08/02/2019, e as que lhe foram delega-
das pela Portaria Nº. 072/2019, de 14/02/2019, publicada no doE nº 
33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo a orientação do art. 67, da lei 8.666/93, e
coNSidEraNdo os termos do Processo 2022/431115, de 08/04/2022 - 
difiS/SEdoP.
r E S o l v E:
i - dESiGNar o servidor WlYEliSoN BarBoSa cErEJa, Matrícula nº 
5951197/2, Cargo/Função: Coordenador de Núcleo, como fiscal do Convê-
nio celebrado entre a Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e 
obras Públicas – SEdoP e o Órgão abaixo:

coNVÊNio ÓrGÃo oBJeto
18/2022 Prefeitura Municipal de Breu Branco revitalização da orla do Município de Breu Branco/Pa.

ii – dESiGNar o servidor carloS aNdrÉ da Silva araÚJo, Matrícula nº 
6403603/2, cargo/função: técnico em Gestão de obras Públicas- Enge-
nheiro Civil, para acompanhar e fiscalizar, como suplente, a execução do 

convênio, acima descrito, nos impedimentos legais e eventuais do titular.
iii- Esta Portaria entra em vigor na data da publicação.
dê ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNtoNio JoSE
Secretário adjunto de Gestão de obras Públicas

Protocolo: 784516

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

aViso de resULtado JULGaMeNto das ProPostas – coNcor-
rÊNcia PÚBLica iNterNacioNaL cPi 027/2021-sedoP – Lote 
04 - coNstrUÇÃo de aBriGos
oBJEto: coNtrataÇÃo dE EMPrESa Para EXEcUÇÃo dE SErviÇoS co-
MUNS dE ENGENHaria Para iMPlaNtaÇÃo dE aBriGoS dE EQUiPaMEN-
toS E forNEciMENto, MoNtaGEM E iNStalaÇÃo dE torrES EM EStrU-
tUra MEtálica vErtical tiPo aUtoPortaNtE, Para USo EM EStaÇÕES 
dE tElEcoMUNicaÇÕES NoS MUNicÍPioS do EStado do Pará, dENtro 
da aBraNGÊNcia do ProGraMa MUNicÍPioS SUStENtávEiS da caf.
a cPl, no uso de suas atribuições nos termos do art. 109 da lei nº 
8.666/93, torna público para o conhecimento dos licitantes interessados, o 
resultado de Julgamento das Propostas, conforme abaixo:
claSSificaÇÃo - lotE 04:
1ª colocada - a3 ENGENHaria ltda – EPP -  cNPJ; 04.656.777/0001-
60 – valor r$ r$ 1.189.629,33
dos atos recorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos 
termos do art.109 da lei 8.666/93 e suas alterações, não havendo re-
cursos fica desde já declarada VENCEDORA DO CERTAME, a empresa A3 
ENGENHaria ltda – EPP -  cNPJ; 04.656.777/0001-60 com o valor de r$ 
1.189.629,33 (Um milhão cento e oitenta e nove mil seiscentos e vinte e 
nove reais e trinta e três centavos).
Belém-Pa, 12 de abril de 2022.
leandro de aguiar alves.
Presidente da comissão Permanente de licitação.

Protocolo: 784274
aViso de resULtado JULGaMeNto das ProPostas – coNcor-
rÊNcia PÚBLica iNterNacioNaL cPi 027/2021-sedoP – Lote 
03 - coNstrUÇÃo de aBriGos
oBJEto: coNtrataÇÃo dE EMPrESa Para EXEcUÇÃo dE SErviÇoS co-
MUNS dE ENGENHaria Para iMPlaNtaÇÃo dE aBriGoS dE EQUiPaMEN-
toS E forNEciMENto, MoNtaGEM E iNStalaÇÃo dE torrES EM EStrU-
tUra MEtálica vErtical tiPo aUtoPortaNtE, Para USo EM EStaÇÕES 
dE tElEcoMUNicaÇÕES NoS MUNicÍPioS do EStado do Pará, dENtro 
da aBraNGÊNcia do ProGraMa MUNicÍPioS SUStENtávEiS da caf.
a cPl, no uso de suas atribuições nos termos do art. 109 da lei nº 
8.666/93, torna público para o conhecimento dos licitantes interessados, o 
resultado de Julgamento das Propostas, conforme abaixo:
claSSificaÇÃo - lotE 03:
1ª colocada - a3 ENGENHaria ltda – EPP -  cNPJ; 04.656.777/0001-
60 – valor r$ 1.245.893,79
dos atos recorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos 
termos do art.109 da lei 8.666/93 e suas alterações, não havendo re-
cursos fica desde já declarada VENCEDORA DO CERTAME, a empresa A3 
ENGENHaria ltda – EPP -  cNPJ; 04.656.777/0001-60 com o valor de 
r$ 1.245.893,79 (Um milhão duzentos e quarenta e cinco mil oitocentos e 
noventa e três reais e setenta e nove centavos).
Belém-Pa, 12 de abril de 2022.
leandro de aguiar alves.
Presidente da comissão Permanente de licitação.

Protocolo: 784271
aViso de resULtado JULGaMeNto das ProPostas – coNcor-
rÊNcia PÚBLica iNterNacioNaL cPi 027/2021-sedoP – Lote 
02 - torres eM estrUtUra MetÁLica
oBJEto: coNtrataÇÃo dE EMPrESa Para EXEcUÇÃo dE SErviÇoS co-
MUNS dE ENGENHaria Para iMPlaNtaÇÃo dE aBriGoS dE EQUiPaMEN-
toS E forNEciMENto, MoNtaGEM E iNStalaÇÃo dE torrES EM EStrU-
tUra MEtálica vErtical tiPo aUtoPortaNtE, Para USo EM EStaÇÕES 
dE tElEcoMUNicaÇÕES NoS MUNicÍPioS do EStado do Pará, dENtro 
da aBraNGÊNcia do ProGraMa MUNicÍPioS SUStENtávEiS da caf.
a cPl, no uso de suas atribuições nos termos do art. 109 da lei nº 
8.666/93, torna público para o conhecimento dos licitantes interessados, o 
resultado de Julgamento das Propostas, conforme abaixo:
claSSificaÇÃo - lotE 02:
1ª colocada - coNSÓrcio clEMar/BraMEtal – EMPrESaS: clEMar 
ENGENHaria ltda - cNPJ: 83.932.418/0001-64 / BraMEtal S/a -  cNPJ: 
83.249.078/0001-71 – valor r$ 5.570.130,73
2ª colocada - EvErESt ENGENHaria dE iNfraEStrUtUra ltda - 
cNPJ: 01.031.503/0001-97 – valor r$ 6.373.659,45
3ª colocada - SEtEH ENGENHaria ltda cNPJ: 26.742.502/0001-81 – 
valor r$ 7.096.715,08
dos atos recorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos ter-
mos do art.109 da lei 8.666/93 e suas alterações, não havendo recursos 
fica desde já declarada VENCEDORA DO CERTAME, a empresa CONSÓR-
cio clEMar/BraMEtal – EMPrESaS: clEMar ENGENHaria ltda - cNPJ: 
83.932.418/0001-64 / BraMEtal S/a -  cNPJ: 83.249.078/0001-71 com 
o valor de r$ 5.570.130,73 (cinco milhões quinhentos e setenta mil cento 
e trinta reais e setenta e três centavos).
Belém-Pa, 12 de abril de 2022.
leandro de aguiar alves.
Presidente da comissão Permanente de licitação.

Protocolo: 784268
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aViso de resULtado JULGaMeNto das ProPostas – coNcor-
rÊNcia PÚBLica iNterNacioNaL cPi 027/2021-sedoP – Lote 
01 - torres eM estrUtUra MetÁLica
oBJEto: coNtrataÇÃo dE EMPrESa Para EXEcUÇÃo dE SErviÇoS co-
MUNS dE ENGENHaria Para iMPlaNtaÇÃo dE aBriGoS dE EQUiPaMEN-
toS E forNEciMENto, MoNtaGEM E iNStalaÇÃo dE torrES EM EStrU-
tUra MEtálica vErtical tiPo aUtoPortaNtE, Para USo EM EStaÇÕES 
dE tElEcoMUNicaÇÕES NoS MUNicÍPioS do EStado do Pará, dENtro 
da aBraNGÊNcia do ProGraMa MUNicÍPioS SUStENtávEiS da caf.
a cPl, no uso de suas atribuições nos termos do art. 109 da lei nº 
8.666/93, torna público para o conhecimento dos licitantes interessados, o 
resultado de Julgamento das Propostas, conforme abaixo:
claSSificaÇÃo - lotE 01:
1ª colocada - o.l olivEira torrES dE coMUNicaÇÃo EirEli - cNPJ: 
23.011.732/0001-82 – valor r$ 5.240.000,00
2ª colocada - adaXatElEcoM iNdUStrial ltda -  cNPJ: 
12.988.511/0001-42 – valor r$ 5.975.000,00
3ª colocada - coNSÓrcio clEMar/BraMEtal – EMPrESaS: clEMar 
ENGENHaria ltda - cNPJ: 83.932.418/0001-64 / BraMEtal S/a -  cNPJ: 
83.249.078/0001-71 – valor r$ 6.296.253,36
4ª colocada - EvErESt ENGENHaria dE iNfraEStrUtUra ltda - 
cNPJ: 01.031.503/0001-97 – valor r$ 7.079.811,72
5ª colocada - SEtEH ENGENHaria ltda cNPJ: 26.742.502/0001-81 – 
valor r$ 7.882.976,27
dos atos recorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos ter-
mos do art.109 da lei 8.666/93 e suas alterações, não havendo recursos 
fica desde já declarada VENCEDORA DO CERTAME, a empresa O.L OLIVEI-
ra torrES dE coMUNicaÇÃo EirEli - cNPJ: 23.011.732/0001-82 com o 
valor de r$ 5.240.000,00 (cinco milhões duzentos e quarenta mil reais).
Belém-Pa, 12 de abril de 2022.
leandro de aguiar alves.
Presidente da comissão Permanente de licitação.

Protocolo: 784265

.

.

coNVÊNio
.

EXtrato do coNvÊNio Nº 65/2022
PartES:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
Prefeitura Municipal de dom Eliseu – cNPJ 22.953.681/0001-45
oBJEto: construção e urbanização do canteiro central, com sistema de drena-
gem da avenida Marechal rondon, no município de dom Eliseu, neste Estado.
viGÊNcia: 13/04/2022 a 10/09/2022
valor GloBal: r$ 922.031,66
dotaÇÕES orÇaMENtária:
SEdoP: 07101 15.451.1489.7645 444042 449051 0101/0301, nota de 
empenho: 2022NE00741
PrEfEitUra dE doM EliSEU: 0207 26.782.0009.1.014 449051 1001
foro: Belém
data da aSSiNatUra: 12/04/2022
rESPoNSávEl PEla ENtidadE rEcEBEdora doS rEcUrSoS: 
Gersilon Silva da Gama
ordENador rESPoNSávEl: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 784513

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 0338/2022, de 08 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 autos do Processo nº 2022/415588, de 06/04/2022 – 
coSG/SEdoP;
rESolvE:
i - coNcEdEr ao servidor aNtÔNio PErEira da coSta, Matrícula n°. 
57190739/1; cargo/função: Motorista, Suprimento de fundos no valor de 
R$ 50,00 (cinquenta reais) o qual deverá observar a classificação orça-
mentária abaixo:

Programa de trabalho Fonte de recurso Natureza de despesa Valor

07.8463 0101 339033 50,00

ii - EStaBElEcEr o prazo para aplicação do suprimento de fundo de até 
30 (trinta) dias contados a partir da emissão da ordem Bancária e para 
prestação de contas, 15 (quinze) dias subsequentes ao término do prazo 
estabelecido para aplicação dos recursos.
registre-se, Publique-se e cumpra-se;
valdir ParrY acataUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 784508

.

.

diÁria
.

Portaria Nº. 0353/2022, de 12 de aBriL de 2022.
o SEcrEtário dE EStado dE dESENvolviMENto UrBaNo E oBraS PÚ-
BlicaS, no uso de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/
ccG de 01/01/2019, publicado no doE nº. 33.771, de 02/01/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/443148 de 12/04/2022 
– GaB/SEdoP;
r E S o l v E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: andréia rocha de almeida, Matrícula n°. 5946403/1; 
cargo/função: assessor ii.
oBJEtivo: acompanhar o Sr. Secretário na agenda governamental no Mu-
nicípio de curuçá/Pa.
NoME: almir Nelson araújo de oliveira, Matrícula nº. 3211339/1; 
cargo/função: Motorista.
oBJEtivo: conduzir o veículo com o Sr. Secretário Benedito ruy Santos 
cabral, ao referido Município.
dEStiNo: curuçá/Pa.
diária: 0,5 (meia).
data: 14/04/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Eng.º civil BENEdito rUY SaNtoS caBral/crEa 8430d Pa
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas.

Protocolo: 784748
Portaria Nº. 0352/2022, de 12 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 2022/443102, 
de 12/04/2022 – GaB/SEdoP;
r E S o l v E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diária ao servidor 
abaixo relacionado:
NoME: Benedito ruy Santos cabral, Matrícula n°. 5946678/1; cargo/fun-
ção: Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas.
oBJEtivo: acompanhar o Excelentíssimo Governador em agenda governa-
mental no Município de curuçá/Pa.
dEStiNo: curuçá/Pa.
diária: 0,5 (meia).
data: 14/04/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
valdir ParrY acataUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 784745
Portaria Nº. 0342/2022, de 11 de aBriL de 2022.
o SEcrEtário adJUNto dE GEStÃo dE oBraS PÚBlicaS, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 08/02/2019, 
publicado no doE nº. 33.800, de 08/02/2019, e as que lhe foram delega-
das pela Portaria Nº. 072/2019, de 14/02/2019, publicada no doE nº 
33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de Janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/431678, 
de 08/04/2022 – difiS/SEdoP;
r E S o l v E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diária aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: Paulo andré dos Santos Monteiro, Matrícula nº 57176077/1; cargo/
função: técnico em Gestão de obras Públicas- Engenheiro civil.
oBJEtivo: realizar vistoria na obra de revitalização da orla do Maçarico, 
no Município de Salinópolis/Pa.
NoME: Jaime Peres de oliveira, Matrícula nº 7030/1; cargo/função: Motorista.
oBJEtivo: conduzir o veículo com o servidor, ao referido Município.
dEStiNo: Salinópolis/Pa.
diáriaS: 0,5 (meia).
data: 12/04/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNtoNio JoSE
Secretário adjunto de Gestão de obras Públicas

Protocolo: 784510
Portaria Nº. 0341/2022, de 11 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 2022/432140, de 08/04/2022 
– difiS /SEdoP;
r E S o l v E:
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coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diária aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: Wlyelison Barbosa cereja, Matrícula nº. 5951197/2; 
cargo/função: coordenador de Núcleo regional.
oBJEtivo: visando a necessidade de acompanhamento dos serviços em 
andamento pela contratada do CT 42/2019, proceder à fiscalização em 
Mosqueiro (distrito de Belém) da o.S. 033/2021 referente ao Programa 
asfalto por todo o Pará.
NoME: Jonatas Soares Pereira, Matrícula nº. 57202050/2; 
cargo/função: Motorista.
oBJEtivo: conduzir o veículo com o servidor, ao referido distrito.
dEStiNo: Mosqueiro (distrito de Belém)/Pa.
diária: 0,5 (meia).
data: 14/04/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
valdir ParrY acataUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 784511
Portaria Nº. 0337/2022, de 08 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 2022/415588 de 06/04/2022 
– coNci/SEdoP;
r E S o l v E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: Janete do Socorro Batista de lima, Matrícula nº. 54180774/4; car-
go/função: diretor.
oBJEtivo: Participar de reuniões na Prefeitura Municipal com o objetivo de 
instaurar o conselho Municipal das cidades no Município de colares/Pa e 
realizar articulação para a conferência Municipal das cidades.
NoME: antônio Pereira da costa, Matrícula nº. 57190739/1; cargo/fun-
ção: Motorista.
oBJEtivo: conduzir o veículo com a servidora, ao Município de colares/Pa.
dEStiNo: colares/Pa.
diária: 4,5 (quatro e meia).
PErÍodo: 11 a 15/04/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
valdir ParrY acataUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 784507
Portaria Nº. 0339/2022, de 08 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 2022/427997, 
de 08/04/2022 – coSG/SEdoP;
r E S o l v E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diária ao servidor 
abaixo relacionado:
NoME: andreson rannyery lima de Sousa, Matrícula nº 57201117/1; 
cargo/função: Motorista.
oBJEtivo: conduzir o veículo com técnico da SEdoP, ao distrito de Be-
lém- Mosqueiro, com fim de assessoramento técnico necessário referente 
às obras de pavimentação asfáltica.
dEStiNo: Mosqueiro (distrito de Belém)/Pa.
diáriaS: 0,5 (meia).
data: 08/04/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
valdir ParrY acataUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 784521
Portaria Nº. 0351/2022, de 12 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 2022/443329, 
de 12/04/2022 – GaB/SEdoP;
r E S o l v E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diária ao servidor 
abaixo relacionado:
NoME: Benedito ruy Santos cabral, Matrícula n°. 5946678/1; cargo/fun-
ção: Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas.
oBJEtivo: acompanhar o Excelentíssimo Governador no ato da inaugura-
ção do Terminal Hidroviário ˝Joaquim da Costa Pereira˝, no Município de 
Santarém/Pa.

dEStiNo: Santarém/Pa.
diária: 1,5 (uma e meia).
PErÍodo: 19 a 20/04/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
valdir ParrY acataUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 784798
Portaria Nº. 0356/2022, de 12 de aBriL de 2022.
o SEcrEtário dE EStado dE dESENvolviMENto UrBaNo E oBraS PÚ-
BlicaS, no uso de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/
ccG de 01/01/2019, publicado no doE nº. 33.771, de 02/01/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/443402 
de 12/04/2022 – GaB/SEdoP;
r E S o l v E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 
diárias a servidora abaixo relacionada:
NoME: andréia rocha de almeida, Matrícula n°. 5946403/1; 
cargo/função: assessor ii.
oBJEtivo: acompanhar o Sr. Secretário no ato da inauguração do termi-
nal Hidroviário ˝Joaquim da Costa Pereira˝, no Município de Santarém/PA.
dEStiNo: Santarém/Pa.
diária: 1,5 (uma e meia).
PErÍodo: 19 a 20/04/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Eng.º civil BENEdito rUY SaNtoS caBral/crEa 8430d Pa
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas.

Protocolo: 784827

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº. 0344/2022, de 11 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 art. 74, § 2º da lei nº. 5.810 de 24 de janeiro de 1994,
coNSidEraNdo os autos do Processo nº 2022/419726, de 06/04/2022/SEdoP.
r E S o l v E:
i - coNcEdEr, no período de 10/05/2022 a 08/06/2022 30 (trinta) dias de 
férias regulamentares a servidora aNtoNia Katia PErEira PiNto, matrí-
cula nº 5946886/1, cargo/função: assessor i, referente ao Período aqui-
sitivo 13/02/2020 a 12/02/2021.
ii - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
valdir ParrY acataUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 784531
Portaria Nº. 0343/2022, de 11 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 art. 74, § 2º da lei nº. 5.810 de 24 de janeiro de 1994,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2022/419726, de 06/04/2022/SEdoP.
r E S o l v E:
i - coNcEdEr, no período de 13/04/2022 a 09/05/2022, 27 (vinte e sete) 
dias de saldo de férias a servidora aNtoNia Katia PErEira PiNto, matrí-
cula nº. 5946886/1, cargo/função: assessor i, interrompidas através da 
Portaria Nº 722/2020, de 05/10/2020, publicada no doE nº. 34.363 de 
06/10/2020, referente ao período aquisitivo 13/02/2019 a 12/02/2020.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
valdir ParrY acataUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 784528

.

.

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

4º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 10/2019.
objeto: Prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) 
meses, iniciando em 10.04.2022, encerrando em 09.04.2023.
data de assinatura: 05.04.2022.
contratada: Servpred Serviços Predial e ambiental ltda. 
cNPJ: 13.803.194/0001-05.
ordenador em exercício: José antonio lima de Souza.

Protocolo: 784230
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.

.

oUtras MatÉrias
.

coMPaNHia de saNeaMeNto do ParÁ
cNPJ nº. 04.945.341/0001-90
Nire nº 15.3.0000537.0
aViso coNVocaÇÃo – cosaNPa
o conselho de administração convoca os acionistas da companhia de 
Saneamento do Pará - coSaNPa para as assembleias Gerais ordinária 
e Extraordinária que serão realizadas, cumulativamente, na sede social 
da companhia, na avenida Magalhães Barata, nº 1201, Belém-Pa, às 
10h30min do dia 29 de abril de 2022, a fim de deliberar sobre a seguinte 
ordem do dia:
aSSEMBlEia GEral ordiNária
1) Prestação de contas dos administradores, com exame e deliberação 
sobre as demonstrações contábeis, Parecer dos auditores independentes 
e do conselho fiscal, relativo ao exercício encerrado em 31 de dezembro 
de 2021;
2) Eleição/reeleição dos membros efetivos e suplentes do conselho fiscal;
3) Proposta de remuneração anual dos membros da diretoria Executiva, 
conselho de administração e conselho fiscal, em atendimento ao artigo 
152, lei nº 6.404/76 e alterações posteriores, artigos 33 e 34 do Estatuto 
Social e Nota técnica da diretoria Executiva da companhia;
4) o que ocorrer.
aSSEMBlEia GEral EXtraordiNária
1) Proposta de aumento do capital autorizado;
2) alteração do art. 7º do Estatuto Social; e,
3) o que ocorrer.
Belém–Pa, 12 de abril de 2022.
JoSÉ aNtoNio dE aNGEliS
Presidente do conselho de administração

Protocolo: 783752

.

.

COMPANHIA DE HABITAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria N.º 048/2022 - Presi
o dirEtor PrESidENtE da coMPaNHia dE HaBitaÇÃo do EStado do 
Pará-coHaB/Pa, usando de suas atribuições legais e estatutárias,
coNSidEraNdo os termos do Processo Eletrônico nº 2022/399177, refe-
rente a substituição do titular da Gerência Executiva da célula de Material e 
Patrimônio-cEMaP, o Sr. GUStavo coSta MatoS, matrícula nº 57176195, 
no período de 11.04.2022 a 30.04.2022, devido ao gozo de suas férias.
r E S o l v E:
1. dESiGNar o Sr. caSSio SiQUEira MoraES, Matrícula nº 57176181, 
para substituir o referido funcionário, no período acima citado.
1. faZEr vigorar os efeitos da presente Portaria a partir de 11.04.2022.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 07 de abril de 2022.
orlaNdo rEiS PaNtoJa
diretor Presidente

Protocolo: 784378
Portaria N.º 049/2022 – Presi
o dirEtor PrESidENtE, iNtEriNo, da coMPaNHia dE HaBitaÇÃo do ES-
tado do Pará-coHaB/Pa, no uso de suas atribuições legais e estatutárias e;
coNSidEraNdo os termos do Processo Eletrônico nº 2021/982352, que 
trata do afastamento da titular da Gerência Estratégica Econômico financei-
ra – GEfiN, Sra. EliaNa PalHEta dE alMEida, matrícula nº 55589901/1, 
no período de 11.04.2022 a 30.04.2022, por motivo de férias;.
r E S o l v E:
1. dESiGNar a Gerente da célula Executiva orçamentária e financeira – 
cEofi, roSEMarY rodriGUES da Silva, matrícula nº 51855521/3, para 
substituir a Gerente Estratégica da GEfiN, no período acima referido.
2. dESiGNar a assistente técnico, caroliNa doS SaNtoS corrEa 
liMa, matrícula nº 5947196/1, para substituir a Gerente da célula Execu-
tiva orçamentária e financeira – cEofi, no período acima referido.
3. faZEr vigorar os efeitos da presente Portaria a partir de 11.04.2022.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 07 de abril de 2022.
orlaNdo rEiS PaNtoJa
diretor Presidente

Protocolo: 784385

.

.

oUtras MatÉrias
.

asseMBLeia GeraL eXtraordiNÁria
editaL de coNVocaÇÃo
convidamos os senhores acionistas da companhia de Habitação do Estado 
do Pará – coHaB-Pa, para participarem da assembleia Geral Extraordi-
nária, a ser realizada no dia 19/04/2022, às 15:00 h, na Sede Social da 

Empresa, localizada na Passagem Gama Malcher, nº 361, Bairro do Souza, 
Belém, Estado do Pará, para deliberarem sobre os seguintes assuntos:
1. apreciação e aprovação das demonstrações contábeis do exercício de 
2021, conforme prevê a lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, capí-
tulo Xiii, art. 163, inciso vii;
2. Eleição do conselho fiscal.
avisamos aos acionistas que se encontram à disposição no endereço supra-
citado, os documentos do que trata o art.133, lei nº 6.404/76.
Belém, 8 de abril de 2022.
orlaNdo rEiS PaNtoJa
diretor Presidente

Protocolo: 783738

.

.

secretaria de estado de 
ciÊNcia, tecNoLoGia e edUcaÇÃo 
sUPerior, ProFissioNaL e 
tecNoLÓGica

.

.

.

errata
.

eXtrato da errata do aPostiLaMeNto Nº 01 do coNvÊNio dE 
cooPEraÇÃo tÉcNica E fiNaNacEira Nº 007/2021 – SEctEt/UfPa/fadESP
Publicação original: Terça-feira, 12 de abril de 2021, Diário Oficial Nº 
34.931, Pág. 83, Protocolo: 784159.
onde se lê:
EXtrato dE aPoStilaMENto Nº 01 do coNvÊNio dE cooPEraÇÃo 
tÉcNica E fiNaNcEira Nº 007/2021 – SEctEt/UNifESSPa/fadESP
Leia-se:
EXtrato dE aPoStilaMENto Nº 01 do coNvÊNio dE cooPEraÇÃo 
tÉcNica E fiNaNcEira Nº 007/2021 – SEctEt/UfPa/fadESP
ordenador: EdilZa JoaNa olivEira  foNtES, Secretária de Estado.

Protocolo: 784635

.

.

oUtras MatÉrias
.

resULtado dos recUrsos adMiNistratiVos rEfErENtE ao rE-
SUltado PrEliMiNar da EtaPa dE ENQUadraMENto daS ProPoStaS 
do Edital N° 012/2021 StartUP Pará - BÔNUS tEcNolÓGico Para 
Micro, PEQUENaS E MÉdiaS EMPrESaS – Processo 2021/1273416

Projeto empresa 
proponente

coordenador geral
-proponente

empresa exe-
cutora

coordenador 
técnico resultado

crédito para todos – Sistema 
de análise de microcrédito 

para negativados

KlErYSSoN 
alfaia daMaS-

cENo ME

 KlErYSSoN alfaia 
daMaScENo

JaMBUE HUB dE 
tEcNoloGia 

ltda

Marcus tulyo 
Nina ribeiro Enquadrada

automação logística e 
comercial Perfini antônio ataides de 

Gusmão Guimarães

Planejamento 
e consultoria 

logística

Salomão al-
meida Pereira Enquadrada

dESENvolviMENto da 
JorNada do cliENtE E 

ProcESSo dE iNSidE SalES 
da dirEctto

dirEctto do 
BraSil aGro 
MarKEtPlacE 

ltda

adalberto valente de 
araújo Júnior

viNdi – aS-
SESSoria dE 
MarKEtiNG

Karan roberto 
da Motta 
valente

Enquadrada

Hrtech Urbano UrBaNo 
SErvicoS

Marcos fabricio da 
costa Mattos reta tecnologia

renato de 
tarso Santos 

da Silva
Enquadrada

Plataforma de Gestão Eletrô-
nica de documentos contábeis

E r XiMENES 
do NaSci-

MENto

Elis rita Ximenes do 
Nascimento

fundação de 
integração ama-

zônica (fiaM)

Enoque 
calvino Melo 

alves
Enquadrada

HEvEa – vitrine automatizada caNto isabela canto YEti laB Max delson 
Martins Santos Enquadrada

vendedores do futuro NatUral 
QUÂNtica

Simão Sirineu da 
Silva Sousa

 Empredi 
Soluções em ti 

ltda

renato costa 
da Silva Enquadrada

aPlicativo fiNd StartUP P7 Gilson rocha Silva Sofintech: 
Software

leandro tava-
res ferreira Enquadrada

dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE. Secretaria 
de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tec-
nológica, em
resULtado do recUrso adMiNistratiVo rEfErENtE ao rESUl-
tado PrEliMiNar da 2ª EtaPa daS ProPoStaS SUBMEtidaS ao Edi-
tal 008/2021 –StartUP Pará - aPoio À EStrUtUraÇÃo dE aMBiENtES 
ProMotorES dE iNovaÇÃo dE BaSE tEcNolÓGica No EStado do 
Pará – Processo 2021/956310

Projeto - NoVos NeGÓcios coordenação resultado

Pudim corP cintia valéria das chagas Macêdo inalterado/permanece a nota obtida na etapa

dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e tecnológica, em 12 de abril de 2022.

Protocolo: 784453
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.

.

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO
A ESTUDOS E PESQUISAS

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria N° 096/2022 – GaBiNete, de 12 de abril de 2022.
o diretor-Presidente da fUNdaÇÃo aMaZÔNia dE aMParo a EStUdoS 
E PESQUiSaS - faPESPa, no uso de suas atribuições legais, e com funda-
mento na seção ii, do art. 7º, da lei complementar Estadual n. 061, de 24 
de Julho de 2007, e alterações posteriores.
coNSidEraNdo os termos do Processo administrativo Eletrônico n.2015/46875;
coNSidEraNdo a lei 8.666/93 e o que norteia o decreto Estadual n° 
870/2013, dispondo sobre a supervisão, fiscalização e acompanhamento 
da execução dos contratos, convênios e termo de cooperação firmada pelos 
Órgãos e Entidades do Poder executivo do Estado do Pará.
rESolvE:
art. 1º - dESiGNar, ricardo viaNa PErEira, matricula nº 5918327/1, 
para exercer o encargo de Fiscal do Contrato nº 026/2015, firmado entre a 
fundação amazônia de amparo a Estudos e Pesquisa – faPESPa e empresa 
alves & lourenço ltda - ME, que tem como objeto a locação da integrali-
dade do imóvel urbano, conforme Processo nº 2015/46875.
art. 2º - dESiGNar, clEYtoN PErEira da coSta, matrícula n° 5918081/ 
1 para, na ausência do titular, exercer o cargo de substituto.
art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogan-
do-se quaisquer outras em contrário.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do diretor-Presidente, em de 12 de abril de 2022.
Marcel do Nascimento Botelho
diretor-Presidente

Protocolo: 784474

.

.

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 144, de 11 de aBriL de 2022 - diária ao(à) cola-
borador(a) GUStavo BEZErra da coSta, diretor, matrícula 73.354, 
13/04/2022 a 13/04/2022, à Belém-Pa/MacaPá/Belém-Pa, para rEU-
NiÃo tÉcNica No cENtro dE GEStÃo dE tEcNoloGia dE iNforMa-
ÇÃo do EStado do aMaPá. ordenador: MarcoS aNtoNio BraNdÃo da 
coSta - Presidente da Empresa de tecnologia da informação e comunica-
ção do Estado do Pará.
Portaria Nº 145, de 11 de aBriL de 2022 - diária ao(à) colabo-
rador(a) Marcio NoNato cHaME rodriGUES, técnico em telecomuni-
cações, matrícula 734276, 07/04/2022 a 08/04/2022, à Belém-Pa/Santo 
antônio do tauá/BelémPa, para Manutenção preventiva, substituição de 
tecnologia de radio enlace digital. ordenador: MarcoS aNtoNio BraN-
dÃo da coSta - Presidente da Empresa de tecnologia da informação e 
comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 146, de 11 de aBriL de 2022 - diária ao(à) colabo-
rador(a) rUBENS ortiZ dE alMEida JUNior, técnico em telecomuni-
cações, matrícula 73425, 07/04/2022 a 08/04/2022, à Belém-Pa/Santo 
antônio do tauá/BelémPa, para Manutenção preventiva, substituição de 
tecnologia de radio enlace digital. ordenador: MarcoS aNtoNio BraN-
dÃo da coSta - Presidente da Empresa de tecnologia da informação e 
comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 147, de 11 de aBriL de 2022 - diária ao(à) colabo-
rador(a) faBio aUGUSto NUNES BaStoS, aNaliSta dE SUPortE, ma-
trícula 73170 , 07/04/2022 a 08/04/2022, à Belém-Pa/Santo antônio do 
tauá/Belém-Pa, para Manutenção preventiva, substituição de tecnologia 
de radio enlace digital. ordenador: MarcoS aNtoNio BraNdÃo da coS-
ta - Presidente da Empresa de tecnologia da informação e comunicação 
do Estado do Pará.
Portaria Nº 148, de 11 de aBriL de 2022 - diária ao(à) colabo-
rador(a) WaldoMiro afoNSo MorEira da coSta, técnico em teleco-
municações, matrícula 733393, 18/04/2022 a 23/04/2022, à Belém-Pa/
Parauapebas/ canaã dos carajás/Belém-Pa, para visitas técnicas para 
detalhamento dos projetos nas usinas tErPaZ. ordenador: MarcoS aN-
toNio BraNdÃo da coSta - Presidente da Empresa de tecnologia da 
informação e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 149, de 11 de aBriL de 2022 - diária ao(à) co-
laborador(a) lUcaS alMEida SoarES, analista técnico, matrícula 
73405, 18/04/2022 a 23/04/2022, à Belém-Pa/Parauapebas/ canaã dos 
carajás/Belém-Pa, para visitas técnicas para detalhamento dos projetos 
nas usinas tErPaZ. ordenador: MarcoS aNtoNio BraNdÃo da coSta 
- Presidente da Empresa de tecnologia da informação e comunicação do 
Estado do Pará.

Portaria Nº 150, de 12 de aBriL de 2022 - diária ao(à) colabora-
dor(a) Marcio NoNato cHaME rodriGUES, técnico em telecomunica-
ções, matrícula 734276, 10/04/2022 a 11/04/2022, à Belém-Pa/Barcare-
na/ Magalhães Barata/Belém-Pa, para Manutenção corretiva emergencial 
.Estação fora do ar. ordenador: MarcoS aNtoNio BraNdÃo da coSta 
- Presidente da Empresa de tecnologia da informação e comunicação do 
Estado do Pará.
Portaria Nº 151, de 12 de aBriL de 2022 - diária ao(à) colabora-
dor(a) JorGE lUiZ da Silva loPES, analista de redes e dados, matrícula 
73420, 11/04/2022 a 11/04/2022, à Belém-Pa/Santa Barbara/Belém-Pa, 
para Manutenção na Escola EEEfM dr PadUa coSta. Em Santa Barba-
ra. região Guajará. ordenador: MarcoS aNtoNio BraNdÃo da coSta 
- Presidente da Empresa de tecnologia da informação e comunicação do 
Estado do Pará.
Portaria Nº 152, de 12 de aBriL de 2022 - diária ao(à) co-
laborador(a) vaNia liMa SoarES, auxiliar de Produção, matrícula 
70818, 11/04/2022 a 11/04/2022, à Belém-Pa/Santa Barbara/Belém-Pa, 
para Manutenção na Escola EEEfM dr PadUa coSta. Em Santa Barba-
ra. região Guajará. ordenador: MarcoS aNtoNio BraNdÃo da coSta 
- Presidente da Empresa de tecnologia da informação e comunicação do 
Estado do Pará.
Portaria Nº 153, de 12 de aBriL de 2022 - diária ao(à) colabora-
dor(a) daMiao SaNtaNa fErrEira, técnico em telecomunicações, ma-
trícula 5942194, 13/04/2022 a 14/04/2022, à Belém-Pa/vitória do Xingu/
Belém-Pa, para Manutenção da cidade digital de vitória do Xingu, com 
possibilidade de substituição de equipamento defeituoso. região Xingu. 
ordenador: MarcoS aNtoNio BraNdÃo da coSta - Presidente da Em-
presa de tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará.

Protocolo: 784484

.

.

secretaria de estado
de esPorte e LaZer

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 125/2022-seeL, de 11 de aBriL de 2022.
SUBStitUir a servidora Nairá coiMBra Porto (Presidente) pela servi-
dora lorENa MiraNda dE fiGUEirEdo (Presidente) para compor o pro-
cesso licitatório da concorrência Pública nº 01/2022, para realizar a con-
tratação de empresa especializada para reforma e revitalização do Estádio 
Maximino Porpino, no município de castanhal – Pa. ordENador: NivaN 
SEtUBal NoroNHa.

Protocolo: 784229

.

.

errata
.

errata
errata do extrato da inexigibilidade de chamamento Público Nº 02/2022, 
Protocolo n° 783797, publicado no doE nº 34.931 de 12 de abril de 2022:
onde se lê:
valor: r$ 217.800,00 (duzentos e dezessete mil e oitocentos reais).
Leia-se:
valor: r$ 217.280,00 (duzentos e dezessete mil e duzentos e oitenta reais).
NivaN SEtUBal NoroNHa
Secretário de Estado de Esporte e lazer

Protocolo: 784649
errata
errata do extrato do termo de colaboração Nº 02/2022, Protocolo 
n° 783985, publicado no doE nº 34.931 de 12 de abril de 2022:
onde se lê:
valor: r$ 217.800,00 (duzentos e dezessete mil e oitocentos reais).
Leia-se:
valor: r$ 217.280,00 (duzentos e dezessete mil e duzentos e oitenta reais).
NivaN SEtUBal NoroNHa
Secretário de Estado de Esporte e lazer

Protocolo: 784650
errata
errata ao 1º termo aditivo ao contrato Nº 05/2021-seeL, Processo 
Nº2021/198237, Protocolo nº781140, publicada no doE nº 34.923 de 06 
de Abril de 2022 a qual altera o valor final da dotação.
onde se lê:
valor: r$ 29.227,50
Leia-se:
valor: r$ 300.000,00
12 de abril de 2022
NivaN SEtUBal NoroNHa
Secretário de Estado de Esporte e lazer

Protocolo: 784797
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.

.

coNtrato
.

coNtrato Nº 013/2022-seeL
ProcESSo licitatÓrio N° 2021/324367
oBJEto: o objeto do presente contrato é a contratação de pessoa jurídica 
especializada no fornecimento de MatErial dE EXPEdiENtE, para atender 
em todo território estadual, os órgãos e entidades do Poder Executivo do 
Estado do Pará, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no 
termo de referência, anexo do Edital.Este termo de contrato vincula-se 
ao Edital do Pregão n°. 011/2021, identificado no preâmbulo e à proposta 
vencedora, independentemente de transcrição.
aSSiNatUra: 07/04/2022
viGÊNcia: 07/04/2022 à 07/04/2023.
dotaÇÃo orÇaMENtária:
funcional Programática: 08101.27.122.1297.8338c
fonte de recursos: 0101000000
Elemento de despesa: 339030
ação: 184339
Pi: 4120008338c
valor: r$ 4.783,00 (Quatro mil setecentos e oitenta e três reais)
coNtratada: Star coMÉrcio dE aliMENtoS ltda, inscrito no cNPJ sob 
o nº 23.146.066/0001-90
ordENador dE dESPESa: NivaN SEtUBal NoroNHa.

Protocolo: 784580

.

.

diÁria
.

Portaria Nº. 121/2022-seeL, de 08 de aBriL de 2022.
rESolvE coNcEdEr 02 e ½ (duas e meia) diária a servidora iSa SiMEi 
SoarES Silva, matrícula n° 55586173/6, para se deslocar ao município de 
Paragominas – Pa, com o objetivo de participar do evento “Xi Jogos aber-
tos do Pará” fase regional – rio capim, no período de 08/04 à 10/04/2022.
ordenador: Nivan Setubal Noronha.

Protocolo: 784220

t.
.

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 124/2022-seeL, de 11 de aBriL de 2022.
torNar SEM EfEito a portaria de nº 060/2022 – SEEl, publicada no doE 
nº 34.869 de 18/02/2022, que dESiGNa os servidores Nairá coiMBra 
Porto (Pregoeira), roSiaNE SoUZa GoMES, (equipe de apoio) e raYSSa 
taliNo fErrEira (equipe de apoio), para compor a comissão Especial de 
licitação do Pregão Eletrônico, para realizar contratação de empresa es-
pecializada na prestação de serviço de hospedagem para atendimento dos 
eventos promovidos pela Secretaria de Estado de Esporte e lazer (SEEl) 
em especial o JoaPa – Jogos abertos do Pará. ordENador: NivaN SE-
tUBal NoroNHa.

Protocolo: 784224
Portaria Nº 123/2022-seeL, de 11 de aBriL de 2022.
torNar SEM EfEito a portaria de nº 059/2022 – SEEl, publicada no doE 
nº 34.869 de 18/02/2022, que dESiGNa os servidores Nairá coiMBra 
Porto (Pregoeira), roSiaNE SoUZa GoMES, (equipe de apoio) e raYSSa 
taliNo fErrEira (equipe de apoio), para compor a comissão Especial 
de licitação do Pregão Eletrônico, para realizar contratação de empresa 
especializada na prestação de serviço de alimentação (buffet) para aten-
dimento dos eventos promovidos pela Secretaria de Estado de Esporte e 
lazer (SEEl) em especial o JoaPa – Jogos abertos do Pará. ordENador: 
NivaN SEtUBal NoroNHa.

Protocolo: 784225

.

.

oUtras MatÉrias
.

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de esPorte e LaZer-seeL

Processo seLetiVo siMPLiFicado Nº 04/2021 – Pss NÍVeL sUPerior.
a SEcrEtaria dE EStado dE ESPortE E laZEr-SEEl, por intermédio de 
seu Secretário, considerando o Edital nº 04/2021, de 24 de novembro de 
2021 e alterações posteriores, que trata sobre o PSS nº 04/2021 – SEEl/
Pa, para contratação de Servidores Públicos temporários de Nível Superior,
rESolvE:
1. Convocar os candidatos classificados e aprovados relacionados abaixo, 
no Processo Seletivo nº 04/2021, a comparecerem para entrega de do-
cumentação, devendo estar munidos da via original e uma cópia de cada 
documento relacionado na íntegra, constante no anexo vi do edital nº 
04/2021, no dia 18 de abril de 2022 no horário de 09:00 as 14:00 no 
endereço abaixo:
2. Sede da Secretaria da Secretaria de Estado de Esporte e lazer, com ende-
reço na rodovia augusto Montenegro, km 3, S/N, Mangueirão - Belém – Pará.
Belém/Pa, 13 de abril de 2022.
ordENador: NivaN SEtUBal NoroNHa
Secretário de Estado de Esporte e lazer

aNeXo i
Processo seLetiVo siMPLiFicado Nº 004/21 – Pss seeL NÍVeL 
sUPerior - cLassiFicaÇÃo FiNaL

tÉcNico EM GEStÃo dE ESPortES (tÉcNico EM GEStÃo dE ESPortE (BoXE) - BElÉM-USiNa BENGUi - 16:00 as 
22:00)

NoME do caNdidato EScolaridadE tEMPo dE SErviÇo caPacita-
ÇÃo

ENtrE-
viSta total PoSi-

ÇÃo

rafaEl liMa SUMiGa 6,0 1,8 10,0 8,0 25,8 1º

tÉcNico EM GEStÃo dE ESPortES (tÉcNico EM GEStÃo dE ESPortE (KaratÊ) - USiNa BElÉM-USiNa BENGUi - 
16:00 as 22:00)

NoME do caNdidato EScolaridadE tEMPo dE SErviÇo caPacita-
ÇÃo

ENtrE-
viSta total PoSi-

ÇÃo

SiMEÃo cardoSo MarGalHo JÚNior 6,0 0,9 3,0 9,0 18,9 1º

tÉcNico EM GEStÃo dE ESPortES (tÉcNico EM GEStÃo dE ESPortE (NataÇÃo E HidroGiNáStica) - USiNa 
BElÉM-USiNa BENGUi - 16:00 as 22:00)

NoME do caNdidato EScolaridadE tEMPo dE SErviÇo caPacita-
ÇÃo

ENtrE-
viSta total PoSi-

ÇÃo

Marcio vENiNo PiNHEiro PaNtoJa 2,50 3,00 10,00 8,5 24,00 1º

tÉcNico EM GEStÃo dE ESPortES (tÉcNico EM GEStÃo dE ESPortE (JUdÔ) - USiNa BElÉM-USiNa BENGUi - 07:00 
as 13:00)

NoME do caNdidato EScolaridadE tEMPo dE SErviÇo caPacita-
ÇÃo

ENtrE-
viSta total PoSi-

ÇÃo

ENivaldo cordovil rodriGUES 6,0 3,0 10,0 10 29,0 1º

tÉcNico EM GEStÃo dE ESPortES (tÉcNico EM GEStÃo dE ESPortE (NataÇÃo E HidroGiNáStica) - USiNa 
BElÉM-USiNa BENGUi - 07:00 as 13:00)

NoME do caNdidato EScolaridadE tEMPo dE SErviÇo caPacita-
ÇÃo

ENtrE-
viSta total PoSi-

ÇÃo

lUaNa caroliNa da Silva GoMES 7,0 1,8 8,0 10,0 26,8 1º

tÉcNico EM GEStÃo dE ESPortES (tÉcNico EM GEStÃo dE ESPortE (daNÇa) - USiNa BElÉM-USiNa BENGUi - 
16:00 as 22:00)

NoME do caNdidato EScolaridadE tEMPo dE SErviÇo caPacita-
ÇÃo

ENtrE-
viSta total PoSi-

ÇÃo

tifaNY SoUZa dE alfaia 6,00 0,90 0,00 8,0 14,90 1º

tÉcNico EM GEStÃo dE ESPortES (tEcNico EM GEStÃo dE ESPortE (daNÇa) USiNa BElÉM-USiNa BENGUi - 07:00 
as 13:00)

NoME do caNdidato EScolaridadE tEMPo dE SErviÇo caPacita-
ÇÃo

ENtrE-
viSta total PoSi-

ÇÃo

WillaME daNtaS diNiZ 2,5 3,0 2,0 10,0 17,5 1º

anexo ii
*docUMeNtos oBriGatÓrios Para assiNatUra do coNtrato 
adMiNistratiVo
(oriGiNal E cÓPia lEGÍvEl)
1. currículo; (01 cópia);
2. foto 3x4 (02 fotos);
3. carteira de identidade rG e cPf (02 cópias);
4. título eleitoral e certidão de quitação eleitoral (02 cópias);
5. documento com o nº do PiS/PaSEP com a data de emissão, ou extrato 
de inexistência de registro (obtido junto ao Banco do Brasil ou caixa Eco-
nômica federal) (2 cópias);
6. Certificado de escolaridade exigida para a função (2 Cópias);
7. titulação: especialização, mestrado ou doutorado (quando for o caso) (2 cópias);
8. comprovação de registro de conselho de classe com comprovante de quita-
ção atualizado, referente à função a que concorre (quando for o caso) (2 cópias);
9. carteira de reservista ou comprovante de dispensa (sexo masculino) (2 cópias);
10. comprovante de residência em nome do candidato (preferencialmente água, 
luz ou telefone). Nos casos de ausência de titularidade, o comprovante deverá 
ser acrescido do anexo X do edital (declaração de residência) (2 cópias);
11. certidão de nascimento, casamento ou declaração de união estável (2 cópias);
12. antecedentes criminais das justiças: Estadual (http://www.tjpa.jus.br) 
e federal (www.dpf.gov.br);
13. atestados de capacidade física e aptidão psicológica compatível com 
as atribuições da função pretendida, comprovadas através de atestados 
emitidos por profissionais competentes;
14. declaração de inexistência de vínculo temporário com a administração 
pública nos últimos 06 (seis) meses ;
15. declaração que exerce ou não outra função ou emprego em outro Órgão Público;
16. declaração de carga horária (expedida pelo rH ou titular do Órgão), 
caso exerça outra função ou emprego em outro Órgão Público;
17. declaração de ausência de sanção impeditiva para exercício da função pública.

Protocolo: 784362
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secretaria de estado
de tUrisMo

.

..

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 256/GePs/setUr de 12 de aBriL de 2022
coNSidEraNdo os termos do Processo Nº 2022/422898;rESolvE:i – 
conceder suprimento de fundos ao servidor alBErt fraNKliN lEal PaN-
toJa, matrícula nº 55585601/1, assistente de Gestão em turismo.ii – o 
valor do suprimento corresponde a: r$ 1.000,00 (Mil reais), para atender 
as despesas de classificação:339033 (Locomoção) R$ 1.000,00.O valor re-
ferido no item ii vincula-se ao seguinte prazo:a utilização do suprimento 
de fundos será no período de 30 (trinta) dias após a data de recebimento, 
devendo ocorrer a prestação de contas no prazo máximo de 15 dias após 
o período de aplicação.ordENador:aNdErSoN olivEira cavalcaNtE.

Protocolo: 784604
Portaria Nº 254/GePs/setUr de 12 de aBriL de 2022
coNSidEraNdo os termos do processo 2022/429015.
rESolvE :i–conceder suprimento de fundos a servidora EdilENE do So-
corro da Silva corrÊa, matrícula 54197954/1, técnica de Planejamento 
e Gestão em turismo.ii – o valor do suprimento corresponde a r$ 700,00 
(Setecentos reais), para atender a despesas de classificação: 339033 – (Pas-
sagem e locomoção).o valor referido no item ii vincula-se ao seguinte pra-
zo:a utilização do suprimento de fundos será no período de 30 (trinta) dias 
após a data de recebimento, para prestação de contas em 15 (quinze) dias 
após sua aplicação.ordENador:aNdErSoN olivEira cavalcaNtE

Protocolo: 784264
.

diÁria
.

Portaria Nº 245/GePs/setUr de 11 aBriL de 2022
coNSidEraNdo os termos do Processo Nº 2022/368079;rESolvE: conce-
der 5 e 1/2 (cinco e meia) diárias à servidora:aNdrEZa MEirElES Silva, Ma-
trícula Nº 5960416/1, Gerente de Qualificação Profissional.OBJ: Acompanhar 
e supervisionar a instrutória do curso ”observação de aves”, que será reali-
zado pela SEtUr.dEStiNo: São caetano de odivelas/Pa.PErÍodo: 18/04 a 
22/04/2022.ordENador:aNdErSoN olivEira cavalcaNtE

Protocolo: 784299
Portaria 244/GePs/setUr de 11 de aBriL de 2022
coNSidEraNdo os termos do processo 2022/422773;rESolvE: conceder 6 e 
½ (seis e meia) diárias ao servidor: alBErt fraNKliN lEal PaNtoJa, Matrícula 
Nº 55585601/1, assistente de Gestão em turismo.oBJ:realizar o acompanha-
mento do curso de Garçom/Garçonete aos Prestadores de Serviço turístico, no 
município de São félix do Xingu. dEStiNo:São félix do Xingu/Pa.PErÍodo: 17 
a 23/04/2022. ordENador:aNdErSoN olivEira cavalcaNtE

Protocolo: 784277
Portaria Nº 248/GePs/setUr de 11 de aBriL de 2022
coNSidEraNdo os termos do processo 2022/328146;rESolvE: conce-
der 13 e 1/2 (treze e meia) diárias ao servidor EvaNdro JoSÉ fErrEira 
NEvES JÚNior, Matrícula Nº 5892676/7, coordenador de Planejamento 
das Políticas Públicas para o turismo.oBJ: realizar o curso de condutor 
ambiental de trilhas e caminhadas, no município de altamira, no período de 
17 a 22 de abril; assim como também realizar o mesmo curso no município 
de vitória do Xingú, no período de 25 a 29 de abril. dEStiNo: altamira e 
vitória do Xingu/Pa.PErÍodo:17 a 30/04/2022.ordENador:aNdErSoN 
olivEira cavalcaNtE

Protocolo: 784339
Portaria Nº 253/GePs/setUr de 11 de aBriL de 2022
coNSidEraNdo os termos do processo 2022/385749;rESolvE: conceder 
13 e 1/2 (treze e meia) diárias ao colaborador eventual: diEGo Silva Bar-
roS, oBJ: realizar o curso de condutor ambiental de trilhas e caminha-
das,no município de altamira, no período de 17 a 22 de abril; assim como 
também realizar o mesmo curso no município de vitória do Xingú, no período 
de 25 a 29/04/2022.dEStiNo: altamira e vitória do Xingu/Pa.PErÍodo:17 a 
30/04/2022.ordENador:aNdErSoN olivEira cavalcaNtE

Protocolo: 784323
Portaria Nº 249/GePs/setUr de 11 de aBriL de 2022
coNSidEraNdo os termos do processo 2022/381789;rESolvE: conceder 
13 e 1/2 (treze e meia) diárias a colaboradora Eventual: lEtÍcia liMa dE 
frEitaS,oBJ:realizar o curso de condutor ambiental de trilhas e cami-
nhadas, no município de altamira.dEStiNo: altamira/Pa. PErÍodo: 17 a 
30/04/2022. ordENador:aNdErSoN olivEira cavalcaNtE

Protocolo: 784374
Portaria Nº 250/GePs/setUr de 11 de aBriL de 2022
coNSidEraNdo os termos do processo 2022/360607;rESolvE: conce-
der 5 e 1/2 (cinco e meia) diárias à colaboradora eventual: fErNaNda 
Natália dE Sá frEitaS, oBJ: Ministrar curso de observação de pássaros.
dEStiNo: São caetano/Pa.PErÍodo: 17 a 22/04/2022.ordENador:aN-
dErSoN olivEira cavalcaNtE

Protocolo: 784389
Portaria Nº 251/GePs/setUr de 11 de aBriL de 2022
coNSidEraNdo os termos do Processo Nº 2022/397598;rESolvE: conce-
der 6 e ½ (seis e meia) ao servidor NÉlio EdWar doS SaNtoS coSta, 
matrícula 55586309/1, assistente de Gestão em turismo.oBJ: acompanhar 
e coordenar realização dos cursos do SENar no município, e sensibilização 
de empreendimentos de ordem do cadaStUr.dEStiNo: Bragança/Pa.PErÍ-
odo:17/04 a 23/04/2022.ordENador:aNdErSoN olivEira cavalcaNtE

Protocolo: 784549
.

oUtras MatÉrias
.

Portaria 255/GePs/setUr de 12 de aBriL de 2022
coNcessÃo de Gti
coNSidEraNdo os termos do processo 2022/285042; rESolvE: i- cESSar 
Gratificação de Tempo Integral, no percentual de 60%, da servidora LENIZE 
dircE dE MoNtalvao GUEdES, matricula 3249379/1, ocupante do cargo 
de técnico, a contar de 01/04/2022. ii- coNcEdEr a servidora NataScHa 

PENNa doS SaNtoS, matricula 5956282/1 ocupante do cargo de turismó-
logo, Gratificação de Tempo Integral, em caráter de permuta, no percentual 
de 60% a contar de 01/04/2022, em decorrência da estrita necessidade do 
serviço público. ordENador: aNdErSoN olivEira cavalcaNtE.

Protocolo: 784287

.

.

deFeNsoria PÚBLica
.

.

.

coNtrato
.

coNtrato Nº: 019/2022
Processo Nº2021/383959 - dPe/Pa
ModalidadE dE licitaÇÃo: diSPENSa dE licitaÇÃo Nº 05/2022-dPE
PartES: dEfENSoria PÚBlica do EStado do Pará (cNPJ/Mf Nº 
34.639.526/0001-38) e o senhor JaiME PirES dE olivEira, inscrito no 
cPf/Mf sob o nº 777.158.532-91.
oBJEto: o objeto do presente instrumento é a locação de imóvel não resi-
dencial para funcionamento da defensoria Pública do Pará, Sede regional 
do Guamá, endereço: rua Hernani lameira, nº 507, bairro centro, casta-
nhal, cEP: 68.740-008.
data aSSiNatUra: 12/04/2022. valor MENSal: r$ 7.500,00.
dotaÇÃo orÇaMENtária:
Programa/Projeto/atividade: 03.122.1447.8458
Natureza da despesa: 339036
fonte: 0101
Plano interno (Pi): 1050008458c
GP Pará: 273597
viGÊNcia: o prazo de locação será de 05 (anos) anos a contar da data da 
assinatura do presente instrumento contratual.
locador: JaiME PirES dE olivEira, cPf/Mf 777.158.532-91.
ENdErEÇo do locador: avenida Universitária, 13, Quadra 8, lote 13, 
campo Belo, castanhal/Pa, cEP. 68740-001.
ordENador: JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalvES lEdo – defensor Público Geral.

Protocolo: 784497

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo Nº 004/2022
coNtrato Nº: 013/2018
Processo nº 2018/72702- dPPa
PartES: defensoria Pública do Pará (cNPJ/Mf Nº 34.639.526/0001-38) e 
a empresa EQUatorial Pará diStriBUidora dE ENErGia S.a (cNPJ/Mf 
nº. 04.895.728/0001-80).
oBJEto: o objeto deste termo aditivo ao contrato supramencionado é o 
da ModificaÇÃo do PraZo dE coNtrataÇÂo do SErviÇo, inicialmente 
estabelecido na cláUSUla tErcEira, passando para mais 12 (doze) me-
ses, de 23.04.2022 a 23.04.2023.
data aSSiNatUra: 04/04/2022.
dotaÇÃo orÇaMENtária:
Programa/Projeto/atividade: 03.122.1447.8458 Natureza de despesa: 
339039 fonte: 0101 Plano interno (Pi): 1050008458c Gp Pará: 273599
foro: Justiça Estadual do Pará – comarca de Belém
ENdErEÇo da EMPrESa: rodovia augusto Montenegro, km 8.5, Bairro; 
coqueiro, cEP: 66823010 – Belém – Pará.
ordENador: JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalvES lEdo – defensor Público Geral

Protocolo: 784486
.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 005/2022.
Processo nº 2016/526744 – dP/Pa
a dEfENSoria PÚBlica do EStado do Pará, Órgão da administração Pú-
blica do Estado, reorganizada pela lei complementar Estadual nº 054/2006, 
neste ato representada por seu defensor Público-Geral, no âmbito das atri-
buições legais, conferidas pelo inciso viii do art. 8º da lei complementar 
nº 054/2006, com base nos elementos constantes nos autos do presente 
processo e, fundamentado no art. 24, inciso X, da lei federal nº 8.666/93, 
rESolvE autorizar a contratação por dispensa de licitação para a locação 
do imóvel situado na rua Hernani lameira, nº 507, bairro centro, castanhal, 
CEP: 68.740-008, no Município de Castanhal/PA, para fins não residenciais, 
que servirá para o funcionamento do Núcleo regional do Guamá da defen-
soria Pública no Município de castanhal/Pa, com a empresa JaiME PirES dE 
olivEira, brasileiro, casado, empresário, portador (a) da cédula de identi-
dade nº. 09753623 72/SSP/Ba, inscrito (a) no cadastro de Pessoas físicas do 
Ministério da fazenda sob o nº 777.158.532-91. 
valor: Mensal de r$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).
dotaÇÃo orÇaMENtária.
Programa/Projeto/atividade: 03.122.1447.8458
Natureza da despesa: 339036
fonte: 0101
Plano interno (Pi): 1050008458c
GP Pará: 273597
data aSSiNatUra: 12/04/2022
Em consequência, autorizo a formalização do contrato de locação com os loca-
dores acima identificados, e determino que seja dada a devida publicidade Legal.
 JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalvES lEdo - defensor Público Geral
ratificaÇÃo dE diSPENSa dE licitaÇÃo – Nº 0X/2022
data: 12/04/2022.
Processo nº 2011/6570 – dP/Pa
ordenador: JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalvES lEdo - defensor Público Geral

Protocolo: 784472
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..

diÁria
.

Portaria 470/2022 - da,08/04/2022. 
conceder 1 + 1\2, diária(s) às defensoras MÒNica PalHEta fUrtado BElÉM diaS, matrícula 5832080, lUciaNa SaNtoS filiZZola BriNGEl, matrícula 
55589612, objetivo viaGEM iNStitUcioNal - cidadaNia No cárcErE. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se 
de BElEM a caPaNEMa, período 06/04/2022 a 07/04/2022.
defensor Público-Geral - ordenador de despesas: João Paulo carneiro Gonçalves lédo

Protocolo: 784307
Portaria 471/2022 - da,08/04/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) à defensora MÔNica PalHEta fUrtado BElÉM diaS, matrícula 5832080, objetivo ParticiPaÇÃo Na aÇÃo dE cida-
daNia No Bairro do icUÍ-GUaJará E Na iNaUGUraÇÃo da USiNa da PaZ No MUNicÍPio dE MaritUBa/Pá. fundamento legal lei nº 5810/94 e 
resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de BElEM a aNaNiNdEUa, período 19/03/2022.
defensor Público-Geral - ordenador de despesas: João Paulo carneiro Gonçalves lédo

Protocolo: 784314
Portaria Nº 500/2022 - da BeLÉM, 11/04/2022.
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 2022/197814 de 17/02/2022.
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 FUNcÃo MatrÍcULa cPF LotaÇÃo oBJetiVo ProGraMÁtica
JUcEMir SiQUEira da Silva coordENador 32549 149.182.772-68 BalÃo dE dirEitoS

ParticiPar dE aÇÃo dE cidada-
Nia EM cUMPriMENto do PPa. 03.091.1492.8730

adriaNa NUNES NaSciMENto aSS. JUrÍdica 5926317 002.129.302-30 dir. MEtroPolitaNa
cÉlio JÚNior da Silva GUiMarÃES tÉc. dEfENSoria 5900062 394.435.312-91 NUGEN

clivEr rEiS Barata MotoriSta dE dEfENSoria 
PÚBlica 54187789 576.722.102-20 traNSPortE

daYSE HElENa dE SoUSa fiGUEirEdo tÉc. dEfENSoria 57214402 808.002.702-15 ESdPa
diEGo JoSÉ BarroS tÉc. dE ti dE dEfENSoria 57201700 779.692.432-15 Nti

EdilSoN doS SaNtoS Silva tÉc. dEfENSoria 5129192 174.698.802-91 BalcÃo dE dirEitoS
Edivaldo aNtoNio MaGalHÃES 

NaSciMENto tÉc. dEfENSoria 5955771 108.721.322-34 NUGEM

EliNaldo olivEira dE liMa GEr. SErviÇoS 5927307 761.334.352-91 GSErv
iGor lUÍS GoNÇalvES E Silva tÉc. dEfENSoria 57234575 889.237.112-68 SEc. cÍvEl

JEaNN ricardo da coSta BaHia SEc. NÚclEo 5900703 002.858.222-50 NarE
JESSYca PatrYcia da cUNHa 

carvalHo SEc. NÚclEo 5959017 005.850.652-76 NUdEMor

JUliaNa dE JESUS QUEiroZ PicaNÇo aUX. dEfENSoria 54191702 608.246.942-49 dir. iNtErior
liNBEMBErG doS SaNtoS GUiMarÃES tÉc. dEfENSoria 3254143 043.645.382-72 BalcÃo dE dirEitoS

lUiS carloS dE alMEida rodriGUES MotoriSta dE dEfENSoria  
PÚBlica 57211823 172.173.502-04 traNSPortE

MarcElo coElHo do aMaral PiNHEi-
ro SEGUNdo SEc. NÚclEo 5954466 019.505.592-62 SEc. civEl

Maria liMa SaNtoS SENa aNa. dEfENSoria 57201133 140.555.972-15 NUdEP
rEiKo SaYUri YoKoSaWa carNEiro 

da Silva aSS. ESPEcial i 5931714 840.146.872-87 corrEGEdoria

rENata dE caSSia Brito fiGUEirEdo aSS. JUrÍdica 5930428 942.277.802-68 NUdEMor
Waldir JoSÉ coSta doS SaNtoS aUX. dEfENSoria 5721185 108.158.232-87 SEc. cÍvEl

aNtÔNio roNaldo BatiSta SoUZa aSSiStENtE adMNiStrativo 7006616 177.800.042-87 PolÍcia civil
orlaNdEtE dE fátiMa MoraES PaPiloScoPiSta 70521 093.373.342-91 PolÍcia civil

rENaN lUiS raMoS PoMPEU SEc. ParlaMENtar 27288 018-677-512-16 alEPa
ElitoN rafaEl liMa doS SaNtoS SEc. dE NÚclEo 5964878-1 007.814.312-80 BalcÃo dE dirEitoS

aBElaci do NaSciMENto MoNtEiro PaPiloScoPiSta 58238 104.601.102-25 PolÍcia civil
aMaNada dE SoUZa PaPiloScoPiSta 5940085 860.584.282-20 PolÍcia civil

Para deslocarem-se ao município abaixo relacionado:

oriGeM destiNo PerÍodo Qtde
BElÉM aNaNiNdEUa 26/03/2022 1/2

Mônica Palheta furtado Belém dias
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas

Protocolo: 784330
Portaria 505/2022 - da,12/04/2022. 
conceder 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), diária(s) à defensora GHEiSa aNdradE dE Brito, matrícula 57234664, objetivo rEaliZar atENdi-
MENto JUrÍdico E tÉcNico aoS adolEScENtES cUStodiadoS EM UNidadE SocioEdUcativa - UaSE iii/aNaNiNdEUa. fundamento legal lei nº 
5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de BElEM a aNaNiNdEUa, período 21/03/2022 a 23/03/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta furtado Belém dias

Protocolo: 784387
Portaria 502/2022 - da,11/04/2022. 
conceder 15 + 1\2, diária(s) às Servidoras YaNca dE cáSSia loPES SalES, matrícula .5916805, cargo aSSESSora JUrÍdica dE dEfENSoria, lUcilE-
NE Paiva da coSta, matrícula 57208949-2, cargo aNaliSta dE dEfENSoria PÚBlica a, objetivo rEaliZar atENdiMENto À PoPUlaÇÃo iNdÍGENa 
No MUNicÍPio dE caPitÃo-PoÇo/SaNta lUZia E PrEStar aPoio EM aÇÃo do BalcÃo dE dirEitoS. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução 
cSdP 266/2021, para deslocar-se de BElEM a iritUia, período 18/04/2022 a 03/05/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta furtado Belém dias

Protocolo: 784376
Portaria 504/2022 - da,11/04/2022. 
conceder 3 + 1\2, diária(s) ao Servidor liZio SoriaNo dE MEllo PErEira, matrícula 5632269, cargo oficial dE GaBiNEtE, objetivo rEaliZar 
viStoria tÉcNica Para rEforMa NoS NÚclEoS da rEGioNal do caraJáS. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para 
deslocar-se de BElEM a MaraBá, período 14/03/2022 a 17/03/2022.
Subefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta furtado Belém dias

Protocolo: 784383



130  diário oficial Nº 34.932 Quarta-feira, 13 DE ABRIL DE 2022

Portaria Nº 501/2022 - da BeLÉM, 11/04/2022.
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 2022/308401 de 16/03/2022.
rESolvE: conceder diárias aos servidores abaixo relacionados, tendo como fundamento legal a lei nº 5810/94 e o decreto Estadual nº 734/92, conso-
ante elemento de despesa 339014.

NoMe FUNcÃo MatrÍcULa cPF LotaÇÃo oBJetiVo ProGraMÁtica

iZaBEla dE MElo PiMENtEl aSSESSora ES-
PEcial 6113140/2 330.749.252-72 dEfENSoria

ParticiPar dE aÇÃo 
dE cidadaNia EM cUM-

PriMENto do PPa.
03.091.1492.8730

JUliaNa dE JESUS QUEiroZ PicaNÇo aUX dE dEfENSoria 54191702 681.246.942-49 dEfENSoria

iGor lUiS GoNÇalvES E Silva tÉcNico dE dEfEN-
Soria 57234575 889.237.112-68 dEfENSoria

aNa cÉlia ModESto loPES tÉcNico dE dEfEN-
Soria 209315 263.035.232-34 dEfENSoria

EdNa Maria fErrEira GoUvEia aUX dE dEfENSoria 466964 098.224.292-15 dEfENSoria

daYSE HElENa dE SoUSa fiGUEirEdo tÉc dE dEfENSoria 57214402 808.002.702-15 dEfENSoria

diEGo JoSE BarroS tÉc EM ti 57201700 779.692.432-15 dEfENSoria

JUcEMir SiQUEira da Silva tÉc dE dEfENSoria 32549 149.182.772-68 dEfENSoria

EdSoN MiraNda rodriGUES aUX dE dEfENSoria 345873 170.738.712-53 dEfENSoria

GilBErto QUEiroZ dE olivEira tEc dE dEfENSoria 57212380 402.432.572-87 dEfENSoria

JoÃo carloS da foNSEca aUXiliar dE dEfEN-
Soria 57202183 219.637.972-72 dEfENSoria

Maria raiMUNda SaNtaNa doS 
SaNtoS tÉc dE dEfENSoria 3152758 140.478.102-15 dEfENSoria

WadY cHaroNE NEto tÉc dE dEfENoria 57211857 630.882.742-87 dEfENSoria

MariaNa StHEl fraNciSQUEto aNaliSta dE dEfEN-
Soria 57201223 082.786.127-30 dEfENSoria

NiltoN da coSta MoNtEiro MotoriSta 57211743 228.414.152-87 dEfENSoria

dEBora KaliNE dE liMa tEiXEira aSSESSora JUrÍdica 
do GaBiNEtE 5951725/2 699.510.122-72 dEfENSoria

victor dE BarroS rEiS aSSESSor JUrÍdi-
co - di 5950970 885.180.512-15 dEfENSoria

diEGo arMaNdo Silva doS SaNtoS aSSESSor Parla-
MENtar 768-3 003.572.962-73 caM. MUN. dE aNaNiNdEUa

Maria roSa da coSta raMoS PaPiloScoPiSta 1334868 154.559.392-20 Policia civil / didEM

JorGiNa do Socorro vilHENa 
MoNtEiro PaPiloScoPiSta 70874 159.382.552-87 Policia civil / didEM

MaX da coSta fraZÃo aSSiSt. adMiNiS-
tratvo 5888791 588.767.312-53 Policia civil / didEM

BrUNo dE SoUZa aUX. adMiNiStra-
tivo

225 001.599.521-66 SEc. MUN. dE EdUcaÇÃo dE Sto. 
aNtÔNio do taUá

iSMaEl PErEira SilvEira idENtificador 1156 557.872.152-49 Policia civil

lEoNardo aUGUSto MESQUita loPES aUX. adMiNiStra-
tivo 125066-3 884.903.782-15 PrEfEitra dE SaliNÓPoliS

WiltoN aNdErSoN roNaldo Mar-
QUES tElES

  aSSiSt. adMiNiS-
trativo 113128 036.631.002-00

PrEf. MUN. Sta iZaBEl do Pará/
SEMtEPS-caSa

do cidadÃo

PEdro MoraES fraNÇa tÉcNico NivEl 
MÉdio 138479 184.018.132-04 caMara MUNiciPal dE BElÉM

MarlENE Silva dE MoraES  aGENtE  adMiNiS-
trativo 70033-1 210.841.302-20 Policia civil / didEM
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Para deslocarem-se ao município abaixo relacionado:

oriGeM destiNo PerÍodo Qtde
BElÉM aNaNiNdEUa 19/03/2022 1/2

Mônica Palheta furtado Belém dias
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas

Protocolo: 784354
Portaria Nº 507/2022 - da BeLÉM, 12/04/2022.
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 2022/401902 de 04/04/2022.
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 FUNcÃo cPF LotaÇÃo MatricULa oBJetiVo ProGraMÁtica
iZaBEla dE MElo PiMENtEl aSSESSora ESPEcial ii 330.749.252-72 caSa civil/BalcÃo dE dirEitoS 6113140/2 rEaliZar viSita tÉcNi-

ca NoS MUNicÍPioS 
Para rEaliZaÇÃo dE 

aÇÃo cidadaNia

03.091.1492.8730
lUiS carloS dE alMEida rodriGUES MotoriSta dE dEfEN-

Soria 172.173.502-04 GtraN / dirEtoria adMiNiStrativa 57211823

Para deslocarem-se aos municípios abaixo relacionados: 

oriGeM destiNo PerÍodo Qtde
BElÉM Nova ESPEraNÇa do Piriá, GarrafÃo do NortE, oUrÉM, caPitÃo PoÇo E iritUia. 05/04 a 09/04/2022 4+ 1/2

Mônica Palheta furtado Belém dias
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas

Protocolo: 784802

.

FÉrias
.

Portaria Nº 163/2022-GGP-dPG, de 06 de aBriL de 2022.  
a SUBdEfENSora PÚBlica-GEral do EStado do Pará, no uso das 
atribuições conferidas pelo art. 9°, v, da lei complementar n° 54, de 7 de 
fevereiro de 2006. considerando o Processo nº 2022/411930. rESolvE: 
conceder 30 (trinta) dias de férias regulamentares, com gozo fracionado, 
ao Servidor Público, aNtoNio SaMir MUriBEca MUfarrEJ; id. funcional: 
57201214/ 1, referente ao aquisitivo (2020/2021), nos intervalos de 
10/05/2022 a 19/05/2022 – 10 dias e 29/08/2022 a 17/09/2022 – 20 dias.
MÔNica PalHEta fUrtado BElÉM diaS
Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 784257
Portaria Nº 168/2022-GGP-dPG, de 08 de aBriL de 2022.  
a SUBdEfENSora PÚBlica-GEral do EStado do Pará, no uso das 
atribuições conferidas pelo art. 9°, v, da lei complementar n° 54, de 7 de 
fevereiro de 2006. considerando o Processo nº 2022/422897. rESolvE: 
conceder 30 (trinta) dias de férias regulamentares, com gozo fracionado, 
a Servidora Pública, JUlia taMirES fEitoSa da Silva; id. funcional: 
5897754/ 5, referente ao aquisitivo (2021/2022), nos intervalos de 
30/05/2022 a 10/06/2022 – 12 e 13/09/2022 a 30/09/2022 – 18 dias.
MÔNica PalHEta fUrtado BElÉM diaS
Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 784258
Portaria Nº 169/2022-GGP-dPG, de 08 de aBriL de 2022.  
a SUBdEfENSora PÚBlica-GEral do EStado do Pará, no uso das atribuições 
conferidas pelo art. 9°, v, da lei complementar n° 54, de 7 de fevereiro de 2006. 
considerando o Processo nº 2022/427588. rESolvE: conceder 30 (trinta) dias 
de férias regulamentares, com gozo fracionado, ao Servidor Público, Marco 
aNtoNio caMPElo dE vaScoNcEloS; id. funcional: 57213131/ 1, referente 
ao aquisitivo (2021/2022), nos intervalos de 16/05/2022 a 03/06/2022 – 19 dias 
e 19/07/2022 a 29/07/2022 – 11 dias.
MÔNica PalHEta fUrtado BElÉM diaS
Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 784259
.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria Nº 162/2022-GGP-dPG, de 06 de aBriL de 2022.  
a SUBdEfENSora PÚBlica-GEral do EStado do Pará, no uso das 
atribuições conferidas pelo art. 9°, v, da lei complementar n° 54, de 7 de 
fevereiro de 2006. considerando o Processo nº 2022/369386. rESolvE: 
iNtErroMPEr, a contar de 23/03/2022, o gozo de férias da defensora 
Pública, carla rEGiNa SaNtoS coNStaNtE MatHNE; id. funcional: 
55589177/ 1, referente ao aquisitivo (2020/2021), concedida por meio 
Portaria nº 064/22-GGP-dPG, de 11/02/2022; publicada no doe nº 
34.866, de 16/02/2022; com gozo no período de 07/03/2022 a 05/04/2022 
– 30 dias. ficando os 14 (quatorze) dias, remanescentes da interrupção, 
para usufruto no intervalo de 04/07/2022 a 17/07/2022 – 14 dias.
MÔNica PalHEta fUrtado BElÉM diaS
Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 784260
..

editaL de NotiFicaÇÃo
.

editaL Nº 04, de 11 de aBriL de 2022.
o dEfENSor PÚBlico-GEral do EStado do Pará, no uso das atribui-
ções conferidas pelo art. 8º, Xi e Xviii, da lei complementar n° 54, de 7 
de fevereiro de 2006, considerando o que consta no PaE nº 2022/441876, 

TORNA PÚBLICO o presente EDITAL tendo por finalidade a abertura de con-
sulta a todos os Membros da defensoria Pública que tenham interesse em 
participar da ação de cidadania “dEfENSoria: faZENdo a difErENÇa”. o 
Edital com todas as informações encontra-se disponível, na íntegra, no site 
http://www.defensoria.pa.def.br/portal/legislacao.aspx , na aba “Editais”.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalvES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 784683

.

.

JUdiciÁrio
.

.

.

triBUNaL de JUstiÇa
do estado do ParÁ

.

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

triBUNaL de JUstiÇa do estado do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 020/tJPa/2022
oBJEto: o objeto do presente pregão eletrônico é a concessão administra-
tiva onerosa de uso de espaço físico destinado exclusivamente à instalação 
de Postos de atendimento Bancário (Pa) nos seguintes prédios do tribunal 
de Justiça do Estado do Pará: Edifício SEdE; fórum cível da capital; Prédio 
do fórum da comarca de ananindeua; Prédio do fórum da comarca de 
Santarém; Prédio do fórum da comarca de Marabá e Prédio do fórum da 
comarca de redenção, pelo prazo de (doze) 12 meses, prorrogáveis em 
períodos iguais e sucessivos até o limite de 60 meses, conforme especifica-
ções constantes no termo de referência, anexo i do edital. SESSÃo PÚBli-
ca: 29/04/2022, às 09h00min, horário de Brasília, no endereço eletrônico 
www.gov.br/compras/pt-br. UaSG do tJ/Pa: 925942. Edital disponível em: 
www.gov.br/compras/pt-br e  www.tjpa.jus.br. informações pelo telefone 
(91)3205-3206, (91) 3205-3257 ou e-mail licitacao@tjpa.jus.br. Belém, 
12 de abril de 2022. Serviço de licitação do tJPa.

Protocolo: 784534
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo
toMada de PreÇos N° 002/tJPa/2022
acolHo o julgamento apresentado pela comissão Permanente de licita-
ção, razão pela qual decido:
i- adJUdicar em favor da empresa vencedora, SaNEar BraSil coNS-
trUÇÕES EirEli, inscrita no cNPJ sob o nº 18.284.403/0001-75, o objeto 
da tomada de Preços nº 002/tJPa/2022, na quantia de r$ 1.953.352,00 
(hum milhão, novecentos e cinquenta e três mil e trezentos e cinquenta e 
dois reais) e, II - HOMOLOGAR o resultado final do procedimento licitató-
rio, realizado através da tomada de Preços em epígrafe - obra de reforma, 
revitalização e restauro da Sede do tribunal de Justiça do Estado do Pará. 
Belém, 12/04/2022. Secretaria de administração do tJPa.

Protocolo: 784361
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.

diÁria
.

 Portaria data MaGistrado/ser-
Vidor MatricULa carGo oriGeM destiNo FiNaLidade Periodo QUaNti-

dade VaLor

379 03/03/2022 JoYcE da Silva 
araUJo 59285 aNaliSta JUdi-

ciario
caSta-

NHal/Pa cUrUca/Pa rEaliZar EStUdo Social 03/03/2022 0,5  r$  
121,66

380 03/03/2022 valdEir diaS dE 
SoUZa 116831 aNaliSta JUdi-

ciario
caSta-

NHal/Pa cUrUca/Pa rEaliZar EStUdo Social 03/03/2022 0,5  r$  
121,66

381 03/03/2022 JoSiElMa frEitaS 
MiraNda 160580 aNaliSta JUdi-

ciario
caSta-

NHal/Pa cUrUca/Pa rEaliZar EStUdo Social 03/03/2022 0,5  r$  
121,66

382 03/03/2022 PaUlo roBErto 
rodriGUES cEciM 10650 aUXiliar JUdi-

ciario BElEM/Pa

Novo rEParti-
MENto/Pa, PacaJa/
Pa, tUcUrUi/Pa E 

tailaNdia/Pa

coNdUZir vEicUlo oficial Para o 
SErvidor da SEcrEtaria dE ENGENHaria 

E arQUitEtUra

07 a 
11/03/2022. 4,5  r$  

1.333,70

383 03/03/2022 aNtoNio viEira 
PiNHEiro 175528 Militar BElEM/Pa SÃo Joao do 

araGUaia/Pa
rEaliZar EScolta E SEGUraNca dE SEr-

vidorES E EQUiPaMENtoS dE iNforMatica 20/03/2022 14,5  r$  
4.833,25

384 03/03/2022 EdSoN tavarES doS 
SaNtoS 181145 Militar BElEM/Pa SÃo Joao do 

araGUaia/Pa
rEaliZar EScolta E SEGUraNca dE SEr-

vidorES E EQUiPaMENtoS dE iNforMatica 20/03/2022 14,5  r$  
4.833,25

385 03/03/2022 Marcio ricardo 
BorGES dE liMa 148024 Militar BElEM/Pa SÃo Joao do 

araGUaia/Pa
rEaliZar EScolta E SEGUraNca dE SEr-

vidorES E EQUiPaMENtoS dE iNforMatica 20/03/2022 14,5  r$  
4.833,25

386 03/03/2022 vilMar coSta 
riBEiro 59129 Militar BElEM/Pa SÃo Joao do 

araGUaia/Pa
rEaliZar EScolta E SEGUraNca dE SEr-

vidorES E EQUiPaMENtoS dE iNforMatica 20/03/2022 14,5  r$  
4.833,25

387 04/03/2022 aNdErSoN liMa da 
Silva 115126 Militar BElEM/Pa liMoEiro do 

aJUrU/Pa SEGUraNca dE MaGiStado 07 a 
11/03/2022. 4,5  r$  

1.369,70

388 04/03/2022 Mario BotElHo 
viEira 197173 JUiZ(a) dE 

dirEito
itaitU-
Ba/Pa rUroPoliS/Pa rEaliZar aUdiENciaS, aNaliSE dE Pro-

cESSoS E iNSPEcao carcEraria
06 a 

12/03/2022. 6,5  r$  
5.301,15

389 04/03/2022 EdvaNdro NaSci-
MENto SaNtoS --- colaBorador(a) itaitU-

Ba/Pa rUroPoliS/Pa aUXiliar o MaGiStrado EM aUdiENciaS 06 a 
12/03/2022. 6,5  r$  

2.474,55

390 04/03/2022 raMoN QUEriNo 
SaNtoS 192775 aSSESSor(a) 

dE JUiZ
itaitU-
Ba/Pa rUroPoliS/Pa aUXiliar o MaGiStrado EM aUdiENciaS 06 a 

12/03/2022. 6,5  r$  
2.131,10

391 04/03/2022 daNiElSoN corrEa 
lEitE 167355 aNaliSta JUdi-

ciario SoUrE/Pa PoNta dE PEdraS/
Pa colHEr dEPoiMENto ESPEcial 08 a 

09/03/2022. 1,5  r$  
433,67

392 07/03/2022 BEN-HUr SoUSa da 
Silva 57754 oficial dE JUSti-

ca avaliador

coNcEicao 
do ara-

GUaia/Pa

SaNta Maria daS 
BarrEiraS/Pa cUMPrir MaNdadoS 05/03/2022. 0,5  r$  

121,66

393 07/03/2022 roNilSoN tElES dE 
SoUSa 47384 oficial dE JUSti-

ca avaliador
iGaraPE-a-

cU/Pa
MaGalHaES 
Barata/Pa cUMPrir MaNdadoS 07/03/2022 0,5  r$  

121,66

394 07/03/2022 alaN rEiS dE 
MENEZES 101559 oficial dE JUSti-

ca avaliador
SaNtarEM 
Novo/Pa

SÃo Joao dE 
PiraBaS/Pa cUMPrir MaNdadoS

8, 9, 10, 11, 
15, 16, 17, 

18, 22, 23, 24 
e 25/03/2022

6  r$  
1.459,92

395 07/03/2022 HaENdEl MorEira 
raMoS 151122 JUiZ(a) dE 

dirEito
XiNGUa-
ra/Pa

rio Maria/Pa e 
BaNNacH/Pa

rEaliZar SESSao dE JUri E iNSPEcao 
carcEraria

07 a 08, 
14 a 15 E 

17/03/2022.
3,5  r$  

2.695,95

396 07/03/2022 raYaNaE SoUto 
cHavES 167720 aSSESSor(a) 

dE JUiZ
XiNGUa-
ra/Pa

rio Maria/Pa e 
BaNNacH/Pa aUXiliar o MaGiStrado EM aUdiENciaS

07 a 08, 
14 a 15 E 

17/03/2022.
3,5  r$  

989,00

397 07/03/2022 iNEZ triNdadE 
NUNES 59293 aNaliSta JUdi-

ciario
caSta-

NHal/Pa cUrUca/Pa colHEr dEPoiMENto ESPEcial 08/03/2022. 0,5  r$  
121,66

398 07/03/2022 claUdia criStiNa 
SardiNHa dE SoUZa 6867-5 aNaliSta JUdi-

ciario
caSta-

NHal/Pa cUrUca/Pa colHEr dEPoiMENto ESPEcial 08/03/2022. 0,5  r$  
121,66

398-a 08/01/1900 JEaN carloS Silva 
doS SaNtoS 175510 Militar BElEM/Pa ParaUaPEBaS/Pa SEGUraNca dE MaGiStado 10 a 

24/03/2022. 14,5  r$  
4.764,56

399 08/03/2022 lUiS JorGE PErEira 
BarroSo 163627 Militar BElEM/Pa cUrioNoPoliS/Pa SEGUraNca dE MaGiStado 14 a 

28/03/2022 14,5  r$  
4.764,56

400 08/03/2022 JailSoN roBErto 
NUNES da Silva 181455 Militar BElEM/Pa aBaEtEtUBa/Pa SEGUraNca dE MaGiStado 12 a 

26/03/2022. 14,5  r$  
4.833,25

401 08/03/2022 odENilSoN cardoSo 
dE olivEira --- cEdido(a)

SÃo 
MiGUEl do 
GUaMa/Pa

BElEM/Pa coNdUZir vEicUlo oficial Para Ma-
NUtENÇao 09/03/2022. 0,5  r$  

190,35

402 08/03/2022 MarcoS aNdErSoN 
GUEdES fErNaNdES 143529 aNaliSta JUdi-

ciario BElEM/Pa MEdicilaNdia/Pa rEaliZar viSita tEcNica Para avaliaÇÃo 
da EStaBilidadE do talUdE do forUM

09 a 
11/03/2022. 2,5  r$  

724,08

403 08/03/2022
GlaUcYllENE dE 

olivEira MarQUES 
PariZotto

25941 oficial dE JUSti-
ca avaliador

caSta-
NHal/Pa

rio Maria/Pa e 
ParaGoMiNaS/Pa cUMPrir MaNdadoS 09 a 

11/03/2022. 2,5  r$  
745,68

404 08/03/2022
EdSoN GUilHErME 

MorEira liMa 
frEitaS

189227 oficial dE JUSti-
ca avaliador

UrUara/
Pa PlacaS/Pa cUMPrir MaNdadoS 09 e 

11/03/2022 1  r$  
243,32

405 08/03/2022 JoYcE da Silva 
araUJo 59285 aNaliSta JUdi-

ciario
caSta-

NHal/Pa MaraPaNiM/Pa colHEr dEPoiMENto ESPEcial 09/03/2022 0,5  r$  
121,66

406 08/03/2022 iNEZ triNdadE 
NUNES 59293 aNaliSta JUdi-

ciario
caSta-

NHal/Pa MaraPaNiM/Pa colHEr dEPoiMENto ESPEcial 09/03/2022 0,5  r$  
121,66

407 08/03/2022 iraN JoSE rodri-
GUES JUNior 32484 oficial dE JUSti-

ca avaliador
SaNtarEM/

Pa
MoJUi doS caM-

PoS E BEltErra/Pa cUMPrir MaNdadoS 09 a 
11/03/2022. 2,5  r$  

745,68

408 08/03/2022 aldENir Silva da 
rocHa 88048 aNaliSta JUdi-

ciario
caSta-

NHal/Pa MaraPaNiM/Pa colHEr dEPoiMENto ESPEcial 09/03/2022 0,5  r$  
114,46

409 08/03/2022 iSaQUE BatiSta 
lEitE 25100 oficial dE JUSti-

ca avaliador
rio Maria/

Pa BaNNacH/Pa cUMPrir MaNdadoS 08/03/2022 0,5  r$  
121,66
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410 08/03/2022 rENata da Mota 
GiordiaNo 51292 aNaliSta JUdi-

ciario BElEM aBaEtEtUBa/Pa
rEaliZar o SEMiNario dE aBErtUra da 

20ª SEMaNa da JUStiÇa PEla PaZ EM caSa 
E forMacao da PatrUlHa Maria da PENHa

06 a 
08/03/2022. 2,5  r$  

814,37

411 08/03/2022 riaNE coNcEicao 
fErrEira frEitaS 41920 aNaliSta JUdi-

ciario BElEM aBaEtEtUBa/Pa
rEaliZar o SEMiNario dE aBErtUra da 

20ª SEMaNa da JUStiÇa PEla PaZ EM caSa 
E forMacao da PatrUlHa Maria da PENHa

06 a 
08/03/2022. 2,5  r$  

814,37

412 08/03/2022 rafaEl falcao Silva 
PiNto 125661 aNaliSta JUdi-

ciario BElEM aBaEtEtUBa/Pa
rEaliZar o SEMiNario dE aBErtUra da 

20ª SEMaNa da JUStiÇa PEla PaZ EM caSa 
E forMacao da PatrUlHa Maria da PENHa

06 a 
08/03/2022. 2,5  r$  

799,97

413 08/03/2022 Silvia GrEYcE PiNHo 
dE carvalHo 126624 oficial dE JUSti-

ca avaliador

Novo 
ProGrES-

So/Pa
altaMira/Pa cUMPrir MaNdadoS 08 a 

23/03/2022. 15,5  r$  
5.076,57

414 09/03/2022 daNiElSoN corrEa 
lEitE 167355 aNaliSta JUdi-

ciario SoUrE/Pa SalvatErra/Pa rEaliZar EStUdo Social 10 e 
11/03/2022 1  r$  

243,32

415 09/03/2022 EdEvaldo da lUZ 
aZEvEdo 59919 aNaliSta JUdi-

ciario
MaraBa/

Pa JacUNda/Pa rEaliZar EStUdo Social 11/03/2022 0,5  r$  
121,66

416 09/03/2022 EdEvaldo da lUZ 
aZEvEdo 59919 aNaliSta JUdi-

ciario
MaraBa/

Pa
BoM JESUS do 

tocaNtiNS/Pa rEaliZar EStUdo Social 10/03/2022 0,5  r$  
121,66

417 09/03/2022 aldENir Silva da 
rocHa 88048 aNaliSta JUdi-

ciario
caSta-

NHal/Pa iritUia/Pa rEaliZar EStUdo Social 10 e 
11/03/2022 1  r$  

228,92

418 09/03/2022 JErUSa MatoS da 
Silva 116645 aNaliSta JUdi-

ciario
caSta-

NHal/Pa iritUia/Pa rEaliZar EStUdo Social 10 e 
11/03/2022 1  r$  

228,92

419 09/03/2022 cHriStiaNY lEticia 
MaciEl Bol 98817 aNaliSta JUdi-

ciario
caSta-

NHal/Pa iritUia/Pa rEaliZar EStUdo Social 10 e 
11/03/2022 1  r$  

243,32

420 09/03/2022 iSaQUE BatiSta 
lEitE 25100 oficial dE JUSti-

ca avaliador
rio Maria/

Pa rEdENcao/Pa coNdUZir vEicUlo oficial Para Ma-
NUtENcao

10 a 
11/03/2022. 0,5  r$  

433,67

429 09/03/2022 Sara HElENa coSta 
BatiSta 162086 aNaliSta JUdi-

ciario
caSta-

NHal/Pa iGaraPE Miri/Pa colHEr dEPoiMENto ESPEcial 10/03/2022 0,5  r$  
121,66

430 09/03/2022 fraNciSco roNaldo 
dE araUJo 14478 oficial dE JUSti-

ca avaliador
altaMi-
ra/Pa

SENador JoSE 
Porfirio/Pa cUMPrir MaNdadoS

10 a 11, 
17 a 18, 21 
a 22 E 28 a 
29/03/2022

6  r$  
1.734,68

431 09/03/2022 Marcia aNdrEa 
aUGUSto PErEira 62871 aNaliSta JUdi-

ciario
MaraBa/

Pa
BoM JESUS do 

tocaNtiNS/Pa rEaliZar avaliacao PSicoloGica 10/03/2022 0,5  r$  
121,66

432 09/03/2022
raiMUNda do 

Socorro fErrEira 
da Silva

65943 aNaliSta JUdi-
ciario

aBaEtEtU-
Ba/Pa iGaraPE Miri/Pa colHEr dEPoiMENto ESPEcial 10/03/2022 0,5  r$  

121,66

433 09/03/2022 daviSoN GUiMaraES 
araUJo da Silva 69647 aUXiliar JUdi-

ciario BElEM BraGaNca/Pa viStoriar aS iNStalacoES dE PoNto 
loGico No JUiZado EPEcial da coMarca

10 a 
11/03/2022. 1,5  r$  

419,27

434 09/03/2022 daNiElE dE SoUZa 
torrES MartiNS 134813 aNaliSta JUdi-

ciario
MaraBa/

Pa
BoM JESUS do 

tocaNtiNS/Pa rEaliZar EStUdo Social 10/03/2022 0,5  r$  
121,66

435 10/03/2022
JoSE HENriQUE 

affoNSo fErrEira 
MiraNda

189243 oficial dE JUSti-
ca avaliador

Garrafao 
do NortE/

Pa

Nova ESPEraNca 
do Piria/Pa cUMPrir MaNdadoS

10 a 11, 
17 a 18, 22 
a 23, e 28 a 
29/03/2022

6  r$  
1.734,69

436 10/03/2022 arlEN GoNcalvES 
MartiNS 171441 aNaliSta JUdi-

ciario BElEM/Pa

Eldorado doS 
caraJaS/Pa, 

cUrioNoPoliS/Pa, 
ParaUaPEBaS/Pa E 

XiNGUara/Pa

rEaliZar acoMPaNHaMENto doS SErvi-
coS dE MaNUtENcao PrEdial

13 a 
17/03/2022 4,5  r$  

1.438,39

437 10/03/2022 PaUlo MarcElo dE 
araUJo HildEBraNdo 48887 aNaliSta JUdi-

ciario BElEM/Pa

Eldorado doS 
caraJaS/Pa, 

cUrioNoPoliS/Pa, 
ParaUaPEBaS/Pa E 

XiNGUara/Pa

rEaliZar acoMPaNHaMENto doS 
SErvicoS NaS iNStalaÇoES ElEtricaS 

do forUM

13 a 
16/03/2022 3,5  r$  

1.126,38

438 10/03/2022
GlaUcYllENE dE 

olivEira MarQUES 
PariZotto

25941 oficial dE JUSti-
ca avaliador

caSta-
NHal/Pa PortEl/Pa cUMPrir MaNdadoS 14 a 

17/03/2022 3,5  r$  
1.057,69

439 10/03/2022 BEN-HUr SoUSa da 
Silva 57754 oficial dE JUSti-

ca avaliador

coNcEicao 
do ara-

GUaia/Pa

SaNta Maria daS 
BarrEiraS/Pa cUMPrir MaNdadoS 14 a 

16/03/2022 2,5  r$  
745,38

440 10/03/2022 MarcElo PaSSoS ca-
laNdriNi fErNaNdES 170917 aNaliSta JUdi-

ciario BElEM/Pa XiNGUara/Pa E 
Sao fEliX/Pa

rEaliZar fiScaliZacao doS coNtratoS 
008/2022 E 009/2022

14 a 
18/03/2022 4,5  r$  

1.333,70

441 10/03/2022 Marcia aNdrEa 
aUGUSto PErEira 62871 aNaliSta JUdi-

ciario
MaraBa/

Pa
Eldorado doS 
caraJaS/Pa rEaliZar avaliacao PSicoloGica 14/03/2022 0,5  r$  

121,66

442 10/03/2022 aliSSoN alaN MElo 
PiNHo 166383 Militar BElEM SoUrE/Pa rEaliZar iNStalacao dE dEtEctorES dE 

MEtaiS No forUM
11 a 

12/03/2022. 1,5  r$  
433,67

443 10/03/2022 tHYaGo alMEida doS 
SaNtoS 166421 Militar BElEM SoUrE/Pa rEaliZar iNStalacao dE dEtEctorES dE 

MEtaiS No forUM
11 a 

12/03/2022. 1,5  r$  
433,67

444 11/03/2022 roSilEidE Maria da 
coSta ciNHa 1449 dESEMBarGa-

dor(a) BElEM BraGaNca/Pa rEaliZar corrEicao PrESENcial 13 a 
19/03/2022 6,5  r$  

5.653,78

445 11/03/2022 aNa aNGElica aB-
dUlMaSSiH olEGario 7919 JUiZ(a) aUXiliar BElEM BraGaNca/Pa rEaliZar corrEicao PrESENcial 13 a 

19/03/2022 6,5  r$  
5.653,78

446 11/03/2022 MoNica criStiNa dE 
aZEvEdo HoNda 156001 aNaliSta JUdi-

ciario BElEM BraGaNca/Pa rEaliZar corrEicao PrESENcial 13 a 
19/03/2022 6,5  r$  

2.131,10

447 11/03/2022 tatiaNE Saraiva da 
PaiXao 49239 aNaliSta JUdi-

ciario BElEM BraGaNca/Pa rEaliZar corrEicao PrESENcial 13 a 
19/03/2022 6,5  r$  

2.131,10

448 11/03/2022 dEBora caMila 
alENcar da Silva 149471 aNaliSta JUdi-

ciario BElEM BraGaNca/Pa rEaliZar corrEicao PrESENcial 13 a 
19/03/2022 6,5  r$  

2.131,10

449 11/03/2022 Natalia daNtaS 
MoNtEiro 181617 Militar BElEM BraGaNca/Pa rEaliZar corrEicao PrESENcial 13 a 

19/03/2022 6,5  r$  
2.131,10
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450 11/03/2022 carloS roBErto da 
Silva MatiaS 63282 MotoriSta BElEM XiNGUara/Pa E 

Sao fEliX/Pa

coNdUZir vEicUlo oficial Para o 
SErvidor da SEcrEtaria dE ENGENHaria 

E arQUitEtUra

14 a 
18/03/2022 4,5  r$  

1.333,70

451 11/03/2022 aNtoNio carloS dE 
SoUZa Moitta KoUrY 37840 JUiZ(a) dE 

dirEito
SaliNoPo-
liS/Pa

SaNtarEM Novo/
Pa E SÃo Joao dE 

PiraBaS/Pa
rEaliZar aUdiENciaS 14 a 

17/03/2022 3,5  r$  
2.764,64

452 11/03/2022
MaNUEla do 

Socorro olivEira 
fErrEira

130435 aNaliSta JUdi-
ciario

ParaGoMi-
NaS/Pa

iPiXUNa do 
Para/Pa rEaliZar EStUdoS PSicoSSociaiS 14 a 

15/03/2022 1,5  r$  
433,67

454 11/03/2022 JoYcE da Silva 
araUJo 59285 aNaliSta JUdi-

ciario
caSta-

NHal/Pa iritUia/Pa rEaliZar EStUdo Social 14 a 
16/03/2022. 2,5  r$  

745,68

455 11/03/2022 valdEir diaS dE 
SoUZa 116831 aNaliSta JUdi-

ciario
caSta-

NHal/Pa iritUia/Pa rEaliZar EStUdo Social 14 a 
16/03/2022. 2,5  r$  

745,68

456 11/03/2022 aNa claUdia GoES 
da Silva 59277 aNaliSta JUdi-

ciario
caSta-

NHal/Pa iritUia/Pa rEaliZar EStUdo Social 14 a 
16/03/2022. 2,5  r$  

745,68

457 11/03/2022
raiMUNda do 

Socorro fErrEira 
da Silva

65943 aNaliSta JUdi-
ciario

aBaEtEtU-
Ba/Pa iGaraPE Miri/Pa colHEr dEPoiMENto ESPEcial 15 e 

16/03/2022 1  r$  
243,32

458 11/03/2022 MarlENE SaNtoS 
GoMES 102326 aNaliSta JUdi-

ciario
MaraBa/

Pa
Eldorado doS 
caraJaS/Pa colHEr dEPoiMENto ESPEcial 14/03/2022 0,5  r$  

114,46

459 11/03/2022 adriaNa tErra da 
Silva BarroS SaNtoS 170135 aNaliSta JUdi-

ciario
rEdEN-

cao/Pa

XiNGUara/Pa 
E aGUa aZUl do 

NortE/Pa
rEaliZar EStUdo Social 14 a 

15/03/2022 1,5  r$  
433,67

460 11/03/2022 GaBriEla aGUiar 
coSta 170135 aNaliSta JUdi-

ciario
rEdEN-

cao/Pa

XiNGUara/Pa 
E aGUa aZUl do 

NortE/Pa
rEaliZar EStUdo Social 14 a 

15/03/2022 1,5  r$  
433,67

461 11/03/2022 aNtoNio Maria Za-
cariaS dE olivEira 7510 oficial dE JUSti-

ca avaliador
BraGaN-
ca/Pa tracUatEUa/Pa cUMPrir MaNdadoS 14/03/2022 0,5  r$  

121,66

462 11/03/2022 aNdErSoN PiNHEiro 
da Silva 177130 Militar BElEM liMoEiro do 

aJUrU/Pa SEGUraNca dE MaGiStado 14 a 
18/03/2022 4,5  r$  

1.369,70

463 11/03/2022 daviSoN GUiMaraES 
araUJo da Silva 69647 aUXiliar JUdi-

ciario BElEM cUrraliNHo/Pa rEaliZar tEStES NoS circUitoS dE 
dadoS 

14 a 
16/03/2022 2,5  r$  

724,08

464 11/03/2022 aliSSoN alaN MElo 
PiNHEiro 166383 Militar BElEM caPaNEMa/Pa rEaliZar iNStalacao dE PortaiS 14/03/2022 0,5  r$  

121,66

465 11/03/2022 tHYaGo alMEida doS 
SaNtoS 166421 Militar BElEM caPaNEMa/Pa rEaliZar iNStalacao dE PortaiS 14/03/2022 0,5  r$  

121,66

466 11/03/2022 aliSSoN alaN MElo 
PiNHEiro 166383 Militar BElEM PoNta dE PEdraS/

Pa rEaliZar iNStalacao dE PortaiS 15 a 
16/03/2022 1,5  r$  

433,67

467 11/03/2022 tHYaGo alMEida doS 
SaNtoS 166421 Militar BElEM PoNta dE PEdraS/

Pa rEaliZar iNStalacao dE PortaiS 15 a 
16/03/2022 0,5  r$  

433,67

468 11/03/2022 daNiElE dE SoUZa 
torrES MartiNS 134813 aNaliSta JUdi-

ciario
MaraBa/

Pa
Eldorado doS 
caraJaS/Pa rEaliZar EStUdo Social 15/03/2022 0,5  r$  

121,66

469 11/03/2022 EYMar da Silva 
MESQUita 148105 Militar BElEM PriMavEra/Pa SEGUraNca dE MaGiStado 19/03 a 

02/04/2022 14,5  r$  
4.833,25

470 11/03/2022 SHaKira criStiNa 
riBEiro da Silva 152153 aNaliSta JUdi-

ciario
caPaNE-
Ma/Pa

SaNtarEM Novo/
Pa E SÃo Joao dE 

PiraBaS/Pa
colHEr dEPoiMENto ESPEcial 15 e 

16/03/2022 1  r$  
243,32

471 11/03/2022 aliSSoN alaN MElo 
PiNHo 166383 Militar BElEM SÃo SEBaStiao da 

Boa viSta/Pa
rEaliZar iStalaÇao dE dEtEctorES 

dE MEtaiS
17 a 

20/03/2022 3,5  r$  
1.195,07

472 11/03/2022 tHYaGo alMEida doS 
SaNtoS 166421 Militar BElEM SÃo SEBaStiao da 

Boa viSta/Pa
rEaliZar iStalaÇao dE dEtEctorES 

dE MEtaiS
17 a 

20/03/2022 3,5  r$  
1.195,07

473 11/03/2022 JEoMEdEKS dE Mora-
ES NEvES JUNior 177113 Militar BElEM MocaJUBa/Pa SEGUraNca dE MaGiStado 20/03 a 

03/04/2022 14,5  r$  
4.833,25

474 11/03/2022 Marcio alBUQUEr-
QUE raiol 163601 Militar BElEM caMEta/Pa SEGUraNca dE MaGiStado 21 a 

04/04/2022 14,5  r$  
4.764,56

475 11/03/2022 Sara HElENa coSta 
BatiSta 162086 aNaliSta JUdi-

ciario
aBaEtEtU-

Ba/Pa iGaraPE Miri/Pa rEaliZar EStUdo PSicoSSocial 15 e 
16/03/2022 1  r$  

243,32

476 11/03/2022 aMarildo JoSE 
MaZUtti 60135 JUiZ(a) dE 

dirEito
MaraBa/

Pa
GoiaNESia do 

Para/Pa rEaliZar aUdiENciaS 16 a 
17/03/2022. 1,5  r$  

1.165,22

477 11/03/2022 Joao PaUlo PortU-
Gal faria 116335 aNaliSta JUdi-

ciario
MaraBa/

Pa
GoiaNESia do 

Para/Pa aUXiliar MaGiStrado EM aUdiENciaS 16 a 
17/03/2022. 1,5  r$  

433,67

478 11/03/2022 aNtoNio EdEraldo 
viEira dE SoUZa 33480 oficial dE JUSti-

ca avaliador
MaraBa/

Pa
GoiaNESia do 

Para/Pa aUXiliar MaGiStrado EM aUdiENciaS 16 a 
17/03/2022. 1,5  r$  

419,27

479 11/03/2022 lUiZ Maria dE 
olivEira 7234 oficial dE JUSti-

ca avaliador
BraGaN-
ca/Pa tracUatEUa/Pa cUMPrir MaNdadoS 16/03/2022 0,5  r$  

114,46

480 11/03/2022 Jairo NaSciMENto 
dE SoUZa 126292 aNaliSta JUdi-

ciario
SaNtarEM 
Novo/Pa

SÃo Joao dE 
PiraBaS/Pa aUXiliar o MaGiStrado EM aUdiENciaS

16, 17, 22, 
23, 24, 29, 30 
e 31/03/2022

4  r$  
973,28

481 11/03/2022 SElMa SoUSa coSta 
Silva 173827 aNaliSta JUdi-

ciario
itaitU-
Ba/Pa avEiro/Pa rEaliZar EStUdo PSicoSSocial 17 a 

18/03/2022 1,5  r$  
433,67

482 11/03/2022 Maria Elci dE MatoS 
Silva 130621 aNaliSta JUdi-

ciario
itaitU-
Ba/Pa avEiro/Pa rEaliZar EStUdo PSicoSSocial 17 a 

18/03/2022 1,5  r$  
433,67

483 11/03/2022 aNdrEa Girard da 
Silva alvES 152111 aNaliSta JUdi-

ciario
caPaNE-
Ma/Pa PriMavEra/Pa colHEr dEPoiMENto ESPEcial 17/03/2022 0,5  r$  

121,66

484 11/03/2022 MarlENE SaNtoS 
GoMES 102326 aNaliSta JUdi-

ciario
MaraBa/

Pa
SÃo doMiNGoS do 

araGUaia/Pa rEaliZar EStUdo Social 17/03/2022 0,5  r$  
114,46

485 14/03/2022 alBiNo dE aBrEU 
NoGUEira filHo 8389 atENdENtE 

JUdiciario BElEM XiNGUara/Pa
coNdUZir vEicUlo oficial Para traNS-
PortE dE SErvidor da SEcrEtaria dE 

arQUitEtUra E ENGENHaria

22 a 
25/03/2022 3,5  r$  

1.028,89
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486 14/03/2022 daNiElE aZEvEdo 
MElo E SoUZa 172740 aNaliSta JUdi-

ciario
ParaGoMi-
NaS/Pa

iPiXUNa do 
Para/Pa rEaliZar EStUdoS PSicoSSociaiS 14 a 

15/03/2022. 1,5  r$  
433,67

487 --- NÃo UtiliZadaS --- --- --- --- ---    
488 --- NÃo UtiliZadaS --- --- --- --- ---    

489 15/03/2022 iNEZ triNdadE 
NUNES 59293 aNaliSta JUdi-

ciario
caSta-

NHal/Pa iritUia/Pa rEaliZar EStUdoS Social 14 a 
16/03/2022. 2,5  r$  

745,68

490 15/03/2022 aNGElica criStiNa 
Bitar MiraNda 88170 aNaliSta JUdi-

ciario
MaraBa/

Pa BElEM/Pa faZEr cUrSo dE forMaÇao daS MEtodo-
loGiaS do EScritorio Social

14 a 
17/03/2022 3,5  r$  

1.028,89

491 15/03/2022 lEoNardo dE Noro-
NHa tavarES 132 dESEMBarGa-

dor(a) BElEM rio dE JaNEi-
ro/rJ

ParticiPar do SEMiNario dESafioS E 
iMPactoS da SUStENtaBilidadE Na Era 

diGital - coPEdEM

16 a 
21/03/2022 5,5  r$  

5.311,59

492 15/03/2022 criStHiaNNE dE 
caMPoS corrEa 26425 aNaliSta JUdi-

ciario BElEM rio dE JaNEi-
ro/rJ

ParticiPar do SEMiNario dESafioS E 
iMPactoS da SUStENtaBilidadE Na Era 

diGital - coPEdEM

16 a 
21/03/2022 5,5  r$  

2.797,76

493 15/03/2022 Joao alfrEdo viaNa 
MElo 114693 Militar BElEM/Pa ParaUaPEBaS/Pa rEavaliar a NEcESSidadE dE ProvEr a 

SEGUraNca dE MaGiStado
20 a 

26/03/2022 6,5  r$  
2.131,10

494 15/03/2022  roBErto SErGio da 
Silva caStro 174106 Militar BElEM/Pa ParaUaPEBaS/Pa rEavaliar a NEcESSidadE dE ProvEr a 

SEGUraNca dE MaGiStado
20 a 

26/03/2022 6,5  r$  
2.131,10

495 15/03/2022 SidNEi aUGUSto 
MorEira dE SoUZa 114782 Militar BElEM/Pa ParaUaPEBaS/Pa rEavaliar a NEcESSidadE dE ProvEr a 

SEGUraNca dE MaGiStado
20 a 

26/03/2022. 6,5  r$  
2.131,10

496 15/03/2022 adEMir BaStoS liMa 59137 Militar BElEM/Pa liMoEiro do 
aJUrU/Pa

rEaliZar EScolta E SEGUraNca dE 
MaGiStrado

21 a 
25/03/2022. 4,5  r$  

1.369,70

497 15/03/2022 claUdio lUiS da 
Silva caBral 116467 aNaliSta JUdi-

ciario BElEM/Pa

iPiXUNa do Para, 
aUrora do Para, 
coNcordia do 

Para, SÃo doMiN-
GoS do caPiM E 
iNHaNGaPi/Pa

ativaÇao doS NovoS liNKS dE iNtErNEt 
NoS forUNS

20 a 
26/03/2022. 6,5  r$  

2.095,10

498 16/03/2022 carloS otavio BaN-
dEira BarBoSa 179183 Militar BElEM/Pa ParaUaPEBaS/Pa SEGUraNca dE MaGiStado 24/03 a 

07/04/2022 14,5  r$  
4.764,56

499 16/03/2022 daNiElE dE SoUZa 
torrES MartiNS 134813 aNaliSta JUdi-

ciario
MaraBa/

Pa
Nova iPiXUNa do 

Para/Pa rEaliZar EStUdo Social 18/03/2022 0,5  r$  
121,66

500 16/03/2022 Maria aNa doS 
SaNtoS liMa 90760 oficial dE JUSti-

ca avaliador

coNcEicao 
do ara-

GUaia/Pa

florESta do 
araGUaia/Pa cUMPrir MaNdadoS 16/03/2022 0,5  r$  

121,66

501 16/03/2022 lUcirENE dE aNdra-
dE SaNtiaGo 129976 aNaliSta JUdi-

ciario
rio Maria/

Pa XiNGUara/Pa rEaliZar EStUdo Social 18/03/2022 0,5  r$  
121,66

502 16/03/2022 PaUlo SErGio fEr-
NaNdES 144738 aNaliSta JUdi-

ciario
ParaGoMi-
NaS/Pa

iPiXUNa do 
Para/Pa colHEr dEPoiMENto ESPEcial 21/03/2022 0,5  r$  

121,66

503 16/03/2022 SaUlo SaratY dE 
olivEira 91111 oficial dE JUSti-

ca avaliador
BraGaN-
ca/Pa tracUatEUa/Pa cUMPrir MaNdadoS 21/03/2022 0,5  r$  

114,46

504 16/03/2022 lEaNdro vicENZo 
Silva coNSENtiNo 149012 JUiZ(a) dE 

dirEito

SÃo 
SEBaStiao 

da Boa 
viSta/Pa

cUrraliNHo/Pa rEaliZar aUdiENciaS 21 a 
23/03/2022. 2,5  r$  

1.964,93

505 16/03/2022 iZaBEtH fErrEira 
diNiZ 131245 aNaliSta JUdi-

ciario viGia/Pa SaNto aNtoNio 
do taUa/Pa rEaliZar EStUdo Social 21/03/2022 0,5  r$  

121,66

506 16/03/2022
aNtoNio do ESPiri-
to SaNto SiQUEira 

Silva
--- cEdido(a) viGia/Pa SaNto aNtoNio 

do taUa/Pa

coNdUZir vEicUlo oficial Para dESlo-
caMENto dE SErvidora QUE rEaliZara 

EStUdo Social
21/03/2022 0,5  r$  

190,35

507 16/03/2022 JoSE rodriGo 
KEMPNEr 143952 aNaliSta JUdi-

ciario
altaMi-
ra/Pa UrUara/Pa colHEr dEPoiMENto ESPEcial 20 a 

26/03/2022. 6,5  r$  
2.095,10

508 16/03/2022 aldENir Silva da 
rocHa 88048 aNaliSta JUdi-

ciario
caSta-

NHal/Pa cUrUÇa/Pa rEaliZar EStUdo Social 21 e 
24/03/2022 1  r$  

228,92

509 16/03/2022 JErUSa MatoS da 
Silva 116645 aNaliSta JUdi-

ciario
caSta-

NHal/Pa cUrUÇa/Pa rEaliZar EStUdo Social 21 e 
24/03/2022 1  r$  

228,92

510 16/03/2022 cHriStiaNY lEticia 
MaciEl Bol 98817 aNaliSta JUdi-

ciario
caSta-

NHal/Pa cUrUÇa/Pa rEaliZar EStUdo Social 21 e 
24/03/2022 1  r$  

243,32

511 16/03/2022
aNdrE lUiZ filo-

crEao Garcia da 
foNSEca

36840 JUiZ(a) dE 
dirEito

caSta-
NHal/Pa PortEl/Pa rEaliZar aUdiENciaS 21 a 

24/03/2022 3,5  r$  
2.764,64

512 16/03/2022 Joao aroldo riBEi-
ro NEto 93009 aSSESSor(a) 

dE JUiZ
caSta-

NHal/Pa PortEl/Pa aUXiliar o MaGiStrado EM aUdiENciaS 21 a 
24/03/2022 3,5  r$  

1.028,89

513 16/03/2022 raQUEl MoUra 
riBEiro 144134 aSSESSor(a) 

dE JUiZ
caSta-

NHal/Pa PortEl/Pa aUXiliar o MaGiStrado EM aUdiENciaS 21 a 
24/03/2022 3,5  r$  

1.057,69
514 --- NÃo UtiliZadaS --- --- --- --- ---    

515 17/03/2022 MaYla NENo Mar-
QUES do NaSciMENto 166065 aNaliSta JUdi-

ciario
caSta-

NHal/Pa cUrUca/Pa rEaliZar EStUdo MUltidiSciPliNar 18 E 
19/03/2022 1  r$  

243,32

516 17/03/2022 JoSE fErNaNdo fEr-
rEira dE araUJo 68667 aNaliSta JUdi-

ciario
caSta-

NHal/Pa cUrUca/Pa rEaliZar EStUdo MUltidiSciPliNar 18 E 
19/03/2022 1  r$  

243,32

517 17/03/2022 iSaQUE BatiSta 
lEitE 25100 oficial dE JUSti-

ca avaliador
rio Maria/

Pa rEdENcao/Pa coNdUZir vEicUlo oficial Para rEali-
Zar MaNUtENcao 18/03/2022 0,5  r$  

121,66

518 17/03/2022 daNiElSoN corrEa 
lEitE 167355 aNaliSta JUdi-

ciario SoUrE/Pa cacHoEira do 
Piria/Pa rEaliZar EStUdo Social 21 e 

22/03/2022 1  r$  
243,32

519 17/03/2022 EllaNa BarroS 
PiNHEiro 196011 aNaliSta JUdi-

ciario
aBaEtEtU-

Ba/Pa MoJU/Pa rEaliZar EStUdo Social 21 E 
22/03/2022 1  r$  

243,32

520 17/03/2022
GlaUcYllENE dE 

olivEira MarQUES 
PariZotto

25941 aNaliSta JUdi-
ciario

caSta-
NHal/Pa

MoJU/Pa E tailaN-
dia/Pa cUMPrir MaNdadoS 22 a 

25/03/2022 3,5  r$  
1.057,69
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521 17/03/2022 JoYcE da Silva 
araUJo 59285 aNaliSta JUdi-

ciario
caSta-

NHal/Pa MaraPaNiM/Pa colHEr dEPoiMENto ESPEcial 22/03/2022 0,5  r$  
121,66

522 17/03/2022 JoSiElMa frEitaS 
MiraNda 160580 aNaliSta JUdi-

ciario
caSta-

NHal/Pa MaraPaNiM/Pa colHEr dEPoiMENto ESPEcial 22/03/2022 0,5  r$  
121,66

523 17/03/2022 iNEZ triNdadE 
NUNES 59293 aNaliSta JUdi-

ciario
caSta-

NHal/Pa MaraPaNiM/Pa colHEr dEPoiMENto ESPEcial 22/03/2022 0,5  r$  
121,66

524 17/03/2022 dErloN GEraldo 
aZEvEdo Silva 95681 rEQUiSitado(a) BElEM/Pa

SÃo fraNciSco 
do Para/Pa, PEiXE 
Boi/Pa, aUGUSto 

corrEa/Pa, viSEU/
Pa, BraGaNca/
Pa, oUrEM/Pa e 

iritUia/Pa

rEaliZar o rEcEBiMENto doS SErviÇoS 
dE MaNUtENÇÃo PrEdial

21 a 
26/03/2022 5,5  r$  

1.750,40

525 17/03/2022 WElitoN PEdro 
GoMES 21032 oficial dE JUSti-

ca avaliador

SaNta 
lUZia do 
Para/Pa

cacHoEira do 
Piria/Pa cUMPrir MaNdadoS 22/03/2022 0,5  r$  

121,66

526 17/03/2022 viNiciUS dE liMa 
MoHrY 200832 aSSESSor(a) 

dE JUiZ BrEvES/Pa tErMo JUdiciario 
dE BaGrE/Pa aUXiliar o MaGiStrado EM aUdiENciaS 28/03 a 

02/04/2022 5,5  r$  
1.750,40

527 17/03/2022 claUdiaNE SoarES 
da Silva --- cEdido(a) BrEvES/Pa tErMo JUdiciario 

dE BaGrE/Pa aUXiliar o MaGiStrado EM aUdiENciaS 28/03 a 
02/04/2022 5,5  r$  

2.093,85

528 17/03/2022 david JacoB BaStoS 197378 JUiZ(a) dE 
dirEito BrEvES/Pa tErMo JUdiciario 

dE BaGrE/Pa rEaliZar aUdiENciaS 28/03 a 
02/04/2022 5,5  r$  

4.432,75

529 17/03/2022 victor dE olivEira 
alMEida 91031 oficial dE JUSti-

ca avaliador
rEdEN-

cao/Pa PaU d’arco/Pa cUMPrir MaNdadoS 18/03/2022 0,5  r$  
121,66

530 17/03/2022 JacoB arNaldo 
caMPoS faracHE 151173 JUiZ(a) dE 

dirEito
itaitU-
Ba/Pa

Novo ProGrES-
So/Pa

ParticiPar do MUtirao dE diGitaliZa-
cao dE ProcESSoS

13 a 
19/03/2022 6,5  r$  

5.301,15

531 17/03/2022 GlEdSoN SoUZa 
MENEZES 116114 aUXiliar JUdi-

ciario
itaitU-
Ba/Pa

Novo ProGrES-
So/Pa

ParticiPar do MUtirao dE diGitaliZa-
cao dE ProcESSoS

13 a 
19/03/2022 6,5  r$  

2.095,10

532 17/03/2022
EdiMilSoN fEr-

NaNdES dE araÚJo 
JUNior

181901 aSSESSor(a) 
dE JUiZ

itaitU-
Ba/Pa

Novo ProGrES-
So/Pa

ParticiPar do MUtirao dE diGitaliZa-
cao dE ProcESSoS

13 a 
19/03/2022 6,5  r$  

2.131,10

533 17/03/2022 ivaN dE SoUSa 
MoUra 20974 aGENtE dE SEGU-

raNca
itaitU-
Ba/Pa

Novo ProGrES-
So/Pa

ParticiPar do MUtirao dE diGitaliZa-
cao dE ProcESSoS

13 a 
19/03/2022 6,5  r$  

2.095,10

534 17/03/2022 lariSSa do Socorro 
PESSoa SiMao 144878 aUXiliar JUdi-

ciario
itaitU-
Ba/Pa

Novo ProGrES-
So/Pa

ParticiPar do MUtirao dE diGitaliZa-
cao dE ProcESSoS

13 a 
19/03/2022 6,5  r$  

2.131,10

535 17/03/2022 JoSE GoMES dE 
araUJo filHo 190471 JUiZ(a) dE 

dirEito
itaitU-
Ba/Pa

Novo ProGrES-
So/Pa

ParticiPar do MUtirao dE diGitaliZa-
cao dE ProcESSoS

27/03 a 
05/04/2022 9,5  r$  

7.768,97

536 17/03/2022 raMoN QUEriNo 
SaNtoS 192775 aSSESSor(a) 

dE JUiZ
itaitU-
Ba/Pa

Novo ProGrES-
So/Pa

ParticiPar do MUtirao dE diGitaliZa-
cao dE ProcESSoS

13 a 
19/03/2022 6,5  r$  

3.135,82

537 17/03/2022 EliSSoN ProNEr 
Storti 170127 aUXiliar JUdi-

ciario
itaitU-
Ba/Pa

Novo ProGrES-
So/Pa

ParticiPar do MUtirao dE diGitaliZa-
cao dE ProcESSoS

27/03 a 
05/04/2022 9,5  r$  

3.135,82

538 17/03/2022 daviSoN GUiMaraES 
araUJo da Silva 69647 aUXiliar JUdi-

ciario BElEM BraGaNca/Pa vErificar iNStalÇao dE NoSvoS PoNtoS 
loGico

17 a 
18/03/2022 1,5  r$  

419,27

539 17/03/2022 aNdErSoN do vallE 
fiGUEirEdo 67393 aNaliSta JUdi-

ciario BElEM/Pa SaNtaNa do 
araGUaia/Pa

coMPlEMENto dE diariaS PaGaS atravÉS 
do Sad-2022/00026

20 a 
23/03/2022 3  r$  

936,03

540 17/03/2022 BrUNo viEira doS 
SaNtoS 116513 aNaliSta JUdi-

ciario BElEM SaNtaNa do 
araGUaia/Pa

coMPlEMENto dE diariaS PaGaS atravÉS 
do Sad-2022/00026

20 a 
23/03/2022 3  r$  

914,43

541 17/03/2022 daNiEl foNtES 
PErEira 116955 aNaliSta JUdi-

ciario BElEM SaNtaNa do 
araGUaia/Pa

coMPlEMENto dE diariaS PaGaS atravÉS 
do Sad-2022/00026

20 a 
23/03/2022 3  r$  

892,83

542 17/03/2022 MarcElo fariaS da 
cHaGaS 59994 aNaliSta JUdi-

ciario BElEM SaNtaNa do 
araGUaia/Pa

coMPlEMENto dE diariaS PaGaS atravÉS 
do Sad-2022/00026

20 a 
23/03/2022 3  r$  

914,43

543 17/03/2022
PaUlo EMilio 

corrEia liMa PaES 
BarrEto

117111 aNaliSta JUdi-
ciario BElEM SaNtaNa do 

araGUaia/Pa
coMPlEMENto dE diariaS PaGaS atravÉS 

do Sad-2022/00026
20 a 

23/03/2022 3  r$  
914,43

544 17/03/2022 aliSSoN alaN MElo 
PiNHo 166383 Militar BElEM

SaNtarEM/Pa, 
oBidoS/Pa e oriXi-

MiNa/Pa

fiScaliZar a iNStalaÇÃo doS PortaiS 
dEtEctorES dE MEtaiS No forUM

21 a 
24/03/2022 3,5  r$  

1.057,69

545 17/03/2022 tHYaGo alMEida doS 
SaNtoS 166421 Militar BElEM

SaNtarEM/Pa, 
oBidoS/Pa e oriXi-

MiNa/Pa

fiScaliZar a iNStalaÇÃo doS PortaiS 
dEtEctorES dE MEtaiS No forUM

21 a 
24/03/2022 3,5  r$  

1.057,69

546 17/03/2022 carla criStiNa dE 
SoUZa EStEvES 168653 aNaliSta JUdi-

ciario caMEta/Pa oEiraS do 
Para/Pa colHEr dEPoiMENto ESPEcial 22 a 

25/03/2022 3,5  r$  
1.057,69

547 17/03/2022 JoSE JocEliNo 
rocHa 149080 JUiZ(a) dE 

dirEito
PriMavE-
ra/Pa

tErMo JUdiciario 
dE QUatiPUrU/Pa aUXiliar o MaGiStrado EM aUdiENciaS

22, 23, 
24, 29, 30 e 
31/03/2022

3  r$  
2.193,06

548 17/03/2022 JoNaS PErEira 
BEZErraS JUNior 194778 aSSESSor(a) 

dE JUiZ
PriMavE-
ra/Pa

tErMo JUdiciario 
dE QUatiPUrU/Pa aUXiliar o MaGiStrado EM aUdiENciaS

22, 23, 
24, 29, 30 e 
31/03/2022

3  r$  
729,96

549 17/03/2022 rENaN NoroNHa 
cavalcaNtE 189367 oficial dE JUSti-

ca avaliador

cacHoEira 
do arari/

Pa

SaNta crUZ do 
arari/Pa cUMPrir MaNdadoS 22 a 

25/03/2022 3,5  r$  
1.057,69

550 17/03/2022 MESSiaS caMPoS 
NEto 195243 oficial dE JUSti-

ca avaliador

cacHoEira 
do arari/

Pa

SaNta crUZ do 
arari/Pa cUMPrir MaNdadoS 22 a 

25/03/2022 3,5  r$  
1.057,69

551 18/03/2022 JoYcE da Silva 
araUJo 59285 aNaliSta JUdi-

ciario
caSta-

NHal/Pa iNHaNGaPi/Pa colHEr dEPoiMENto ESPEcial 23/03/2022 0,5  r$  
121,66

552 18/03/2022 iNEZ triNdadE 
NUNES 59293 aNaliSta JUdi-

ciario
caSta-

NHal/Pa iNHaNGaPi/Pa colHEr dEPoiMENto ESPEcial 23/03/2022 0,5  r$  
121,66

553 18/03/2022 aMarildo JoSE 
MaZUtti 60135 JUiZ(a) dE 

dirEito
MaraBa/

Pa
roNdoN do 
Para/Pa rEaliZar aUdiENciaS 23 a 

24/03/2022 1,5  r$  
1.165,22
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554 18/03/2022 lUcirENE dE aNdra-
dE SaNtiaGo 129976 aNaliSta JUdi-

ciario
rio Maria/

Pa XiNGUara/Pa rEaliZar EStUdo Social 23/03/2022 0,5  r$  
121,66

555 18/03/2022 Joao PaUlo PortU-
Gal faria 116335 aNaliSta JUdi-

ciario
MaraBa/

Pa
GoiaNESia do 

Para/Pa aUXiliar MaGiStrado EM aUdiENciaS 23 a 
24/03/2022 1,5  r$  

433,67

556 18/03/2022 roBErto GilSoN 
PErEira dE SoUZa 57142 aNaliSta JUdi-

ciario
MaraBa/

Pa
GoiaNESia do 

Para/Pa
coNdUZir vEicUlo oficial Para EQUiPE 

QUE rEaliZara aUdiENciaS
23 a 

24/03/2022 1,5  r$  
433,67

557 18/03/2022 iZaBEtH fErrEira 
diNiZ 131245 aNaliSta JUdi-

ciario viGia/Pa tErMo JUdiciario 
dE colarES/Pa colHEr dEPoiMENto ESPEcial 23/03/2022 0,5  r$  

121,66

558 18/03/2022
aNtoNio do ESPiri-
to SaNto SiQUEira 

Silva
--- cEdido(a) viGia/Pa tErMo JUdiciario 

dE colarES/Pa
coNdUZir vEicUlo oficial Para SErvi-
dora QUE rEaliZara EStUdo Social 23/03/2022 0,5  r$  

190,35

559 18/03/2022 corNElio JoSE 
HolaNda 48674 JUiZ(a) dE 

dirEito oUrEM/Pa SaNta lUZia do 
Para/Pa rEaliZar aUdiENciaS 23 a 

25/03/2022 2,5  r$  
1.964,93

560 18/03/2022 dEoMar alEXaNdrE 
dE PiNHo BarroSo 37070 JUiZ(a) dE 

dirEito BElEM SÃo lUiS/Ma

ParticiPar do forUM NacioNal dE 
iNtErSEtorial da Politica dE atENcao 
iNtEGral À PESSoa coM traNStorNo 

MENtal EM coNflito coM a lEi

23 a 
25/03/2022 2,5  r$  

2.206,23

561 18/03/2022 aNtoNio fraNciSco 
Gil BarBoSa 37850 JUiZ(a) dE 

dirEito viGia/Pa tErMo JUdiciario 
dE colarES/Pa rESolvEr PENdENciaS adMiNiStrativaS 23/03/2022 0,5  r$  

365,51

562 18/03/2022 david SEBaStiÃo 
lEal alBUQUErQUE --- cEdido(a) viGia/Pa tErMo JUdiciario 

dE colarES/Pa
aUXiliar MaGiStrado Na rESolUÇÃo dE 

PENdENciaS adMiNiStrativaS 23/03/2022 0,5  r$  
190,35

563 18/03/2022 GaBriEl HENriQUE 
da Silva vENtUra 143782 aNaliSta JUdi-

ciario BElEM XiNGUara/Pa fiScaliZar coNtrato 008/2022 da oBra 
dE coNStrUcao do forUM

22 a 
25/03/2022 3,5  r$  

1.057,69

564 18/03/2022 fraNciSco vEcio dE 
araUJo 42720 rEQUiSitado(a) BElEM

aGUa aZUl 
do NortE/Pa e 
oUrilaNdia do 

NortE/Pa

rEaliZar PEricia EM iMovEl rElacioNa-
do À acao JUdicial dE caratEr aGrario

26/03 a 
05/04/2022 10,5  r$  

3.516,52

565 18/03/2022 GiSElE dE SoUZa 
Saraiva 97764 aUXiliar JUdi-

ciario BElEM

aGUa aZUl 
do NortE/Pa e 
oUrilaNdia do 

NortE/Pa

rEaliZar PEricia EM iMovEl rElacioNa-
do À acao JUdicial dE caratEr aGrario

26/03 a 
05/04/2022 10,5  r$  

3.516,52

566 18/03/2022 viviaNE rodriGUES 
PErEira 173193 aNaliSta JUdi-

ciario
SaNtarEM/

Pa ÓBidoS/Pa rEaliZar EStUdo PSicoSSocial 27/03 a 
02/04/2022 6,5  r$  

2.095,10

567 18/03/2022 JoSEfa aNtoNia dE 
SoUSa dUtra 59900 aNaliSta JUdi-

ciario
SaNtarEM/

Pa ÓBidoS/Pa rEaliZar EStUdo PSicoSSocial 27/03 a 
02/04/2022 6,5  r$  

2.131,10

568 18/03/2022 MaYla NENo Mar-
QUES do NaSciMENto 166065 aNaliSta JUdi-

ciario
caSta-

NHal/Pa MaracaNa/Pa rEaliZar EStUdo MUltidiSciPliNar 23 E 
25/03/2022 1  r$  

243,32

569 18/03/2022 JoSE fErNaNdo fEr-
rEira dE araUJo 68667 aNaliSta JUdi-

ciario
caSta-

NHal/Pa MaracaNa/Pa rEaliZar EStUdo MUltidiSciPliNar 23 E 
25/03/2022 1  r$  

243,32

570 18/03/2022 EvaNdro GoMES 
MENEZES 177105 Militar BElEM/Pa aBaEtEtUBa/Pa SEGUraNca dE MaGiStado 26 a 

09/04/2022 14,5  r$  
4.833,25

571 18/03/2022 WilSoN carloS 
MarQUES doS SaNtoS 181854 Militar BElEM/Pa toME acU/Pa rEaliZar EScolta E SEGUraNca do 

dESEMBarGador 01/04/2022 0,5  r$  
121,66

572 18/03/2022 aNtoNio viEira 
PiNHEiro 175528 Militar BElEM/Pa SÃo GEraldo do 

araGUaia/Pa
coMPlEMENtacao dE diariaS PaGaS 

atravÉS do Sad-2022/00028
20 a 

23/03/2022 3  r$  
1.004,72

573 18/03/2022 EdSoN tavarES doS 
SaNtoS 181145 Militar BElEM/Pa SÃo GEraldo do 

araGUaia/Pa
coMPlEMENtacao dE diariaS PaGaS 

atravÉS do Sad-2022/00028
20 a 

23/03/2022 3  r$  
1.004,72

574 18/03/2022 Marcio ricardo 
BorGES dE liMa 148024 Militar BElEM/Pa SÃo GEraldo do 

araGUaia/Pa
coMPlEMENtaÇao dE diariaS PaGaS 

atravES do Sad-2022/00028 
20 a 

23/03/2022 3  r$  
936,03

575 18/03/2022 vilMar coSta 
riBEiro 59129 Militar BElEM/Pa SÃo GEraldo do 

araGUaia/Pa
coMPlEMENtaÇao dE diariaS PaGaS 

atravES do Sad-2022/00028 
20 a 

23/03/2022 3  r$  
936,03

576 18/03/2022 MarlENE SaNtoS 
GoMES 102326 aNaliSta JUdi-

ciario
MaraBa/

Pa
SÃo Joao do 

araGUaia/Pa aUXiliar MaGiStrado EM aUdiENciaS 21/03/2022 0,5  r$  
114,46

577 21/03/2022 aMarildo JoSE 
MaZUtti 60135 JUiZ(a) dE 

dirEito
MaraBa/

Pa
SÃo Joao do 

araGUaia/Pa rEaliZar aUdiENciaS 30 a 
31/03/2022 1,5  r$  

1.165,22

578 21/03/2022 MarcoS aNdErSoN 
GUEdES fErNaNdES 143529 aNaliSta JUdi-

ciario BElEM caMEta/Pa
rEaliZar atividadES Para rEEStaBElE-

cEr a NorMalidadE No aBaStEciMENto dE 
aGUa PotavEl No forUM

24 a 
25/03/2022 1,5  r$  

419,27

579 21/03/2022 aNtoNio fErNaNdo 
dE carvalHo vilar 82694 JUiZ(a) dE 

dirEito
altaMi-
ra/Pa Porto dE MoZ/Pa rEaliZar aUdiENciaS 28 a 

29/03/2022 1,5  r$  
1.165,22

580 21/03/2022 dElicio PraÇa NaS-
ciMENto da Silva 15059 aGENtE dE SEGU-

raNca
altaMi-
ra/Pa Porto dE MoZ/Pa aUXiliar o MaGiStrado EM aUdiENciaS 28 a 

29/03/2022 1,5  r$  
419,27

581 21/03/2022
aNdrE lUiZ filo-

crEao Garcia da 
foNSEca

36840 JUiZ(a) dE 
dirEito

caSta-
NHal/Pa MoJU/Pa rEaliZar aUdiENciaS 29 a 

30/03/2022 1,5  r$  
1.165,22

582 21/03/2022 JoEl doS SaNtoS 
GoMES JUNior 90468 aNaliSta JUdi-

ciario
caSta-

NHal/Pa MoJU/Pa aUXiliar o MaGiStrado EM aUdiENciaS 29 a 
30/03/2022 1,5  r$  

419,27

583 21/03/2022 raQUEl MoUra 
riBEiro 144134 aSSESSor(a) 

dE JUiZ
caSta-

NHal/Pa MoJU/Pa aUXiliar o MaGiStrado EM aUdiENciaS 29 a 
30/03/2022 1,5  r$  

433,67

584 21/03/2022 Joao PaUlo PortU-
Gal faria 116335 aNaliSta JUdi-

ciario
MaraBa/

Pa
SÃo Joao do 

araGUaia/Pa aUXiliar o MaGiStrado EM aUdiENciaS 30 a 
31/03/2022 1,5  r$  

433,67

585 21/03/2022 aNtoNio EdEraldo 
viEira dE SoUZa 33480 aNaliSta JUdi-

ciario
MaraBa/

Pa
SÃo Joao do 

araGUaia/Pa
coNdUZir vEicUlo oficial Para EQUiPE 

QUE rEaliZara aUdiENciaS
30 a 

31/03/2022 1,5  r$  
433,67

586 21/03/2022  daNiElE dE SoUZa 
torrES MartiNS 134813 aNaliSta JUdi-

ciario
MaraBa/

Pa
SÃo doMiNGo do 

araGUaia/Pa rEaliZar EStUdo Social 30/03/2022 0,5  r$  
121,66

587 21/03/2022 daNiEl BENEdito 
daS NEvES PaZ 152102 aNaliSta JUdi-

ciario BrEvES/Pa tErMo JUdiciario 
dE BaGrE/Pa rEaliZar EStUdo dE caSo 30/03 a 

01/04/2022 2,5  r$  
745,68
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588 21/03/2022 HEroNildES Mar-
QUES BarBoSa 166014 aNaliSta JUdi-

ciario SoUrE/Pa PoNta dE PEdraS/
Pa

rEaliZar EStUdoS MUltidiSciPliNarES E 
ProcEdiMENto dE dEPoiMENto ESPEcial

23 a 25, 21, 
22, 28, 29, 
30, 31/03 E 
01/04/2022

6  r$  
1.597,30

589 21/03/2022 EvaNdro lUiZ BatiS-
ta SaloMao 15016 oficial dE JUSti-

ca avaliador
alENQUEr/

Pa cUrUa/Pa cUMPrir MaNdadoS 24 a 
27/03/2022 3,5  r$  

1.195,07

590 21/03/2022 MarlENE SaNtoS 
GoMES 102326 aNaliSta JUdi-

ciario
MaraBa/

Pa JacUNda/Pa colHEr dEPoiMENto ESPEcial 22/03/2022 0,5  r$  
114,46

591 21/03/2022 adEMir BaStoS liMa 59137 Militar BElEM/Pa liMoEiro do 
aJUrU/Pa SEGUraNca dE MaGiStado 28 à 

01/04/2022 4,5  r$  
1.369,70

592 21/03/2022 clEMENtiNo Silva 
dE liMa 37360 Militar BElEM/Pa cUrioNoPoliS/Pa SEGUraNca dE MaGiStado 28 a 

11/04/2022 14,5  r$  
4.764,56

593 21/03/2022
aNtoNio do ESPiri-
to SaNto SiQUEira 

Silva
--- cEdido(a) viGia/Pa tErMo JUdiciario 

dE colarES/Pa
coNdUZir vEicUlo oficial Para EQUiPE 

QUE rEaliZara aUdiENciaS 30/03/2022 0,5  r$  
190,30

594 21/03/2022 roNNEY carvalHo 
doS SaNtoS 91103 oficial dE JUSti-

ca avaliador

coNcEicao 
do ara-

GUaia/Pa

SaNta Maria daS 
BarrEiraS/Pa cUMPrir MaNdadoS 04 a 

08/04/2022. 4,5  r$  
1.369,70

595 22/03/2022 aNa claUdia GoES 
da Silva 59277 aNaliSta JUdi-

ciario
caSta-

NHal/Pa
SÃo MiGUEl do 

GUaMa/Pa
acoMPaNHaMENto dE MEdidaS Pro-

tEtivaS
29 E 

30/03/2022 1  r$  
243,32

596 22/03/2022 claUdia criStiNa 
SardiNHa dE SoUZa 6867-5 aNaliSta JUdi-

ciario
caSta-

NHal/Pa
SÃo MiGUEl do 

GUaMa/Pa
acoMPaNHaMENto dE MEdidaS Pro-

tEtivaS
29 E 

30/03/2022 1  r$  
243,32

597 22/03/2022 iNEZ triNdadE 
NUNES 59293 aNaliSta JUdi-

ciario
caSta-

NHal/Pa
SÃo MiGUEl do 

GUaMa/Pa
acoMPaNHaMENto dE MEdidaS Pro-

tEtivaS
29 E 

30/03/2022 1  r$  
243,32

598 22/03/2022 claUdia criStiNa 
SardiNHa dE SoUZa 68675 aNaliSta JUdi-

ciario
caSta-

NHal/Pa
SÃo doMiNGoS do 

caPiM/Pa rEaliZar EStUdo Social 31/03 e 
13/04/2022 1  r$  

243,32

599 22/03/2022 iNEZ triNdadE 
NUNES 59293 aNaliSta JUdi-

ciario
caSta-

NHal/Pa
SÃo doMiNGoS do 

caPiM/Pa rEaliZar EStUdo Social 31/03 e 
13/04/2022 1  r$  

243,32

600 22/03/2022 aNtoNio fErNaNdo 
dE carvalHo vilar 82694 JUiZ(a) dE 

dirEito
altaMi-
ra/Pa

SENador JoSE 
Porfirio/Pa rEaliZar aUdiENciaS 04 a 

05/04/2022. 1,5  r$  
1.165,22

601 22/03/2022 Elcia BEtaNia SoUSa 
Silva olivEira 127167 aSSESSor(a) 

dE JUiZ
altaMi-
ra/Pa

SENador JoSE 
Porfirio/Pa aUXiliar MaGiStrado EM aUdiENciaS 04 a 

05/04/2022. 1,5  r$  
433,67

602 22/03/2022 dElicio Praca NaS-
ciMENto da Silva 15059 aGENtE dE SEGU-

raNca
altaMi-
ra/Pa

SENador JoSE 
Porfirio/Pa aUXiliar MaGiStrado EM aUdiENciaS 04 a 

05/04/2022. 1,5  r$  
419,27

603 22/03/2022 GilSoN MorEira 
aNGEliM 192589 rEQUiSitado(a) BraGaN-

ca/Pa tracUatEUa/Pa rEaliZar EStUdo Social E colHEr 
dEPoiMENto ESPEcial 22/03/2022 0,5  r$  

190,35

604 22/03/2022 aNdErSoN do vallE 
fiGUEirEdo 67393 aUXiliar JUdi-

ciario BElEM/Pa SÃo fEliX do 
XiNGU/Pa

coMPlEMENtaÇao dE diariaS PaGaS 
atravES do Sad-2022/00050 

23 a 
24/03/2022 1  r$  

312,01

605 22/03/2022 daNiEl foNtES 
PErEira 116955 aNaliSta JUdi-

ciario BElEM/Pa SÃo fEliX do 
XiNGU/Pa

coMPlEMENtaÇao dE diariaS PaGaS 
atravES do Sad-2022/00050 

23 a 
24/03/2022 1  r$  

297,61

606 22/03/2022 MarcElo fariaS daS 
cHaGaS 59994 aUXiliar JUdi-

ciario BElEM/Pa SÃo fEliX do 
XiNGU/Pa

coMPlEMENtaÇao dE diariaS PaGaS 
atravES do Sad-2022/00050 

23 a 
24/03/2022 1  r$  

304,81

607 22/03/2022
PaUlo EMilio 

corrEia liMa PaES 
BarrEto

117111 aNaliSta JUdi-
ciario BElEM/Pa SÃo fEliX do 

XiNGU/Pa
coMPlEMENtaÇao dE diariaS PaGaS 

atravES do Sad-2022/00050 
23 a 

24/03/2022 1  r$  
304,81

608 22/03/2022 carloS viEira da 
Silva JUNior 105015 oficial dE JUSti-

ca avaliador
itaitU-
Ba/Pa

trairao E rEGiao 
GariMPEira/Pa cUMPrir MaNdadoS 25 a 

31/03/2022 6,5  r$  
2.131,10

609 22/03/2022 JoSE NilSoN MEN-
doNca do aMaral 92541 Militar BElEM/Pa SÃo Joao do 

araGUaia/Pa

rEaliZar lEvaNtaMENto do SiStEMa 
PrEvENtivo dE iNcENdio E rElatorioS 

NoS forUNS  do SUdEStE do Para

27/03 a 
06/04/2022 10,5  r$  

3.447,83

610 22/03/2022 lEoNardo SoUSa 
doS SaNtoS 177083 Militar BElEM/Pa SÃo Joao do 

araGUaia/Pa

rEaliZar lEvaNtaMENto do SiStEMa 
PrEvENtivo dE iNcENdio E rElatorioS 

NoS forUNS  do SUdEStE do Para

27/03 a 
06/04/2022 10,5  r$  

3.447,83

611 22/03/2022 WilSoN doS SaNtoS 
PiNHEiro 37550 Militar BElEM/Pa SÃo Joao do 

araGUaia/Pa

rEaliZar lEvaNtaMENto do SiStEMa 
PrEvENtivo dE iNcENdio E rElatorioS 

NoS forUNS  do SUdEStE do Para

27/03 a 
06/04/2022 10,5  r$  

3.447,83

612 22/03/2022 aNtoNio vEira 
PiNHEiro 175528 Militar BElEM/Pa SÃo GEraldo do 

araGUaia/Pa
coMPlEMENtaÇao dE diariaS PaGaS 

atravES do Sad-2022/00055 
23 a 

24/03/2022 1  r$  
312,01

613 22/03/2022 EdSoN tavarES doS 
SaNtoS 181145 Militar BElEM/Pa SÃo GEraldo do 

araGUaia/Pa
coMPlEMENtaÇao dE diariaS PaGaS 

atravES do Sad-2022/00055 
23 a 

24/03/2022 1  r$  
312,01

614 22/03/2022 Marcio ricardo 
BorGES dE liMa 148024 Militar BElEM/Pa SÃo GEraldo do 

araGUaia/Pa
coMPlEMENtaÇao dE diariaS PaGaS 

atravES do Sad-2022/00055 
23 a 

24/03/2022 1  r$  
312,01

615 22/03/2022 vilMar coSta 
riBEiro 59129 Militar BElEM/Pa SÃo GEraldo do 

araGUaia/Pa
coMPlEMENtaÇao dE diariaS PaGaS 

atravES do Sad-2022/00055 
23 a 

24/03/2022 1  r$  
312,01

616 22/03/2022 odiNaNdro Garcia 
cUNHa 158585 JUiZ(a) dE 

dirEito JUrUti/Pa ÓBidoS/Pa rEaliZar SESSao dE JUri E iNSPEcao 
carcEraria

21 a 
25/03/2022. 0,5  r$  

3.564,35

617 23/03/2022 SilvaNa aZEvEdo 
SaNtoS 88072 aNaliSta JUdi-

ciario
aBaEtEtU-

Ba/Pa MoJU/Pa rEaliZar EStUdo Social E colHEr 
dEPoiMENto ESPEcial

23, 24/03 
e 04 e 05, 

07/04/2022
2,5  r$  

608,30

618 23/03/2022 roNNEY carvalHo 
doS SaNtoS 91103 oficial dE JUSti-

ca avaliador

coNcEicao 
do ara-

GUaia/Pa

SaNta Maria daS 
BarrEiraS/Pa cUMPrir MaNdadoS 23 a 

24/03/2022 1,5  r$  
433,67

619 23/03/2022 taiNaH JUliaNa Soa-
rES dE olivEira 173215 aNaliSta JUdi-

ciario
iPiXUNa do 
Para/Pa BElEM/Pa

ParticiPar dE trEiNaMENto Na vara 
dE EXEcUcoES dE PENaS E MEdidaS 

altErNativa

07 a 
11/03/2022. 4,5  r$  

1.369,70

620 23/03/2022 Marcia aNdrEa 
aUGUSto PErEira 62871 aNaliSta JUdi-

ciario
MaraBa/

Pa
Eldorado doS 
caraJaS/Pa rEaliZar avaliacao PSicoloGica 25/03/2022 0,5  r$  

121,66

621 23/03/2022 iraN JoSE rodri-
GUES JUNior 32484 oficial dE JUSti-

ca avaliador
SaNtarEM/

Pa
MoJUi doS caM-

PoS E BEltErra/Pa cUMPrir MaNdadoS 28 a 
30/03/2022 2,5  r$  

745,68
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622 23/03/2022 JoSE lUiZ SarMENto 
dE araUJo 40720 rEQUiSitado(a) BElEM/Pa SaliNoPoliS/Pa fiScaliZar a oBra dE coNStrUcao do 

Novo forUM
28 a 

29/03/2022 1,5  r$  
433,67

623 23/03/2022 roSilEidE Maria da 
coSta cUNHa 1449 dESEMBarGa-

dor(a) BElEM/Pa MUaNa/Pa rEaliZar corrEicao PrESENcial 27/03 a 
01/04/2022 5,5  r$  

4.731,13

624 23/03/2022 aNa aNGElica aB-
dUlMaSSiH olEGario 7919 JUiZ(a) aUXiliar BElEM/Pa MUaNa/Pa rEaliZar corrEicao PrESENcial 27/03 a 

01/04/2022 5,5  r$  
4.731,13

625 23/03/2022 tatiaNE Saraiva 
PaiXao 49239 aNaliSta JUdi-

ciario BElEM/Pa MUaNa/Pa rEaliZar corrEicao PrESENcial 27/03 a 
01/04/2022 5,5  r$  

1.750,40

626 23/03/2022 dEBora caMila 
alENcar da Silva 149471 aSSESSor(a) 

dE JUiZ BElEM/Pa MUaNa/Pa rEaliZar corrEicao PrESENcial 27/03 a 
01/04/2022 5,5  r$  

1.750,40

627 23/03/2022 Natalia daNtaS 
MoNtEiro 181617 Militar BElEM/Pa MUaNa/Pa rEaliZar corrEicao PrESENcial 27/03 a 

01/04/2022 5,5  r$  
1.750,40

628 24/03/2022
raiMUNda do 

Socorro fErrEira 
da Silva

65943 aNaliSta JUdi-
ciario

aBaEtEtU-
Ba/Pa iGaraPE Miri/Pa rEaliZar EStUdo PSicoSSocial

24/03, 01, 
20, 26 e 

27/04/2022 
2,5  r$  

608,30

629 24/03/2022 MairtoN MarQUES 
carNEiro 531 dESEMBarGa-

dor(a) BElEM/Pa toME acU/Pa ParticiPar da rEUNiao dE coNciliacao 
Para tratar doS coNflitoS aGrarioS 01/04/2022 0,5  r$  

392,64

630 24/03/2022 EllaNa BarroS 
PiNHEiro 196011 aNaliSta JUdi-

ciario
aBaEtEtU-

Ba/Pa MoJU/Pa rEaliZar EStUdo Social 04, 05, 11 E 
12/04/2022 2  r$  

486,64

631 24/03/2022 JoSE riBEiro da 
coSta filHo 147303

aSSESSor 
tEcNico adMiNiS-

trativo
BElEM/Pa viGia/Pa

rEaliZar viSita tEcNica Para acoMPa-
NHaMENto doS SErviÇoS dE MaNUtENÇao 

PrEdial rEaliZadoS PEla EMPrESa 
caStEll ENGª

25/03/2022 0,5  r$  
121,66

632 24/03/2022
NorMa tErEZiNHa 
GoMES fUrtado 

BElEM
93149 oficial dE JUSti-

ca avaliador

SÃo fraN-
ciSco do 
Para/Pa

caStaNHal/Pa cUMPrir MaNdado dE coNdUÇao coErci-
tiva dE tEStEMUNHa 30/03/2022 0,5  r$  

121,66

633 24/03/2022 EdvaNdro NaSci-
MENto SaNtoS --- colaBorador(a) itaitU-

Ba/Pa
Novo ProGrES-

So/Pa
ParticiPar do MUtirao dE diGitaliZa-

Çao dE ProcESSoS
27/03 a 

05/04/2022 9,5  r$  
3.616,65

634 24/03/2022 taciaNa vicENtE 
araUJo 59064 aNaliSta JUdi-

ciario
MaraBa/

Pa
SÃo doMiNGoS do 

araGUaia/Pa rEaliZar EStUdo Social 30/03/2022 0,5  r$  
121,66

635 24/03/2022 GaBriEl PiNoS 
StUrtZ 149098 JUiZ(a) dE 

dirEito
oEiraS do 
Para/Pa cUrraliNHo/Pa rEaliZar aUdiENciaS 25/03/2022 0,5  r$  

365,51

636 24/03/2022 roNNEY carvalHo 
doS SaNtoS 91103 oficial dE JUSti-

ca avaliador

coNcEicao 
do ara-

GUaia/Pa

SaNta Maria daS 
BarrEiraS/Pa cUMPrir MaNdadoS 25 a 

26/03/2022. 1,5  r$  
433,67

637 25/03/2022 claUdio lUiS da 
Silva caBral 116467 aNaliSta JUdi-

ciario BElEM/Pa
rio Maria, caNaa 
doS caraJaS E 

cUrioNoPoliS/Pa

rEaliZar iMPlaNtacao da Nova SolUcao 
dE GErENciaMENto dE rEdES SdWaN NoS 

fÓrUNS

05 a 
12/04/2022. 7,5  r$  

2.399,91

638 25/03/2022 MariNa NoGUEira dE 
BarroS SEQUEira --- --- --- --- torNar SEM EfEito a Portaria dE n.º 

0028/2022-SP, de 12/01/2022 --- --- ---

639 25/03/2022 aliSSoN alaN MElo 
PiNHo 166383 Militar BElEM caPaNEMa/Pa iNStalar circUito iNtErNo dE tv No 

forUM
28/03 a 

01/04/2022 4,5  r$  
1.369,70

640 25/03/2022 tHYaGo alMEida doS 
SaNtoS 166421 Militar BElEM caPaNEMa/Pa iNStalar circUito iNtErNo dE tv No 

forUM
28/03 a 

01/04/2022 4,5  r$  
1.369,70

641 25/03/2022 aNdErSoN PiNHEiro 
da Silva --- --- --- --- torNar SEM EfEito a Portaria dE n.º 

0219/2022-SP, de 09/02/2022 --- --- ---

642 25/03/2022 GaBriEl HENriQUE 
da Silva vENtUra --- --- --- --- torNar SEM EfEito a Portaria dE n.º 

2479/2021-SP, de 13/12/2021 --- --- ---

643 25/03/2022 aNdErSoN claY 
BatiSta PErEira 67075 aUXiliar JUdi-

ciario BElEM/Pa MUaNa/Pa
toMar ProvidENciaS Para a rEaliZaÇao 
da cEriMoNia dE iNaUGUraÇao da oBra 

dE rEforMa E aMPliaÇao do forUM

29/03 a 
01/04/2022. 3,5  r$  

1.028,89

644 25/03/2022 WaltEr aNtoNio 
SaNtoS dUartE 35661

aSSESSor 
tEcNico adMiNiS-

trativo
BElEM/Pa MUaNa/Pa

toMar ProvidENciaS Para a rEaliZaÇao 
da cEriMoNia dE iNaUGUraÇao da oBra 

dE rEforMa E aMPliaÇao do forUM

29/03 a 
01/04/2022. 3,5  r$  

1.057,69

645 25/03/2022 riaNE coNcEicao 
fErrEira frEitaS 41920 aNaliSta JUdi-

ciario BElEM/Pa
SaNtarEM, MoJUi 
doS caMPoS E 
BEltErra/Pa

rEaliZar o SEMiNario dE forMaÇao da 
PatrUlHa Maria da PENHa NaS coMarcaS

27 a 
30/03/2022. 3,5  r$  

1.126,38

646 25/03/2022 rENata da Mota 
GiordiaNo 51292 aNaliSta JUdi-

ciario BElEM/Pa
SaNtarEM, MoJUi 
doS caMPoS E 
BEltErra/Pa

rEaliZar o SEMiNario dE forMaÇao da 
PatrUlHa Maria da PENHa NaS coMarcaS

27 a 
30/03/2022. 3,5  r$  

1.126,38

647 25/03/2022 rafaEl falcao Silva 
PiNto 125661 aNaliSta JUdi-

ciario BElEM/Pa
SaNtarEM, MoJUi 
doS caMPoS E 
BEltErra/Pa

rEaliZar o SEMiNario dE forMaÇao da 
PatrUlHa Maria da PENHa NaS coMarcaS

27 a 
30/03/2022. 3,5  r$  

1.104,78

648 28/03/2022
aliNE cYSNEiro 

laNdiM BarBoSa dE 
MElo

190365 JUiZ(a) dE 
dirEito

SaNtarEM 
Novo/Pa

SÃo Joao dE 
PiraBaS/Pa rEaliZar aUdiENciaS 29, 30 E 

31/03/2022 1,5  r$  
1.096,53

649 28/03/2022 JESSiKa SiMoNEllY 
aNdradE SoUZa 108464 aNaliSta JUdi-

ciario
SaNtarEM 
Novo/Pa

SÃo Joao dE 
PiraBaS/Pa aUXiliar o MaGiStrado EM aUdiENciaS 29, 30 E 

31/03/2022 1,5  r$  
364,98

650 28/03/2022 MarlENE SaNtoS 
GoMES 102326 aNaliSta JUdi-

ciario
MaraBa/

Pa
roNdoN do 
Para/Pa colHEr dEPoiMENto ESPEcial 31/03/2022 0,5  r$  

113,66

651 28/03/2022 JoSE lUiZ SarMENto 
dE araUJo 40720 rEQUiSitado(a) BElEM/Pa altaMira/Pa fiScaliZar a oBra dE coNStrUcao do 

Novo forUM
07 a 

08/04/2022. 1,5  r$  
433,67

652 28/03/2022 JoYcE da Silva 
araUJo 59285 aNaliSta JUdi-

ciario
caSta-

NHal/Pa cUrUÇa/Pa rEaliZar EStUdo dE caSo 28/03/2022 0,5  r$  
121,66

653 28/03/2022 JoSiElMa frEitaS 
MiraNda 160580 aNaliSta JUdi-

ciario
caSta-

NHal/Pa cUrUÇa/Pa rEaliZar EStUdo dE caSo 28/03/2022 0,5  r$  
121,66

654 28/03/2022 valdEir diaS dE 
SoUZa 116831 aNaliSta JUdi-

ciario
caSta-

NHal/Pa cUrUÇa/Pa rEaliZar EStUdo dE caSo 28/03/2022 0,5  r$  
121,66

655 28/03/2022 NEWtoN ricardo 
liMa dE olivEira 12548 aNaliSta JUdi-

ciario BElEM/Pa MUaNa/Pa
ProMovEr a coBErtUra JorNaliStica da 
cEriMoNia dE iNaUGUraÇao da oBra dE 

rEforMa E aMPliaÇao do forUM

29/03 a 
01/04/2022. 3,5  r$  

1.025,69
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656 28/03/2022 lYdiaNE dE alMEida 
PaNtoJa 181307 rEQUiSitado(a) cHavES/Pa MacaPa/aP oBtEr cErtificado diGital 28 a 

30/03/2022 2,5  r$  
1.369,60

657 28/03/2022 darlEi olivEira 
SoUSa 158097 oficial dE JUSti-

ca avaliador

SÃo 
GEraldo do 
araGUaia/

Pa

PiÇarra/Pa cUMPrir MaNdadoS 30 e 
31/03/2022 1  r$  

243,32

658 28/03/2022 JoYcE da Silva 
araUJo 59285 aNaliSta JUdi-

ciario
caSta-

NHal/Pa

tErMo JUdiciario 
dE MaGalHaES 

Barata/Pa
rEaliZar EStUdo dE caSo 01/04/2022 0,5  r$  

121,66

659 28/03/2022 aNa claUdia GoES 
da Silva 59277 aNaliSta JUdi-

ciario
caSta-

NHal/Pa

tErMo JUdiciario 
dE MaGalHaES 

Barata/Pa
rEaliZar EStUdo dE caSo 01/04/2022 0,5  r$  

121,66

660 28/03/2022 valdEir diaS dE 
SoUZa 116831 aNaliSta JUdi-

ciario
caSta-

NHal/Pa

tErMo JUdiciario 
dE MaGalHaES 

Barata/Pa
rEaliZar EStUdo dE caSo 01/04/2022 0,5  r$  

121,66

661 28/03/2022 lEaNdro vicENZo 
Silva coNSENtiNo 149012 JUiZ(a) dE 

dirEito

SÃo 
SEBaStiao 

da Boa 
viSta/Pa

cUrraliNHo/Pa rEaliZar aUdiENciaS 04 a 
06/04/2022. 2,5  r$  

1.964,93

662 28/03/2022 lUcirENE dE aNdra-
dE SaNtiaGo 129976 aNaliSta JUdi-

ciario
rio Maria/

Pa XiNGUara/Pa rEaliZar EStUdo Social 04/04/2022 0,5  r$  
121,66

663 28/03/2022 SaUlo SaratY dE 
olivEira 91111 oficial dE JUSti-

ca avaliador
BraGaN-
Ça/Pa tracUatEUa/Pa cUMPrir MaNdadoS 05/04/2022 0,5  r$  

113,66

664 29/03/2022 JoYcE da Silva 
araUJo 59285 aNaliSta JUdi-

ciario
caSta-

NHal/Pa iNHaNGaPi/Pa rEaliZar ProcEdiMENto dE dEPoiMENto 
ESPEcial E iNiciar EStUdo dE caSo 30/03/2022 0,5  r$  

121,66

665 29/03/2022 JoSiElMa frEitaS 
MiraNda 160580 aNaliSta JUdi-

ciario
caSta-

NHal/Pa iNHaNGaPi/Pa rEaliZar ProcEdiMENto dE dEPoiMENto 
ESPEcial E iNiciar EStUdo dE caSo 30/03/2022 0,5  r$  

121,66

666 29/03/2022
EdSoN GUilHErME 

MorEira liMa 
frEitaS

189227 oficial dE JUSti-
ca avaliador

UrUara/
Pa PlacaS/Pa cUMPrir MaNdadoS 30/03 e 

01/04/2022 1  r$  
243,32

667 29/03/2022 SaUlo SaratY dE 
olivEira 91111 oficial dE JUSti-

ca avaliador
BraGaN-
Ça/Pa tracUatEUa/Pa cUMPrir MaNdadoS 31/03/2022 0,5  r$  

113,66

668 29/03/2022 GilMara rodriGUES 
rocHa 154491 oficial dE JUSti-

ca avaliador

Novo 
ProGrES-

So/Pa
altaMira/Pa cUMPrir MaNdadoS 30/03 a 

13/04/2022. 14,5  r$  
4.764,56

669 29/03/2022 BEtaNia dE fiGUEi-
rEdo PESSoa 37090 JUiZ(a) dE 

dirEito BElEM/Pa cUritiBa/Pa ParticiPar do iv ENcoNtro ParaNaENSE 
dE JUStica rEStaUrativa

29/03 a 
01/04/2022. 3,5  r$  

3.102,46

670 29/03/2022 dErloN GEraldo 
aZEvEdo Silva 95681 rEQUiSitado(a) BElEM/Pa

GarrafÃo do 
NortE/Pa, PriMavE-
ra/Pa, BoNito/Pa, 
SaNtarÉM Novo/
Pa, PEiXE-Boi/Pa, 
aUGUSto corrÊa/

Pa, iritUia/Pa, 
iGaraPÉ-aÇU/Pa E 
Nova tiMBotEUa/

Pa

rEaliZar iNSPEcao PrEdial E rEcEBi-
MENto doS SErvicoS dE MaNUtENcao NaS 

coMarcaS

04 a 
12/04/2022. 8,5  r$  

2.755,12

671 29/03/2022 Joao PaUlo PortU-
Gal faria 116335 aNaliSta JUdi-

ciario
MaraBa/

Pa ParaUaPEBaS/Pa aUXiliar o MaGiStrado EM aUdiENciaS 06 a 
07/04/2022. 1,5  r$  

433,67

672 29/03/2022 roBErto GilSoN 
PErEira dE SoUZa 57142 oficial dE JUSti-

ca avaliador
MaraBa/

Pa ParaUaPEBaS/Pa
coNdUZir vEicUlo oficial E aUXiliar o 

MaGiStrado dUraNtE a rEaliZaÇao daS 
aUdiENciaS

06 a 
07/04/2022. 1,5  r$  

433,67

673 29/03/2022 aMarildo JoSE 
MaZUtti 60135 JUiZ(a) dE 

dirEito
MaraBa/

Pa ParaUaPEBaS/Pa rEaliZar aUdiENciaS 06 a 
07/04/2022. 1,5  r$  

1.165,22

674 29/03/2022
cHarlES liNdEMBErG 
croMWEll doS rEiS 

JUNior
181081 Militar BElEM/Pa PriMavEra/Pa rEaliZar SEGUraNÇa dE MaGiStrado 02 a 

16/04/2022. 14,5  r$  
4.970,63

675 29/03/2022 aNdErSoN do vallE 
fiGUEirEdo 67393 aUXiliar JUdi-

ciario BElEM/Pa

aNaPU/Pa, 
BraSil Novo/Pa, 
BrEU BraNco/

Pa, GoiaNÉSia do 
Pará/Pa, itaitUBa/
Pa, JacarEacaNGa/

Pa, JacUNdá/Pa, 
MEdicilÂNdia/Pa, 
Novo ProGrESSo/
Pa, Novo rEParti-
MENto/Pa, PacaJá/

Pa, rUrÓPoliS/
Pa, SENador JoSÉ 

PorfÍrio/Pa, UrUa-
rá/Pa, vitÓria do 

XiNGU/Pa,

rEaliZar diStriBUicao E iNStalacao dE 
NotEBooKS NaS coMarcaS

03 a 
17/04/2022. 14,5  r$  

4.970,63
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676 29/03/2022 Gloria fEitoSa doS 
SaNtoS 106411 aUXiliar JUdi-

ciario BElEM/Pa

aNaPU, BraSil 
Novo, BrEU 

BraNco, GoiaNESia 
do Para, itaitUBa, 

JacarEacaNGa, 
JacUNda, MEdi-
cilaNdia, Novo 

ProGrESSo, Novo 
rEPartiMENto, 

PacaJa, rUroPoliS, 
SENador JoSE 

Porfirio, UrUara 
E vitoria do 

XiNGU/Pa 

rEaliZar a diStriBUiÇao E iNStalaÇao 
dE NotEBooKS NaS coMarcaS

03 a 
17/04/2022. 14,5  r$  

4.970,63

677 29/03/2022 JoNatHaS SErra dE 
MiraNda 66486 aUXiliar JUdi-

ciario BElEM/Pa

aNaPU, BraSil 
Novo, BrEU 

BraNco, GoiaNESia 
do Para, itaitUBa, 

JacarEacaNGa, 
JacUNda, MEdi-
cilaNdia, Novo 

ProGrESSo, Novo 
rEPartiMENto, 

PacaJa, rUroPoliS, 
SENador JoSE 

Porfirio, UrUara 
E vitoria do 

XiNGU/Pa 

rEaliZar a diStriBUiÇao E iNStalaÇao 
dE NotEBooKS NaS coMarcaS

03 a 
17/04/2022. 14,5  r$  

4.970,63

678 29/03/2022 lUiS carloS BitEN-
coUrt raMoS 26379 aNaliSta JUdi-

ciario BElEM/Pa

aNaPU, BraSil 
Novo, BrEU 

BraNco, GoiaNESia 
do Para, itaitUBa, 

JacarEacaNGa, 
JacUNda, MEdi-
cilaNdia, Novo 

ProGrESSo, Novo 
rEPartiMENto, 

PacaJa, rUroPoliS, 
SENador JoSE 

Porfirio, UrUara 
E vitoria do 

XiNGU/Pa 

rEaliZar a diStriBUiÇao E iNStalaÇao 
dE NotEBooKS NaS coMarcaS

03 a 
17/04/2022. 14,5  r$  

4.970,63

679 29/03/2022 lUiZ fErNaNdo 
MoNtEiro SENa 23531 aNaliSta JUdi-

ciario BElEM/Pa

aNaPU, BraSil 
Novo, BrEU 

BraNco, GoiaNESia 
do Para, itaitUBa, 

JacarEacaNGa, 
JacUNda, MEdi-
cilaNdia, Novo 

ProGrESSo, Novo 
rEPartiMENto, 

PacaJa, rUroPoliS, 
SENador JoSE 

Porfirio, UrUara 
E vitoria do 

XiNGU/Pa 

rEaliZar a diStriBUiÇao E iNStalaÇao 
dE NotEBooKS NaS coMarcaS

03 a 
17/04/2022. 14,5  r$  

4.970,63

680 29/03/2022 MarcElo fariaS daS 
cHaGaS 59994 aUXiliar JUdi-

ciario BElEM/Pa

aNaPU, BraSil 
Novo, BrEU 

BraNco, GoiaNESia 
do Para, itaitUBa, 

JacarEacaNGa, 
JacUNda, MEdi-
cilaNdia, Novo 

ProGrESSo, Novo 
rEPartiMENto, 

PacaJa, rUroPoliS, 
SENador JoSE 

Porfirio, UrUara 
E vitoria do 

XiNGU/Pa 

rEaliZar a diStriBUiÇao E iNStalaÇao 
dE NotEBooKS NaS coMarcaS

03 a 
17/04/2022. 14,5  r$  

4.970,63

681 29/03/2022 EdEvaldo da lUZ 
aZEvEdo 59919 aNaliSta JUdi-

ciario
MaraBa/

Pa
SÃo Joao do 

araGUaia/Pa rEaliZar EStUdo Social 04/04/2022 0,5  r$  
121,66

682 29/03/2022 Marcia da PaZ 
MariNHo corrEa 191817 rEQUiSitado(a)

SÃo 
GEraldo do 
araGUaia/

Pa

PiÇarra/Pa rEaliZar EStUdo Social 31/03/2022 0,5  r$  
190,35

683 29/03/2022 EdEvaldo da lUZ 
aZEvEdo 59919 aNaliSta JUdi-

ciario
MaraBa/

Pa
SÃo doMiNGoS do 

araGUaia/Pa rEaliZar EStUdo Social 08/04/2022 0,5  r$  
121,66

684 30/03/2022 SaNdra da Silva 
viEira 78778 aNaliSta JUdi-

ciario
altaMi-
ra/Pa BraSil Novo/Pa colHEr dEPoiMENto ESPEcial 30/03/2022 0,5  r$  

113,66

685 30/03/2022 EliZaBEtH criStiNa 
NaSciMENto BraNcH 116777 aNaliSta JUdi-

ciario
tUcUrUi/

Pa
GoiaNESia do 

Para/Pa colHEr dEPoiMENto ESPEcial 17 a 
18/03/2022 1,5  r$  

502,36

686 30/03/2022 Katia ParENtE SENa 7986 JUiZ(a) dE 
dirEito BElEM cUritiBa/Pa ParticiPar do i ENcoNtro dE JUiZES dE 

cooPEracao da rEGiSo NortE
06 a 

09/04/2022. 3,5  r$  
3.348,88
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687 30/03/2022 arlEN GoNcalvES 
MartiNS 171441 aNaliSta JUdi-

ciario BElEM

JacUNdá/Pa, 
MaraBá/Pa, SÃo 

JoÃo do araGUaia/
Pa, cUrioNÓPoliS/

Pa, caNaÃ doS 
caraJáS/Pa E 
XiNGUara/Pa

rEaliZar lEvaNtaMENto E acoMPaNHa-
MENto doS SErviÇoS dE MaNUtENcao 

PrEdial

04 a 
08/04/2022. 4,5  r$  

1.369,70

688 30/03/2022 claUdio lUiS da 
Silva caBral 116467 aNaliSta JUdi-

ciario BElEM iGaraPE acU/Pa iMPlaNtar a Nova SolUcao dE GErEN-
ciaMENto dE rEdE SdWaN.

31/03 a 
01/04/2022 1,5  r$  

417,67

689 30/03/2022 roNNEY carvalHo 
doS SaNtoS 91103 oficial dE JUSti-

ca avaliador

coNcEicao 
do ara-

GUaia/Pa

florESta do 
araGUaia/Pa cUMPrir MaNdadoS 30 a 

31/03/2022 1,5  r$  
433,67

690 30/03/2022 EliaS caEtaNo aMa-
ral dE MoraES 37430 colaBorador(a) BElEM/Pa SaliNoPoliS/Pa SEGUraNca dE MaGiStado 31/03 a 

02/04/2022 2,5  r$  
951,75

691 30/03/2022
Maria dE NaZarE 

Silva GoUvEia doS 
SaNtoS

1309 dESEMBarGa-
dor(a) BElEM/Pa SaliNoPoliS/Pa rEaliZar viSita tEcNica PEla coordE-

Nadoria doS JUiZadoS ESPEciaiS
31/03 a 

02/04/2022 2,5  r$  
2.169,25

692 30/03/2022 JEovaNa rodriGUES 
MiraNda 29726 cHEfE dE Ga-

BiNEtE BElEM/Pa SaliNoPoliS/Pa acoMPaNHa a MaGiStrada dUraNtE 
viSita tEcNica

31/03 a 
02/04/2022 2,5  r$  

814,37

693 31/03/2022 JEaN carloS Silva 
doS SaNtoS 175510 Militar BElEM/Pa ParaUaPEBaS/Pa SEGUraNca dE MaGiStado 07a 

21/04/2022. 4,5  r$  
4.970,63

694 31/03/2022 JailSoN roBErto 
NUNES da Silva 181455 Militar BElEM/Pa aBaEtEtUBa/Pa SEGUraNca dE MaGiStado 09 a 

23/04/2022. 14,5  r$  
4.970,63

695 31/03/2022 PaUlo roBErto 
rodriGUES cEciM 10650 aUXiliar JUdi-

ciario BElEM/Pa

iGaraPÉ-aÇU/Pa, 
PEiXE-Boi/Pa, Nova 

tiMBotEUa/Pa, 
SaNtarÉM Novo/
Pa, PriMavEra/Pa, 
BoNito/Pa, aUGUS-
to corrÊa/Pa, Bra-
GaNÇa/Pa, viSEU/
Pa, GarrafÃo do 

NortE/Pa, iritUia/
Pa E SÃo MiGUEl 
do GUaMá/Pa

coNdUZir vEicUlo oficial Para o 
SErvidor da SEcrEtaria dE ENGENHaria 

E arQUitEtUra

04 a 
12/04/2022. 8,5  r$  

2.699,12

696 31/03/2022 JoNaS PErEira 
BEZErraS JUNior 194778 aSSESSor(a) 

dE JUiZ
PriMavE-
ra/Pa

tErMo JUdiciario 
dE QUatiPUrU/Pa aUXiliar o MaGiStrado EM aUdiENciaS

04, 05, 
06, 11, 12 e 
13/04/2022

3  r$  
729,96

697 31/03/2022 MaX JorGE MacHado 
SaNtoS 161411 aNaliSta JUdi-

ciario BElEM

BoNito/Pa, Gar-
rafao do NortE/

Pa, BraGaNÇa/Pa e 
MaracaNa/Pa

fiScaliZar oS SErviÇoS dE rEadEQUa-
ÇÃo ElEtrica E loGica do forUM

05 a 
08/04/2022. 3,5  r$  

1.025,69

698 31/03/2022 carla criStiNa dE 
SoUZa EStEvES 168653 aNaliSta JUdi-

ciario caMEta/Pa liMoEiro do 
aJUrU/Pa colHEr dEPoiMENto ESPEcial 05 a 

07/04/2022. 2,5  r$  
745,68

699 31/03/2022
JoSE HENriQUE 

affoNSo fErrEira 
MiraNda

189243 oficial dE JUSti-
ca avaliador

Garrafao 
do NortE/

Pa

Nova ESPEraNca 
do Piria/Pa cUMPrir MaNdadoS

6 a 06, 
12 a 13, 19 
a 20, 26 a 

27/04/2022

6  r$  
1.734,68

700 31/03/2022 odENilZa carvalHo 
SErra 170275 oficial dE JUSti-

ca avaliador JUrUti/Pa SaNtarEM/Pa cUMPrir MaNdadoS 01/04/2022 0,5  r$  
121,66

Protocolo: 784630
..

LeGisLatiVo
.

.

.

asseMBLeia LeGisLatiVa
do estado do ParÁ

.

resUMo do estUdo de ViaBiLidade MUNiciPaL – FerNaNdes BeLo
o estudo de viabilidade municipal atendeu ao que estabelece a lei Estadual nº 
074, de 14 de setembro de 2010 que dispõe sobre os estudos de viabilidade 
municipal, para a criação, incorporação, fusão e desmembramento de Municí-
pios no Estado do Pará. O estudo baseou-se em responder, especificamente, o 
art. 2º, seus incisos e parágrafos: População estimada superior a 5.000 (cinco 
mil) habitantes; Eleitorado não inferior a 2.000 (dois mil) eleitores de sua 
população; centro urbano já constituído, com número de prédios residenciais, 
comerciais e públicos superior a 400 (quatrocentos); Estimativa de receitas; 
estimativa do custo de administração do município; rede de distribuição de 
energia elétrica; escolas de educação infantil, ensino fundamental e médio; 
posto de atenção primária à saúde; estrutura de atendimento em segurança 
pública; sistema de telefonia pública, comercial e residencial; edificações com 
condições para a instalação da prefeitura e da câmara municipal; estabeleci-
mento de venda a varejo de combustível para veículos e gás de cozinha; posto 
de serviços dos correios. Na análise da viabilidade econômica constatou-se a 
existência de saldo positivo na comparação entre os valores apurados. Pelo 
coligimento da Lei Complementar nº 074, no caso especifico do seu art.2º, 
inciso vi, §1º e a realidade constatada pelo resultado das estimativas obtidas, 
pode-se afirmar que os 3 (três) possíveis itens impeditivos à emancipação de 
fernandes Belo foram respondidos pelos seguintes motivos: Não há nenhuma 

possibilidade de perda das receitas frente aos requisitos da lei para o muni-
cípio-mãe. Por outro lado, constatou-se um ganho considerável para o futuro 
município de Fernandes Belo. Pela sua localização geográfica e cartográfica, 
fernandes Belo não oferece nenhuma forma de descontinuidade territorial; no 
que tange às receitas tributárias próprias e de transferências, com a emancipa-
ção de castelo de Sonhos, não poderia oferecer qualquer risco de comprometi-
mento que pudesse chegar em 50% da receita municipal de viseu. concluiu-se, 
portanto, que há condições plenas e objetivas para garantir a sustentabilidade 
econômica, após a emancipação de fernandes Belo do município mãe.
No Memorial Descritivo constam as especificações de área territorial, exigi-
das na lei 074 de 14 de setembro de 2010 como condições para a criação, 
incorporação, fusão e o desmembramento de municípios:
área: 812,19km
PoNto iNicial: com o oceano atlântico: começa na foz do rio Piriá, 
subindo pelo rio Piriá até a foz do rio Pitorozinho, subindo pelo rio Pitoro-
zinho até a foz do igarapé Urucu, subindo pelo igarapé Urucu até a rodovia 
BR308, até uma distância de 948 metros e coordenadas geográficas apro-
ximadas de 01º 20’ 9,00” Sul, e 46° 32’ 56,43” oeste onde encontra a reta 
que parte da Nascente do rio curi até a Nascente do rio Emboranunga.
dEScriÇÃo: inicia-se a descrição deste perímetro no vértice Ev6- P- 0001, de 
coordenadas Nº 9.902.047,879m e E 366.002,443m, localizado na margem do 
oceano atlântico deste, segue confrontando com a margem do oceano atlântico 
com as seguintes distâncias e azimutes: 1.847,74m e 118° 44’ 53”, até o vér-
tice E-P-0002, coordenadas N 9.901,159,532m e E 367.622,915m, 1.122,85m 
e 153°38’55”, até o vértice Ev6-P-0003, de coordenadas N.9.900.153,363m, e 
E 368.121,316m, 3.295,06m e 182°49’51”, até o vértice Ev6-P-0004, de co-
ordenadas N 9.896.862,332m e E 367.958,578m, 1.765,06m e 285º36’43”, 
até o vértice Ev6-P-0005, de coordenadas N 9.897.337,343m, 873,37m e 
E 366.258,642m e 261°15’04”, até o vértice Ev6-P-0006, de coordenadas N 
9.897.204,502m e E 365,395,436m e 184°05’08”, até o vértice Ev6-P-0007, de 
coordenadas N 9.897.204,474m e E 365.395,433m, 10,08m e 260°54’35, até o 
vértice Ev-P-0008, de coordenadas N 9.897.204,462m e E 365,359m, 1.206,32m 
e184º29’37”, até o vértice Ev6-P-0009,de coordenadas N 9.895.948,019m e E 
365,616m,1.573,96m e 222°28’55”.
o Estudo completo está disponível na comissão de Estudos/cdaEM da alepa.
Belém, 16 de fevereiro de 2022. Sala da comissão de divisão administrativa
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resUMo do estUdo de ViaBiLidade MUNiciPaL – VitÓria da 
coNQUista do caraJÁs- MUNicÍPio NoVo rePartiMeNto
o estudo de viabilidade municipal atendeu ao que estabelece a lei Esta-
dual nº 074, de 14 de setembro de 2010 que dispõe sobre os estudos de 
viabilidade municipal, para a criação, incorporação, fusão e desmembra-
mento de Municípios no Estado do Pará. o estudo baseou-se em responder, 
especificamente, o Art. 2º, seus incisos e parágrafos: População estimada 
superior a 5.000 (cinco mil) habitantes; Eleitorado não inferior a 2.000 
(dois mil) eleitores de sua população; centro urbano já constituído, com 
número de prédios residenciais, comerciais e públicos superior a 400 (qua-
trocentos); Estimativa de receitas; estimativa do custo de administração 
do município; rede de distribuição de energia elétrica; escolas de educação 
infantil, ensino fundamental e médio; posto de atenção primaria à saúde; 
estrutura de atendimento em segurança pública; sistema de telefonia pú-
blica, comercial e residencial; edificações com condições para a instalação 
da prefeitura e da câmara municipal; estabelecimento de venda a varejo de 
combustível para veículos e gás de cozinha; posto de serviços dos correios. 
Na análise da viabilidade econômica constatou-se a existência de saldo 
positivo na comparação entre os valores apurados. Pelo coligimento da 
Lei Complementar nº 074, no caso especifico do seu art.2º, inciso VI, §1º 
e a realidade constatada pelo resultado das estimativas obtidas, pode-se 
afirmar que os 3 (três) possíveis itens impeditivos à emancipação de Vitó-
ria da conquista dos carajás foram respondidos pelos seguintes motivos: 
Não há nenhuma possibilidade de perda das receitas frente aos requisitos 
da lei para o município-mãe. Por outro lado, constatou-se um ganho con-
siderável para o futuro município de vitória da conquista dos carajás. Pela 
sua localização geográfica e cartográfica, Vitória da Conquista dos Carajás 
não oferece nenhuma forma de descontinuidade territorial; no que tange 
às receitas tributárias próprias e de transferências, com a emancipação 
de vitória da conquista dos carajás, não poderia oferecer qualquer risco 
de comprometimento que pudesse chegar em 50% da receita municipal 
de Novo repartimento. concluiu-se, portanto, que há condições plenas e 
objetivas para garantir a sustentabilidade econômica, após a emancipação 
de vitória da conquista dos carajás do município mãe.
No Memorial Descritivo constam as especificações de área territorial, exigi-
das na lei 074 de 14 de setembro de 2010 como condições para a criação, 
incorporação, fusão e o desmembramento de municípios:
área: 366,9097
DESCRIÇÃO: Partindo do marco M -1, definida pela coordenada geográ-
fica de latitude 5º 01’ 50”, 18” Sul e longitude 50º 35’ 47”,53” Oeste, 
Elipsoide Sad 69 pela coordenada plana UtM 9.443,937,053m Norte e 
544.724,220m leste, referida ao meridiano central 51ºWGr: deste, con-
frontando neste trecho com a Pa rio Gelado, seguindo com uma distância 
de 2.000m e com azimute plano de 262° 48’ 20” chega-se no marco M 
– 3; deste, confrontando neste treco o Pa rio Gelado, seguindo com uma 
distância de 1.999,10m e com azimute plano de 352° 50’ 55”, chega-se no 
marco M – 4; deste, confrontando com neste trecho com o Pa rio Gelado, 
seguindo com uma distância de 2.000m e com azimute plano de 82° 46’ 
47”, chega-se no marco M -1, ponto inicial da discrição deste perímetro.
o Estudo completo está disponível na comissão de Estudos/cdaEM da alepa.
Belém, 16 de fevereiro de 2022.
Sala da comissão de divisão administrativa
resUMo do estUdo de ViaBiLidade MUNiciPaL – rio Preto 
dos caraJÁs – MUNicÍPio de MaraBÁ
o estudo de viabilidade municipal atendeu ao que estabelece a lei Esta-
dual nº 074, de 14 de setembro de 2010 que dispõe sobre os estudos de 
viabilidade municipal, para a criação, incorporação, fusão e desmembra-
mento de Municípios no Estado do Pará. o estudo baseou-se em responder, 
especificamente, o Art. 2º, seus incisos e parágrafos: População estimada 
superior a 5.000 (cinco mil) habitantes; Eleitorado não inferior a 2.000 
(dois mil) eleitores de sua população; centro urbano já constituído, com 
número de prédios residenciais, comerciais e públicos superior a 400 (qua-
trocentos); Estimativa de receitas; estimativa do custo de administração 
do município; rede de distribuição de energia elétrica; escolas de educação 
infantil, ensino fundamental e médio; posto de atenção primaria à saúde; 
estrutura de atendimento em segurança pública; sistema de telefonia pú-
blica, comercial e residencial; edificações com condições para a instalação 
da prefeitura e da câmara municipal; estabelecimento de venda a varejo 
de combustível para veículos e gás de cozinha; posto de serviços dos cor-
reios. Na análise da viabilidade econômica constatou-se a existência de 
saldo positivo na comparação entre os valores apurados. Pelo coligimento 
da Lei Complementar nº 074, no caso especifico do seu art.2º, inciso VI, 
§1º e a realidade constatada pelo resultado das estimativas obtidas, po-
de-se afirmar que os 3 (três) possíveis itens impeditivos à emancipação 
do distrito de rio Preto dos carajás, foram respondidos pelos seguintes 
motivos: Não há nenhuma possibilidade de perda das receitas frente aos 
requisitos da lei para o município-mãe. Por outro lado, constatou-se um 
ganho considerável para o futuro município de rio Preto dos carajás. Pela 
sua localização geográfica e cartográfica, Distrito de Rio Preto dos Carajás 
não oferece nenhuma forma de descontinuidade territorial; no que tange 
às receitas tributárias próprias e de transferências, com a emancipação de 
distrito de rio Preto dos carajás, não poderia oferecer qualquer risco de 
comprometimento que pudesse chegar em 50% da receita municipal de 
Marabá. concluiu-se, portanto, que há condições plenas e objetivas para 
garantir a sustentabilidade econômica, após a emancipação de rio Preto 
dos carajás do município mãe.
No Memorial Descritivo constam as especificações de área territorial, exigi-
das na lei 074 de 14 de setembro de 2010 como condições para a criação, 
incorporação, fusão e o desmembramento de municípios:
área: 3.014,024km
dEScriÇÃo: Situado na localidade Gleba ampulheta, com os seguintes 
perímetros e confrontações: de 5º 29’ 28,63”Sul e 50º 52’ 31,30” oeste; 

05º 10’ 25,96” S e 50º 43’ 10,33”; de 05º 10’ 25,96” Sul e 50º 43’ 10,33”, 
seguindo pela Serra Misteriosa até confrontar a nascente de um forma-
dor do Rio Cajazeiras nas coordenadas geográficas de 05º 10’ 40,90” Sul 
e 50º 30’ 53,32´oeste; 05º28’ 07.86252” Sul e 50º16’2-74619” oeste; 
05º28’02,8 S e 50º14 53,4” o.
 o Estudo completo está disponível na comissão de Estudos/cdaEM da alepa.
Belém, 22 de fevereiro de 2022.
Sala da comissão de divisão administrativa
resUMo do estUdo de ViaBiLidade MUNiciPaL – distrito de 
ParaGUatiNs (Morada NoVa) – MUNicÍPio de MaraBÁ
o estudo de viabilidade municipal atendeu ao que estabelece a lei Estadual 
nº 074, de 14 de setembro de 2010 que dispõe sobre os estudos de viabili-
dade municipal, para a criação, incorporação, fusão e desmembramento de 
Municípios no Estado do Pará. O estudo baseou-se em responder, especifi-
camente, o art. 2º, seus incisos e parágrafos: População estimada superior 
a 5.000 (cinco mil) habitantes; Eleitorado não inferior a 2.000 (dois mil) 
eleitores de sua população; centro urbano já constituído, com número de 
prédios residenciais, comerciais e públicos superior a 400 (quatrocentos); 
Estimativa de receitas; estimativa do custo de administração do município; 
rede de distribuição de energia elétrica; escolas de educação infantil, ensi-
no fundamental e médio; posto de atenção primaria à saúde; estrutura de 
atendimento em segurança pública; sistema de telefonia pública, comercial 
e residencial; edificações com condições para a instalação da prefeitura e 
da câmara municipal; estabelecimento de venda a varejo de combustível 
para veículos e gás de cozinha; posto de serviços dos correios. Na análise 
da viabilidade econômica constatou-se a existência de saldo positivo na 
comparação entre os valores apurados. Pelo coligimento da lei comple-
mentar nº 074, no caso especifico do seu art.2º, inciso VI, §1º e a reali-
dade constatada pelo resultado das estimativas obtidas, pode-se afirmar 
que os 3 (três) possíveis itens impeditivos à emancipação do distrito de 
Paraguatins (Morada Nova), foram respondidos pelos seguintes motivos: 
Não há nenhuma possibilidade de perda das receitas frente aos requisitos 
da lei para o município-mãe. Por outro lado, constatou-se um ganho consi-
derável para o futuro município de Paraguatins (Morada Nova). Pela sua lo-
calização geográfica e cartográfica, Distrito de Paraguatins (Morada Nova) 
não oferece nenhuma forma de descontinuidade territorial; no que tange 
às receitas tributárias próprias e de transferências, com a emancipação do 
distrito de Paraguatins (Morada Nova), não poderia oferecer qualquer risco 
de comprometimento que pudesse chegar em 50% da receita municipal de 
Marabá. concluiu-se, portanto, que há condições plenas e objetivas para 
garantir a sustentabilidade econômica, após a emancipação do distrito de 
Paraguatins (Morada Nova) do município mãe.
No Memorial Descritivo constam as especificações de área territorial, exigi-
das na lei 074 de 14 de setembro de 2010 como condições para a criação, 
incorporação, fusão e o desmembramento de municípios:
área: 3.114,028km²
Ponto inicial e final: igarapé cajueiro com a rodovia Pa 150, na altura do 
Km 407 no ponto de coordenadas 715.203 e 9.424.961 N
dEScriÇÃo: Sobe pelo igarapé cajueiro até a sua nascente no ponto de 
coordenadas aproximadas 717.900 E e 9.425.100 N – reta para o linhão da 
Eletronorte no ponto de coordenadas aproximadas 718.300 E e 9.425.050 
N – segue pelo linhão da Eletronorte até a subestação – segue pela linha 
de transmissão de Marabá até o seu cruzamento com rodovia Br – 222 e 
Pa – 150 a uma distância de 1.000m até o igarapé do Brejo no ponto de 
coordenadas 719.350 E e 9.424.587 N – segue ainda pela linha de trans-
missão de Marabá no sentido Sudeste até o ponto de coordenadas apro-
ximadas 729.200 E e 9.423.600 N – deste ponto acompanha as rodovias 
Br – 222 e Pa – 150 a uma distância de 1.000 m até o igarapé do Brejo.
 o Estudo completo está disponível na comissão de Estudos/cdaEM da alepa.
Belém, 22 de fevereiro de 2022.
Sala da comissão de divisão administrativa
resUMo do estUdo de ViaBiLidade MUNiciPaL – distrito de 
LaGo GraNde do cUrUai – MUNicÍPio de saNtarÉM
o estudo de viabilidade municipal atendeu ao que estabelece a lei Estadual 
nº 074, de 14 de setembro de 2010 que dispõe sobre os estudos de viabili-
dade municipal, para a criação, incorporação, fusão e desmembramento de 
Municípios no Estado do Pará. O estudo baseou-se em responder, especifi-
camente, o art. 2º, seus incisos e parágrafos: População estimada superior 
a 5.000 (cinco mil) habitantes; Eleitorado não inferior a 2.000 (dois mil) 
eleitores de sua população; centro urbano já constituído, com número de 
prédios residenciais, comerciais e públicos superior a 400 (quatrocentos); 
Estimativa de receitas; estimativa do custo de administração do município; 
rede de distribuição de energia elétrica; escolas de educação infantil, ensi-
no fundamental e médio; posto de atenção primaria à saúde; estrutura de 
atendimento em segurança pública; sistema de telefonia pública, comercial 
e residencial; edificações com condições para a instalação da prefeitura e 
da câmara municipal; estabelecimento de venda a varejo de combustível 
para veículos e gás de cozinha; posto de serviços dos correios. Na análise 
da viabilidade econômica constatou-se a existência de saldo positivo na 
comparação entre os valores apurados. Pelo coligimento da lei comple-
mentar nº 074, no caso especifico do seu art.2º, inciso VI, §1º e a reali-
dade constatada pelo resultado das estimativas obtidas, pode-se afirmar 
que os 3 (três) possíveis itens impeditivos à emancipação do distrito de 
lago Grande do curuai, foram respondidos pelos seguintes motivos: Não 
há nenhuma possibilidade de perda das receitas frente aos requisitos da lei 
para o município-mãe. Por outro lado, constatou-se um ganho considerável 
para o futuro município de lago Grande do curuai. Pela sua localização 
geográfica e cartográfica, o referido Distrito não oferece nenhuma forma 
de descontinuidade territorial; no que tange às receitas tributárias pró-
prias e de transferências, com a emancipação do distrito de lago Grande 
do curuai, não poderia oferecer qualquer risco de comprometimento que 
pudesse chegar em 50% da receita municipal de Santarém. concluiu-se, 
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portanto, que há condições plenas e objetivas para garantir a sustentabili-
dade econômica, após a emancipação do distrito de lago Grande do curuai 
do município mãe.
No Memorial Descritivo constam as especificações de área territorial, exigi-
das na lei 074 de 14 de setembro de 2010 como condições para a criação, 
incorporação, fusão e o desmembramento de municípios:
área: 3.653.000 km²
Perímetro: 285.14 km
Ponto inicial: É no Patacho, limite interdistrital cUrUai E araPiXUNa, a 
MarGEM dirEita do rio aMaZoNaS e final: as margens do rio arapiuns.
dEScriÇÃo: inicia-se a descrição deste perímetro no vértice Po, de co-
ordenadas N9764464.61 m e E677183.82 m, com os seguintes azimutes 
plano e distância: 91º 15’32,42” e 549.11; até o vértice P1 de coorde-
nadas N9764452.54 m e E677732.79 m; deste segue com os seguintes 
azimutes plano e distância: 94º 23’36.97” e E1230.43; até o vértice P2, de 
coordenadas N9764358,28 m e E678959,61 m; deste segue os seguintes 
azimutes plano e distância: 102º05’19,87” e 1507.83; até o vértice P3, de 
coordenadas N9764042.50 m e E680434.00 m, 
 o Estudo completo está disponível na comissão de Estudos/cdaEM da alepa.
Belém, 22 de fevereiro de 2022. Sala da comissão de divisão administrativa
resUMo do estUdo de ViaBiLidade MUNiciPaL – distrito de 
MoNte doUrado – MUNicÍPio de aLMeriM
o estudo de viabilidade municipal atendeu ao que estabelece a lei Esta-
dual nº 074, de 14 de setembro de 2010 que dispõe sobre os estudos de 
viabilidade municipal, para a criação, incorporação, fusão e desmembra-
mento de Municípios no Estado do Pará. o estudo baseou-se em responder, 
especificamente, o Art. 2º, seus incisos e parágrafos: População estimada 
superior a 5.000 (cinco mil) habitantes; Eleitorado não inferior a 2.000 
(dois mil) eleitores de sua população; centro urbano já constituído, com 
número de prédios residenciais, comerciais e públicos superior a 400 (qua-
trocentos); Estimativa de receitas; estimativa do custo de administração 
do município; rede de distribuição de energia elétrica; escolas de educação 
infantil, ensino fundamental e médio; posto de atenção primaria à saúde; 
estrutura de atendimento em segurança pública; sistema de telefonia pú-
blica, comercial e residencial; edificações com condições para a instalação 
da prefeitura e da câmara municipal; estabelecimento de venda a varejo 
de combustível para veículos e gás de cozinha; posto de serviços dos cor-
reios. Na análise da viabilidade econômica constatou-se a existência de 
saldo positivo na comparação entre os valores apurados. Pelo coligimento 
da Lei Complementar nº 074, no caso especifico do seu art.2º, inciso VI, 
§1º e a realidade constatada pelo resultado das estimativas obtidas, pode-
se afirmar que os 3 (três) possíveis itens impeditivos à emancipação do 
distrito de Monte dourado, foram respondidos pelos seguintes motivos: 
Não há nenhuma possibilidade de perda das receitas frente aos requisitos 
da lei para o município-mãe. Por outro lado, constatou-se um ganho con-
siderável para o futuro município de Monte dourado. Pela sua localização 
geográfica e cartográfica, o referido Distrito não oferece nenhuma forma 
de descontinuidade territorial; no que tange às receitas tributárias próprias 
e de transferências, com a emancipação do distrito de Monte dourado, não 
poderia oferecer qualquer risco de comprometimento que pudesse chegar 
em 50% da receita municipal de almerim. concluiu-se, portanto, que há 
condições plenas e objetivas para garantir a sustentabilidade econômica, 
após a emancipação do distrito de Monte dourado do município mãe.
No Memorial Descritivo constam as especificações de área territorial, exigi-
das na lei 074 de 14 de setembro de 2010 como condições para a criação, 
incorporação, fusão e o desmembramento de municípios:
área: 563.762 km²
Perímetro: 398.18 km
dEScriÇÃo: inicia-se a descrição deste perímetro a margem direita do 
rio Jari, nas fronteiras do Estado do Pará com amapá e do Brasil com 
Suriname, nas coordenadas 02º24’53,88”N e 54º52’30,39”W, vértice 1; 
deste, segue pelo divisor entre o rio Paru e o rio Jari, por 463.373 m, 
até as coordenadas 00º39’55,75”09’04,83, na margem direita do igarapé 
tapeuá, vértice 2 ; deste, segue pela margem direita do igarapé tapeuá a 
jusante, por 27.156 m, até sua voz do rio Paru, no ponto a;  deste segue 
pela margem esquerda do rio Paru a jusante por 93.665m,até a voz do 
igarapén no ponto B;   deste, segue pela margem esquerda do igarapé 
Pinharé a montante, por 11.273 m, até as coordenadas 1º12’45,38”S e 
52º56’34,96”W, vértice 3; deste segue pelo azimute 90º00’00” e distância 
de 20.894m até a margem direita do igarapé sem denominação a jusante, 
no talvegue entre os platôs da região do Bituba, por 34.438m, até sua foz 
na margem direita do rio arroiolos, no ponto d, deste, segue pelo azimu-
te 360º00’00” e distância de 16.387m, até a margem direita do igarapé 
castanhalzinho, no ponto E; deste, segue pela margem direita do igarapé 
castanhalzinho a jusante, por 8.441 m, até sua foz no rio Jari, no ponto f; 
deste segue pela margem direita do rio Paru a montante, por 739.008 m, 
até o vértice 1, ponto inicial da descrição deste perímetro.
 o Estudo completo está disponível na comissão de Estudos/cdaEM da alepa. 
Belém, 22 de fevereiro de 2022. Sala da comissão de divisão administrativa; 
resUMo do estUdo de ViaBiLidade MUNiciPaL – distrito de 
taBoca – MUNicÍPio de sÃo FÉLiX do XiNGU
o estudo de viabilidade municipal atendeu ao que estabelece a lei Esta-
dual nº 074, de 14 de setembro de 2010 que dispõe sobre os estudos de 
viabilidade municipal, para a criação, incorporação, fusão e desmembra-
mento de Municípios no Estado do Pará. o estudo baseou-se em responder, 
especificamente, o Art. 2º, seus incisos e parágrafos: População estimada 
superior a 5.000 (cinco mil) habitantes; Eleitorado não inferior a 2.000 
(dois mil) eleitores de sua população; centro urbano já constituído, com 
número de prédios residenciais, comerciais e públicos superior a 400 (qua-
trocentos); Estimativa de receitas; estimativa do custo de administração 
do município; rede de distribuição de energia elétrica; escolas de educação 
infantil, ensino fundamental e médio; posto de atenção primaria à saúde; 

estrutura de atendimento em segurança pública; sistema de telefonia pú-
blica, comercial e residencial; edificações com condições para a instalação 
da prefeitura e da câmara municipal; estabelecimento de venda a varejo de 
combustível para veículos e gás de cozinha; posto de serviços dos correios. 
Na análise da viabilidade econômica constatou-se a existência de saldo 
positivo na comparação entre os valores apurados. Pelo coligimento da lei 
Complementar nº 074, no caso especifico do seu art.2º, inciso VI, §1º e a 
realidade constatada pelo resultado das estimativas obtidas, pode-se afir-
mar que os 3 (três) possíveis itens impeditivos à emancipação do distrito 
de taboca, foram respondidos pelos seguintes motivos: Não há nenhuma 
possibilidade de perda das receitas frente aos requisitos da lei para o mu-
nicípio-mãe. Por outro lado, constatou-se um ganho considerável para o 
futuro município de Taboca. Pela sua localização geográfica e cartográfica, 
o referido distrito não oferece nenhuma forma de descontinuidade territo-
rial; no que tange às receitas tributárias próprias e de transferências, com 
a emancipação do distrito de taboca, não poderia oferecer qualquer risco 
de comprometimento que pudesse chegar em 50% da receita municipal 
de São félix do Xingu. concluiu-se, portanto, que há condições plenas e 
objetivas para garantir a sustentabilidade econômica, após a emancipação 
do distrito de taboca do município mãe.
No Memorial Descritivo constam as especificações de área territorial, exigi-
das na lei 074 de 14 de setembro de 2010 como condições para a criação, 
incorporação, fusão e o desmembramento de municípios:
área: 8.929,75 km²
dEScriÇÃo: com o Município de São félix do Xingu - Partindo do M -1, 
definido pela coordenada geográfica de latitude 06º19’01,98” Sul e longi-
tude 52º28’00,43”, oeste, episódio Sad69 e pela coordenada plana UtM 
9.301,500 Norte e 337.750 leste, referida ao meridiano central 51º WGr, 
localizado as margens esquerda dos rios Xingu e igarapé triunfo, chega-se 
ao marco M-2, de coordenadas verdadeiras UtM Norte 9.283.000.000. Este 
320.400.000, deste segue-se com uma linha reta e seca com azimute ver-
dadeiro 29ºa 331º32’50”, E a diStÂNcia dE 84.166,56M. E cHEGa-SE ao 
Marco m-3, dE coordENadaS vErdadEiraS UtM NortE 9.357.000.000. 
Este 280.300.000. com o Município de altamira M-3, segue-se com uma di-
visa seca e tortuosa com a distância de 43.976,46m e chega-se a um marco 
M-4, de coordenadas verdadeiras UTM Norte 9.371.600.000, que fica a beira 
da gruta copaíba, segue-se a mesma com a distância 7.520.900.000, este 
314.000.000, que fica as margens esquerda do rio Xingu. 
o Estudo completo está disponível na comissão de Estudos/cdaEM da alepa. 
Belém, 22 de fevereiro de 2022. Sala da comissão de divisão administrativa; 
resUMo do estUdo de ViaBiLidade MUNiciPaL – distrito de 
GLeBa sUdoeste – MUNicÍPio de sÃo FÉLiX do XiNGU-
o estudo de viabilidade municipal atendeu ao que estabelece a lei Esta-
dual nº 074, de 14 de setembro de 2010 que dispõe sobre os estudos de 
viabilidade municipal, para a criação, incorporação, fusão e desmembra-
mento de Municípios no Estado do Pará. o estudo baseou-se em responder, 
especificamente, o Art. 2º, seus incisos e parágrafos: População estimada 
superior a 5.000 (cinco mil) habitantes; Eleitorado não inferior a 2.000 
(dois mil) eleitores de sua população; centro urbano já constituído, com 
número de prédios residenciais, comerciais e públicos superior a 400 (qua-
trocentos); Estimativa de receitas; estimativa do custo de administração 
do município; rede de distribuição de energia elétrica; escolas de educação 
infantil, ensino fundamental e médio; posto de atenção primaria à saúde; 
estrutura de atendimento em segurança pública; sistema de telefonia pú-
blica, comercial e residencial; edificações com condições para a instalação 
da prefeitura e da câmara municipal; estabelecimento de venda a varejo de 
combustível para veículos e gás de cozinha; posto de serviços dos correios. 
Na análise da viabilidade econômica constatou-se a existência de saldo 
positivo na comparação entre os valores apurados. Pelo coligimento da lei 
Complementar nº 074, no caso especifico do seu art.2º, inciso VI, §1º e a 
realidade constatada pelo resultado das estimativas obtidas, pode-se afir-
mar que os 3 (três) possíveis itens impeditivos à emancipação do distrito 
de Gleba Sudoeste, foram respondidos pelos seguintes motivos: Não há 
nenhuma possibilidade de perda das receitas frente aos requisitos da lei 
para o município-mãe. Por outro lado, constatou-se um ganho considerável 
para o futuro município de Gleba Sudoeste. Pela sua localização geográfica 
e cartográfica, o referido Distrito não oferece nenhuma forma de desconti-
nuidade territorial; no que tange às receitas tributárias próprias e de trans-
ferências, com a emancipação do distrito de Gleba Sudoeste, não poderia 
oferecer qualquer risco de comprometimento que pudesse chegar em 50% 
da receita municipal de São félix do Xingu. concluiu-se, portanto, que há 
condições plenas e objetivas para garantir a sustentabilidade econômica, 
após a emancipação do distrito de Gleba Sudoeste do município mãe.
No Memorial Descritivo constam as especificações de área territorial, exigi-
das na lei 074 de 14 de setembro de 2010 como condições para a criação, 
incorporação, fusão e o desmembramento de municípios:
área: 84.213,39 km²
dEScriÇÃo: Está localizada entre os municípios de Marabá, Senador José 
Porfírio, tucumã e São félix do Xingu. o acesso se dá pela estrada vicinal 
conhecida por trans levino, saindo de São félix do Xingu, passando pelas 
vias tancredo Neves, vila teilândia, vila cascalheira, chegando a vila Su-
doeste que dista aproximadamente 237kms.
 o Estudo completo está disponível na comissão de Estudos/cdaEM da alepa. 
Belém, 22 de fevereiro de 2022. 
Sala da comissão de divisão administrativa. 
resUMo do estUdo de ViaBiLidade MUNiciPaL – distrito de 
Ladeira VerMeLHa – MUNicÍPio de sÃo FÉLiX do XiNGU-
o estudo de viabilidade municipal atendeu ao que estabelece a lei Estadual nº 
074, de 14 de setembro de 2010 que dispõe sobre os estudos de viabilidade 
municipal, para a criação, incorporação, fusão e desmembramento de Municípios 
no Estado do Pará. O estudo baseou-se em responder, especificamente, o Art. 
2º, seus incisos e parágrafos: População estimada superior a 5.000 (cinco mil) 
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habitantes; Eleitorado não inferior a 2.000 (dois mil) eleitores de sua população; 
centro urbano já constituído, com número de prédios residenciais, comerciais 
e públicos superior a 400 (quatrocentos); Estimativa de receitas; estimativa do 
custo de administração do município; rede de distribuição de energia elétrica; 
escolas de educação infantil, ensino fundamental e médio; posto de atenção 
primaria à saúde; estrutura de atendimento em segurança pública; sistema de 
telefonia pública, comercial e residencial; edificações com condições para a ins-
talação da prefeitura e da câmara municipal; estabelecimento de venda a varejo 
de combustível para veículos e gás de cozinha; posto de serviços dos correios. Na 
análise da viabilidade econômica constatou-se a existência de saldo positivo na 
comparação entre os valores apurados. Pelo coligimento da lei complementar nº 
074, no caso especifico do seu art.2º, inciso VI, §1º e a realidade constatada pelo 
resultado das estimativas obtidas, pode-se afirmar que os 3 (três) possíveis itens 
impeditivos à emancipação do distrito de ladeira vermelha, foram respondidos 
pelos seguintes motivos: Não há nenhuma possibilidade de perda das receitas 
frente aos requisitos da lei para o município-mãe. Por outro lado, constatou-se 
um ganho considerável para o futuro município de ladeira vermelha. Pela sua 
localização geográfica e cartográfica, o referido Distrito não oferece nenhuma 
forma de descontinuidade territorial; no que tange às receitas tributárias próprias 
e de transferências, com a emancipação do distrito de ladeira vermelha, não 
poderia oferecer qualquer risco de comprometimento que pudesse chegar em 
50% da receita municipal de São félix do Xingu. concluiu-se, portanto, que há 
condições plenas e objetivas para garantir a sustentabilidade econômica, após a 
emancipação do distrito de ladeira vermelha do município mãe.
No Memorial Descritivo constam as especificações de área territorial, exigi-
das na lei 074 de 14 de setembro de 2010 como condições para a criação, 
incorporação, fusão e o desmembramento de municípios:
área: 84.213,39 km²
dEScriÇÃo: localiza-se a uma latitude 06º38’41”sul e a uma longitude 
51º59’42”oeste, estando a uma altitude de 220 metros. ao Norte, com os Muni-
cípios de água azul do Norte e Parauapebas; ao sul, com a Sede do município de 
São félix do Xingu e o distrito de Nereu; a leste com os municípios de tucumã e 
ourilândia e a oeste com os distritos de lindoeste e Sudoeste, 
o Estudo completo está disponível na comissão de Estudos/cdaEM da alepa. 
Belém, 05 de abril de 2022. 
Sala da comissão de divisão administrativa. 
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triBUNaL de coNtas
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Portaria Nº 38.383, de 11 de aBriL de 2022.
a Presidente do tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
coNSidEraNdo o que dispõe o artigo 15 inciso i da lei nº 8.037, de 05-
09-2014, publicada no Diário Oficial do Estado nº 32.722, de 08-09-2014;
coNSidEraNdo o disposto nos artigos 8º, 11 e 12 da resolução nº 18.768/2015,
coNSidEraNdo o Parecer nº 319/2022 da comissão Permanente de ava-
liação de desempenho, anexo ao Expediente nº 005849/2022;
r E S o l v E:
HoMoloGar o resultado da avaliação de desempenho para a Progressão 
funcional Horizontal por Merecimento, conforme tabela abaixo, elaborada 
pela Secretaria de Gestão de Pessoas.

Matrí-
cula

Nome

eNQUadraMeNto atUaL ProGressÃo HoriZoNtaL
a contar 

de:cargo atual cl Nv
cargo enqua-
dramento

cl Nv

0100347
SoNia aBrEU da 

Silva EliaS  

analista auxiliar 
de controle Exter-
no tcE-cti-404

d 02
analista auxiliar 

de controle Exter-
no tcE-cti-404

d 03 31/03/2022

Maria dE loUrdES liMa dE olivEira
Presidente

Protocolo: 784418
Portaria Nº 38.382, de 11 de aBriL de 2022.
a Presidente do tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
coNSidEraNdo o que dispõe o artigo 15 inciso i da lei nº 8.037, de 05-
09-2014, publicada no Diário Oficial do Estado nº 32.722, de 08-09-2014;
coNSidEraNdo o disposto nos artigos 8º, 11 e 12 da resolução nº 
18.768/2015,
coNSidEraNdo o Parecer nº 315/2022 da comissão Permanente de ava-
liação de desempenho, anexo ao Expediente nº 005847/2022;
r E S o l v E:
HoMoloGar o resultado da avaliação de desempenho para a Progressão 
funcional Horizontal por Merecimento, conforme tabela abaixo, elaborada 
pela Secretaria de Gestão de Pessoas.

Matrí-
cula

Nome

eNQUadraMeNto atUaL ProGressÃo HoriZoNtaL
a contar 

de:cargo atual cl Nv
cargo enquadra-

mento
cl Nv

0100353
NiltoN JaiME 

cHaar da Silva  
Motorista tcE-

ca-403
d 02

Motorista tcE-
ca-403

d 03 31/03/2022

Maria dE loUrdES liMa dE olivEira
Presidente

Protocolo: 784413

Portaria Nº 38.384, de 11 de aBriL de 2022.
a Presidente do tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
coNSidEraNdo a solicitação do interessado através de documento proto-
colado sob o nº 006632/2022;
r E S o l v E:
EXoNErar, a pedido, o servidor aNdrÉ rodriGUES BEllo, do cargo de 
auditor de controle Externo - fiscalização-tcE – ct – 603 - Economia 
- classe a Nível 1, matrícula nº 0101673, de acordo com o art.59 da lei 
nº5.810/1994, regime Jurídico único dos Servidores do Estado do Pará, a 
partir de 12-04-2022.
Maria dE loUrdES liMa dE olivEira
Presidente

Protocolo: 784422
.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 38.379, de 11 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 341/2022, de 06-
04-2022, protocolizado sob o Expediente nº 006325/2022,
r E S o l v E:
coNcEdEr à servidora lEda Mara SoUZa dE olivEira MoNtEiro, au-
ditor de controle Externo - design, matrícula nº 0101479, 30 (trinta) dias 
de licença para tratamento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 
5.810/94, no dia 28-03 a 26-04-2022.
alicE criStiNa da coSta loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 784629
Portaria Nº 38.378, de 11 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 331/2022, de 30-
03-2022, protocolizado sob o Expediente nº 006254/2022,
r E S o l v E:
coNcEdEr à servidora Maria dE fátiMa PiNto cardoSo, agente auxi-
liar de Serviços Gerais, matrícula nº 0100043, 15 (quinze) dias de licença 
para tratamento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no 
dia 28-03 a 11-04-2022.
alicE criStiNa da coSta loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 784627
Portaria Nº 38.380, de 11 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 339/2022, de 05-
04-2022, protocolizado sob o Expediente nº 006344/2022,
r E S o l v E:
coNcEdEr à servidora aUrEa MaUra araÚJo BraNdÃo da coSta, au-
ditor de controle Externo - direito, matrícula nº 0101532, 11 (onze) dias 
de licença para acompanhar pessoa da família, nos termos do artigo 85 da 
lei nº 5.810/94, no dia 15-03 a 25-03-2022.
alicE criStiNa da coSta loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 784631
Portaria Nº 38.381, de 11 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 340/2022, de 31-
03-2022, protocolizado sob o Expediente nº 006347/2022,
r E S o l v E:
coNcEdEr ao servidor JoSÉ riBaMar fErrEira doS SaNtoS JUNior, 
Motorista, matrícula nº 0100375, 01 (um) dia de licença para tratamento 
de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no dia 29-03-2022.
alicE criStiNa da coSta loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 784634
Portaria Nº 38.374, de 11 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 338/2022, de 30-
03-2022, protocolizado sob o Expediente nº 006218/2022,
r E S o l v E:
coNcEdEr à servidora ElYEda dE fátiMa doS SaNtoS PESSÔa, auxiliar 
técnico de controle Externo - administrativo, matrícula nº 0100300, 10 
(dez) dias de licença para tratamento de saúde, nos termos do artigo 81 
da lei nº 5.810/94, no dia 30-03 a 08-04-2022.
alicE criStiNa da coSta loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 784621
Portaria Nº 38.375, de 11 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 329/2022, de 30-
03-2022, protocolizado sob o Expediente nº 006225/2022,
r E S o l v E:
coNcEdEr ao servidor EdSoN SaNtaNa tENorio, auditor de controle 
Externo – ciências contábeis, matrícula nº 0101578, 07 (sete) dias de 
licença para acompanhar pessoa da família, nos termos do artigo 85 da lei 
nº 5.810/94, no dia 26-03 a 01-04-2022.
alicE criStiNa da coSta loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 784623
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Portaria Nº 38.376, de 11 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 333/2022, de 01-
04-2022, protocolizado sob o Expediente nº 006234/2022,
r E S o l v E:
coNcEdEr à servidora GiSElE MoUra dE QUEiroZ, auditor de controle 
Externo – direito, matrícula nº 0100866, 02 (dois) dias de licença para 
tratamento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no dia 
31-03 a 01-04-2022.
alicE criStiNa da coSta loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 784624
Portaria Nº 38.377, de 11 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 336/2022, de 01-
04-2022, protocolizado sob o Expediente nº 006253/2022,
r E S o l v E:
coNcEdEr ao servidor roSivaldo NaSciMENto rodriGUES, agente 
auxiliar de Serviços administrativos, matrícula nº 0200051, 01 (um) dia 
de licença para tratamento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 
5.810/94, no dia 29-03-2022.
alicE criStiNa da coSta loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 784625
Portaria Nº 38.372, de 11 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 332/2022, de 31-
03-2022, protocolizado sob o Expediente nº 006147/2022,
r E S o l v E:
coNcEdEr ao servidor doUGlaS GaBriEl doMiNGUES JUNior, auditor 
de controle Externo – analista de Sistemas, matrícula nº 0100238, 03 
(três) dias de licença para tratamento de saúde, nos termos do artigo 81 
da lei nº 5.810/94, no dia 22-03 a 24-03-2022.
alicE criStiNa da coSta loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 784552
Portaria Nº 38.373, de 11 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 334/2022, de 01-
04-2022, protocolizado sob o Expediente nº 006158/2022,
r E S o l v E:
coNcEdEr ao servidor JoSÉ Maria da cUNHa BaStoS, técnico auxiliar 
de controle Externo, matrícula nº 0217331, 03 (três) dias de licença para 
tratamento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no dia 
30-03 a 01-04-2022.
alicE criStiNa da coSta loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 784556

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

triBUNaL de coNtas do estado do ParÁ
1° terMo aditiVo ao coNtrato Nº 05/2021
data da aSSiNatUra: 12/04/2022.
oBJEto: Prorrogação do prazo de vigência contratual pelo período de 12 meses.
fUNdaMENto lEGal: art. 57, ii da lei 8.666/93.
viGÊNcia: 15/04/2022 a 15/04/2023.
dotaÇÃo orÇaMENtária:
Unidade Gestora:
020101 - tribunal de contas do Estado do Pará
Programa de trabalho
01.032.145 5 8.576 – implementação de ações de Publicidade institucional
fontes:
01 - recursos ordinários
12 - receita Patrimonial - outros Poderes
Natureza da despesa:
33.90.39 – outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica
coNtENÇÃo dE crÉdito:
2022Nd00082
coNtratada: c.a coMUNicaÇÃo E aSSESSoria S/S ltda (cNPJ/Mf nº: 
15.272.768/0001-91).
ENdErEÇo: av. visconde de Souza franco, n°5, 23° andar, Bairro Umari-
zal, cEP. 55053-000, Belém/Pa.
ordENador: Maria de lourdes lima de oliveira

Protocolo: 784285
terMo aditiVo Nº 06
coNtrato Nº: 08/2017
data da aSSiNatUra: 12/04/2022.
oBJEto: constitui objeto do presente termo aditivo, o acréscimo de uma 
(01) unidade de veículo do item 1, da cláusula Segunda do contrato origi-
nal; e Reequilíbrio econômico financeiro do contrato.
viGÊNcia: o presente instrumento entrará em vigor a partir da data de 
sua assinatura.
valor MENSal EStiMado: o valor total mensal do item 1, da clausula 
Segunda do contrato original, passa a ser:
-r$ 32.061,40 (trinta e dois mil, sessenta e um reais e quarenta centavos) por mês.
o valor total mensal do contrato, após acréscimo de quantitativo e reequi-

líbrio econômico financeiro passa a ser:
-r$ 52.415,82 (cinquenta e dois mil, quatrocentos e quinze reais e oitenta 
e dois centavos) por mês.
dotaÇÃo orÇaMENtária:
Unidade Gestora:
020101......tribunal de contas do Estado do Pará
Programa de trabalho:
01.032.1455 6.267.................operacionalização das ações administrativas
fontes:
01 - recursos ordinários
12 – receita Patrimonial – outros Poderes
Natureza da despesa:
3.3.90.39.14..........................Manutenção e conservação de máquinas e 
equipamentos contenção de crédito:
2021Nd00289
coNtratada: JEt traNSPortES ltda - ME, cNPJ nº 16.685.710/0001-32
ENdErEÇo: tv. Enéas Pinheiro, nº 1639, Bairro - Marco, cep: 66095-105, 
na cidade de Belém, estado do Pará.
ordENadora: Maria de lourdes lima de oliveira.

Protocolo: 784544
.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Modalidade: Pregão eletrônico
Número: 03/2022.
Objeto: Aquisição de equipamentos de fotografia (câmera, lentes, cases, 
cartões de memória, iluminação externa (flash), bateria extra e tripé para 
câmera) que atendam às necessidades da assessoria de comunicação e 
relações Públicas do tribunal de contas do Estado do Pará.
Entrega do Edital: o Edital será fornecido pela internet, através dos portais 
do BaNco do BraSil, www.licitacoes-e.com.br, e do triBUNal dE coN-
taS do EStado do Pará, www.tce.pa.gov.br.
observação: Qualquer pedido de esclarecimento, em relação a eventuais dú-
vidas na interpretação do Edital e seus anexos, deverá ser encaminhado ao 
Pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico, via e-mail: anderson.calandri-
ni@tce.pa.gov.br, nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
responsável pelo certame: anderson felipe calandrini Braga.
local de abertura: Site do Banco do Brasil: http://www.licitacoes-e.com.br
Hora/dia de recebimento das Propostas e documentos de Habilitação: até 
as 08 horas (horário oficial de Brasília-DF), do dia 02 de maio de 2022.
Hora/dia da Sessão Pública: 09 horas (horário oficial de Brasília-DF), do 
dia 02 de maio de 2022.
ordenador: Maria de lourdes lima de oliveira – Presidente do tcE/Pa.
a presente publicação altera a data do certame informada inicialmente no 
aviso de licitação registrado sob o protocolo nº 781265 e publicado no diá-
rio Oficial do Estado do Pará nº 34.923, de 06 de abril de 2022.

Protocolo: 784584

.

.

oUtras MatÉrias
.

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de empenho da despesa: 2022Ne00439
valor total: r$ 40.664,00
data de Emissão: 05/04/2022
objeto: destinado ao ii encontro nacional para entidades do sistema “S”, 
estatais e administradores públicos, ocorrera nos 07 e 08 abril de 2022, 
no horário 08h30 às 12H30 e 13H30 às 17H30 totalizando 16h/atividades 
realizando-se 100% on-line e conforme memorando 12/2022/SEPGE, pa-
recer Nº103/2022/ProJUr, Manifestação nº 47/22-SEciN e inexigibilida-
de Nº01/22.
Programa de trabalho: 01032145585720000
Natureza da despesa: 33903900
fonte do recurso: 0101000000
contratada: PrEMiEr trEiNaMENtoS E caPacitacao E EirEli
cNPJ: 34.673.724-0001/18
Endereço: av. Marechal floriano Perixoto, 5391. curitiba - Paraná.
cEP: 81.610-000
ordenador: Maria de lourdes lima de oliveira

Protocolo: 784396
NotiFicaÇÃo - Nº 036/2022
de ordem da Exma. cons.ª rosa Egídia crispino calheiros lopes, relatora do 
Processo n.º 416305/2020, que trata da representação interposta pela 6ª 
controladoria de contas de Gestão deste tcE/Pa, em face da dispensa de 
licitação nº 18/2020 e do contrato nº 39/2020, celebrados entre a SESPa e 
a empresa de Projetos Gerenciamentos e Engenharia – PROGEN, notifico o 
Senhor alBErto BEltraME (cPf: ***.910.510-**), ex-secretário da SESPa, 
para que, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da publicação desta, mani-
feste-se especificamente acerca do Relatório Técnico Complementar II (eDOC 
16) e das provas emprestadas do inquérito civil nº 004249-031/2020 (edoc 
15), consoante despacho (Peça: 20.dES – 338/2022), o qual poderá ser con-
sultado mediante acesso ao “Portal do JUriSdicioNado” do tcE-Pa, no 
endereço eletrônico: https://portaljurisdicionado.tce.pa.gov.br.
informo, por oportuno, que a resposta a esta comunicação será recebida, 
EXclUSivaMENtE, por meio do referido portal.
caso necessite de ajuda para realizar o cadastro no Portal do JUriSdi-
cioNado ligar para 3210-0824 ou 3210-0570.
JoSÉ tUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral

Protocolo: 784448
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..

MiNistÉrio PÚBLico
.

.

.

MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas do estado do ParÁ

.

.

adMissÃo de serVidor
.

Portaria N° 134/2022/MPc/Pa
o ProcUrador-GEral dE coNtaS, no uso de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo as homologações, em 13/11/2019 e 03/12/2019, do re-
sultado final do concurso Público de Provas e títulos para provimento de 
vagas e a formação de cadastro de reserva em cargos de nível superior e 
de nível médio do Ministério Público de contas do Estado do Pará, aberto 
pelo Edital nº 1 – MPc/Pa – Servidor, de 20/02/2019;
coNSidEraNdo a Portaria nº 104/2022/MPc/Pa, de 11/03/2022, 
publicada em 14/03/2022, que nomeou, em virtude de aprovação no 
referido concurso público, obedecida a ordem de classificação, dentre 
outros, o candidato Marcos aurélio amorim Pinheiro, inscrição nº 
10006967, classificado na 16ª (décima sexta) colocação, para o cargo 
efetivo de analista Ministerial – Especialidade: controle Externo, do quadro 
de pessoal do Ministério Público de contas do Estado do Pará;
coNSidEraNdo a declaração de desistência de vaga, datada de 05/04/2022, 
apresentada através de e-mail pertencente ao aludido candidato, conforme 
certifica o Departamento de Gestão de Pessoas deste Órgão Ministerial, e
CONSIDERANDO¸ por fim, o artigo 6º, I, c/c o art. 22, § 3°, da Lei nº 5.810, 
de 24/01/1994 (rJU/Pa), bem como artigo 12, ii, da lei complementar nº 
09, de 27/01/1992, alterada pela lei complementar nº 106, de 21/07/2016,
rESolvE:
art. 1º tornar sem efeito, em razão de desistência de vaga, a nomeação do 
candidato MarcoS aUrÉlio aMoriM PiNHEiro, inscrição nº 10006967, 
para o cargo efetivo de analista Ministerial – Especialidade: controle 
Externo, ocorrida por meio da Portaria nº 104/2022/MPc/Pa, de 
11/03/2022, publicada em 14/03/2022.
art. 2º Nomear, em virtude de aprovação em concurso público de provas 
e títulos, obedecida a ordem de classificação, o Sr. JOÃO LARA RESENDE 
raBElo, inscrição nº 10004425, para o cargo efetivo de analista Ministerial 
– Especialidade: controle Externo, do quadro de servidores do Ministério 
Público de contas do Estado do Pará.
art. 3º convocar o ora nomeado para, no prazo de 30 (trinta) dias a contar 
da publicação do presente ato no Diário Oficial do Estado, comprovar os 
requisitos legais para fins de posse no referido cargo, nos termos do art. 
22 da lei nº 5.810/1994 (rJU/Pa).
art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Belém/Pa, 11 de abril de 2022.
PatricK BEZErra MESQUita
Procurador-Geral de contas

Protocolo: 784532

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria N° 001/2022/cead/MPc/Pa
Substitui membro e designa Secretário da comissão Especial instituída 
pela Portaria nº 120/2022/MPc/Pa
o PrESidENtE da coMiSSÃo ESPEcial dE avaliaÇÃo dE dESEMPENHo, 
instituída pela Portaria nº 120/2022-MPc/Pa, de 1º/04/2022, publicada 
no doE de 05/04/2022, no uso de suas atribuições,
coNSidEraNdo o teor da Portaria nº 120/2022-MPc/Pa, que dispõe, 
em seu art. 5º, que o Presidente da comissão designará os integrantes que 
irão compô-la, caso necessária eventual substituição;
coNSidEraNdo a decisão proferida no processo nº 2022/423505 - PaE;
rESolvE:
art. 1º designar a servidora efetiva SilvaNE dE fátiMa Silva BaltaZar 
como membro titular da comissão, em substituição à servidora efetiva 
cláUdia SalaME SEriQUE.
art. 2º designar referida servidora para atuar como Secretária da comissão.
art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Belém/Pa, 11 de abril de 2022.
assinado eletronicamente
StEPHENSoN olivEira victEr
Presidente da comissão

Protocolo: 784525

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria N° 133/2022/MPc/Pa
institui comissão Especial para viabilizar a aplicação da lei n. 14.133/2021 
no âmbito do MPc/Pa.
o ProcUrador-GEral dE coNtaS, no uso de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo a competência do Ministério Público de contas na promo-
ção da ordem jurídica e da salvaguarda da constituição e das leis, confor-
me o art. 11 da lei complementar n. 09/1992 (lei orgânica do Ministério 
Público de contas do Estado do Pará), e o art. 1º da resolução n. 01/ 2020 

(regimento interno do Ministério Público de contas do Estado do Pará);
coNSidEraNdo o lapso temporal de 01 (um) ano até a plena vigência da 
lei n. 14.133/2021 (Nova lei de licitações e contratos administrativos), 
com consequente revogação das leis n. 8.666/1993, 10.520/2002 e dos 
arts. 1º a 47-a da lei n. 12.462/2011;
coNSidEraNdo as inovações apresentadas pelo novo diploma legal, den-
tre elas a necessidade de normatização interna nas diferentes esferas e 
órgãos da administração Pública; e
coNSidEraNdo o diagnóstico realizado pelo dacc, em despacho que 
consta nos autos do PaE 2022/325456 (seq. 4), sobre os procedimentos 
necessários para adaptação deste Ministério ao novo diploma legal.
rESolvE:
art. 1º instituir comissão Especial para viabilizar a aplicação da lei n. 
14.133/2021 no âmbito do MPc/Pa.
art. 2º designar, para a Presidência da comissão, o servidor raphael fer-
nando Braga Gonçalves (Matrícula 200270).
art. 3º designar os servidores Nazaré do Socorro Gillet das Neves (Matrí-
cula 200218), Samuel almeida Bittencourt (Matrícula 200263) e isabele 
Batista de lemos (Matrícula 200275) para comporem a comissão.
art. 4º Estabelecer o dia 11/05/2022 como data-limite para que a co-
missão apresente as minutas dos documentos necessários para a pronta 
aplicação da novel lei.
art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Belém, 08 de abril de 2022.
assinado eletronicamente
PatricK BEZErra MESQUita
Procurador-Geral de contas

Protocolo: 784535

.

.

MiNistÉrio PÚBLico
do estado do ParÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 0195/2022-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUStiÇa, Para a árEa tÉcNico-adMi-
NiStrativa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Porta-
ria nº 114/2018- MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
r E S o l v E:
coNcEdEr aos servidores abaixo discriminados licença para tratamento de 
saúde, com fulcro nos artigos 81 a 84 da lei nº 5.810/1994:
• DIONISIO E SOUZA GOMES - Período: 26/03/2022 a 28/03/2022 - GE-
doc nº 116242/2022
• DIONISIO E SOUZA GOMES - Período: 29/03/2022 a 31/03/2022 - GE-
doc nº 116244/2022
• DIONISIO E SOUZA GOMES - Período: 16/03/2022 - GEDOC nº 
116246/2022
• NELMA REGINA DA SILVA AMARO COSTA - Período: 31/03/2022 a 
01/04/2022 - GEdoc nº 116454/2022
• NELSON PEREIRA DE CARVALHO - Período: 30/03/2022 - GEDOC nº 116007/2022
SUBProcUradoria-GEral dE JUStiÇa, Para a árEa tÉcNico-adMiNiStrativa.
Belém, 11 de abril de 2022.
UBiraGilda Silva PiMENtEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área técnico-administrativa
Portaria Nº 0196/2022-MP/sUB-ta
a SUBProcUradoria-GEral dE JUStiÇa, Para a árEa tÉcNico-
adMiNiStrativa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
Portaria n.º 114/2018- MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
r E S o l v E:
coNcEdEr ao servidor abaixo relacionado, licença falecimento, com ful-
cro no artigo 72, iii, da lei nº 5.810/94:
• CLAUDIA EULALIA ARAUJO TORK DA SILVA - Período: 04 a 11/04/2022 
- GEdoc nº 116824/2022
SUBProcUradoria-GEral dE JUStiÇa, Para a árEa tÉcNico-adMiNiStrativa.
Belém, 11 de abril de 2022.
UBiraGilda Silva PiMENtEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área técnico-administrativa
Portaria Nº 0197/2022-MP/sUB-ta
a SUBProcUradoria-GEral dE JUStiÇa, árEa tÉcNico-adMiNiStra-
tiva, usando de suas atribuições legais; e
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob o nº 
3871/2022, em 14/03/2022;
coNSidEraNdo os termos da Portaria n.º 1474/2011-MP/PGJ, de 
5/4/2011, publicada no d.o.E. de 8/4/2011, que regulamentou, no âmbito 
do Ministério Público do Estado do Pará, a concessão da Gratificação de 
tempo integral aos servidores da instituição,
r E S o l v E:
coNcEdEr ao servidor, JoSÉ GUilHErME da rocHa loBato, ocupante 
do cargo de Motorista, lotado na Divisão de Transporte, Gratificação de 
tempo integral, prevista no art. 137, § 1o, alínea “a”, da lei Estadual no 
5.810, de 24/1/1994, durante o afastamento do servidor titular, raiMUN-
do tErEZiNHo BorGES diaS, no período de 15/03 a 05/04/2022.
SUBProcUradoria-GEral dE JUStiÇa, Para a árEa tÉcNico-adMiNiStrativa.
Belém, 11 de abril de 2022.
UBiraGilda Silva PiMENtEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área técnico-administrativa
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Portaria Nº 0198/2022-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUStiÇa, Para a árEa tÉcNico-adMi-
NiStrativa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Porta-
ria nº 114/2018- MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
r E S o l v E:
coNcEdEr aos servidores abaixo relacionados, licença por Motivo de doença 
em Pessoa da família, com fulcro nos artigos 85 a 87 da lei nº 5.810/1994:
• CESAR ROGERIO SILVA PINTO - Período: 28/03/2022 - GEDOC nº 115188/2022
• EDNALVA ROSA DOS SANTOS - Período: 14/03/2022 - GEDOC nº 115122/2022
• EDNALVA ROSA DOS SANTOS - Período: 23/03/2022 a 28/03/2022 - GE-
doc nº 115125/2022
• LAURIMAR RODRIGUES MINDELO - Período: 29/03/2022 a 04/04/2022 
- GEdoc nº 115628/2022
• LILA MELLO E SILVA GUIMARÃES RENDEIRO - Período: 01/04/2022 - 
GEdoc nº 115962/2022
• LIDIA MARIA BARBOSA CALADO COIMBRA - Período: 30/03/2022 a 
05/04/2022 - GEdoc nº 115032/2022
• MILENA DE NAZARE PANTOJA CARVALHO BENTES - Período: 18/03/2022 
- GEdoc nº 114940/2022
• ROGENILA BELEM SALDANHA - Período: 24/03/2022 - GEDOC nº 114620/2022
• SANDRO DA CRUZ E SILVA - Período: 01/04/2022 a 10/04/2022 - GEDOC 
nº 115725/2022
• SIDNEY MASAHARU MATSUNAGA - Período: 28/03/2022 a 26/04/2022 - 
GEdoc nº 114858/2022
SUBProcUradoria-GEral dE JUStiÇa, Para a árEa tÉcNico-adMiNiStrativa.
Belém, 11 de abril de 2022.
UBiraGilda Silva PiMENtEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área técnico-administrativa

Protocolo: 784243

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato Nº 108/2017-MP/Pa
Núm. do termo aditivo: 8º
Núm. do contrato: 108/2017-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa SErvicEliNE 
coMÉrcio E SErviÇoS ESPEcialiZadoS ltda – ME.
objeto do contrato: contratação de pessoa jurídica para prestação de servi-
ços de recepcionista e de telefonista nas dependências do Ministério Público 
do Estado do Pará, no município de redenção – Polo Sudeste ii (lote vii).
Justificativa do Aditamento: Reequilíbrio econômico-financeiro dos valores 
constantes na cláusula Quarta do contrato nº 108/2017-MP/Pa.
data de assinatura: 12/04/2022.
valor Unitário do Período 29/06/2021 a 31/12/2021: recepcionista. r$ 
3.421,35 (três e mil quatrocentos e vinte e um reais e trinta e cinco centavos)
valor Unitário do Período 29/06/2021 a 31/12/2021: telefonista. r$ 
3.500,43(três e mil quinhentos reais e quarenta e três centavos)
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.122.1434.8760.
Elemento de despesa: 3390-37 e 3390-92.
fonte: 0101.
ordenador responsável: dr. cesar Bechara Nader Mattar Junior, Procura-
dor-Geral de Justiça.

Protocolo: 784687
eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato Nº 105/2017-MP/Pa
Núm. do termo aditivo: 9º
Núm. do contrato: 105/2017-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa SErvicEliNE 
coMÉrcio E SErviÇoS ESPEcialiZadoS ltda – ME.
objeto do contrato: contratação de pessoa jurídica para prestação de ser-
viços de copeiragem, de recepcionista e de telefonista nas dependências 
do Ministério Público do Estado do Pará, no município de Belém e distrito 
de icoaraci – Belém (lote i).
Justificativa do Aditamento: Reequilíbrio econômico-financeiro dos valores 
constantes na cláusula Quarta do contrato nº 105/2017-MP/Pa.
data de assinatura: 12/04/2022.
valor Unitário: do período (29/06/2021 a 31/12/2021): recepcionista 
r$3.396,89(três mil trezentos e noventa e seis reais e oitenta e nove centavos)
valor Unitário do período (29/06/2021 a 31/12/2021: telefonista r$3.490,73(-
três mil quatrocentos e noventa reais e setenta e três centavos)
valor Unitário do período (29/06/2021 a 31/12/2021: copeiro rS 
2.897,09(dois mil oitocentos e noventa e sete reais e nove centavos)
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.122.1434.8760.
Elemento de despesa: 3390-37 e 3390-92.
fonte: 0101.
ordenador responsável: dr. cesar Bechara Nader Mattar Junior, Procura-
dor-Geral de Justiça.

Protocolo: 784728
eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato Nº 090/2017-MP/Pa
Núm. do termo aditivo: 8º
Núm. do contrato: 090/2017-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa SErvicEliNE 
coMÉrcio E SErviÇoS ESPEcialiZadoS ltda – ME.
objeto do contrato: contratação de pessoa jurídica para prestação de ser-
viços de recepcionista e de telefonista nas dependências do Ministério Pú-
blico do Estado do Pará, no município de Marabá – Polo Sudeste i (lote vi).
Justificativa do Aditamento: Reequilíbrio econômico-financeiro dos valores 
constantes na cláusula Quarta do contrato nº 090/2017-MP/Pa.
data de assinatura: 12/04/2022.
valor Unitário do Período 29/06/2021 a 31/12/2021: recepcionista. r$ 
3.355,50(três mil trezentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos).
valor Unitário do Período 29/06/2021 a 31/12/2021: telefonista r$ 

3.440,91(três mil quatrocentos e quarenta reais e noventa e um centavos)
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.091.1494.8758.
Elemento de despesa: 3390-37 e 3390-92.
fonte: 0101 e 0301.
ordenador responsável: dr. cesar Bechara Nader Mattar Junior, Procura-
dor-Geral de Justiça.

Protocolo: 784711
eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato
Núm. do termo aditivo: 1º
Núm. do contrato: 143/2021-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa EZ tEcHS iMPor-
tadora, EXPortadora E rEPrESENtaÇÕES EirEli.
objeto do contrato: aquisição de material para confecção e manutenção da rede elétrica.
Justificativa do Aditamento: Reequilíbrio econômico-financeiro, comprova-
do no Protocolo nº 2969/2022, em conformidade com artigo 65, ii, “d” da 
lei federal nº 8.666/1993, os valores unitários dos itens 22 e 23 constan-
tes na cláusula terceira do contrato nº 143/2021-MP/Pa serão revisados, 
a contar da assinatura do termo.
data de assinatura: 12/04/2022.
valor Unitário reequilibrado (item 22): r$ 12,20
valor Unitário reequilibrado (item 23): r$ 12,20
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.122.1494.8760. Elemento de 
despesa: 3390-30. fonte: 0101. fonte: 0301.
ordenador responsável: dr. cesar Bechara Nader Mattar Junior, Procura-
dor Geral de Justiça.

Protocolo: 784746
eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato Nº 107/2017-MP/Pa
Núm. do termo aditivo: 8º
Núm. do contrato: 91/2017-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa SErvicEliNE 
coMÉrcio E SErviÇoS ESPEcialiZadoS ltda – ME.
objeto do contrato: contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços 
de recepcionista e de telefonista nas dependências do Ministério Público do Esta-
do do Pará, no município de Santarém – Polo Baixo amazonas (lote Xii).
Justificativa do Aditamento: Reequilíbrio econômico-financeiro dos valores 
constantes na cláusula Quarta do contrato nº 91/2017-MP/Pa.
data de assinatura: 12/04/2022.
valor Mensal Unitário (a partir de 29/06/2021): recepcionista. r$ 6.708,70 
(seis mil setecentos e oito e setenta centavos)
valor Mensal Unitário (a partir de 29/06/2021): telefonista. r$ 3.3425,23 
(três mil trezentos e vinte e cinco e vinte e três centavos)
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.091.1494.8758.
Elemento de despesa: 3390-37 e 3390-92.
fonte: 0101 e 0301.
ordenador responsável: dr. cesar Bechara Nader Mattar Junior, Procura-
dor-Geral de Justiça.

Protocolo: 784752
eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato Nº 106/2017-MP/Pa
Núm. do termo aditivo: 8º
Núm. do contrato: 106/2017-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa SErvicEliNE 
coMÉrcio E SErviÇoS ESPEcialiZadoS ltda – ME.
objeto do contrato: contratação de pessoa jurídica para prestação de ser-
viços de recepcionista nas dependências do Ministério Público do Estado do 
Pará, no município de tucuruí – Polo Sudeste iii (lote viii).
Justificativa do Aditamento: Reequilíbrio econômico-financeiro dos valores 
constantes na cláusula Quarta do contrato nº 106/2017-MP/Pa.
data de assinatura:12 /04/2022.
valor Mensal Unitário (a partir de 29/06/2021): recepcionista r$3.354,91(-
três mil trezentos e cinquenta e quatro reais e noventa e um centavos)
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.091.1494.8758. Elemento de 
despesa: 3390-37 e 3390-92. fonte: 0101 e 0301.
ordenador responsável: dr. cesar Bechara Nader Mattar Junior, Procura-
dor-Geral de Justiça.

Protocolo: 784754
eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato Nº 083/2017-MP/Pa
Núm. do termo aditivo: 8º
Núm. do contrato: 083/2017-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa SErvicEliNE 
coMÉrcio E SErviÇoS ESPEcialiZadoS ltda – ME.
objeto do contrato: contratação de pessoa jurídica para prestação de ser-
viços de recepcionista nas dependências do Ministério Público do Estado do 
Pará, no município de capanema – Polo Nordeste ii (lote iv).
Justificativa do Aditamento: Reequilíbrio econômico-financeiro dos valores 
constantes na cláusula Quarta do contrato nº 083/2017-MP/Pa.
data de assinatura:12 /04/2022.
valor Mensal Unitário (a partir de 29/06/2021): recepcionista r$3.354,36 
(três mil trezentos e cinquenta e quatro reais e trinta e seis centavos).
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.091.1494.8758. Elemento de 
despesa: 3390-37 e 3390-92. fonte: 0101 e 0301.
ordenador responsável: dr. cesar Bechara Nader Mattar Junior, Procura-
dor-Geral de Justiça.

Protocolo: 784757
eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato Nº 107/2017-MP/Pa
Núm. do termo aditivo: 8º
Núm. do contrato: 107/2017-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa SErvicEliNE 
coMÉrcio E SErviÇoS ESPEcialiZadoS ltda – ME.
objeto do contrato: contratação de pessoa jurídica para prestação de servi-
ços de recepcionista e de telefonista nas dependências do Ministério Público 
do Estado do Pará, no município de altamira – Polo Sudoeste i (lote X).
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Justificativa do Aditamento: Reequilíbrio econômico-financeiro dos valores 
constantes na cláusula Quarta do contrato nº 107/2017-MP/Pa.
data de assinatura: 12/04/2022.
valor Mensal Unitário (a partir de 29/06/2021): recepcionista. r$ 3.354,91(três 
mil trezentos e cinquenta e quatro reais e noventa e um centavos)
valor Mensal Unitário ( a partir de 29/06/2021): telefonista. r$ 
3.367,60(três mil trezentos e sessenta e sete reais e sessenta centavos)
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.091.1494.8758.
Elemento de despesa: 3390-37 e 3390-92.
fonte: 0101 e 0301.
ordenador responsável: dr. cesar Bechara Nader Mattar Junior, Procura-
dor-Geral de Justiça.

Protocolo: 784762
eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato Nº 081/2017-MP/Pa
Núm. do termo aditivo: 8º
Núm. do contrato: 081/2017-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa SErvicEliNE 
coMÉrcio E SErviÇoS ESPEcialiZadoS ltda – ME.
objeto do contrato: contratação de pessoa jurídica para prestação de servi-
ços de recepcionista e de telefonista nas dependências do Ministério Público 
do Estado do Pará, no município de abaetetuba – Polo de tocantins (Polo v).
Justificativa do Aditamento: Reequilíbrio econômico-financeiro dos valores 
constantes na cláusula Quarta do contrato nº 081/2017-MP/Pa.
data de assinatura: 12/04/2022.
valor Mensal Unitário (a partir de 29/06/2021): recepcionista r$3.356,59 
(três mil trezentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e nove centavos).
valor Mensal Unitário (a partir de 29/06/2021): telefonista r$3.416,80 
(três mil quatrocentos e dezesseis reais e oitenta centavos).
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.122.1434.8760.  Elemento de 
despesa: 3390-37 e 3390-92. fonte: 0101.
ordenador responsável: dr. cesar Bechara Nader Mattar Junior, Procura-
dor-Geral de Justiça.

Protocolo: 784760

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato Nº 045/2022-MP/Pa
Núm. do termo aditivo: 1º
Núm. do contrato: 045/2022-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa coNSUlPlaN 
coNSUltoria E PlaNEJaMENto EM adMiNiStraÇÃo PÚBlica EirEli – 
(cNPJ: 01.185.758/0001-04.) objeto do contrato: Prestação de serviços 
de organização, planejamento e realização de concurso público para o pro-
vimento de cargos efetivos, de nível médio e superior, do quadro de pesso-
al de servidores do Ministério Público do Estado do Pará
Justificativa do Aditamento: Art. 65, parágrafo 1º da Lei nº 8.666/93.
data de assinatura: 12/04/2022.
ordenador responsável: dr. cesar Bechara Nader Mattar Junior, Procura-
dor-Geral de Justiça.

Protocolo: 784799

.

.

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 
habilitação do Pregão Eletrônico nº. 014/2022-MP/Pa, empreitada por pre-
ço global, no tipo menor preço por grupo, que tem como objeto a contra-
tação de empresa especializada para serviços de manutenção preventiva 
e corretiva, incluindo a substituição de peças e atualizações de software e 
firmware de equipamentos Dell em operação no datacenter do MPPA:
- À vista da habilitação, foi declarada vencedora a empresa com o seguinte valor:
04.958.321/0001-54 - HardliNK iNforMatica E SiStEMaS ltda - to-
tal r$446.359,92:
Grupo 01 – valor total .... r$ 446.359,92
valor total do certame: r$ 446.359,92
Belém (Pa), 12 de abril de 2022
angelo Nazareno costa Barbosa
Pregoeiro

Protocolo: 784873

.

.

diÁria
.

republicada por alteração na original publicada no d.o.e. de 24 de 
março de 2022
Portaria Nº 1229/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 113041/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: viviaNE vEraS dE PaUla coUto
carGo/fUNÇÃo: 6o Promotor de Justiça da infância e Juventude de Belém
MatrÍcUla: 999.421
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa

dEStiNo(S): fortaleza/cE
PErÍodo(S): 22/03/2022 - 27/03/2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário (anexar programação) - Participar 
do “XXiv congresso Nacional do Ministério Público”, que será realizado na 
cidade de fortaleza/cE.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 18 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1556/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 115383/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: NaYara SaNtoS NEGrao
carGo/fUNÇÃo: 2o Promotor de Justiça de Mosqueiro
MatrÍcUla: 999.2337
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dEStiNo(S): Breves/Pa, Melgaço/Pa
PErÍodo(S): 04/04/2022 - 07/04/2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação a
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 04 de abril de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1557/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 115306/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: ElY SoraYa Silva cEZar
carGo/fUNÇÃo: 1o Promotor de Justiça de capanema
MatrÍcUla: 999.1698
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: capanema - Pa
dEStiNo(S): capitão Poço/Pa
PErÍodo(S): 30/03/2022 - 30/03/2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 04 de abril de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1558/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 115293/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: MoNica criStiNa GoNcalvES MElo da rocHa
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de Santo antônio do tauá
MatrÍcUla: 999.1679
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Santo antônio do tauá - Pa
dEStiNo(S): castanhal/Pa
PErÍodo(S): 07/03/2022 - 07/03/2022, 09/03/2022 - 09/03/2022, 
16/03/2022 - 18/03/2022, 21/03/2022 - 21/03/2022, 23/03/2022 - 
23/03/2022, 28/03/2022 - 28/03/2022, 30/03/2022 - 30/03/2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 04 de abril de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1559/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 115268/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: alaN JoHNNES lira fEitoSa
carGo/fUNÇÃo: 1o Promotor de Justiça de Mosqueiro
MatrÍcUla: 999.2349
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fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dEStiNo(S): ipixuna do Pará/Pa
PErÍodo(S): 29/03/2022 - 09/04/2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 11 (dez e um) diaria(s)
fiNalidadE: Mutirão - realizar mutirão na PJ de ipixuna do Pará/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 04 de abril de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1560/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 115164/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: rENato ivoN GoNcalvES cardoSo
carGo/fUNÇÃo: corPo oP Militar (SarGENto PM) - MP.fG.GM ii
MatrÍcUla: 333.345
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: acará - Pa
dEStiNo(S): Moju/Pa, tailândia/Pa, tomé-açu/Pa, concórdia do Pará/Pa, Belém/Pa
PErÍodo(S): 30/03/2022 - 01/04/2022, 13/04/2022 - 13/04/2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 3 (tres) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 04 de abril de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1561/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 115141/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JErffSoN lEMoS tortola
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZado dE aPoio tEcNico-oPE-
racioNal JUdicial E EXtraJUdicial do iNtErior
MatrÍcUla: 999.1189
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Marabá - Pa
dEStiNo(S): São domingos do araguaia/Pa, Brejo Grande do araguaia/Pa
PErÍodo(S): 11/04/2022 - 13/04/2022, 19/04/2022 - 20/04/2022, 
26/04/2022 - 26/04/2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 3 (tres) diaria(s)
fiNalidadE: fiscalização/vistoria em obra - realizar vistoria técnica de 
Engenharia civil.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 04 de abril de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1562/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 115007/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: adilSoN GoMES da Silva
carGo/fUNÇÃo: MotoriSta - aoM-c-iii
MatrÍcUla: 999.375
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dEStiNo(S): Moju/Pa
PErÍodo(S): 22/03/2022 - 22/03/2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor andre de oliveira Sobrinho até a PJ de Moju/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 04 de abril de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1563/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 114924/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: dircEU SaNtoS Silva
carGo/fUNÇÃo: MotoriSta - aoM-B-i
MatrÍcUla: 999.1490

fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: redenção - Pa
dEStiNo(S): Xinguara/Pa
PErÍodo(S): 04/04/2022 - 07/04/2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
a servidora Elcimar Barbosa dos Santos até o município de Xinguara/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 04 de abril de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1567/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 114801/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSE orlaNdo SENa do roSario
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZ aPoio tEc-oPEr JUd E EXtraJUd
MatrÍcUla: 999.2732
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dEStiNo(S): concórdia do Pará/Pa
PErÍodo(S): 04/04/2022 - 05/04/2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 05 de abril de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1568/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 114797/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: Soraia MarriBa SoarES KNEZ
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZ aPoio tEc-oPEr JUd E EXtraJUd
MatrÍcUla: 999.2864
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dEStiNo(S): concórdia do Pará/Pa
PErÍodo(S): 04/04/2022 - 05/04/2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 05 de abril de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1569/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 114669/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: HENriQUE KlaUtaU dE MENdoNca
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZado
MatrÍcUla: 999.1670
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dEStiNo(S): abaetetuba/Pa, vigia/Pa
PErÍodo(S): 23/03/2022 - 23/03/2022, 31/03/2022 - 31/03/2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 1 (um) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 05 de abril de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1570/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 114637/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: lUiZ lUdUvico dE alMEida
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErvicoS dE MaNUtENcao - aoS-c-iv
MatrÍcUla: 999.347
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
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oriGEM: Belém - Pa
dEStiNo(S): tucuruí/Pa
PErÍodo(S): 04/04/2022 - 08/04/2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar serviços de ma-
nutenção na PJ de tucuruí/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 05 de abril de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1571/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 115852/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: BrUNo travaSSoS da roSa BraGa
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor da corrEGEdoria-GEral do MiNiStErio PUBlico
MatrÍcUla: 999.1749
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dEStiNo(S): Brasília/df
PErÍodo(S): 18/04/2022 - 21/04/2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro - auxiliar o corregedor-Ge-
ral na 5ª Sessão ordinária de 2022 do cNMP referente ao processo n.° 
1.0021.2022-10 (Pad 002/2022-cGMP/Pa) e ainda, em reunião que foi 
definida pelo Corregedor Nacional, na 125ª Reunião do CNCGPEU
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 05 de abril de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1572/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 115813/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: SaBriNa MaMEdE NaPolEao KalUME
carGo/fUNÇÃo: 7o Promotor de Justiça de castanhal
MatrÍcUla: 999.1548
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: castanhal - Pa
dEStiNo(S): Maracanã/Pa
PErÍodo(S): 04/03/2022 - 04/03/2022, 07/03/2022 - 07/03/2022, 
09/03/2022 - 09/03/2022, 11/03/2022 - 11/03/2022, 14/03/2022 - 
15/03/2022, 17/03/2022 - 17/03/2022, 22/03/2022 - 22/03/2022, 
29/03/2022 - 29/03/2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 05 de abril de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1573/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 115788/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: EMErio MENdES coSta
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de igarapé-Miri
MatrÍcUla: 999.1461
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: igarapé-Miri - Pa
dEStiNo(S): acará/Pa
PErÍodo(S): 11/04/2022 - 13/04/2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 05 de abril de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1574/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 115718/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSE iltoN liMa MorEira JUNior
carGo/fUNÇÃo: 2o Promotor de Justiça de tailândia
MatrÍcUla: 999.2320

fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: tailândia - Pa
dEStiNo(S): Belém/Pa, altamira/Pa
PErÍodo(S): 12/04/2022 - 14/04/2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: tribunal do Júri - Participar de Sessão do tribunal do Júri nos 
autos do Processo nº. 0000041- 97.2014.8.14.0005.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 05 de abril de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1575/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 115705/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: Patricia carvalHo MEdrado aSSMaNN
carGo/fUNÇÃo: 1o Promotor de Justiça de Breves
MatrÍcUla: 999.2356
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Breves - Pa
dEStiNo(S): Belém/Pa, Paragominas/Pa, ipixuna do Pará/Pa
PErÍodo(S): 25/04/2022 - 29/04/2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: tribunal do Júri - Participar de Sessão do tribunal do Júri na 
comarca de ipixuna do Pará/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 05 de abril de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1576/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 115702/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: rafaEl SoriaNo doS SaNtoS
carGo/fUNÇÃo: corPo oP Militar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MatrÍcUla: 999.3322
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dEStiNo(S): castanhal/Pa, Mosqueiro/Pa
PErÍodo(S): 04/04/2022 - 04/04/2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 05 de abril de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1585/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 115694/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: carloS HiroYUKi NaGaNo NiSHida
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor Militar iii - cPc-MP-GM iii
MatrÍcUla: 999.3273
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dEStiNo(S): tucuruí/Pa, altamira/Pa
PErÍodo(S): 04/04/2022 - 08/04/2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário (anexar programação) - realizar 
o curso de Brigada de Incêndio nível I e verificar as pendências identifica-
das na PJ de altamira/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 06 de abril de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1586/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 115661/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: carloS alvES da Silva
carGo/fUNÇÃo: tEcNico EM iNforMatica - aai-a-iv
MatrÍcUla: 999.1846
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fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Marabá - Pa
dEStiNo(S): Jacundá/Pa
PErÍodo(S): 07/04/2022 - 07/04/2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar o transporte e 
instalação do computador da PJ de Jacundá/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 06 de abril de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1587/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 115659/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: rafaEl trEviSaN dal BEM
carGo/fUNÇÃo: 2o Promotor de Justiça de Monte alegre
MatrÍcUla: 999.2323
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Monte alegre - Pa
dEStiNo(S): Santarém/Pa
PErÍodo(S): 25/04/2022 - 29/04/2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 06 de abril de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1588/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 115653/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: rafaEl trEviSaN dal BEM
carGo/fUNÇÃo: 2o Promotor de Justiça de Monte alegre
MatrÍcUla: 999.2323
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Monte alegre - Pa
dEStiNo(S): Santarém/Pa
PErÍodo(S): 11/04/2022 - 13/04/2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 06 de abril de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1589/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 115639/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: Naiara vidal NoGUEira
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de concórdia do Pará
MatrÍcUla: 999.2466
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: concórdia do Pará - Pa
dEStiNo(S): Bujaru/Pa, ipixuna do Pará/Pa
PErÍodo(S): 14/03/2022 - 18/03/2022, 21/03/2022 - 21/03/2022, 
23/03/2022 - 25/03/2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 5 e 1/2 (cinco e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 06 de abril de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1590/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 115637/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: raliSSoN carloS dE carvalHo PErEira
carGo/fUNÇÃo: corPo oP Militar (SarGENto PM) - MP.fG.GM ii
MatrÍcUla: 999.3315

fUNdaMENtaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: altamira - Pa
dEStiNo(S): Senador José Porfírio/Pa
PErÍodo(S): 04/04/2022 - 05/04/2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 06 de abril de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1591/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 115613/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: rodriGo Silva vaScoNcEloS
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de Portel
MatrÍcUla: 999.2843
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Portel - Pa
dEStiNo(S): Belém/Pa, Goianésia do Pará/Pa
PErÍodo(S): 03/04/2022 - 05/04/2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: tribunal do Júri - Participar de Sessão do tribunal do Juri na 
comarca de Goianésia do Pará/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 06 de abril de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1592/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 115583/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: adriaNa PaSSoS fErrEira
carGo/fUNÇÃo: 3o Promotor de Justiça de abaetetuba
MatrÍcUla: 999.1694
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: abaetetuba - Pa
dEStiNo(S): Belém/Pa
PErÍodo(S): 03/03/2022 - 03/03/2022, 07/03/2022 - 07/03/2022, 
09/03/2022 - 09/03/2022, 14/03/2022 - 14/03/2022, 18/03/2022 - 
18/03/2022, 21/03/2022 - 21/03/2022, 31/03/2022 - 31/03/2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 06 de abril de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1593/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 115463/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoZiaNY alMEida da Silva MElo
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor dE ProMotoria dE JUStiÇa dE SEGUNda ENtrÂ
MatrÍcUla: 999.3232
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: conceição do araguaia - Pa
dEStiNo(S): floresta do araguaia/Pa
PErÍodo(S): 08/04/2022 - 08/04/2022, 18/04/2022 - 18/04/2022, 
20/04/2022 - 20/04/2022, 25/04/2022 - 25/04/2022, 28/04/2022 - 
28/04/2022, 02/05/2022 - 02/05/2022, 05/05/2022 - 06/05/2022, 
09/05/2022 - 09/05/2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro - acompanhar o PJ alfredo 
Martins de amorim em vistoria em Escolas, Postos de Saúde e Hospital do 
município de floresta do araguaia/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 06 de abril de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1595/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 115409/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: raiMUNdo dE SoUZa MENdoNca filHo
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiStracao - aUd-c-v
MatrÍcUla: 999.298
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fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dEStiNo(S): Santarém/Pa
PErÍodo(S): 25/04/2022 - 29/04/2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - realizar tratativa para doa-
ção de imóvel junto à Prefeitura Municipal de Santarém/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 06 de abril de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1596/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 115390/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: MarcElo aNtoNio Silva MartiNS
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZado
MatrÍcUla: 999.623 fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual 
n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dEStiNo(S): altamira/Pa
PErÍodo(S): 11/04/2022 - 13/04/2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: fiscalização/vistoria em obra - realizar teste de funciona-
mento das instalações de refrigeração da nova PJ de altamira/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 06 de abril de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1597/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 115386/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: MaNoEl SaNtiNo NaSciMENto JUNior
carGo/fUNÇÃo: corregedor-Geral do Ministério Público
MatrÍcUla: 601.799
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dEStiNo(S): Brasília/df
PErÍodo(S): 18/04/2022 - 21/04/2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - Participar, na condição de corregedor–
Geral, da “5ª Sessão ordinária do conselho Nacional do Ministério Público”, 
bem como da reunião entre os corregedores-Gerais e o corregedor Nacio-
nal, que acontecerão em Brasília/df
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 06 de abril de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1600/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 115696/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: EdEMir JUNior GoMES SalGado
carGo/fUNÇÃo: corPo oP Militar (SarGENto BM) - MP.fG.GM ii
MatrÍcUla: 999.3387
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dEStiNo(S): tucuruí/Pa, altamira/Pa
PErÍodo(S): 04/04/2022 - 08/04/2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário (anexar programação) - realizar 
o curso de Brigada de Incêndio nível I e verificar as pendências identifica-
das na PJ de altamira/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 06 de abril de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1601/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 115378/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: tESSa lUcia PESSoa MUNiZ
carGo/fUNÇÃo: corPo oP Militar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MatrÍcUla: 999.2177
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 

n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dEStiNo(S): tucuruí/Pa
PErÍodo(S): 11/04/2022 - 12/04/2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 07 de abril de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1602/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 115338/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSE GUilHErME da rocHa loBato
carGo/fUNÇÃo: MotoriSta - aoM-a-v
MatrÍcUla: 999.559
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dEStiNo(S): tucuruí/Pa
PErÍodo(S): 04/04/2022 - 08/04/2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor luiz luduvico de almeida até a PJ de tucuruí/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 07 de abril de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1603/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 115331/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: floriaNo KENJi YoKoYaMa
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZado - MP.cPcE-102.4
MatrÍcUla: 999.3375
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dEStiNo(S): altamira/Pa
PErÍodo(S): 11/04/2022 - 12/04/2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: fiscalização/vistoria em obra - realizar vistoria e acompa-
nhamento da execução das instalações elétricas da nova PJ de altamira/
Pa (termo de cooperação técnico financeira nº 002/2021 entre Ministério 
Público do Estado do Pará e Norte Energia).
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 07 de abril de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1604/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 115324/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: PaMElla criStiNa MartiNS caStro
carGo/fUNÇÃo: corPo oP Militar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MatrÍcUla: 999.2831
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dEStiNo(S): tucuruí/Pa
PErÍodo(S): 11/04/2022 - 12/04/2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - dar cumprimento de ordem de Missão
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 07 de abril de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1605/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 115310/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: adrEa NaYara GoNcalvES SaMPaio
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiStracao - aUd-a-ii
MatrÍcUla: 999.2701
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Juruti - Pa
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dEStiNo(S): oriximiná/Pa
PErÍodo(S): 24/04/2022 - 30/04/2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 6 e 1/2 (seis e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro - acompanhar o PJ Bruno fer-
nandes Silva freitas em mutirão a ser realizado na PJ de oriximiná/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 07 de abril de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1606/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 115302/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: daNiEllY laUrENtiNo daMaSio
carGo/fUNÇÃo: tEcNico - PEdaGoGo - atc-a-iv
MatrÍcUla: 999.2094
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dEStiNo(S): Ponta de Pedras/Pa
PErÍodo(S): 18/04/2022 - 20/04/2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - realizar vistoria em escolas 
do município de Ponta de Pedras/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 07 de abril de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1607/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 115280/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: lUiZ ricardo PiNHo
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZado
MatrÍcUla: 999.523
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dEStiNo(S): altamira/Pa
PErÍodo(S): 11/04/2022 - 12/04/2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: fiscalização/vistoria em obra - realizar vistoria e acompanha-
mento da execução da obra da nova PJ de altamira (termo de cooperação 
técnico financeira nº 002/2021 entre Ministério Público e Norte Energia).
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 07 de abril de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1608/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 115263/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: rodriGo caNGUSSU alvES
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiStracao - aUd-B-iii
MatrÍcUla: 999.1265
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: conceição do araguaia - Pa
dEStiNo(S): floresta do araguaia/Pa
PErÍodo(S): 08/04/2022 - 08/04/2022, 18/04/2022 - 18/04/2022, 
20/04/2022 - 20/04/2022, 25/04/2022 - 25/04/2022, 28/04/2022 - 
28/04/2022, 02/05/2022 - 02/05/2022, 05/05/2022 - 06/05/2022, 
09/05/2022 - 09/05/2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro - acompanhar o PJ alfredo 
Martins de amorim em vistoria em Escolas, Postos de Saúde e Hospital do 
município de floresta do araguaia/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 07 de abril de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1609/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 115218/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: rENato alBUQUErQUE cHavES
carGo/fUNÇÃo: tEcNico ESPEcialiZado - ENGENHEiro - atE-a-i
MatrÍcUla: 999.1675
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa

dEStiNo(S): Óbidos/Pa, Santarém/Pa, alenquer/Pa
PErÍodo(S): 10/04/2022 - 13/04/2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
FINALIDADE: Fiscalização de Contrato - Realizar a fiscalização dos Contratos 
nº. 135 e 136/2021, referente a reforma das PJ´s de alenquer e Óbidos/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 07 de abril de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1610/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 115204/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: fraNciSco SiMEao dE alMEida JUNior
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de Santarém Novo
MatrÍcUla: 999.2327
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Santarém Novo - Pa
dEStiNo(S): Belém/Pa, Marabá/Pa, Xinguara/Pa
PErÍodo(S): 24/04/2022 - 30/04/2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 6 e 1/2 (seis e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 07 de abril de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1611/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 115200/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: Jairo Mororo aGUiar
carGo/fUNÇÃo: tEcNico - PEdaGoGo - atc-a-i
MatrÍcUla: 999.2474 fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual 
n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Marabá - Pa
dEStiNo(S): São domingos do araguaia/Pa, Nova ipixuna/Pa, Bom Jesus 
do tocantins/Pa, Brejo Grande do araguaia/Pa
PErÍodo(S): 11/04/2022 - 13/04/2022, 18/04/2022 - 20/04/2022, 
25/04/2022 - 26/04/2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 4 (quatro) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 07 de abril de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1612/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 115196/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSEli do Socorro da Silva PiNto
carGo/fUNÇÃo: corPo oP Militar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MatrÍcUla: 999.2551
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: redenção - Pa
dEStiNo(S): Santana do araguaia/Pa
PErÍodo(S): 28/03/2022 - 29/03/2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 07 de abril de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1613/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 115146/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: rodolfo da lUZ vElaSco
carGo/fUNÇÃo: corPo oP Militar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MatrÍcUla: 999.3299
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dEStiNo(S): tucuruí/Pa
PErÍodo(S): 05/04/2022 - 09/04/2022
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QUaNtidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial - realizar a segurança institucional da equipe 
da corregedoria Geral do MPPa na realização de atividades de correição 
ordinária e orientação funcional na região administrativa Sudeste iii (tu-
curuí, Breu Branco, Goianésia do Pará, Novo repartimento e Pacajá)
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 07 de abril de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1614/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 115144/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: clovES vilar da Silva
carGo/fUNÇÃo: corPo oP Militar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MatrÍcUla: 999.2867
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: altamira - Pa
dEStiNo(S): Uruará/Pa
PErÍodo(S): 03/04/2022 - 08/04/2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 5 e 1/2 (cinco e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 07 de abril de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1615/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 115139/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: EvErtoN da Silva PiNHEiro
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor dE ProMotoria dE JUStiÇa dE SEGUNda ENtrÂ
MatrÍcUla: 999.3438
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: itaituba - Pa
dEStiNo(S): Moraes de almeida/Pa
PErÍodo(S): 01/04/2022 - 02/04/2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro ,
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 07 de abril de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1623/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 115053/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: rENE SoUZa da Silva
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiStracao - aUd-B-iii
MatrÍcUla: 999.907
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Paragominas - Pa
dEStiNo(S): ipixuna do Pará/Pa
PErÍodo(S): 06/04/2022 - 06/04/2022, 13/04/2022 - 13/04/2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 1 (um) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 07 de abril de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1624/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 114996/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: EricSoN NaSciMENto da Silva
carGo/fUNÇÃo: MotoriSta - aoM-a-iii
MatrÍcUla: 999.1131
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: capanema - Pa
dEStiNo(S): São João de Pirabas/Pa
PErÍodo(S): 05/04/2022 - 05/04/2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir o ser-

vidor José aremilton alves de oliveira até o município de São João de Pirabas/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 07 de abril de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1651/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 114864/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: ErNaNdES MaGNo viEira
carGo/fUNÇÃo: corPo oP Militar (SarGENto PM) - MP.fG.GM ii
MatrÍcUla: 333.362
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: Santarém - Pa
dEStiNo(S): Jacareacanga/Pa
PErÍodo(S): 03/04/2022 - 08/04/2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 5 e 1/2 (cinco e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 08 de abril de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS

Protocolo: 784250
republicada por alteração na original publicada no d.o.e. de 15 de 
março de 2022
Portaria Nº 0861/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 108990/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aNGEla Maria BaliEiro QUEiroZ
carGo/fUNÇÃo: coordenador de centro de apoio operacional cível, Pro-
cessual e do cidadão (caocPc)
MatrÍcUla: 999.452
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dEStiNo(S): fortaleza/cE
PErÍodo(S): 22/03/2022 - 27/03/2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 3 (tres) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário (anexar programação) - Participar 
e apresentar tese no “XXiv congresso Nacional do Ministério Público”, que 
será realizado na cidade de fortaleza/cE.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 04 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
republicada por alteração na original publicada no d.o.e. de 15 de 
março de 2022
Portaria Nº 0873/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 109047/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: NadilSoN PortilHo GoMES
carGo/fUNÇÃo: 7o Promotor de Justiça com atribuições Gerais de Belém
MatrÍcUla: 999.842
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dEStiNo(S): fortaleza/cE
PErÍodo(S): 23/03/2022 - 27/03/2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 3 (tres) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário (anexar programação) - Participar 
do “XXiv congresso Nacional do Ministério Público”, que será realizado na 
cidade de fortaleza/cE.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 04 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1625/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l v E:
coNcEdEr diárias complementares, em virtude de haver sido autorizado desloca-
mento no âmbito do expediente nº 110976/2022, conforme abaixo relacionado:
NoME: SalatiEl aNGEliM dE JESUS
carGo/fUNÇÃo: corPo oP Militar (SarGENto PM) - MP.fG.GM ii
MatrÍcUla: 999.2549
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
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oriGEM: itaituba - Pa
dEStiNo(S): Santarém/Pa, Belém/Pa
PErÍodo(S): 11/03/2022 - 14/03/2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 1 (um) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - Participar de reunião do efetivo militar 
de cada região administrativa na sede do MPPa.
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 07 de abril de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1626/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 114841/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: rENata valEria PiNto cardoSo
carGo/fUNÇÃo: 5o Promotor de Justiça de altamira
MatrÍcUla: 999.1542
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: altamira - Pa
dEStiNo(S): Brasil Novo/Pa
PErÍodo(S): 28/03/2022 - 28/03/2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s) fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 07 de abril de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1627/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº114832/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: rENaN PriMo MartiNS dE SoUSa
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor dE ProMotoria dE JUStiÇa dE SEGUNda ENtrÂ
MatrÍcUla: 999.3439
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: itaituba - Pa
dEStiNo(S): Moraes de almeida/Pa
PErÍodo(S): 01/04/2022 - 02/04/2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 07 de abril de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1628/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 114802/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: iraNEidE dE olivEira Silva MaGalHaES
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiStracao - aUd-B-i
MatrÍcUla: 999.1573
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: itaituba - Pa
dEStiNo(S): Moraes de almeida/Pa
PErÍodo(S): 01/04/2022 - 02/04/2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 07 de abril de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1629/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 114834/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: KlEYSoN da Silva SaldaNHa vaScoNcEloS
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiStracao - aUd-B-iii
MatrÍcUla: 999.1121
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: capanema - Pa
dEStiNo(S): irituia/Pa
PErÍodo(S): 06/04/2022 - 08/04/2022, 11/04/2022 - 13/04/2022, 
18/04/2022 - 20/04/2022, 27/04/2022 - 29/04/2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 10 (dez e ) diaria(s)
fiNalidadE: Substituição de servidor - Prestar apoio administrativo na PJ de irituia/Pa.

ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 07 de abril de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1630/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 114609/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: ElaiNE criStiNa NaSciMENto do NaSciMENto
carGo/fUNÇÃo: cHEfE do SErvico dE docUMENtacao - MP.fG-3
MatrÍcUla: 999.1467
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dEStiNo(S): Parauapebas/Pa
PErÍodo(S): 24/04/2022 - 26/04/2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: organização de arquivos - organizar acervo arquivístico da 
PJ de Parauapebas/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 07 de abril de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1631/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 114431/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: darlENE dE fatiMa NEvES JardiM
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiStracao - aUd-B-ii
MatrÍcUla: 999.1424
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Breves - Pa
dEStiNo(S): curralinho/Pa
PErÍodo(S): 08/05/2022 - 14/05/2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 6 e 1/2 (seis e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Substituição de servidor - Prestar apoio administrativo na PJ 
de curralinho/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 07 de abril de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1632/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 114386/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: GEiSMario Silva doS SaNtoS
carGo/fUNÇÃo: oficial dE SErvicoS aUXiliarES - aoa-B-iii
MatrÍcUla: 999.915
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Marabá - Pa
dEStiNo(S): São domingos do araguaia/Pa
PErÍodo(S): 04/04/2022 - 04/04/2022, 18/04/2022 - 18/04/2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 1 (um) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - dar cumprimento de diligên-
cias naquele município.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 07 de abril de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1633/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 114317/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: EdEr GoMES dE SoUZa
carGo/fUNÇÃo: MotoriSta - aoM-B-iii
MatrÍcUla: 999.1311
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Marabá - Pa
dEStiNo(S): rondon do Pará/Pa
PErÍodo(S): 06/04/2022 - 07/04/2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
as servidoras laudia Maria da Paixão e ozilea Souza costa até o município 
de rondon do Pará/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 07 de abril de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
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Portaria Nº 1634/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 114244/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aNtoNio roGErio alvES doS SaNtoS
carGo/fUNÇÃo: corPo oP Militar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MatrÍcUla: 333.387
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: altamira - Pa dEStiNo(S): Uruará/Pa
PErÍodo(S): 15/03/2022 - 16/03/2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 07 de abril de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1635/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 112789/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aldir JorGE viaNa da Silva
carGo/fUNÇÃo: 1o Promotor de Justiça criminal de Belém
MatrÍcUla: 999.123
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dEStiNo(S): Muaná/Pa
PErÍodo(S): 14/03/2022 - 18/03/2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Mutirão - realizar mutirão na PJ de Muaná/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 07 de abril de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1636/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l v E:
coNcEdEr diárias complementares, em virtude de haver sido autorizado desloca-
mento no âmbito do expediente nº 111555/2022, conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSivaldo NUNES PiNHEiro
carGo/fUNÇÃo: corPo oP Militar (SarGENto PM) - MP.fG.GM ii
MatrÍcUla: 333.168
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Marabá - Pa
dEStiNo(S): São Geraldo do araguaia/Pa
PErÍodo(S): 21/03/2022 - 24/03/2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 1 (um) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policia
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 07 de abril de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1637/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando de 
suas atribuições legais,
r E S o l v E:
torNar SEM EfEito a Portaria nº 4218/2021-MP/PGJ publicada no d.o.E. 
em 02/12/2021, protocolo 136546/2021, conforme abaixo relacionada:
NoME: aNtoNio carloS araUJo PirES
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErvicoS GEraiS - aoG-c-iii
MatrÍcUla: 999.471
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém
dEStiNo(S): Santarém/Pa, Novo Progresso/Pa
PErÍodo(S): 06/12/2021 - 11/12/2021
QUaNtidadE dE diáriaS: 5 e 1/2 (cinco e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 07 de abril de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1638/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando de 
suas atribuições legais,
r E S o l v E:
torNar SEM EfEito a Portaria nº 4213/2021-MP/PGJ publicada no d.o.E. 
em 02/12/2021, protocolo 136543/2021, conforme abaixo relacionada:
NoME: EvEraldo dE SoUZa GoMES
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErvicoS dE MaNUtENcao - aoS-B-i
MatrÍcUla: 999.1651
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994

oriGEM: Belém
dEStiNo(S): Santarém/Pa, Novo Progresso/Pa
PErÍodo(S): 06/12/2021 - 11/12/2021
QUaNtidadE dE diáriaS: 5 e 1/2 (cinco e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 07 de abril de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1639/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 115777/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: EdiNEi GoNcalvES doS rEiS
carGo/fUNÇÃo: MotoriSta - aoM-B-iii
MatrÍcUla: 999.940
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: castanhal - Pa
dEStiNo(S): Belém/Pa, concórdia do Pará/Pa, Salvaterra/Pa, curuçá/Pa
PErÍodo(S): 12/04/2022 - 13/04/2022, 18/04/2022 - 20/04/2022, 
26/04/2022 - 27/04/2022, 29/04/2022 - 29/04/2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
a PJ ione Missae da Silva Nakamura até os municípios de Belém, concórdia 
do Pará, Salvaterra e curuça/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 07 de abril de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1640/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 114608/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: rUBErNilSoN Silva dE JESUS
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiStracao - aUd-a-iii
MatrÍcUla: 999.2621
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: oeiras do Pará - Pa
dEStiNo(S): Melgaço/Pa
PErÍodo(S): 18/04/2022 - 20/04/2022, 02/05/2022 - 06/05/2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 7 (sete) diaria(s)
fiNalidadE: Substituição de servidor - Prestar apoio administrativo na PJ 
de Melgaço/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 07 de abril de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1641/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando de 
suas atribuições legais,
r E S o l v E:
torNar SEM EfEito a Portaria nº 1409/2022-MP/PGJ publicada no d.o.E. 
em 06/04/2022, protocolo 114298/2022, conforme abaixo relacionada:
NoME: JoSE riBaMar BarroS da crUZ
carGo/fUNÇÃo: MotoriSta - aoM-c-v
MatrÍcUla: 999.251
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém
dEStiNo(S): Mãe do rio/Pa, aurora do Pará/Pa, ipixuna do Pará/Pa, Para-
gominas/Pa, Ulianópolis/Pa, dom Eliseu/Pa, tomé-açu/Pa
PErÍodo(S): 28/03/2022 - 30/03/2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 07 de abril de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1642/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando de 
suas atribuições legais,
r E S o l v E:
torNar SEM EfEito a Portaria nº 1357/2022-MP/PGJ publicada no d.o.E. 
em 06/04/2022, protocolo 113415/2022, conforme abaixo relacionada:
NoME: aNa Maria dEiraNE dE olivEira MoNtEiro
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiStracao - aUd-B-ii
MatrÍcUla: 999.1205
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém
dEStiNo(S): Mãe do rio/Pa, aurora do Pará/Pa, ipixuna do Pará/Pa, Para-
gominas/Pa, Ulianópolis/Pa, dom Eliseu/Pa, tomé-açu/Pa
PErÍodo(S): 28/03/2022 - 30/03/2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho
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 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 07 de abril de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1652/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 108862/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: fraNciSca PaUla MoraiS da GaMa
carGo/fUNÇÃo: 3o Promotor de Justiça de Marabá
MatrÍcUla: 999.1734
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Marabá - Pa
dEStiNo(S): fortaleza/cE
PErÍodo(S): 23/03/2022 - 25/03/2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 3 (tres) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário (anexar programação) - Participar 
do “XXiv congresso Nacional do Ministério Público”, que será realizado na 
cidade de fortaleza/cE.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 08 de abril de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1653/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 115685/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JUNivaldo da Silva NoNato
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErvicoS GEraiS - aoG-c-iii
MatrÍcUla: 999.560
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dEStiNo(S): Marabá/Pa, São Geraldo do araguaia/Pa, São domingos do 
araguaia/Pa, Jacundá/Pa, Goianésia do Pará/Pa, tucuruí/Pa, Novo repar-
timento/Pa, Pacajá/Pa, altamira/Pa
PErÍodo(S): 09/04/2022 - 16/04/2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 7 e 1/2 (sete e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 08 de abril de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1654/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 115682/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: SErGio doS SaNtoS aQUiNo
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErvicoS GEraiS - aoG-B-i
MatrÍcUla: 999.1515
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dEStiNo(S): igarapé-Miri/Pa
PErÍodo(S): 07/04/2022 - 08/04/2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 08 de abril de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1655/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 115681/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JUNivaldo da Silva NoNato
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErvicoS GEraiS - aoG-c-iii
MatrÍcUla: 999.560
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dEStiNo(S): igarapé-Miri/Pa
PErÍodo(S): 07/04/2022 - 08/04/2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 08 de abril de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 1656/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 115643/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: Marco aNtoNio aQUiNo dE olivEira
carGo/fUNÇÃo: MotoriSta - aoM-c-v
MatrÍcUla: 999.120
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dEStiNo(S): igarapé-Miri/Pa
PErÍodo(S): 29/03/2022 - 29/03/2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor Marco aurélio Souza de oliveira até a PJ de igarapé-Miri/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 08 de abril de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1657/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 115640/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: adilSoN GoMES da Silva
carGo/fUNÇÃo: MotoriSta - aoM-c-iii
MatrÍcUla: 999.375
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dEStiNo(S): abaetetuba/Pa
PErÍodo(S): 23/03/2022 - 23/03/2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor Henrique Klautau de Mendonça até a PJ de abaetetuba/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 08 de abril de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1658/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 115633/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: Marco aNtoNio aQUiNo dE olivEira
carGo/fUNÇÃo: MotoriSta - aoM-c-v
MatrÍcUla: 999.120
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dEStiNo(S): Barcarena/Pa
PErÍodo(S): 25/03/2022 - 25/03/2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
a PJ lílian regina furtado Braga até o município de Barcarena/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 08 de abril de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1659/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 115703/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aNtoNio MarcoS Paiva SodrE
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErvicoS GEraiS - aoG-a-v
MatrÍcUla: 999.914
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: capanema - Pa
dEStiNo(S): Bragança/Pa, Salinópolis/Pa
PErÍodo(S): 05/04/2022 - 07/04/2022, 11/04/2022 - 13/04/2022, 
18/04/2022 - 20/04/2022, 25/04/2022 -
QUaNtidadE dE diáriaS: 6 e 1/2 (seis e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar serviços de limpeza 
e conservação nas dependências das PJ´s de Bragança e Salinópolis/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 08 de abril de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1660/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
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r E S o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 115372/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: roBErto XaviEr dE SoUZa fErrEira
carGo/fUNÇÃo: MotoriSta - aoM-B-ii
MatrÍcUla: 999.1466
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dEStiNo(S): vigia/Pa
PErÍodo(S): 31/03/2022 - 31/03/2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor Henrique Klautau de Mendonça até a PJ de vigia/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 08 de abril de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1661/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando de 
suas atribuições legais,
r E S o l v E:
torNar SEM EfEito a Portaria nº 1518/2022-MP/PGJ publicada 
no d.o.E. em 06/04/2022, protocolo 115148/2022, conforme abaixo 
relacionada:
NoME: adriaNo HENriQUE doS SaNtoS
carGo/fUNÇÃo: corPo oP Militar (Soldado) - MP.fG.GM i
MatrÍcUla: 999.3452
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém
dEStiNo(S): tucuruí/Pa
PErÍodo(S): 02/04/2022 - 07/04/2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 5 e 1/2 (cinco e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 08 de abril de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1662/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 114824/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: Maria do carMo aNdioN fariaS
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZado dE aPoio tEcNico-oPE-
racioNal JUdicial E EXtraJUdicial
MatrÍcUla: 999.1745
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dEStiNo(S): Ponta de Pedras/Pa
PErÍodo(S): 18/04/2022 - 20/04/2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - realizar vistorias nas esco-
las públicas do município de Pontas de Pedras, bem como realizar análise 
técnica no município de Santa cruz do arari para avaliar possível superpo-
pulação de animais.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 08 de abril de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1663/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 116288/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: EliaNE criStiNa PiNto MorEira
carGo/fUNÇÃo: 5o Promotor de Justiça de Marituba
MatrÍcUla: 999.1328
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Marituba - Pa
dEStiNo(S): Brasília/df
PErÍodo(S): 18/04/2022 - 18/04/2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - atuar no Grupo de trabalho da comis-
são de defesa dos direitos fundamentais, a ser realizado em Brasília/df.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 08 de abril de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1664/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,

r E S o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 114845/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: lorE tatiaNa NEriS doS SaNtoS
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiStracao - aUd-a-iv
MatrÍcUla: 999.1827
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: colares - Pa
dEStiNo(S): Santo antônio do tauá/Pa
PErÍodo(S): 04/04/2022 - 04/04/2022, 08/04/2022 - 08/04/2022, 
11/04/2022 - 12/04/2022, 18/04/2022 - 19/04/2022, 25/04/2022 - 
25/04/2022, 29/04/2022 - 29/04/2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 4 (quatro) diaria(s)
fiNalidadE: Substituição de servidor - Prestar apoio administrativo na PJ 
de Santo antônio do tauá/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 08 de abril de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1665/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 115165/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: ricardo Gil caStEllo BraNco
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZ aPoio tEc-oPEr JUd E EXtraJUd
MatrÍcUla: 999.3288
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dEStiNo(S): concórdia do Pará/Pa, cametá/Pa
PErÍodo(S): 05/04/2022 - 05/04/2022, 11/04/2022 - 13/04/2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 3 (tres) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - realizar vistoria nos hospi-
tais municipais de concórdia do Pará e cametá/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 08 de abril de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1666/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 115108/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: dilaElSoN rEGo taPaJoS
carGo/fUNÇÃo: tEcNico ESPEcialiZado - ENGENHEiro - atE-d-iii
MatrÍcUla: 999.567
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dEStiNo(S): São Miguel do Guamá/Pa, Paragominas/Pa, capanema/Pa, 
Nova timboteua/Pa
PErÍodo(S): 11/04/2022 - 13/04/2022, 18/04/2022 - 20/04/2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 5 (cinco) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 08 de abril de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1667/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 116146/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: lUciaNo BEltrao da Silva faria
carGo/fUNÇÃo: corPo oP Militar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MatrÍcUla: 999.3464
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dEStiNo(S): São Geraldo do araguaia/Pa
PErÍodo(S): 04/04/2022 - 08/04/2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
FINALIDADE: Instalação e Configuração de Central de Alarme - Realizar 
a manutenção preventiva e corretiva no sistema de alarme da PJ de São 
Geraldo do araguaia/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 08 de abril de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1668/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 116144/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: EdSoN GoMES dE aGUiar Silva



160  diário oficial Nº 34.932 Quarta-feira, 13 DE ABRIL DE 2022

carGo/fUNÇÃo: tEcNico EM iNforMatica - aai-a-iv
MatrÍcUla: 999.2376 fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual 
n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: castanhal - Pa
dEStiNo(S): igarapé-açu/Pa
PErÍodo(S): 31/03/2022 - 31/03/2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar serviços de ma-
nutenção na impressora da PJ de igarapé-açu/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 08 de abril de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1669/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 116138/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: rodriGo Silva vaScoNcEloS
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de Portel
MatrÍcUla: 999.2843
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Portel - Pa
dEStiNo(S): Goianésia do Pará/Pa, Belém/Pa, Parauapebas/Pa
PErÍodo(S): 05/04/2022 - 08/04/2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 3 (tres) diaria(s)
fiNalidadE: tribunal do Júri - Participar de Sessão do tribunal do Júri a 
ser realizada na comarca de Parauapebas/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 08 de abril de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1670/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 116134/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: WEllYtoN da Silva coSta
carGo/fUNÇÃo: corPo oP Militar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MatrÍcUla: 999.3325
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dEStiNo(S): castanhal/Pa, concórdia do Pará/Pa, Salvaterra/Pa
PErÍodo(S): 08/04/2022 - 08/04/2022, 13/04/2022 - 13/04/2022, 
18/04/2022 - 19/04/2022, 21/04/2022 - 25/04/2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 5 (cinco) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 08 de abril de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1671/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 116110/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: SUldBlaNo olivEira GoMES
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de tucumã
MatrÍcUla: 999.2340
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: tucumã - Pa
dEStiNo(S): São félix do Xingu/Pa
PErÍodo(S): 07/04/2022 - 08/04/2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 08 de abril de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1672/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 116099/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: lUciaNo aUGUSto araUJo da coSta
carGo/fUNÇÃo: 3o Promotor de Justiça de altamira
MatrÍcUla: 999.1722

fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: altamira - Pa
dEStiNo(S): vitória do Xingu/Pa, Senador José Porfírio/Pa
PErÍodo(S): 06/04/2022 - 06/04/2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: tribunal do Júri - Participar de Sessão do tribunal do Júri a 
ser realizada na comarca de Senador José Porfírio/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 08 de abril de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1673/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 116086/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: PEttErSoN diNiZ
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiStracao - aUd-a-v
MatrÍcUla: 999.1399
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Santarém - Pa
dEStiNo(S): oriximiná/Pa
PErÍodo(S): 24/04/2022 - 29/04/2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 5 e 1/2 (cinco e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro - acompanhar o PJ Bruno fer-
nandes Silva freitas em mutirão a ser realizado no município de oriximiná/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 08 de abril de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1674/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 115988/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: EricSoN NaSciMENto da Silva
carGo/fUNÇÃo: MotoriSta - aoM-a-iii
MatrÍcUla: 999.1131
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: capanema - Pa
dEStiNo(S): Salinópolis/Pa
PErÍodo(S): 07/04/2022 - 07/04/2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir o 
servidor José aremilton alves de oliveira até o município de Salinópolis/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 08 de abril de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1675/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 115958/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: SaMir tadEU MoraES daHaS JorGE
carGo/fUNÇÃo: 4o Promotor de Justiça de Execuções Penais, Penas e 
Medidas alternativas de Belém
MatrÍcUla: 999.108
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dEStiNo(S): Santarém/Pa
PErÍodo(S): 14/04/2022 - 21/04/2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 7 e 1/2 (sete e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 08 de abril de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1676/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 115924/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: Jair SoUZa MEirElES
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErvicoS dE MaNUtENcao - aoS-B-iii
MatrÍcUla: 999.1114
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dEStiNo(S): capanema/Pa
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PErÍodo(S): 11/04/2022 - 13/04/2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar serviços de ma-
nutenção na PJ de capanema/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 08 de abril de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1677/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 115923/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: EdvaN aNtoNio dE SoUZa fErrEira
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErvicoS dE MaNUtENcao - aoS-c-iv
MatrÍcUla: 999.491
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dEStiNo(S): capanema/Pa
PErÍodo(S): 11/04/2022 - 13/04/2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar serviços de ma-
nutenção na PJ de capanema/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 08 de abril de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1678/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 115916/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: roBErto XaviEr dE SoUZa fErrEira
carGo/fUNÇÃo: MotoriSta - aoM-B-ii
MatrÍcUla: 999.1466
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dEStiNo(S): concórdia do Pará/Pa
PErÍodo(S): 05/04/2022 - 05/04/2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
a servidora ana Maria Helfer até o município de concórdia do Pará/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 08 de abril de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1679/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 115876/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSE arEMiltoN alvES dE olivEira
carGo/fUNÇÃo: tEcNico - PSicoloGo - atc-B-iii
MatrÍcUla: 999.912
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: capanema - Pa
dEStiNo(S): Salinópolis/Pa
PErÍodo(S): 07/04/2022 - 07/04/2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: Elaboração de relatório psicosocial - realizar atendimento psicossocial 
em crianças em situação de violação de direitos, no município de Salinópolis/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 08 de abril de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1680/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 115710/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: viviaNE vEraS dE PaUla coUto
carGo/fUNÇÃo: 6o Promotor de Justiça da infância e Juventude de Belém
MatrÍcUla: 999.421
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa

dEStiNo(S): rio de Janeiro/rJ
PErÍodo(S): 28/04/2022 - 30/04/2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário (anexar programação) - Participar 
do “iX congresso Nacional do ProiNfÂNcia - fórum Nacional dos Mem-
bros do Ministério Público da infância e adolescência”, que será realizado 
na cidade do rio de Janeiro/rJ
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 08 de abril de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
republicada por alteração na original publicada no d.o.e. de 04 de 
novembro de 2021
Portaria Nº 3674/2021-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 133396/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoNoaS MENdES dE aSSUNcao
carGo/fUNÇÃo: tEcNico EM iNforMatica - aai-a-iii
MatrÍcUla: 999.1826
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dEStiNo(S): Breves/Pa, curralinho/Pa, Portel/Pa, Melgaço/Pa
PErÍodo(S): 08/11/2021 - 11/11/2021, 22/11/2021 - 25/11/2021
QUaNtidadE dE diáriaS: 7 (sete) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar visita técnica 
para instalação e manutenção de computadores, bem como configuração 
de recursos de rede.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElÉM/Pa , 26 de outubro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS

Protocolo: 784253
Portaria Nº 1688/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 116240/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: Mario cESar NaBaNtiNo arraiS BraUNa
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de chaves
MatrÍcUla: 999.2750
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: chaves - Pa
dEStiNo(S): Bagre/Pa
PErÍodo(S): 09/04/2022 - 17/04/2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 8 (oito) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 11 de abril de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1689/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 116419/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: BrUNo rodriGo daS cHaGaS loPES
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZado dE aPoio tEcNico-oPE-
racioNal JUdicial E EXtraJUdicial
MatrÍcUla: 999.1888
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dEStiNo(S): fortaleza/cE
PErÍodo(S): 18/04/2022 - 20/04/2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 11 de abril de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1690/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 116418/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: BrUNo Saravalli rodriGUES
carGo/fUNÇÃo: Membro integrante do Grupo de atuação Especial no 
combate ao crime organizado
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MatrÍcUla: 999.2454
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dEStiNo(S): fortaleza/cE
PErÍodo(S): 18/04/2022 - 20/04/2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 11 de abril de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1691/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 116417/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aNa Maria MaGalHaES dE carvalHo
carGo/fUNÇÃo: coordenador do Grupo de atuação Especial no combate 
ao crime organizado (GaEco)
MatrÍcUla: 999.838
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dEStiNo(S): fortaleza/cE
PErÍodo(S): 18/04/2022 - 20/04/2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 11 de abril de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1692/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 116389/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: Mario lUciaNo dE BarroS fiMa
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor da corrEGEdoria-GEral - MP.cPcP-102.05
MatrÍcUla: 999.2855
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dEStiNo(S): Parauapebas/Pa
PErÍodo(S): 26/04/2022 - 30/04/2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro - auxiliar o corregedor Geral do MPPa 
na realização das atividades correcionais na região administrativa de Sudeste iv
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 11 de abril de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1693/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 116165/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: doUGlaS GoNcalvES doS SaNtoS
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZado - MP.cPcE-102.4
MatrÍcUla: 999.3277
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dEStiNo(S): Parauapebas/Pa
PErÍodo(S): 25/04/2022 - 27/04/2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 11 de abril de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1694/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 116164/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: BrUNo Saravalli rodriGUES
carGo/fUNÇÃo: Membro integrante do Grupo de atuação Especial no 
combate ao crime organizado
MatrÍcUla: 999.2454

fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dEStiNo(S): Parauapebas/Pa
PErÍodo(S): 25/04/2022 - 27/04/2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - dar cumprimento de ordem de Missão
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 11 de abril de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1695/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 116157/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aNa Maria MaGalHaES dE carvalHo
carGo/fUNÇÃo: coordenador do Grupo de atuação Especial no combate 
ao crime organizado (GaEco)
MatrÍcUla: 999.838
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dEStiNo(S): Parauapebas/Pa
PErÍodo(S): 25/04/2022 - 27/04/2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - dar cumprimento de ordem de Missão
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 11 de abril de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1696/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 116148/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aNdrE cavalcaNti dE olivEira
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de viseu
MatrÍcUla: 999.2348
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: viseu - Pa
dEStiNo(S): Bragança/Pa
PErÍodo(S): 26/04/2022 - 28/04/2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: tribunal do Júri - Participar de Sessão do tribunal do Juri na 
comarca de Bragança/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 11 de abril de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1697/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 116433/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: GUilHErME cHavES coElHo
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de Soure
MatrÍcUla: 999.1530
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Soure - Pa
dEStiNo(S): Belém/Pa, cachoeira do arari/Pa
PErÍodo(S): 18/04/2022 - 29/04/2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 8 (oito) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação a
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 11 de abril de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1698/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 116214/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: HElio rodriGUES lEMoS
carGo/fUNÇÃo: MotoriSta - aoM-B-iii
MatrÍcUla: 999.1182
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994



diário oficial Nº 34.932   163Quarta-feira, 13 DE ABRIL DE 2022

oriGEM: castanhal - Pa
dEStiNo(S): igarapé-açu/Pa
PErÍodo(S): 31/03/2022 - 31/03/2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor Edson Gomes de aguiar Silva até a PJ de igarapé-açú/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 11 de abril de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1699/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 116201/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: oSvaldo JoSE rodriGUES NEvES
carGo/fUNÇÃo: corPo oP Militar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MatrÍcUla: 999.2755
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dEStiNo(S): Bujaru/Pa, concórdia do Pará/Pa, ipixuna do Pará/Pa
PErÍodo(S): 21/03/2022 - 24/03/2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 11 de abril de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1700/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 116181/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: alEXaNdrE MarcUS foNSEca toUriNHo
carGo/fUNÇÃo: 1o Promotor de Justiça de defesa do Patrimônio Público 
e da Moralidade administrativa de
MatrÍcUla: 999.820
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dEStiNo(S): Brasília/df
PErÍodo(S): 26/04/2022 - 29/04/2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - Participar, em razão de designação, do 
Grupo de trabalho “Governança de dados e transformação digital do Ministé-
rio Público” do CNMP pela Procuradoria-Geral de Justiça, da oficina presencial 
do referido Grupo de trabalho, a ser realizado na cidade de Brasília/df.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 11 de abril de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1701/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 116174/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: ildEtE fErrEira diaS
carGo/fUNÇÃo: tEcNico - aSSiStENtE Social - atc-B-iii
MatrÍcUla: 999.935
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: castanhal - Pa
dEStiNo(S): Maracanã/Pa
PErÍodo(S): 13/04/2022 - 13/04/2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: Elaboração de relatório psicosocial - realizar visita domiciliar 
com emissão de relatório social no município de Maracanã/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 11 de abril de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1702/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 116173/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: ioNE MiSSaE da Silva NaKaMUra
carGo/fUNÇÃo: 8o Promotor de Justiça de castanhal
MatrÍcUla: 999.1534
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 

057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: castanhal - Pa
dEStiNo(S): Belém/Pa, Porto trombeta/Pa, Santarém/Pa, oriximiná/Pa, altamira/Pa
PErÍodo(S): 26/04/2022 - 03/05/2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 6 (seis) diaria(s)
fiNalidadE: audiência Judicial agrária
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 11 de abril de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1703/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 116383/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: NElSoN Edival coElHo caStro
carGo/fUNÇÃo: MotoriSta - aoM-c-v
MatrÍcUla: 999.169
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dEStiNo(S): igarapé-Miri/Pa
PErÍodo(S): 07/04/2022 - 08/04/2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor Junivaldo da Silva Nonato até o município de igarapé-Miri/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 11 de abril de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1704/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 116338/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: odElio diviNo Garcia JUNior
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de ourilândia do Norte
MatrÍcUla: 999.2841
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: ourilândia do Norte - Pa
dEStiNo(S): São félix do Xingu/Pa
PErÍodo(S): 07/04/2022 - 08/04/2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 11 de abril de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1705/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 116391/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: Evaldo JEffErSoN BraGa caStro
carGo/fUNÇÃo: corPo oP Militar (SarGENto PM) - MP.fG.GM ii
MatrÍcUla: 333.329
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dEStiNo(S): capanema/Pa
PErÍodo(S): 09/04/2022 - 10/04/2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 11 de abril de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1706/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 116315/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JESSica foNSEca da coSta
carGo/fUNÇÃo: corPo oP Militar (Soldado) - MP.fG.GM i
MatrÍcUla: 999.3467
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dEStiNo(S): Salvaterra/Pa
PErÍodo(S): 18/04/2022 - 19/04/2022
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QUaNtidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 11 de abril de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1707/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 116308/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: EricSoN NaSciMENto da Silva
carGo/fUNÇÃo: MotoriSta - aoM-a-iii
MatrÍcUla: 999.1131
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: capanema - Pa
dEStiNo(S): Paragominas/Pa, augusto corrêa/Pa
PErÍodo(S): 11/04/2022 - 13/04/2022, 18/04/2022 - 18/04/2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 3 (tres) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir o 
servidor renato Miranda Braga até as PJ´s de Paragominas e augusto corrêa/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 11 de abril de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1708/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 116304/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JErffSoN lEMoS tortola
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZado dE aPoio tEcNico-oPE-
racioNal JUdicial E EXtraJUdicial do iNtErior
MatrÍcUla: 999.1189
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Marabá - Pa
dEStiNo(S): São domingos do araguaia/Pa
PErÍodo(S): 18/04/2022 - 18/04/2022, 25/04/2022 - 25/04/2022, 
28/04/2022 - 29/04/2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 2 (dois) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro - Prestar apoio ao PJ Gilberto 
lins de Souza filho nas vistorias técnicas de Engenharia civil em Postos de 
Saúde no município de São domingos do araguaia/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 11 de abril de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1709/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 116300/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: carloS alBErto dE olivEira GUilHErME
carGo/fUNÇÃo: oficial dE SErvicoS aUXiliarES - aoa-B-iii
MatrÍcUla: 999.913
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: capanema - Pa
dEStiNo(S): Quatipuru/Pa
PErÍodo(S): 12/04/2022 - 12/04/2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - dar cumprimento de diligen-
cias naquele município.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 11 de abril de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1710/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 116299/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: rENato MiraNda BraGa
carGo/fUNÇÃo: tEcNico EM iNforMatica - aai-a-iv
MatrÍcUla: 999.1837
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: capanema - Pa
dEStiNo(S): Paragominas/Pa, augusto corrêa/Pa
PErÍodo(S): 11/04/2022 - 13/04/2022, 18/04/2022 - 18/04/2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 3 (tres) diaria(s)

FINALIDADE: Reparos em bens móveis/imóveis - Realizar a instalação e confi-
guração dos computadores, notebook e impressora da PJ de augusto corrêa/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 11 de abril de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1711/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 116285/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: WEllYtoN da Silva coSta
carGo/fUNÇÃo: corPo oP Militar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MatrÍcUla: 999.3325
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dEStiNo(S): altamira/Pa
PErÍodo(S): 02/05/2022 - 03/05/2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 11 de abril de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1712/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 116232/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: fraNciSco dElSoN do carMo SaNtoS
carGo/fUNÇÃo: corPo oP Militar (SarGENto PM) - MP.fG.GM ii
MatrÍcUla: 333.364
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: Santarém - Pa
dEStiNo(S): oriximiná/Pa
PErÍodo(S): 17/04/2022 - 19/04/2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 11 de abril de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1713/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 116231/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: ilvaN dE SoUZa MariNHo
carGo/fUNÇÃo: MotoriSta - aoM-B-v
MatrÍcUla: 999.248
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dEStiNo(S): castanhal/Pa
PErÍodo(S): 11/11/2021 - 11/11/2021
QUaNtidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
a PJ ociralva de Souza farias tabosa até o município de castanhal/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 11 de abril de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 1714/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 116230/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSE arEMiltoN alvES dE olivEira
carGo/fUNÇÃo: tEcNico - PSicoloGo - atc-B-iii
MatrÍcUla: 999.912
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: capanema - Pa
dEStiNo(S): Bragança/Pa, São João de Pirabas/Pa
PErÍodo(S): 11/04/2022 - 11/04/2022, 19/04/2022 - 19/04/2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 1 (um) diaria(s)
fiNalidadE: Elaboração de relatório psicosocial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 11 de abril de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS
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Portaria Nº 1715/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 116219/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: raiMUNdo caMPoS Silva NEto
carGo/fUNÇÃo: corPo oP Militar (SarGENto PM) - MP.fG.GM ii
MatrÍcUla: 333.394
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Santarém - Pa
dEStiNo(S): oriximiná/Pa
PErÍodo(S): 17/04/2022 - 19/04/2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 11 de abril de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrSoS HUMaNoS

Protocolo: 784256
.

FÉrias
.

Portaria Nº 0173/2022-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,
r E S o l v E:

ProtocoLo NoMe eXercÍcio Nº de 
dias PerÍodo

5756/2020 alaN JoSE dE SoUZa liMa 2018/2019 15 10 a 24/02/2020

8012/2020 alEXaNdrE Mota rodriGUES 2019/2020 10 30/03 a 
08/04/2020

48483/2018 alicE rafaEla rodriGUES dE 
aZEvEdo MaGriNElli 2016/2017 19 18/10 a 

05/11/2018

9802/2020 aNdrE dE alMEida fErNaNdEZ 
da Silva 2019/2020 30 17/03 a 

15/04/2020
6193/2020 aNtoNio JUNio fariaS da Silva 2017/2018 7 06 a 12/02/2020

2626/2018 aNa fraNciSca Maria da Silva 
doS SaNtoS 2016/2017 14 01 a 14/03/2018

19420/2018 ariaNNE Brito cal atHiaS 2016/2017 6 21 a 26/05/2018
12667/2019 ariaNNE Brito cal atHiaS 2017/2018 10 20 a 29/05/2019
7403/2020 BrENda fEio dE olivEira 2017/2018 11 02 a 13/03/2020

46317/2018 BrUNo fiGUEirEdo PaNtoJa dE 
MiraNda 2014/2015 13 30/10 a 

11/11/2018

56053/2016 carloS HENriQUE coElHo 
tocaNtiNS 2015/2016 5 09 a 13/01/2017

3544/2020 carloS HENriQUE coElHo 
tocaNtiNS 2018/2019 29 03/02 a 

02/03/2020
6313/2020 cElia Maria dE MoUra Brito 2018/2019 2 20 a 31/02/2020

42926/2019 claUdia tEiXEira Sa aYaN 2018/2019 15 18/11 a 
02/12/2019

7462/2020 criStiaNo dE caStro NoBrE 2018/2019 20 19/02 a 
09/03/2020

33920/2018 daNilo cESar rEGiS alMEida 2014/2015 6 23 a 28/07/2018

51230/2019 diNa rodriGUES dE MatoS da 
Silva 2018/2019 5 09 a 13/12/2019

46416/2019 dioGo alvarENGa SolaNo 2018/2019 12 07 a 18/01/2020
32957/2018 EdiNEi GoNcalvES doS rEiS 2014/2015 12 06 a 17/08/2018

34071/2018 EllEN da coSta vaZ 2017/2018 10 23/07 a 
01/08/2018

9140/2020 EliZEU dE PaUla GUiMaraES 
JUNior 2019/2020 30 05/03 a 

03/04/2020

8327/2020 ElYdiaNE da coSta MEMoria 2019/2020 30 25/03 a 
23/04/2020

7846/2020 faBricio JoSE BarroSo SaldaNHa 2019/2020 16 03 a 18/03/2020
54513/2018 GEorGia HESKEtH toScaNo 1999/2000 1 07/01/2019
54513/2018 GEorGia HESKEtH toScaNo 2015/2016 16 08 a 23/01/2019
2243/2020 GEorGia HESKEtH toScaNo 2016/2017 4 08 a 11/09/2020
535/2018 HENriQUE KlaUtaU dE MENdoNca 2015/2016 12 15 a 26/01/2018

7106/2020 iSaBElE SaNtaNa SaNtoS 2019/2020 30 20/03 a 
18/04/2020

9039/2020 Jairo MarQUES olivEira 2019/2020 6 09 a 14/03/2020
7722/2020 JoSciElE viEira doS rEiS lacErda 2019/2020 21 03 a 23/03/2020

8274/2020 JoSE loUrENco da coSta 
SiQUEira 2019/2020 30 02 a 31/03/2020

49139/2018 KEllE criStiNa fortUNato da 
coSta 2017/2018 15 16 a 30/11/2018

10404/2020 lEoNardo MENEZES MEdEiroS 2019/2020 20 30/03 a 
18/04/2020

2377/2020 liliaN vaScoNcEloS da NoBrEGa 2019/2020 20 16/11 a 
05/12/2020

4219/2020 lorE tatiaNa NEriS doS SaNtoS 2018/2019 30 06/02 a 
06/03/2020

5724/2020 lUciaNa do valE cardoSo doS 
SaNtoS 2018/2019 15 5724/2020

52158/2019 lUciaNa JorGE MoraES Silva 2017/2018 10 07 a 16/01/2020

6692/2020 lUiZ carloS ciPriaNo dE caStro 2019/2020 30 05/03 a 
03/04/2020

10677/2020 lUiZ ricardo PiNHo 2016/2017 5 20 a 24/07/2020

10686/2020 MarcElo aUGUSto tEiXEira 
MiraNda 2018/2019 15 13 a 27/03/2020

10232/2020 Marcio aNtoNio cUNHa SoliMoES 2018/2019 2 06 a 07/04/2020

23343/2018 Marcio JoSE SaNtoS da Silva 2007/2008 20 31/10 a 
19/11/2016

6386/2020 Maria MoNica SaSSiM rodriGUES 
dE caStro 2019/2020 30 15/06 a 

14/07/2020
9480/2020 Maria valEria NoNato 2018/2019 15 17 a 31/03/2020

5443/2020 MariaNa fariaS cavalEiro dE 
MacEdo PErEira 2019/2020 29 31/03 a 

28/04/2020
34577/2018 MaYara Maia dE araUJo 2015/2016 7 03 a 09/09/2018
46325/2019 NEStor orlaNdo MilEo filHo 2013/2014 1 19/12/2019
4779/2020 PaUlo JoSE aNdradE dE liMa 2017/2018 30 01 a 30/06/2020

8741/2020 PaUlo roGErio fErrEira lEitE 2019/2020 19 16/03 a 
03/04/2020

7650/2020 roSa Maria fErrEira doS SaNtoS 2016/2017 28 02 a 29/03/2020

16043/2018 roSE MarY fErNaNdES loPES 2017/2018 30 12/03 a 
10/04/2018

2921/2020 tatiaNa MoNtiBEllEr PaiXao 2019/2020 16 01 a 16/07/2020
41361/2019 tHaNara MUNiZ aGUiar 2018/2019 15 09 a 23/10/2019

SUBProcUradoria-GEral dE JUStiÇa, Para a árEa tÉcNico-adMiNiStrativa.
Belém, 05 de abril de 2022.
UBiraGilda Silva PiMENtEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área técnico-administrativa
Portaria Nº 0190/2022-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,
r E S o l v E: 

ProtocoLo NoMe eXercÍcio PerÍodo 
aNtiGo

PerÍodo 
NoVo

50051/2016 adriaNo Maia corrEa 2015/2016 25/10 a 
06/11/2016

09 a 
21/01/2017

57688/2018 ailSoN SaNtaNa PiNHEiro 2017/2018 20/11 a 
19/12/2018

19/11 a 
18/12/2018

8228/2020 ailtoN rocHa da Silva 2019/2020 15/06 a 
14/07/2020

09/03 a 
07/04/2020

58757/2016 alESSaNdra GoMES dE SENa 
PaNtoJa 2015/2016 09/01 a 

07/02/2017
01 a 

30/03/2017

40795/2017 alicE rafaEla rodriGUES dE 
aZEvEdo MaGriNElli 2016/2017 06/03 a 

04/04/2017
16/10 a 

14/11/2017

886/2020 aMYNtor GaStao PiNto virGo-
liNo BaSto 2019/2020 01 a 

30/06/2020
10/02 a 

10/03/2020

11025/2020 aNa BEatriZ PEdroSo BotElHo 
PicaNco 2019/2020 01 a 

30/04/2020
01 a 

30/12/2020

10008/2020 aNa PaUla daNtaS NErY 2019/2020 01 a 
30/07/2020

17/07 a 
15/08/2020

50351/2019 ariaNNE Brito cal atHiaS 2018/2019 06 a 
21/01/2020

07 a 
22/01/2020

26946/2017 EliZEU dE PaUla GUiMaraES 
JUNior 2016/2017 21/06 a 

20/07/2017
05/07 a 

03/08/2017

9110/2020 faBio NEY Maia Nara 2019/2020 15/01 a 
13/02/2020

17/03 a 
15/04/2020

52660/2019 fErNaNdo lUcaS MiraNda 
caPUcHo 2019/2020 07/01 a 

05/02/2020
13/01 a 

11/02/2020

8017/2020 GaBriEl PEiXoto olivEira 2019/2020 02 a 
31/03/2020

04/05 a 
02/06/2020

51740/2018 HElio JorGE rEGiS alMEida 2017/2018 14 a 
21/11/2018

19 a 
26/11/2018

2332/2020 HUGo SaNcHES da Silva 
PicaNco 2019/2020 01 a 

30/04/2020
29/01 a 

27/02/2020

11666/2020 JEaNNE MarY falcao QUEriNo 2018/2019 13 a 
17/04/2020

13 a 
17/07/2020
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7352/2020 JorGE lUiZ EStEvES diaS 2019/2020 22/06 a 
21/07/2020

15/06 a 
14/07/2020

10858/2020 Karla KariME vaScoNcEloS 
GUErrEiro 2019/2020 08 a 

21/01/2020
23/03 a 

21/04/2020

13392/2019 Katia JordY fiGUEirEdo 2017/2018 07/01 a 
05/02/2019

17/06 a 
16/07/2019

11032/2020 KEllE criStiNa fortUNato 
da coSta 2019/2020 01 a 

30/07/2020
01 a 

30/04/2020

11618/2020 lila MEllo E Silva GUiMaraES 
rENdEiro 2019/2020 13/04 a 

12/05/2020
06/10 a 

04/11/2020

12075/2020 lUciaNa JorGE MoraES Silva 2019/2020 13/04 a 
12/05/2020

20/11 a 
19/12/2020

9982/2020 lUiZ lEoMar GoMES dE fariaS 
JUNior 2019/2020 03/11 a 

02/12/2020
12/03 a 

10/04/2020

30187/2019 lUiZa taBoSa loUrEiro liMa 2018/2019 01 a 
30/07/2019

08/07 a 
06/08/2019

2269/2020 Maira BrilHaNtE corrEa 
NEvES 2018/2019 10 a 

14/02/2020
16 a 

20/03/2020

4848/2020 Marco aNtoNio GoNcalvES 
vaSQUES 2019/2020 03/02 a 

03/03/2020
15/06 a 

14/07/2020

50757/2019 MarcoS GErSoN Marialva 
EliSiario 2019/2020 07/01 a 

05/02/2020
03/02 a 

03/03/2020

6887/2020 Maria dE fatiMa MallEt fiMa 2019/2020 05/02 a 
05/03/2020

01 a 
30/03/2020

42629/2019 MaUro cEZar coSta alvES 2018/2019 01 a 
30/10/2019

04/11 a 
03/12/2019

7895/2020 MaYara tUaNE olivEira dE 
araUJo 2019/2020 27/02 a 

27/03/2020
10/03 a 

08/04/2020

11438/2020 MicHEllE di NaZarEtH loUrEi-
ro cavalcaNtE 2019/2020 01 a 

30/04/2020
01 a 

30/10/2020

39167/2018 Natalia tUMa da PoNtE Silva 2017/2018 01 a 
30/11/2018

19/11 a 
18/12/2018

44654/2017 Patricia SoUSa raMoS 2016/2017 01 a 
30/11/2017

20/11 a 
19/12/2017

41168/2018 PaUlo SErGio MoraES dE 
SoUZa 2017/2018 03/09 a 

02/10/2018
05/11 a 

04/12/2018

8589/2020 rafaEl MartiNS fErrEira 2019/2020 02 a 
31/03/2020

19/11 a 
18/12/2020

5520/2020 rEGiNaldo cEZar NaSciMENto 
da coSta 2019/2020 03/02 a 

03/03/2020
06/02 a 

06/03/2020

32556/2017 roSilda PacHEco E Silva 2015/2016 14 a 
29/08/2017

16 a 
31/08/2017

5152/2020 SHirlEY do Socorro coSENZa 
dUartE 2019/2020 03/02 a 

03/03/2020
09/03 a 

01/04/2020

2067/2020 Silvio claUdiNo MENdES 
da Silva 2019/2020 15/01 a 

13/02/2020
01 a 

30/09/2020

24557/2019 WElliNGtoN WaGNEr criSto 
da foNSEca 2018/2019 15/07 a 

13/08/2019
10/07 a 

08/08/2019

SUBProcUradoria-GEral dE JUStiÇa, Para a árEa tÉcNico-adMiNiStrativa.
Belém, 08 de abril de 2022.
UBiraGilda Silva PiMENtEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área técnico-administrativa

Protocolo: 784261
.

oUtras MatÉrias
.

resUMo da Portaria N. 006/2022 - MP/PJNt
a ProMotoria dE JUStiÇa dE Nova tiMBotEUa torna pública a ins-
tauração do presente Procedimento administrativo, o qual se encontra à 
disposição na sede da Promotoria.
instauração de Procedimento administrativo para acompanhar a regularidade dos 
Pregões Eletrônicos nº 003/2019 e 015/2019 (Município de Nova timboteua/Pa)
Nova timboteua/Pa, 08 de abril de 2022.
Patricia PiMENtEl raBElo aNdradE
Promotora de Justiça

Protocolo: 784763
resUMo da Portaria N. 021/2022-MP/PJsda
ref.: Procedimento administrativo nº 000823-138/2021
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: faBio NoNato SErio / JacUNdá Moto SHoW.
Instauração de Procedimento Administrativo com a finalidade de “acompa-
nhar as medidas adotadas pelo Município de São domingos do araguaia em 
face de Jacundá Moto Show, haja vista as irregularidades pontuadas no ofí-
cio nº 071/2021-PG/PMSDA, especificamente o horário de funcionamento, 
destinação incorreta das peças, acumulação de recipiente e carenagens, 
despejo de resíduos líquidos na rua e poluição sonora”.
São domingos do araguaia/Pa, 01 de abril de 2022
GilBErto liNS dE SoUZa filHo
Promotor de Justiça

Protocolo: 784758

extrato de arquivamento do inquérito civil nº 000357-151/2018-MP/6ªP-
JdPPMa.
o Promotor de Justiça aldo dE olivEira BraNdÃo SaifE, titular do 6º 
cargo da Promotoria de Justiça de defesa do Patrimônio Público e da Mo-
ralidade administrativa de Belém, torna público que promoveu o arquiva-
mento do inquérito civil nº 000357-151/2018-MP/6ªPJdPPMa.
objeto: apurar possíveis irregularidades no Processo nº 146142009-00, refe-
rente à prestação de contas da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e 
lazer (SEJEl), exercício 2009, sendo ordenador de despesa o Sr. c. a. P. da c.
Promotor de Justiça: aldo dE olivEira BraNdÃo SaifE
Promotoria de Justiça: 6ª Promotoria de Justiça de defesa do Patrimônio 
Público e da Moralidade administrativa.

Protocolo: 784753
resUMo da Portaria N. 012/2022-MP/PJsda
ref.: Procedimento administrativo nº 000181-138/2022
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: EStado do Pará
Instauração de Procedimento Administrativo com a finalidade de “averi-
guar e acompanhar as soluções das máculas estruturais do prédio da Polí-
cia Militar, 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: 784736
eXtrato de Portaria
Portaria Nº 07/2022 - 2ªPJcap
a 2ª ProMotoria dE JUStiÇa dE caPaNEMa, com fundamento no art. 
54, vi e § 3° da lei complementar nº 057/06, torna pública a instauração 
do presente Procedimento administrativo nº 000713-029/2022, o qual se 
encontra à disposição na sede da Promotoria de Justiça, situada na av. 
Barão de capanema, 1188, bairro centro, capanema/Pa.
objetivo: “acompanhar as inspeções constantes da recomendação nº 003/2021 
– cGMP e adotar as medidas necessárias para solucionar as demandas que sur-
girão no centro de recuperação regional de capanema - crrcaP”.
capanema/Pa, 23 de março de 2022.
liGia valENtE do coUto dE aNdradE fErrEira
Promotora de Justiça titular da 2ª PJ de capanema/Pa

Protocolo: 784717
eXtrato Para PUBLicaÇÃo
a Promotora de Justiça titular do 3º cargo da Promotoria de Justiça da 
infância e Juventude de ananindeua, com fundamento no art. 54, vi e § 
3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. vi da resolução nº 
023/2007 do cNMP de 17/09/2006, torna pública a instauração do Pro-
cedimento administrativo abaixo listado, que se encontra em trâmite na 
Promotoria de Justiça de ananindeua, com sede na rodovia Br 316, Km 
08, s/n, centro, ananindeua, Pará.
Portaria N.007/2022-MP/3ªPJiJ
ProcEdiMENto adMiNiStrativo N.º 000886-450/2021
oBJEto: Garantir o acompanhamento psicossocial para Y.a.d.c. no centro 
de referência Especializado de assistência Social – crEaS ii de ananindeua.
lÉa criStiNa MoUZiNHo da rocHa - Promotora de Justiça

Protocolo: 784689
eXtrato Para PUBLicaÇÃo
a Promotora de Justiça titular do 3º cargo da Promotoria de Justiça da 
infância e Juventude de ananindeua, com fundamento no art. 54, vi e § 
3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. vi da resolução nº 
023/2007 do cNMP de 17/09/2006, torna pública a instauração do Pro-
cedimento administrativo abaixo listado, que se encontra em trâmite na 
Promotoria de Justiça de ananindeua, com sede na rodovia Br 316, Km 
08, s/n, centro, ananindeua, Pará.
Portaria N.005/2022-MP/3ªPJiJ
ProcEdiMENto adMiNiStrativo N.º 000875-450/2021
oBJEto: Garantir o acompanhamento psicossocial para t.G.M. no centro de 
referência Especializado de assistência Social – crEaS i de ananindeua.
lÉa criStiNa MoUZiNHo da rocHa - Promotora de Justiça

Protocolo: 784694
eXtrato Para PUBLicaÇÃo
a Promotora de Justiça titular do 3º cargo da Promotoria de Justiça da 
infância e Juventude de ananindeua, com fundamento no art. 54, vi e § 
3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. vi da resolução nº 
023/2007 do cNMP de 17/09/2006, torna pública a instauração do Pro-
cedimento administrativo abaixo listado, que se encontra em trâmite na 
Promotoria de Justiça de ananindeua, com sede na rodovia Br 316, Km 
08, s/n, centro, ananindeua, Pará.
Portaria N.006/2022-MP/3ªPJiJ
ProcEdiMENto adMiNiStrativo N.º 000879-450/2021
oBJEto: Garantir o acompanhamento psicossocial para P.l.f.a. no centro de 
referência Especializado de assistência Social – crEaS i de ananindeua.
lÉa criStiNa MoUZiNHo da rocHa - Promotora de Justiça

Protocolo: 784701
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria nº 01/2022-MPPa/PJsFP
a Promotora de Justiça de São francisco do Pará, com fundamento no art. 54, vi 
e § 3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. vi da rESolUÇÃo Nº 23 
– cNMP, de 17/09/07, torna pública a conversão/instauração do inquérito civil nº 
01/2022-MPPa/PJSfP que se encontra à disposição na Promotoria de Justiça de 
São francisco do Pará, situada na rua celso Machado, s/nº, centro, cEP 68.748-
000 – São francisco do Pará – fone/fax: (91) 3774-1184.
Portaria nº 01/2022-MPPa/PJSfP
investigados: EdiNaldo da Silva aGUiar
assunto: apuração de responsabilidade civil e administrativa resultante de 
conduta lesiva ao meio ambiente de um imóvel que funciona como casa 
de farinha, localizada na travessa do km 96, zona rural, no município de 
São francisco do Pará.
Marilucia Santos Sales – Promotora de Justiça

Protocolo: 784678
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eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
Nº da ata de registro de Preços: 014/2022-MP/Pa
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico 008/2022-MP/Pa
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e empresa Hc 
coMUNic PaPElaria ltda (cNPJ nº 40.352.600/0001-33)
objeto: registro de Preços para contratação de serviços de diagramação ele-
trônica, editoração e impressão de material gráfico em diversos itens, a fim 
de atender as necessidades do Ministério Público do Estado do Pará (MPPa)
data da assinatura: 12/04/2022
vigência: 13/04/2022 a 13/04/2023
Preços registrados:

GrUPo i – reVistas

item Especificação apresen-
tação

Quan-
tidade 

estimada

Preço
Unitário

 

Valor global 
do
item

1

rEviSta do MiNiStÉrio PÚBlico e/ou 
livroS (Modelo 1) – tiragens entre 200 

e 500 unid.
diagramação e editoração do miolo;

formato fechado de 155mm x 255mm 
(lxa);

capa com impressão em policromia 
(4x0), em papel tríplex 250 g/m², 

com laminação fosca, relevo e verniz 
localizados;

Miolo em papel Color Plus Marfim (Off 
White) 80g/m², de 100 até 200 (duzen-
tas) páginas (frente e verso), impressão 
em monocromia (1x1) offset, com 90% 

do preto;
texto em fonte da família arial; * Sepa-
radores para identificar cada seção;

lombada com acabamento em 
brochura.

Marca/ModElo: Hc PaPElaria/Hc 
PaPElaria 

livro 1.000 r$11,00 r$11.000,00

2

rEviSta do MiNiStÉrio PÚBlico e/ou 
livroS (Modelo 1) – tiragens entre 501 

e 1.000 unid.
diagramação e editoração do miolo;

formato fechado de 155mm x 255mm 
(lxa);

capa com impressão em policromia 
(4x0), em papel tríplex 250 g/m², 

com laminação fosca, relevo e verniz 
localizados;

Miolo em papel Color Plus Marfim (Off 
White) 80g/m², de 100 até 200 (duzen-
tas) páginas (frente e verso), impressão 
em monocromia (1x1) offset, com 90% 

do preto;
texto em fonte da família arial; * Sepa-
radores para identificar cada seção;

lombada com acabamento em 
brochura.

Marca/ModElo: Hc PaPElaria/Hc 
PaPElaria

livro 1.000 r$10,00 r$10.000,00

3

rEviSta do MiNiStÉrio PÚBlico e/ou 
livroS (Modelo 2) – tiragens entre 200 

e 500 unid.
diagramação e editoração do miolo;

formato fechado de 155mm x 255mm 
(lxa);

capa com impressão em policromia 
(4x0), em papel tríplex 250g/m², 

com laminação fosca, relevo e verniz 
localizados;

Miolo em papel Color Plus Marfim (Off 
White) 80g/m², de 201 (duzentas e uma) 
até 400 (quatrocentas) páginas (frente e 
verso), impressão em monocromia (1x1) 

offset, com 90% do preto;
texto em fonte da família arial; * Sepa-
radores para identificar cada seção;

lombada com acabamento em 
brochura.

Marca/ModElo: Hc PaPElaria/Hc 
PaPElaria

livro 1.000 r$10,00 r$10.000,00

4

rEviSta do MiNiStÉrio PÚBlico e/ou 
livroS (Modelo 2) – tiragens entre 501 

e 1.000 unid.
diagramação e editoração do miolo;

formato fechado de 155mm x 255mm 
(lxa);

capa com impressão em policromia 
(4x0), em papel tríplex 250g/m², 

com laminação fosca, relevo e verniz 
localizados;

Miolo em papel Color Plus Marfim (Off 
White) 80g/m², de 201 (duzentas e uma) 
até 400 (quatrocentas) páginas (frente e 
verso), impressão em monocromia (1x1) 

offset, com 90% do preto;
texto em fonte da família arial; * Sepa-
radores para identificar cada seção;

lombada com acabamento em 
brochura.

Marca/ModElo: Hc PaPElaria/Hc 
PaPElaria

livro 1.500 r$10,50 r$15.750,00

5

rEviSta do MiNiStÉrio PÚBlico e/ou 
livroS (Modelo 3) – tiragens entre 200 

e 500 unid.
diagramação e editoração do miolo;

formato fechado de 155mm x 255mm 
(lxa);

capa com impressão em policromia 
(4x0), em papel tríplex 250g/m², com 

laminação fosca;
Miolo em papel aP branco, 70g/m², de 

100 até 200 (duzentas) páginas (frente e 
verso), impressão em monocromia (1x1) 

offset, com 90% do preto;
texto em fonte da família arial; * Sepa-
radores para identificar cada seção;

lombada com acabamento em 
brochura.

Marca/ModElo: Hc PaPElaria/Hc 
PaPElaria

livro 1.000 r$10,50 r$10.500,00

6

rEviSta do MiNiStÉrio PÚBlico e/ou 
livroS (Modelo 3) – tiragens entre 501 

e 1.000 unid.
diagramação e editoração do miolo;

formato fechado de 155mm x 255mm 
(lxa);

capa com impressão em policromia 
(4x0), em papel tríplex 250g/m², com 

laminação fosca;
Miolo em papel aP branco, 70g/m², de 

100 até 200 (duzentas) páginas
(frente e verso), impressão em mono-

cromia (1x1) offset, com 90% do preto;
texto em fonte da família arial; * Sepa-
radores para identificar cada seção;

lombada com acabamento em 
brochura.

Marca/ModElo: Hc PaPElaria/Hc 
PaPElaria

livro 3.000 r$10,50 r$31.500,00

7

rEviStaS  do  MiNiStÉrio PÚBlico 
e/ou livroS (Modelo 4) – tiragens entre 

200 e 500 unid.
 diagramação e editoração do miolo;
formato fechado de 155mm x 255mm 

(lxa);
capa com impressão em policromia 

(4x0), em papel tríplex 250g/m², com 
laminação fosca;

Miolo em papel aP branco, 70g/
m², de 201 (duzentas e uma) até 400 

(quatrocentas) páginas (frente e verso), 
impressão em monocromia (1x1) offset, 

com 90% do preto;
texto em fonte da família arial; * Sepa-
radores para identificar cada seção;

lombada com acabamento em 
brochura.

Marca/ModElo: Hc PaPElaria/Hc 
PaPElaria

livro 1.000 r$11,80 r$11.800,00
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rEviStaS  do  MiNiStÉrio PÚBlico 
e/ou livroS (Modelo 4) – tiragens entre 

501 e 1.000 unid.
diagramação e editoração do miolo;

formato fechado de 155mm x 255mm 
(lxa);

capa com impressão em policromia 
(4x0), em papel tríplex 250g/m², com 

laminação fosca;
Miolo em papel aP branco, 70g/

m², de 201 (duzentas e uma) até 400 
(quatrocentas) páginas (frente e verso), 
impressão em monocromia (1x1) offset, 

com 90% do preto;
texto em fonte da família arial; * Sepa-
radores para identificar cada seção;

lombada com acabamento em 
brochura.

Marca/ModElo: Hc PaPElaria/Hc 
PaPElaria

livro 1.500 r$11,80 r$17.700,00

foro: Belém- Pa
ordenador responsável: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
Endereço da contratada: rua vidal ramos, nº 110, Sala: 01, Bairro: Pio 
corrêa, cEP: 88.801-140, na cidade de criciúma-Sc, fone:(48) 99853-
5467, E-mail: licitacao@hcpapelaria.com.br

Protocolo: 784672
iNQUÉrito ciViL Nº 001/2012 – MP/PJPac
a ProMotoria dE JUStiÇa dE PacaJá torna pública a instauração de 
inquérito civil abaixo indicado, que se encontra à disposição na rua São 
Pedro, 511, bairro centro, município de Pacajá/Pa.
ic Nº 001/2022 – MP/PJPac
instaurante: MiNiStÉrio PÚBlico EStadUal, no uso de suas atribuições 
legais, nos termos do art. 129, da cf/88, art. 26, da lei nº 8625/93, art. 
52, da lei complementar Estadual nº 57.
interessado(s): a coletividade
objeto: apurar suposto ato de improbidade administrativa quanto à divergência de 
informações divulgadas nos contracheques de vários servidores públicos e o valor 
realmente repassado ao iNSS, na gestão atual da Prefeitura Municipal de Pacajá.
Pacajá/Pa, 08 de abril de 2022.
GErSoN alBErto dE fraNÇa
Promotor de Justiça titular de limoeiro do ajuru, respondendo pela PJ de Pacajá.
Promotor de justiça titular de Pacajá

Protocolo: 784245
extrato de Publicação da Portaria n.º 004/2022-MP/1ª PJdiat/BeLÉM-Pa
a ProMotora dE JUStiÇa titUlar do 1º carGo da ProMotoria dE 
JUStiÇa dE dEfESa daS PESSoaS coM dEficiÊNcia E doS idoSoS, E 
dE acidENtES dE traBalHo da caPital, dra. Socorro de Maria Pereira 
Gomes dos Santos, torna pública a Portaria n.º 004/2022-MP/1ªPJdiat/
BElÉM-Pa, que instaurou Procedimento administrativo nº 
001607-125/2021-MP/1ªPJdiat/BElÉM-Pa, o qual se encontra à disposição 
na sede do Ministério Público Estadual, na rua Ângelo custódio, n.º 36, anexo 
i, Bairro da cidade velha, nesta cidade de Belém-Pa.
Portaria de instauração n.º 004/2022
data da instauração: 29/03/2022
objeto: apurar possível situação de risco e/ou de vulnerabilidade social de 
raiMUNda aQUiNo dE dSoUZa, pessoa idosa, com 92 (noventa e dois) 
anos de idade, e demais providências que se fizerem necessárias à salva-
guarda dos direitos fundamentais envolvidos.
Promotora de Justiça: dra. Socorro de Maria Pereira Gomes dos Santos

Protocolo: 784249
extrato de Publicação da Portaria n.º 006/2022-MP/1ª PJdiat/BeLÉM-Pa
a ProMotora dE JUStiÇa titUlar do 1º carGo da ProMotoria dE 
JUStiÇa dE dEfESa daS PESSoaS coM dEficiÊNcia E doS idoSoS, E 
dE acidENtES dE traBalHo da caPital, dra. Socorro de Maria Pereira 
Gomes dos Santos, torna pública a Portaria n.º 006/2022-MP/1ªPJdiat/
BElÉM-Pa, que instaurou Procedimento administrativo nº 
000911-112/2021-MP/1ªPJdiat/BElÉM-Pa, o qual se encontra à disposição 
na sede do Ministério Público Estadual, na rua Ângelo custódio, n.º 36, anexo 
i, Bairro da cidade velha, nesta cidade de Belém-Pa.
Portaria de instauração n.º 006/2022
data da instauração: 30/03/2022
objeto: fomentar a divisão de responsabilidades entre os requeridos, em 
favor da Sr.ª ESMEralda rocHa caStaNHEira GoES, pessoa idosa de 
61 (sessenta e um) anos de idade, e alESSaNdro caStaNHEira ca-
VALCANTE, pessoa com deficiência, e demais providências que se fizerem 
necessárias à salvaguarda dos direitos fundamentais envolvidos.
Promotora de Justiça: dra. Socorro de Maria Pereira Gomes dos Santos

Protocolo: 784255
extrato de Publicação da Portaria n.º 005/2022-MP/1ª PJdiat/BeLÉM-Pa
a ProMotora dE JUStiÇa titUlar do 1º carGo da ProMotoria dE 
JUStiÇa dE dEfESa daS PESSoaS coM dEficiÊNcia E doS idoSoS, E 
dE acidENtES dE traBalHo da caPital, dra. Socorro de Maria Pereira 
Gomes dos Santos, torna pública a Portaria n.º 005/2022-MP/1ªPJdiat/
BElÉM-Pa, que instaurou Procedimento administrativo nº 
000570-112/2021-MP/1ªPJdiat/BElÉM-Pa, o qual se encontra à disposição 
na sede do Ministério Público Estadual, na rua Ângelo custódio, n.º 36, anexo 
i, Bairro da cidade velha, nesta cidade de Belém-Pa.
Portaria de instauração n.º 005/2022
data da instauração: 28/03/2022

objeto: fomentar a divisão de responsabilidades entre os requeridos, em 
favor da Sra. Maria JoSÉ BarBoSa SaldaNHa, pessoa idosa, com 80 
(oitenta) anos de idade, e demais providências que se fizerem necessárias 
à salvaguarda dos direitos fundamentais envolvidos.
Promotora de Justiça: dra. Socorro de Maria Pereira Gomes dos Santos

Protocolo: 784252
extrato de Publicação da Portaria n.º 003/2022-MP/1ª PJdiat/BeLÉM-Pa
a ProMotora dE JUStiÇa titUlar do 1º carGo da ProMotoria dE 
JUStiÇa dE dEfESa daS PESSoaS coM dEficiÊNcia E doS idoSoS, E 
dE acidENtES dE traBalHo da caPital, dra. Socorro de Maria Pereira 
Gomes dos Santos, torna pública a Portaria n.º 003/2022-MP/1ªPJdiat/
BElÉM-Pa, que instaurou Procedimento administrativo nº 
001196-125/2021-MP/1ªPJdiat/BElÉM-Pa, o qual se encontra à disposição 
na sede do Ministério Público Estadual, na rua Ângelo custódio, n.º 36, anexo 
i, Bairro da cidade velha, nesta cidade de Belém-Pa.
Portaria de instauração n.º 003/2022
data da instauração: 29/03/2022
objeto: apurar possível situação de risco e/ou de vulnerabilidade social de 
aNtÔNio MarGalHo SaNtoS, pessoa idosa de 78 (setenta e oito) anos 
de idade, e demais providências que se fizerem necessárias à salvaguarda 
dos direitos fundamentais envolvidos.
Promotora de Justiça: dra. Socorro de Maria Pereira Gomes dos Santos

Protocolo: 784242
extrato de Publicação da Portaria n.º 002/2022-MP/1ª PJdiat/BeLÉM-Pa
a ProMotora dE JUStiÇa titUlar do 1º carGo da ProMotoria dE 
JUStiÇa dE dEfESa daS PESSoaS coM dEficiÊNcia E doS idoSoS, E 
dE acidENtES dE traBalHo da caPital, dra. Socorro de Maria Pereira 
Gomes dos Santos, torna pública a Portaria n.º 002/2022-MP/1ªPJdiat/
BElÉM-Pa, que instaurou Procedimento administrativo nº 
001037-125/2021-MP/1ªPJdiat/BElÉM-Pa, o qual se encontra à disposição 
na sede do Ministério Público Estadual, na rua Ângelo custódio, n.º 36, anexo 
i, Bairro da cidade velha, nesta cidade de Belém-Pa.
Portaria de instauração n.º 002/2022
data da instauração: 29/03/2022
objeto: apurar possível situação de risco e/ou de vulnerabilidade social e 
econômica de PaUlo SÉrGio MarQUES SaNtiaGo, pessoa idosa de 68 
(sessenta e oito) anos de idade, e demais providências que se fizerem ne-
cessárias à salvaguarda dos direitos fundamentais envolvidos.
Promotora de Justiça: dra. Socorro de Maria Pereira Gomes dos Santos

Protocolo: 784239
extrato da Portaria nº 018/2022-MP-3º PJ/Ma/Pc/HU – bel
o 3º ProMotor dE JUStiÇa do MEio aMBiENtE, PatriMÔNio cUltUral, 
HaBitaÇÃo E UrBaNiSMo dE BElÉM, torna pública a Portaria nº 018/2022-MP-
3º PJ/Ma/Pc/HU – BEl que instaura o Procedimento administrativo nº 052644-
003/2021 na Promotoria de Justiça de Meio ambiente, Patrimônio cultural, 
Habitação e Urbanismo de Belém, sito na rua Ângelo custódio, nº 36- anexo 
i-térreo-cidade velha, nesta cidade de Belém do Pará.
data da instauração: 07.04.2022
objeto: instaurado a partir de informação apresentada pela Senhora clotilde 
Leal Costa Filha para apurar ausência de fiscalização nas ciclofaixas da Rua 
dos Mundurucus e da avenida José Bonifácio, bairro do Guamá, nesta cidade.
Promotor de Justiça: raimundo de jesus coelho de moraes

Protocolo: 784288
extrato da Portaria nº 020/2022-MP-3º PJ/Ma/Pc/HU – bel
o 3º ProMotor dE JUStiÇa do MEio aMBiENtE, PatriMÔNio cUltUral, 
HaBitaÇÃo E UrBaNiSMo dE BElÉM, torna pública a Portaria nº 020/2022-MP-
3º PJ/Ma/Pc/HU – BEl que instaura o Procedimento administrativo nº 056847-
003/2021 na Promotoria de Justiça de Meio ambiente, Patrimônio cultural, 
Habitação e Urbanismo de Belém, sito na rua Ângelo custódio, nº 36- anexo 
i-térreo-cidade velha, nesta cidade de Belém do Pará.
data da instauração: 07.04.2022
objeto: apurar regularidade na instalação de garagens de caminhões na 
travessa Enéas Pinheiro, entre av. Perimetral e João Paulo ii, bairro Marco, 
nesta cidade.
Promotor de Justiça: raimundo de jesus coelho de moraes

Protocolo: 784290
extrato da Portaria nº 021/2022-MP-3º PJ/Ma/Pc/HU – bel
o 3º ProMotor dE JUStiÇa do MEio aMBiENtE, PatriMÔNio cUltUral, 
HaBitaÇÃo E UrBaNiSMo dE BElÉM, torna pública a Portaria nº 021/2022-MP-
3º PJ/Ma/Pc/HU – BEl que instaura o Procedimento administrativo nº 000083-
113/2021 na Promotoria de Justiça de Meio ambiente, Patrimônio cultural, 
Habitação e Urbanismo de Belém, sito na rua Ângelo custódio, nº 36- anexo 
i-térreo-cidade velha, nesta cidade de Belém do Pará.
data da instauração: 07.04.2022
objeto: apurar a reclamação de tubulação de esgoto entupida, na Passa-
gem São Bento, próximo à av. centenário, bairro do Bengui, nesta cidade.
Promotor de Justiça: raimundo de jesus coelho de moraes

Protocolo: 784293
eXtrato do ProcediMeNto adMiNistratiVo
siMP Nº 011836-031/2021
o 12º ProMotor dE JUStiÇa dE SaNtrÉM/Pa, no uso de suas atribui-
ções legais e prerrogativas funcionais, torna público a instauração do Pro-
cedimento administrativo SiMP nº 011836-031/2021, que se encontra a 
disposição na 12ª Promotoria de Justiça cível, na av. Mendonça furtado 
3991, bairro liberdade, Santarém/Pa.
Portaria de instauração: 015/2022-MP/12ªPJcv.
data da instauração: 06/04/2022.
objeto: apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponí-
veis, face ao colégio Ulbra cristo Salvador.
tUlio cHavES NovaES
Promotor de Justiça titular do 12ª cargo de Santarém

Protocolo: 784310
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extrato da Portaria nº 022/2022-MP-3º PJ/Ma/Pc/HU – bel
o 3º ProMotor dE JUStiÇa do MEio aMBiENtE, PatriMÔNio cUltUral, 
HaBitaÇÃo E UrBaNiSMo dE BElÉM, torna pública a Portaria nº 022/2022-MP-
3º PJ/Ma/Pc/HU – BEl que instaura o Procedimento administrativo nº 000078-
113/2021 na Promotoria de Justiça de Meio ambiente, Patrimônio cultural, 
Habitação e Urbanismo de Belém, sito na rua Ângelo custódio, nº 36- anexo 
i-térreo-cidade velha, nesta cidade de Belém do Pará.
data da instauração: 07.04.2022
Objeto: apurar demandas de drenagem superficial e profunda, com pavi-
mentação na travessa 14 do conjunto antônio Gueiros, próximo à entrada 
do cordeiro de farias e Parque União, bairro tapanã, nesta cidade.
Promotor de Justiça: raimundo de jesus coelho de moraes

Protocolo: 784300
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria nº 018/2022-MP/11ªPJ/stM
a 11ª Promotora de Justiça de Santarém, com fundamento no art. 54, vi e 
§ 3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, vi da res. 23-cNMP, de 
17/09/07, torna pública a instauração do Procedimento administrativo nº 
000169-340/2021, que se encontra à disposição no 11º cargo de Promotor 
de Justiça de Santarém, situado na av. Mendonça furtado, nº 3991, Bairro: 
liberdade, cEP. 68.040-148, fone 3512-0400, Santarém/Pa.
Portaria nº 018/2022-MP/11ªPJ/StM
interessados: Maria clEidE SaNcHES BraGa; claUdEtE Maria SaNcHES BraGa
assunto: objetivando apurar as informações prestadas e adotar as medi-
das cabíveis com objetivo de assegurar à idosa Maria Sanches Braga, de 90 
(noventa) anos de idade, o efetivo respeito aos seus direitos, nos termos 
do art. 2º, do Estatuto do idoso..
lariSSa BraSil BraNdÃo – 11ª Promotora de Justiça de Santarém

Protocolo: 784305
eXtrato da Portaria nº 008/2022-MP/1ªPJdc
a 1ª Promotoria de Justiça de direitos constitucionais fundamentais, defesa do Pa-
trimônio Público e da Moralidade administrativa de ananindeua, com fundamento no 
artigo 24, § 2º, inciso i, da resolução nº 007/2019-cPJ, de 06.0.2019, torna pública 
a instauração do Procedimento administrativo nº 000262-200/2021, que se encon-
tra à disposição no Órgão de Execução Ministerial supracitado, localizado na rodovia 
Br 316, Km 08, centro, Município de ananindeua/Pa.
Portaria: nº 008/2022-MP/1ªPJdc
objeto: “avEriGUaÇÃo da EXiStÊNcia dE SUPoStaS irrEGUlarida-
dES No coNtrato Nº 002.2021.PMa.SEMUtraN, rEfErENtE À aQUiSi-
ÇÃo dE GáS EvaSado EM BotiJÃo, áGUa MiNEral EM GarrafÃo vaZio 
20 litroS, áGUa MiNEral EM coPoS dE 200 Ml E GarrafÕES vaZioS 
dE áGUa MiNEral Para a SEcrEtaria MUNiciPal dE traNSPortE E 
trÂNSito dE aNaNiNdEUa/Pa.”
fáBia MUSSi dE olivEira liMa
Promotora de Justiça, titular da 1ª Promotoria de Justiça de direitos cons-
titucionais fundamentais, defesa do Patrimônio Público e da Moralidade 
administrativa de ananindeua/Pa

Protocolo: 784334
editaL de arQUiVaMeNto Nº 005/2022-MP-2º PJ/Ma/Pc/HU
a 2ª ProMotoria dE JUStiÇa do MEio aMBiENtE, PatriMÔNio cUltUral, HaBi-
taÇÃo E UrBaNiSMo dE BElÉM, por intermédio do Promotor de Justiça que abaixo 
subscreve, no uso de suas atribuições legais, em atenção ao disposto no, art. 27, § 1º e 
2º, da Resolução nº 007/2019-CPJ, vem por meio deste edital, cientificar o interessado 
JoSÉ fraNciSco tEiXEira e a todos quantos possam interessar, inclusive para efeito 
de eventual apresentação de recurso por razões escritas ou documentos, até a sessão 
do conselho Superior do Ministério Público, que decidirá pela homologação ou rejeição 
da promoção de arquivamento nos termos do art. 27, §2º, resolução nº 007/2019-cPJ, 
acerca do arQUivaMENto do iNQUÉrito civil SiMP nº 000200-012/2015.
Belém, 11 de abril de 2022.
NiltoN GUrJÃo daS cHaGaS
2º Promotor de Justiça do Meio ambiente, Patrimônio cultural,
Habitação e Urbanismo de Belém.

Protocolo: 784342
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria Nº 004/2022-MP/PJMed
a Promotora de Justiça titular de Medicilândia, nos termos do artigo 129, inci-
so ii, vi e iX, da constituição da república, além das disposições contidas no 
art. 31, da resolução nº 007/2019-cPJ; torna pública a instauração do Pro-
cedimento administrativo SiMP nº 000301-078/2022, que se encontra a dis-
posição na Promotoria de Justiça de Medicilândia, situada na rua do doze de 
Maio, 1037, centro, Medicilândia/Pa, cEP 68.145 – 000, tel.: 93 3531–1199.
Portaria nº 004/2022-MP/PJMEd
Polo Passivo: EM aPUraÇÃo
assunto: acompanhar de forma continuada as vítimas de violência
Paloma Sakalem - Promotora de Justiça

Protocolo: 784358
Portaria Nº 0193/2022-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,
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
restaNtes

101133/2022 aGlaildo MoNtEiro 
Maia 2021/2022 10/01 a 

08/02/2022 10/01/2022 30

101595/2022 aMaNda BarroS lUNa 2021/2022 10/01 a 
08/02/2022 10/01/2022 30

101333/2022 aNa Patricia MacEdo 
doS SaNtoS 2021/2022 07/01 a 

05/02/2022 07/01/2022 30

101023/2022 aNdrE da Silva 
cardoSo 2021/2022 10/01 a 

08/02/2022 10/01/2022 30

101030/2022 aNtoNio flavio BatiS-
ta dE alMEida 2021/2022 07/01 a 

05/02/2022 07/01/2022 30

101545/2022 BarBara NaSciMENto 
MoUra calil 2021/2022 07/01 a 

05/02/2022 07/01/2022 30

101088/2022 BErKElEY JaQUES 
caStro 2021/2022 07/01 a 

05/02/2022 07/01/2022 30

101018/2022 BrUNo MorEira 
SoUZa 2021/2022 07/01 a 

05/02/2022 07/01/2022 30

101291/2022 caMila caNario dE 
SoUSa 2021/2022 07/01 a 

05/02/2022 12/01/2022 25

101428/2022 carloS taNaYE da 
vEra crUZ MoNtEiro 2021/2022 11/01 a 

09/02/2022 11/01/2022 30

101140/2022 cEliNa coElHo cativo 
clEoPHaS cUNHa 2021/2022 07/01 a 

05/02/2022 07/01/2022 30

101376/2022 claUdia rEGiNa GoMES 
PaNtalEao 2021/2022 07/01 a 

05/02/2022 07/01/2022 30

101046/2022 claYtoN WoNGHaN 
da Silva 2021/2022 07/01 a 

05/02/2022 07/01/2022 30

101038/2022 criStiaNE GoNcalvES 
aNdradE da Silva 2021/2022 10/01 a 

08/02/2022 10/01/2022 30

101191/2022 daNiEllE SaNtoS da 
cUNHa cardoSo 2021/2022 10/01 a 

08/02/2022 11/01/2022 29

101736/2022 diEMiS MaNoEl cardo-
So da Silva 2021/2022 07/01 a 

05/02/2022 07/01/2022 30

101615/2022 EdMilSoN carvalHo 
dE MoraES 2021/2022 10/01 a 

08/02/2022 14/01/2022 26

101579/2022 EdNa dE NaZarE Brito 
liMa 2021/2022 31/01 a 

01/03/2022 31/01/2022 30

101129/2022 EdvaN aNtoNio dE 
SoUZa fErrEira 2021/2022 10/01 a 

08/02/2022 10/01/2022 30

101802/2022 EltoN david PiNto 
PriSt 2021/2022 10/01 a 

08/02/2022 17/01/2022 23

101130/2022 EvEraldo dE SoUZa 
GoMES 2021/2022 10/01 a 

08/02/2022 10/01/2022 30

101132/2022 EXPEdito WaltEr doS 
SaNtoS NUNES 2021/2022 07/01 a 

05/02/2022 07/01/2022 30

101359/2022 fraNciSca MENEZES dE 
MiraNda 2021/2022 07/01 a 

05/02/2022 07/01/2022 30

101716/2022 fraNciSco SalES lEÃo 
cordovil 2021/2022 17/01 a 

15/02/2022 17/01/2022 30

116778/2022 GaBriEla tavEira 
BarBoSa viEGaS 2020/2021 04/07 a 

02/08/2022 04/07/2022 30

101711/2022 ildEtE fErrEira diaS 2021/2022 01/02 a 
02/03/2022 01/02/2022 30

101659/2022 iracEMa JaNdira 
olivEira da Silva 2021/2022 07/01 a 

05/02/2022 14/01/2022 23

101886/2022 JacKEliNE MacHado 
GoMES dE olivEira 2021/2022 10/01 a 

08/02/2022 17/01/2022 23

101443/2022 Jairo Mororo aGUiar 2021/2022 10/01 a 
08/02/2022 13/01/2022 27

101137/2022 JaQUEliNE NUNES 
GoNcalvES 2021/2022 10/01 a 

08/02/2022 10/01/2022 30

101680/2022 JUlia lUtHiaNY da Sil-
va olivEira torrES 2021/2022 10/01 a 

08/02/2022 14/01/2022 26

101138/2022 KEiSSoN aZEvEdo 
fariaS 2021/2022 07/01 a 

05/02/2022 07/01/2022 30
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101250/2022 lENa vaNia MENdES 
rocHa SaNtoS 2021/2022 07/01 a 

05/02/2022 12/01/2022 25

101233/2022 Maria GorEttE Prado 
do coUto lEitE 2021/2022 07/01 a 

05/02/2022 07/01/2022 30

101830/2022 MaUro cESar carva-
lHo dE carvalHo 2021/2022 07/01 a 

05/02/2022 24/01/2022 13

116920/2022 MaYaNNa dE araUJo 
SaNtiaGo 2021/2022 28/03 a 

26/04/2022 11/04/2022 16

101039/2022 MaYSa GUalBErto 
SaNtoS 2021/2022 07/01 a 

05/02/2022 10/01/2022 27

101839/2022 MicHEllE BarBoSa 
dE Brito 2021/2022 07/01 a 

05/02/2022 17/01/2022 20

100984/2022 MicHEllY caMPElo 
doS rEiS 2021/2022 17/01 a 

15/02/2022 17/01/2022 30

101467/2022 Nara do Socorro 
frEitaS QUarESMa 2021/2022 10/01 a 

08/02/2022 10/01/2022 30

101955/2022 NaZarEtH SiMoNES 
viEira doS SaNtoS 2021/2022 07/01 a 

05/02/2022 17/01/2022 20

101063/2022 raMoN da Silva 
SaNtoS 2021/2022 10/01 a 

08/02/2022 10/01/2022 30

101573/2022 rEiNaldo olivEira 
da coSta 2021/2022 10/01 a 

08/02/2022 14/01/2022 26

101255/2022 rENato alBUQUErQUE 
cHavES 2021/2022 27/01 a 

25/02/2022 27/01/2022 30

101247/2022 rENato MiraNda 
BraGa 2021/2022 07/01 a 

05/02/2022 12/01/2022 25

101620/2022 ricardo Gil caStEllo 
BraNco 2021/2022 10/01 a 

08/02/2022 14/01/2022 26

101817/2022 roSiMara liMa dE 
SoUSa loPES 2021/2022 07/01 a 

05/02/2022 07/01/2022 30

101798/2022 rUtE HElENa Garcia 
dE alMEida 2021/2022 07/01 a 

05/02/2022 17/01/2022 20

101691/2022 SaMUEl fErNaNdES 
diaS lUZ 2021/2022 07/01 a 

05/02/2022 07/01/2022 30

101806/2022 tHaYaNNE GaMa dE 
MENEZES rEZENdE 2021/2022 17/01 a 

15/02/2022 17/01/2022 30

SUBProcUradoria-GEral dE JUStiÇa, Para a árEa tÉcNico-adMiNiStrativa.
BElÉM, 11 de abril de 2022.
UBiraGilda Silva PiMENtEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área técnico-administrativa

Protocolo: 784355
a ProMotora de JUstiÇa titULar do 2º carGo da ProMoto-
ria de JUstiÇa cÍVeL de aNaNiNdeUa coM atriBUiÇÕes Na 
Área da FaMÍLia, SUcESSÃo E iNtErditoS, EM QUE SEJa oBriGatÓ-
ria a MaNifEStaÇÃo do MiNiStÉrio PÚBlico, rEGiStroS PÚBlicoS, 
falÊNcia JUdicial, EXtraJUdicial E iNcaPaZES, dra. alESSaNdra 
rEBElo cloS, torna pública a instauração do ProcEdiMENto adMiNiS-
trativo Nº 004671-477/2021-MP/2ªPJcív, que se encontra à disposição 
no Ministério Público de ananindeua.
Portaria de instauração nº: 002/2022
data da instauração: 07/04/2022
objeto: visa à busca e emissão da segunda via de certidão de nascimento 
da senhora Maria EliZaBEtE SoUZa BatiSta, tendo sido registrada na 
comarca de Soure-Pa.

Protocolo: 784352
resUMo da Portaria N. 0013/2022-MP/PJsda
ref.: Procedimento administrativo nº 000182-138/2022
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: ProMotoria dE JUStiÇa dE SÃo doMiNGoS do araGUaia
Polo Passivo: a colEtividadE.
Instauração de Procedimento Administrativo com a finalidade de “acompa-
nhar o efetivo cumprimento do Plano Geral de atuação da Promotoria de 
Justiça de São domingos do araguaia-Pa, no biênio 2022/2023”.
São domingos do araguaia/Pa, 14 de março de 2022
GilBErto liNS dE SoUZa filHo
Promotor de Justiça

Protocolo: 784347

republicada por incorreção no d.o.e. de 25 de fevereiro de 2022
Portaria Nº 0066/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUStiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNStitUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
Portaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos servi-
ços ministeriais no âmbito do cargo da promotoria de justiça de oriximiná;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 758/2022;
r E S o l v E:
dESiGNar os promotores de justiça david tErcEiro NUNES PiNHEi-
ro, dUllY SaNaE araÚJo otaKara, lÍliaN rEGiNa fUrtado BraGa e 
NaYara SaNtoS NEGrÃo para, sem prejuízo de suas atribuições originá-
rias e em regime de mutirão, oficiarem em processos judiciais e extrajudi-
ciais, físicos e eletrônicos, de atribuição do cargo da promotoria de justiça 
de oriximiná, no período de 11 a 18/3/2022.
SUBProcUradoria-GEral dE JUStiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNStitUcioNal.
Belém, 18 de fevereiro de 2022.
aNtoNio EdUardo BarlEta dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
republicada por incorreção no d.o.e. de 01 de abril de 2022
Portaria Nº 0114/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUStiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNStitUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
Portaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo o disposto no art. 6º, da resolução nº 012/2012-cPJ;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos ser-
viços ministeriais no âmbito do cargo da promotoria de justiça de Muaná;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 2686/2022;
r E S o l v E:
dESiGNar os promotores de justiça roBErto aNtoNio PErEira dE 
SoUZa e aldir JorGE viaNa da Silva para, sem prejuízo das demais 
atribuições e em regime de mutirão, oficiarem em processos judiciais e 
extrajudiciais de atribuição do cargo da promotoria de justiça de Muaná, 
no período de 14 a 18/3/2022.
SUBProcUradoria-GEral dE JUStiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNStitUcioNal.
Belém, 28 de março de 2022.
aNtoNio EdUardo BarlEta dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0207/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUStiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNStitUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
Portaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de assegurar a eficaz continuidade dos servi-
ços ministeriais no âmbito do 2º cargo da promotoria de justiça de altamira;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 4378/2022;
r E S o l v E:
dESiGNar o promotor de justiça JoSÉ iltoN liMa MorEira JÚNior para 
oficiar na sessão do tribunal do júri, pautada para o dia 13/4/2022, referente 
aos autos do processo nº 0000041-97.2014.8.14.0005, de atribuição do 2º 
cargo da promotoria de justiça de altamira, podendo adotar medidas perti-
nentes, inclusive interpor recursos, sem prejuízo das demais atribuições.
SUBProcUradoria-GEral dE JUStiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNStitUcioNal.
Belém, 04 de abril de 2022.
aNtoNio EdUardo BarlEta dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0208/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUStiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNStitUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
Portaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de assegurar a eficaz continuidade dos servi-
ços ministeriais no âmbito do 2º cargo da promotoria de justiça de Bragança;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 4950/2022;
r E S o l v E:
DESIGNAR o promotor de justiça ANDRÉ CAVALCANTI DE OLIVEIRA para ofi-
ciar na sessão do tribunal do júri, pautada para o dia 27/4/2022, referente 
aos autos do processo nº 0008988-89.2018.814.0009, de atribuição do 2º 
cargo da promotoria de justiça de Bragança, podendo adotar medidas per-
tinentes, inclusive interpor recursos, sem prejuízo das demais atribuições.
SUBProcUradoria-GEral dE JUStiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNStitUcioNal.
Belém, 04 de abril de 2022.
aNtoNio EdUardo BarlEta dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0233/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUStiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNStitUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
Portaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso v, da lei orgânica do Ministé-
rio Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo os termos dos expedientes protocolizados sob nº 581 e 
2597/2022;
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r E S o l v E:
rEvoGar, a contar de 1º/3/2022, a designação da promotora de justiça 
adriaNa PaSSoS fErrEira para, sem prejuízo de suas atribuições 
originárias e em atuação conjunta, exercer na promotoria de justiça de defesa 
do patrimônio público e da moralidade administrativa de Belém as atribuições 
do 1º cargo, contida na Portaria nº 0032/2022-MP/SUB-Ji, de 3/2/2022.
SUBProcUradoria-GEral dE JUStiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNStitUcioNal.
Belém, 05 de abril de 2022.
aNtoNio EdUardo BarlEta dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0234/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUStiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNStitUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
Portaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos servi-
ços ministeriais no âmbito da promotoria de Justiça de defesa do patrimô-
nio público e da moralidade administrativa de Belém;
coNSidEraNdo os termos dos expedientes protocolizados sob nº 581 e 
2597/2022;
r E S o l v E:
dESiGNar os promotores de justiça abaixo nominados para, sem prejuízo de 
suas atribuições originárias e em atuação conjunta, exercerem na promotoria 
de justiça de defesa do patrimônio público e da moralidade administrativa de 
Belém, as atribuições dos seguintes cargos, nos períodos indicados:

carGo ProMotor de JUstiÇa PerÍodo
1º adriaNa PaSSoS fErrEira 1º/3 a 29/5/2022
2º Érica alMEida dE SoUSa 1º/3 a 29/5/2022
3º liliaN NUNES E NUNES 1º/3 a 29/5/2022
4º GErSoN daNiEl Silva da SilvEira 1º/3 a 29/5/2022
5º diEGo BlEcHior fErrEira SaNtaNa 14/3 a 11/6/2022
6º daNiEl MENEZES BarroS 1º/3 a 29/5/2022

SUBProcUradoria-GEral dE JUStiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNStitUcioNal.
Belém, 05 de abril de 2022.
aNtoNio EdUardo BarlEta dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0235/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUStiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNStitUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
Portaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de assegurar a eficaz continuidade dos serviços 
ministeriais no âmbito do cargo da promotoria de justiça de Goianésia do Pará;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 4801/2022;
r E S o l v E:
DESIGNAR o promotor de justiça RODRIGO SILVA VASCONCELOS para oficiar 
na sessão do tribunal do júri, pautada para o dia 4/4/2022, referente aos 
autos do processo nº 0003769-49.2019.8.14.0110, de atribuição do cargo 
da promotoria de justiça de Goianésia do Pará, podendo adotar medidas per-
tinentes, inclusive interpor recursos, sem prejuízo das demais atribuições.
SUBProcUradoria-GEral dE JUStiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNStitUcioNal.
Belém, 05 de abril de 2022.
aNtoNio EdUardo BarlEta dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0236/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUStiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNStitUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
Portaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de assegurar a eficaz continuidade dos serviços 
ministeriais no âmbito do 2º cargo da promotoria de justiça de Parauapebas;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 4794/2022;
r E S o l v E:
DESIGNAR o promotor de justiça RODRIGO SILVA VASCONCELOS para oficiar 
na sessão do tribunal do júri, pautada para o dia 7/4/2022, referente aos au-
tos do processo nº 0002657-60.2007.8.14.0040, de atribuição do 2º cargo da 
promotoria de justiça de Parauapebas, podendo adotar medidas pertinentes, 
inclusive interpor recursos, sem prejuízo das demais atribuições.
SUBProcUradoria-GEral dE JUStiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNStitUcioNal.
Belém, 05 de abril de 2022.
aNtoNio EdUardo BarlEta dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0237/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUStiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNStitUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
Portaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;

CONSIDERANDO a necessidade de assegurar a eficaz continuidade dos serviços 
ministeriais no âmbito do cargo da promotoria de justiça de ipixuna do Pará;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 4779/2022;
r E S o l v E:
dESiGNar a promotora de justiça PatrÍcia carvalHo MEdra-
do aSSMANN para oficiar na sessão do tribunal do júri, pautada 
para o dia 27/4/2022, referente aos autos do processo nº 0000804-
75.2012.8.14.0100, de atribuição do cargo da promotoria de justiça de 
ipixuna do Pará, podendo adotar medidas pertinentes, inclusive interpor 
recursos, sem prejuízo das demais atribuições.
SUBProcUradoria-GEral dE JUStiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNStitUcioNal.
Belém, 05 de abril de 2022.
aNtoNio EdUardo BarlEta dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0238/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUStiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNStitUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
Portaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos ser-
viços ministeriais no âmbito do cargo da promotoria de justiça de Uruará;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
16579/2021;
r E S o l v E:
dESiGNar o promotor de justiça JoSÉ iltoN liMa MorEira JÚNior para, 
sem prejuízo das demais atribuições e em atuação conjunta, exercer as 
atribuições do cargo da promotoria de justiça de Uruará, no período de 
5/12/2021 a 9/1/2022 e a contar de 4/2/2022.
SUBProcUradoria-GEral dE JUStiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNStitUcioNal.
Belém, 05 de abril de 2022.
aNtoNio EdUardo BarlEta dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0239/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUStiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNStitUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
Portaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos serviços 
ministeriais no âmbito do cargo da promotoria de justiça de Brasil Novo;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 4859/2022;
r E S o l v E:
DESIGNAR a promotora de justiça PALOMA SAKALEM para oficiar nas 
audiências dos processos nº 0800082-80.2021.8.14.0071, 0800254-
56.2020.8.14.0071 e 0800061-07.2021.8.14.0071, de atribuição do cargo 
da promotoria de justiça de Brasil Novo, no dia 30/3/2022, sem prejuízo 
das demais atribuições.
SUBProcUradoria-GEral dE JUStiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNStitUcioNal.
Belém, 05 de abril de 2022.
aNtoNio EdUardo BarlEta dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional

Protocolo: 784530
Portaria N.º 021/2022-MP/cGMP
Retifica a PORTARIA n.º 013/2022-MP/CGMP, de 17/03/2022, publicada no 
doE de 18/03//2022, sobre correição ordinária, conforme as atribuições 
legais do corregedor Geral do Ministério Público do Estado do Pará.
o corrEGEdor GEral do MiNiStÉrio PÚBlico do EStado do Pará, no 
uso de suas atribuições legais, coNSidEraNdo que a corregedoria-Geral do 
Ministério Público é o órgão orientador e fiscalizador das atividades funcionais e 
da conduta dos Membros do Ministério Público – art. 17, caput da lei n.º 8.625 
(lei orgânica Nacional do Ministério Público), de 12 de fevereiro de 1993, e art. 
30, caput, da lei complementar n.º 057/2006, de 06 de julho de 2006;
rESolvE:
  i – dEtErMiNar, nos termos do Provimento n.º 003/2021-MP/cGMP, a 
realização de atividades de correição ordinária, orientação funcional e 
realização de Escuta Social, na região administrativa SUdEStE iv (Pa-
rauapebas, canaã dos carajás, curianópolis, Eldorado dos carajás), no 
período de 24 à 30 de abril de 2022;
 ii – dESiGNar a Procuradora de Justiça, 1ª Subcorregedora-Geral des-
te Órgão correcional, dra. dUlcEliNda loBato PaNtoJa, para realizar 
atividades correcionais, Escuta Social e demais atos necessários ao bom 
desenvolvimento dos trabalhos, no período de 26 à 29/04/2022.
PUBliQUE-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNEtE do corrEGEdor-GEral do MiNiStÉrio PÚBlico do EStado do Pará.
Belém (Pa) 12 de abril de 2022.
MaNoEl SaNtiNo NaSciMENto JÚNior
corregedor Geral do Ministério Público do Estado do Pará

Protocolo: 784520
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
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extrato da Portaria n° 003/2022-MP/PJJ
o Promotor de Justiça de Jacareacanga, com fundamento nos arts. 127 e 129, incisos 
ii e iii, da constituição federal, da rESolUÇao nº 174/2017 do conselho Nacional 
do Ministério Público7  combinado com art. 52, incisos i e iv da lei complementar do 
Estado do Pará nº 57/2006, torna pública a instauração do Procedimento administrativo 
SiMP nº 000128-044/2022 que se encontra à disposição na Promotoria de Justiça de 
Jacareacanga, situada na avenida Estandislau Brilhante, s/n, Prédio do fórum, Bairro 
centro, cEP nº 68.195-000 - Jacareacanga - Pará - fone/fax: (93) 3542-1311.
Portaria nº 003/2022-MP/PJJ.
Polo Passivo: Prefeitura Municipal de Jacareacanga e Secretaria Municipal 
de Educação cultura e desporto de Jacareacanga.
Assunto: Acompanhar e fiscalizar de forma continuada, a efetivação da 
política pública de educação.
lílian regina furtado Braga - Promotora de Justiça

Protocolo: 784804
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
Promoção de arquivamento
o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da Promotoria de 
Justiça da Jacundá, com fundamento nos artigos 1º, incisos iv e viii, 2º e 
8º, § 4º, da lei 7.437/1985 – lacP, artigos 1º, 25, incisos iv, 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, rE-
SolUÇÃo Nº 23/2007 e resolução nº 007/2019-cPJ, torna público o ar-
QUivaMENto do iNQUÉrito civil nº 000049-132/2019 que se encontra 
à disposição na Promotoria de Justiça de Jacundá, av. JK, nº 72 – centro, 
cEP. 68590-000 – Jacundá/Pa – fone/fax: (94) 3345-1046.
objeto: apurar irregularidades na contratação, pela Secretaria Municipla de Edu-
cação, da empresa SiGUEira locaÇÃo ltda, para prestação de serviços de 
transporte escolar, sob o regime de locação de veículos terrestres para atender 
as necessidades da rede municipal e estadual de Jacundá, no ano letivo de 2018.
Envolvidos: SEcrEtaria MUNiciPal dE EdUcaÇÃo dE JacUNdá
PrEfEitUra MUNiciPal dE JacUNdá
JoHN carr
Promotor de Justiça
titular da PJ de Jacundá

Protocolo: 784807
eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
Nº da ata de registro de Preços: 015/2022-MP/Pa
Modalidade de Licitação: Pregão eletrônico 008/2022-MP/Pa
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e empresa JPf 
Grafica E Editora ltda (cNPJ nº 38.242.066/0001-60)
objeto: registro de Preços para contratação de serviços de diagramação ele-
trônica, editoração e impressão de material gráfico em diversos itens, a fim 
de atender as necessidades do Ministério Público do Estado do Pará (MPPa)
data da assinatura: 12/04/2022
vigência: 13/04/2022 a 13/04/2023
Preços registrados:

  GrUPo ii - cartiLHas

item Especificação  apre-
sentação

Quan-
tidade 

estima-
da

Preço
Unitário

 

Valor do
item

9

cartilha/Manual  -  colorida encano-
ada (modelo 5) – tiragens entre 200 

e 500 unid.
impressão;

formato fechado de 14,8cm x 21cm 
(lxa) (a5);

capa papel couché fosco 170g/m² 
com impressão offset em policromia 

(4x0);
Miolo em papel aP branco, 80g/

m², até 24 (vinte e quatro) páginas, 
impressão em policromia (4x4);
texto em fonte da família arial; * 

Encadernação encanoada, grampea-
mento duplo.

cartilha 2.000 r$2,50 r$5.000,00

10

cartilha/Manual  -  colorida encano-
ada (modelo 5) – tiragens entre 501 

e 1.000 unid.
impressão;

formato fechado de 14,8cm x 21cm 
(lxa) (a5);

capa papel couché fosco 170g/m² 
com impressão offset em policromia 

(4x0);
Miolo em papel aP branco, 80g/

m², até 24 (vinte e quatro) páginas, 
impressão em policromia (4x4);
texto em fonte da família arial; * 

Encadernação encanoada, grampea-
mento duplo.

cartilha 3.000 r$2,00 r$6.000,00

11

cartilha/Manual  -  colorida encano-
ada (modelo 6) – tiragens entre 200 

e 500 unid.
impressão;

formato fechado de 14,8cm x 21cm 
(lxa) (a5);

capa papel couché fosco 170g/m² 
com impressão offset em policromia 

(4x0);
Miolo em papel aP branco, 80g/m², 

de 25 (vinte e cinco) a 56 (cinquenta e 
seis) páginas, impressão em policromia 

(4x4);
texto em fonte da família arial; * 

Encadernação encanoada, grampea-
mento duplo.

cartilha 2.000 r$2,00 r$4.000,00

12

cartilha/Manual  -  colorida encano-
ada (modelo 6) – tiragens entre 501 

e 1.000 unid.
* impressão;

formato fechado de 14,8cm x 21cm 
(lxa) (a5);

capa papel couché fosco 170g/m² 
com impressão offset em policromia 

(4x0);
Miolo em papel aP branco, 80g/m², 

de 25 (vinte e cinco) a 56 (cinquenta e 
seis) páginas, impressão em policromia 

(4x4);
Encadernação encanoada, grampea-

mento duplo.

cartilha 3.000 r$2,50 r$7.500,00

13

cartilha  colorida  encanoada (modelo 
7) – tiragens entre 200 e 500 unid.

impressão;
formato fechado de 14,8cm x 21cm 

(lxa) (a5);
capa papel couché fosco 170g/m², 

impressão offset em policromia (4x0); 
* Miolo em papel aP branco, 80g/m², 
de 57 (cinquenta e sete) a 84 (oitenta 

e quatro) páginas, impressão em 
policromia (4x4);

texto em fonte da família arial; * 
Encadernação encanoada, grampea-

mento duplo.

cartilha 2.000 r$2,50 r$5.000,00

14

cartilha/Manual  -  colorida encano-
ada (modelo 7) – tiragens entre 501 

e 1.000 unid.
impressão;

formato fechado de 14,8cm x 21cm 
(lxa) (a5);

capa papel couché fosco 170g/m², 
impressão offset em policromia (4x0); 
* Miolo em papel aP branco, 80g/m², 
de 57 (cinquenta e sete) a 84 (oitenta 

e quatro) páginas, impressão em 
policromia (4x4);

texto em fonte da família arial; * 
Encadernação encanoada, grampea-

mento duplo.

cartilha 3.000 r$2,50 r$7.500,00

15

cartilha/Manual – miolo (1x1) 
encanoada (modelo 8) – tiragens entre 

200 e 500 unid.
impressão;

formato fechado de 14,8cm x 21cm 
(lxa) (a5);

capa papel couché fosco 170g/m² 
com impressão offset em policromia 

(4x0);
Miolo em papel aP branco, 80g/m², 

de 25 (vinte e cinco) a 56 (cinquenta 
e seis) páginas, impressão em mono-

cromia (1x1);
* texto em fonte da família arial; * 

Encadernação encanoada, grampea-
mento duplo.

cartilha 2.000 r$2,50 r$5.000,00
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16

cartilha/Manual - miolo (1x1) enca-
noada (modelo 8) – tiragens entre 501 

e 1.000 unid.
impressão;

formato fechado de 14,8cm x 21cm 
(lxa) (a5);

capa papel couché fosco 170g/m² 
com impressão offset em policromia 

(4x0);
Miolo em papel aP branco, 80g/m², 

de 25 (vinte e cinco) a 56 (cinquenta 
e seis) páginas, impressão em mono-

cromia (1x1);
texto em fonte da família arial; * 

Encadernação encanoada, grampea-
mento duplo.

cartilha 3.000 r$2,50 r$7.500,00

17

cartilha/Manual – miolo (1x1) 
encanoada (modelo 9) – tiragens entre 

200 e 500 unid.
impressão;

formato fechado de 14,8cm x 21cm 
(lxa) (a5);

capa papel couché fosco 170g/m² 
com impressão offset em policromia 

(4x0);
Miolo em papel aP branco, 80g/m², 

de 57 (cinquenta e sete) a 84 (oitenta 
e quatro) páginas, impressão em 

monocromia (1x1);
texto em fonte da família arial; * 

Encadernação encanoada, grampea-
mento duplo.

cartilha 2.000 r$3,50 r$7.000,00

18

cartilha/Manual - miolo (1x1) enca-
noada (modelo 9) – tiragens entre 501 

e 1.000 unid.
impressão;

formato fechado de 14,8cm x 21cm 
(lxa) (a5);

capa papel couché fosco 170g/m² 
com impressão offset em policromia 

(4x0);
Miolo em papel aP branco, 80g/m², 

de 57 (cinquenta e sete) a 84 (oitenta 
e quatro) páginas, impressão em 

monocromia (1x1);
texto em fonte da família arial; * 

Encadernação encanoada, grampea-
mento duplo.

cartilha 3.000 r$3,50 r$10.500,00
 

19

cartilha/Manual - colorida espiral 
(modelo 10) – tiragens entre 200 e 

500 unid.
impressão;

formato fechado de 14,8cm x 21cm 
(lxa) (a5);

capa em papel tríplex 230g/m², 
impressão em policromia (4x0), com 

laminação fosca;
Miolo em papel aP branco, 70g/m², 

de 25 (vinte e cinco) a 56 (cinquenta e 
seis) páginas, impressão em policromia 

(4x4);
Encadernação com espiral simples 

plástica.

cartilha 2.000 r$2,50 r$5.000,00

20

cartilha/Manual - colorida espiral 
(modelo 10) – tiragens entre 501 e 

1.000 unid.
impressão;

formato fechado de 14,8cm x 21cm 
(lxa) (a5);

capa em papel tríplex 230g/m², 
impressão em policromia (4x0), com 

laminação fosca;
Miolo em papel aP branco, 70g/m², 

de 25 (vinte e cinco) a 56 (cinquenta e 
seis) páginas, impressão em policromia 

(4x4);
texto em fonte da família arial; * 

Encadernação com espiral simples 
plástica.

cartilha 3.000 r$2,50 r$7.500,00

21

cartilha/Manual - colorida espiral 
(modelo 11) – tiragens entre 200 e 

500 unid.
impressão;

formato fechado de 14,8cm x 21cm 
(lxa) (a5);

capa em papel tríplex 230g/m², 
impressão em policromia (4x0), com 

laminação fosca;
Miolo em papel aP branco, 70g/m², 

de 57 (cinquenta e sete) a 84 (oitenta 
e quatro) páginas,

impressão em policromia (4x4);
texto em fonte da família arial; * 

Encadernação com espiral simples 
plástica.

cartilha 2.000 r$3,50 r$7.000,00

22

cartilha/Manual - colorida espiral 
(modelo 11) – tiragens entre 501 e 

1.000 unid.
* impressão;

formato fechado de 14,8cm x 21cm 
(lxa) (a5);

capa em papel tríplex 230g/m², 
impressão em policromia (4x0), com 

laminação fosca;
Miolo em papel aP branco, 70g/m², 

de 57 (cinquenta e sete) a 84 (oitenta 
e quatro) páginas,

impressão em policromia (4x4);
texto em fonte da família arial; * 

Encadernação com espiral simples 
plástica.

cartilha 3.000 r$3,50 r$10.500,00

23

cartilha/Manual - miolo (1x1) espiral 
(modelo 12) – tiragens entre 200 e 

500 unid.
impressão;

formato fechado de 14,8cm x 21cm 
(lxa) (a5);

capa em papel tríplex 230g/m², 
impressão em policromia (4x0), com 

laminação fosca;
Miolo em papel aP branco, 70g/m², 

de 25 (vinte e cinco) a 56 (cinquenta e 
seis) páginas, impressão em

monocromia (1x1);
Encadernação com espiral simples 

plástica.

cartilha 2.000 r$2,50 r$5.000,00
 

24

cartilha/Manual - miolo (1x1) espiral 
(modelo 12) – tiragens entre 501 e 

1.000 unid.
impressão;

formato fechado de 14,8cm x 21cm 
(lxa) (a5);

capa em papel tríplex 230g/m², 
impressão em policromia (4x0), com 

laminação fosca;
Miolo em papel aP branco, 70g/m², 

de 25 (vinte e cinco) a 56 (cinquenta 
e seis) páginas, impressão em mono-

cromia (1x1);
texto em fonte da família arial; * 

Encadernação com espiral simples 
plástica.

cartilha 3.000 r$2,50 r$7.500,00
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25

cartilha/Manual - miolo (1x1) espiral 
(modelo 13) – tiragens entre 200 e 

500 unid.
impressão;

formato fechado de 14,8cm x 21cm 
(lxa) (a5);

capa em papel tríplex 230g/m², 
impressão em policromia (4x0), com 

laminação fosca;
Miolo em papel aP branco, 70g/m², 

de 57 (cinquenta e sete) a 84 (oitenta 
e quatro) páginas, impressão em 

monocromia (1x1);
texto em fonte da família arial; * 

Encadernação com espiral simples 
plástica.

cartilha 2.000 r$3,50 r$7.000,00

26

cartilha/Manual - miolo (1x1) espiral 
(modelo 13) – tiragens entre 501 e 

1.000 unid.
impressão;

formato fechado de 14,8cm x 21cm 
(lxa) (a5);

capa em papel tríplex 230g/m², 
impressão em policromia (4x0), com 

laminação fosca;
Miolo em papel aP branco, 70g/m², 

de 57 (cinquenta e sete) a 84 (oitenta 
e quatro) páginas, impressão em 

monocromia (1x1);
texto em fonte da família arial; * 

Encadernação com espiral simples 
plástica.

cartilha 3.000 r$3,50 r$10.500,00
 

 

GrUPo iii - iNForMatiVos

item Especificação apre-
sentação

Quan-
tidade 

estima-
da

Preço
Unitá-
rio

 

Valor do
item

27

informativo  –  colorido, encanoada (modelo 14) 
– tiragens entre 200 e 500 unid.

impressão;
formato fechado de 20cm x 28cm (lxa); capa 
papel couché fosco 170g/m² com impressão  

offset  em policromia (4x0);
Miolo em papel aP branco, 80g/m², de 25 

(vinte e cinco) a 56 (cinquenta  e seis) páginas, 
impressão em policromia (4x4); * Encadernação  

encanoada, grampeamento duplo.

cartilha 1.000 r$2,50 r$2.500,00

28

informativo  –  colorido, encanoada (modelo 14) 
– tiragens entre 501 e 1.000 unid.

impressão;
formato fechado de 20cm x 28cm (lxa); capa 

papel couché fosco 170g/m² com impressão off-
set em policromia (4x0); Miolo em papel aP bran-
co, 80g/m², de 25 (vinte e cinco) a 56 (cinquenta 
e seis) páginas, impressão em policromia (4x4); 
texto em fonte da família arial; Encadernação 

encanoada, grampeamento duplo.

cartilha 1.500 r$2,50 r$3.750,00

29

informativo  –  colorido, encanoada (modelo 15) 
– tiragens entre 200 e 500 unid.

impressão;
formato fechado de 20cm x 28cm (lxa); capa 
papel couché fosco 170g/m², impressão offset 

em policromia (4x0); Miolo em papel aP branco, 
80g/m², de 57 (cinquenta e sete) a 84 (oitenta e 
quatro) páginas, impressão em policromia (4x4); 

* texto em fonte da família arial;
Encadernação encanoada, grampeamento 

duplo.

cartilha 2.000 r$3,50 r$7.000,00

30

informativo  –  colorido, encanoada (modelo 15) 
– tiragens entre 501 e 1.000 unid.

impressão;
formato fechado de 20cm x 28cm (lxa); capa 
papel couché fosco 170g/m², impressão offset 

em policromia (4x0); Miolo em papel aP branco, 
80g/m², de 57 (cinquenta e sete) a 84 (oitenta e 
quatro) páginas, impressão em policromia (4x4); 

* texto em fonte da família arial;
Encadernação encanoada, grampeamento 

duplo.

cartilha 1.500 r$3,50 r$5.250,00

ordenador responsável: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
Endereço da contratada: rua João Paulo ii, nº 14, Galpão, Bairro: dom 
aristides, cEP: 67.200-000, fone:(91)98829-5052, E-mail: licitlegal10@
gmail.com, na cidade de Marituba/Pa

Protocolo: 784810
eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
Nº da ata de registro de Preços: 016/2022-MP/Pa
Modalidade de Licitação: Pregão eletrônico 008/2022-MP/Pa
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e empresa BUd 
crUZ EirEli (cNPJ nº 41.185.345/0001-44)
objeto: registro de Preços para contratação de serviços de diagramação ele-
trônica, editoração e impressão de material gráfico em diversos itens, a fim 
de atender as necessidades do Ministério Público do Estado do Pará (MPPa)
data da assinatura: 12/04/2022
vigência: 13/04/2022 a 13/04/2023
Preços registrados:

GrUPo iV – caLeNdÁrio

item Especificação apresen-
tação

Quan-
tidade esti-

mada

Preço
Unitário

Valor total 
do
item

31

calendário (modelo 1) – até 4 (quatro) 
tiragens de 110 (cento e dez) unidades 

cada.
impressão;

formato (lxa) 42cm x 29,7cm (a3);
capa em papel couché 230g/m², com 

impressão offset em policromia (4x0), 
com laminação fosca e verniz localizado;

Miolo com 14 (quatorze) lâminas 
em papel couché fosco 170g/m², com 

impressão em policromia (4x0);
Encadernação com acabamento em 
garra com duplo anel 3/4 “wireo”.

Marca: idEia

calendário 1.000 
unid. r$5,00 r$5.000,00

32

calendário (modelo 2) – até 4 (quatro) 
tiragens de 110 (trezentas) unidades 

cada.
impressão;

formato (lxa) 29,7cm x 21cm (a4);
capa em papel couché 230g/m², com 

impressão offset em policromia (4x0), 
com laminação fosca e verniz localizado;

Miolo com 14 (quatorze) lâminas em 
papel couché fosco 170g/m², com im-
pressão offset em policromia (4x0);
Encadernação com acabamento em 
garra com duplo anel 3/4 “wireo”.

Marca: idEia

calendário 1.000 
unid. r$12,00 r$12.000,00

33

calendário (modelo 3) – até 3 (três) 
tiragens de 300 (trezentas) unidades 

cada.
impressão;

formato (lxa) 20cm x 14cm; * capa 
e miolo com 14 (quatorze) lâminas em 

couché fosco 170g/m², impressão offset 
em policromia (4x4) (aplicação de ima-
gens/figuras fotográficas, em cores)
Base: 40x20cm, em Papel cartão tP 

Premium 350 g/m², impressão offset em 
policromia (4x0), vincado duplo;
Encadernação com acabamento em 
garra com duplo anel 3/4 “wireo”.

Marca: idEia

calendário 1000 unid. r$9,00 r$9.000,00
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ordenador responsável: cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
Endereço da contratada: área adEc Quadra 03, conjunto G lote 12 – Bair-
ro: ceilândia – cEP: 72.237-370, fone: (61)98236-0539, E-Mail: ideiaco-
merciodf@gmail.com , BraSÍlia-df

Protocolo: 784825
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria ic nº 001/2022-MP/PJc
o Ministério Público do Estado do Pará, através da Promotoria de Justiça 
de curionópolis, no uso de suas atribuições constitucionais e infraconstitu-
cionais, nos termos dos arts. 127 e 129, iii, da constituição federal, além 
das disposições contidas no art. 8º, §1º, da lei nº 7.347/85, e art. 26, i, da 
lei nº 8.625/93, dentre outras relacionadas com a defesa dos direitos me-
taindividuais por parte do órgão ministerial, e de acordo com o disposto no 
art. 2º, §7º, da resolução nº 23/2007 do conselho Nacional do Ministério 
Público e resolução nº 010/2011-cPJ MPPa, torna pública o inquérito civil 
SiMP n° 000541-088/2019, o qual encontra à disposição na Promotoria de 
Justiça de curionópolis/Pa, situada na rua Jambo, Quadra Especial (fórum 
da comarca de curionópolis/Pa), Bairro da Paz, cEP 68.523-000 - curio-
nópolis - Pará - fone/fax: (94) 3348-1416.
Portaria ic nº 001/2022-MP/PJc
Polo ativo: Ministério Público do Estado do Pará
Polo Passivo: MUNicÍPio dE cUrioNÓPoliS e SEcrEtaria MUNiciPal 
dE SaÚdE dE cUrioNÓPoliS
assunto: apurar a responsabilidade dos gestores da Prefeitura de curio-
nópolis responsáveis pela contratação de agentes comunitários de saúde 
sem a realização de concurso público, ferindo o disposto no art. 9º da lei 
11.350/06 e praticando ato de improbidade administrativa previstos no 
art. 10, incisos i e viii, da lei n. 8.492/92 .
Parauapebas/Pa, 12 de abril de 2022.
vaNESSa GalvÃo HErcUlaNo – 5ª Promotora de Justiça cível de Pa-
rauapebas, respondendo por designação específica do Procurador de Jus-
tiça neste feito

Protocolo: 784821
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da recomendação Nº 009/2022
referência: Procedimento administrativo nº 000144-138/2022
o Promotor de Justiça titular de São domingos do araguaia, torna pública 
a expedição da recomendação Nº 009/2022, 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 009/2022
destinatário: Prefeitura Municipal de São domingos do araguaia, Secretaria de Saú-
de de São domingos do araguaia, Procuradoria Geral do Município de São domingos 
do araguaia, Secretaria Estadual de Saúde, Procuradoria do Estado do Pará
assunto: rEcoMENdar à Prefeitura de São domingos do araguaia, Se-
cretaria de Saúde de São domingos do araguaia, Procuradoria Geral do 
Município de São domingos do araguaia, Secretaria Estadual de Saúde e 
Procuradoria do Estado do Pará, que:
assegure a regularidade no fornecimento da medicação GardENal e lE-
vEtiracEtaM, na quantidade prescrita pelo médico, mantendo a regulari-
dade da entrega de forma a permitir o uso contínuo;
adotem as medidas pertinentes, inclusive no que tange à eventual inclusão 
no tfd, para assegurar à paciente a consulta médica necessária ao forneci-
mento da cadeira de rodas da paciente, da forma especificada pelo médico;
Em razão de ser demanda prioritária, fixa-se o prazo de quinze dias para 
que os destinatários informem as medidas iniciais adotadas para o fiel 
cumprimento da presente recomendação, podendo inclusive apresentar a 
documentação comprobatória do cumprimento da presente.
São domingos do araguaia-Pa, 07 de abril de 2022.
GilBErto liNS dE SoUZa filHo
Promotor de Justiça

Protocolo: 784800
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria n° 004/2022-MP/PJJ
o Promotor de Justiça de Jacareacanga, com fundamento nos arts. 127 e 129, 
incisos ii e iii, da constituição federal, com o disposto no art. 129, inciso ii e iii, 
da constituição federal, no art. 54, inciso i, da lei complementar Estadual nº. 
057/2006, nos artigos 31 e seguintes da resolução 07/2019-cPJ, torna pública 
a instauração do Procedimento Preparatório SiMP nº 000089-044/2022 que se 
encontra à disposição na Promotoria de Justiça de Jacareacanga, situada na ave-
nida Estandislau Brilhante, s/n, Prédio do fórum, Bairro centro, cEP nº 68.195-
000 - Jacareacanga - Pará - fone/fax: (93) 3542-1311.
Portaria nº 004/2022-MP/PJJ.
Polo Passivo: carlos augusto veiga
assunto: apurar irregularidades supostamente praticadas na Prestação de 
contas, referente ao exercício/ano de 2008 do Ex-Prefeito deste município 
de Jacareacanga/Pa carloS aUGUSto vEiGa, conforme apurado por meio 
do Processo nº. 1160012008-00-tcMPa, bem como apurar responsabilidade 
da câmara Municipal de Jacareacanga/Pa, tendo em vista que não adotou as 
providências atinentes ao julgamento político da contas do citado Prefeito.
lílian regina furtado Braga - Promotora de Justiça

Protocolo: 784796

resUMo da Portaria N. 022/2022-MP/PJsda
ref.: Procedimento administrativo nº 000144-138/2022
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: lEilaNE dE alENcar MoUra / l. M. doS r.
Polo Passivo: MUNicÍPio dE SÃo doMiNGoS do araGUaia
Instauração de Procedimento Administrativo com a finalidade de “assegurar 
junto ao município de São domingos do araguaia e ao Estado do Pará, a regu-
laridade do fornecimento da medicação Gardenal e levetiracetam, bem como 
de uma cadeira de rodas à paciente l. M. dos r., residente nesta cidade ”.
São domingos do araguaia/Pa, 07 de abril de 2022
GilBErto liNS dE SoUZa filHo
Promotor de Justiça

Protocolo: 784790
editaL de arQUiVaMeNto Nº 008/2022-MP-2º PJ/Ma/Pc/HU
a 2ª ProMotoria dE JUStiÇa do MEio aMBiENtE, PatriMÔNio cUltU-
ral, HaBitaÇÃo E UrBaNiSMo dE BElÉM, por intermédio do Promotor 
de Justiça que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais, em 
atenção ao disposto no, art. 27, § 1º e 2º, da resolução nº 007/2019-cPJ, 
vem por meio deste edital, cientificar os DIVERSOS interessados e a todos 
quantos possam interessar, inclusive para efeito de eventual apresentação 
de recurso por razões escritas ou documentos, até a sessão do conselho 
Superior do Ministério Público, que decidirá pela homologação ou rejeição 
da promoção de arquivamento nos termos do art. 27, §2º, resolução nº 
007/2019-cPJ, acerca do arQUivaMENto do ProcEdiMENto PrEPara-
tÓrio SiMP nº 000833-125/2020.
Belém, 12 de abril de 2022.
NiltoN GUrJÃo daS cHaGaS
2º Promotor de Justiça do Meio ambiente, Patrimônio cultural,
Habitação e Urbanismo de Belém.

Protocolo: 784775
resUMo da Portaria N.º 16/2022/13ª PJ cível de Marabá
a 13ª ProMotoria dE JUStiÇa da coMarca dE MaraBá torna pública a 
instauração do presente Procedimento administrativo, o qual se encontra à 
disposição na sede da Promotoria de Justiça, situada na rua das flores, s/
nº, Bairro agrópole do incra, Marabá-Pa.
Portaria N.º 016/2022/13ª PJ cível de Marabá
oriGEM: NotÍcia dE fato n°. 056412-003/2021
instauração de Procedimento administrativo para garantir acessibilidade 
arquitetônica na EMEf Joel Pereira cunha, localizada neste Município
Marabá/Pa, 12 de abril de 2022
lÍliaN viaNa frEirE
Promotora de Justiça titular- 13ª PJ de Marabá

Protocolo: 784781
editaL de arQUiVaMeNto Nº 006/2022-MP-2º PJ/Ma/Pc/HU
a 2ª ProMotoria dE JUStiÇa do MEio aMBiENtE, PatriMÔNio cUltU-
ral, HaBitaÇÃo E UrBaNiSMo dE BElÉM, por intermédio do Promotor de 
Justiça que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais, em aten-
ção ao disposto no, art. 27, § 1º e 2º, da resolução nº 007/2019-cPJ, vem 
por meio deste edital, cientificar a interessada ISADORA COSTA e a todos 
quantos possam interessar, inclusive para efeito de eventual apresentação 
de recurso por razões escritas ou documentos, até a sessão do conselho 
Superior do Ministério Público, que decidirá pela homologação ou rejeição 
da promoção de arquivamento nos termos do art. 27, §2º, resolução nº 
007/2019-cPJ, acerca do arQUivaMENto do iNQUÉrito civil SiMP nº 
000162-113/2019.
Belém, 12 de abril de 2022.
NiltoN GUrJÃo daS cHaGaS
2º Promotor de Justiça do Meio ambiente, Patrimônio cultural,
Habitação e Urbanismo de Belém.

Protocolo: 784768
editaL de arQUiVaMeNto Nº 007/2022-MP-2º PJ/Ma/Pc/HU
a 2ª ProMotoria dE JUStiÇa do MEio aMBiENtE, PatriMÔNio cUltU-
ral, HaBitaÇÃo E UrBaNiSMo dE BElÉM, por intermédio do Promotor 
de Justiça que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais, em 
atenção ao disposto no, art. 27, § 1º e 2º, da resolução nº 007/2019-cPJ, 
vem por meio deste edital, cientificar o interessado RONALDO PIMENTEL 
dE alMEida e a todos quantos possam interessar, inclusive para efeito 
de eventual apresentação de recurso por razões escritas ou documentos, 
até a sessão do conselho Superior do Ministério Público, que decidirá pela 
homologação ou rejeição da promoção de arquivamento nos termos do 
art. 27, §2º, resolução nº 007/2019-cPJ, acerca do arQUivaMENto do 
iNQUÉrito civil SiMP nº 000063-113/2017.
Belém, 12 de abril de 2022.
NiltoN GUrJÃo daS cHaGaS
2º Promotor de Justiça do Meio ambiente, Patrimônio cultural,
Habitação e Urbanismo de Belém.

Protocolo: 784771
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MUNicÍPios
.

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ABAETETUBA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa
eXtratos de coNtratos 

Processo adMiNistratiVo Nº 039/2021 
ModaLidade: PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 039/2021 

objeto: contratação de Empresa Especializada Para Prestação de Serviços 
de locação com Montagem E desmontagem de Palco, arquibancadas, cama-
rotes, disciplinadores, Sonorização, iluminação, Banheiros Químicos, tendas, 
Motor Gerador, telão Show Pirotécnico, Mesas, cadeiras E Serviços de trans-
missão Web (Streaming), a Serem Utilizados Em festividades tradicionais 
do Município de abaetetuba E Em todos os Seguimentos da administração 
Municipal, Para atender as demandas da Prefeitura Municipal de abaetetuba 
E os fundos Municipais de Educação, Saúde E assistência Social do Municí-
pio de abaetetuba/Pá. contratante: Prefeitura Municipal de abaetetuba, cNPJ 
05.105.127/0001-99. contratada: MS Serviços de Produções de Eventos cul-
turais ltda, cNPJ: 07.074.000/0001-85. contrato nº 2022/104, valor Global 
r$ 1.894.510,00 (um milhão, oitocentos e noventa e quatro mil, quinhentos e 
dez reais). vigência de 04/04/2022 à 31/12/2022. Francineti Maria rodri-
gues carvalho - Prefeita Municipal de abaetetuba.

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 039/2021 
objeto: contratação de Empresa Especializada Para Prestação de Serviços 
de locação com Montagem E desmontagem de Palco, arquibancadas, cama-
rotes, disciplinadores, Sonorização, iluminação, Banheiros Químicos, tendas, 
Motor Gerador, telão Show Pirotécnico, Mesas, cadeiras E Serviços de trans-
missão Web (Streaming), a Serem Utilizados Em festividades tradicionais 
do Município de abaetetuba E Em todos os Seguimentos da administração 
Municipal, Para atender as demandas da Prefeitura Municipal de abaetetuba 
E os fundos Municipais de Educação, Saúde E assistência Social do Município 
de abaetetuba/Pá. contratante: Secretaria Municipal de Educação/fundo Mu-
nicipal, cNPJ 21.763.283/0001-01. contratada: MS Serviços de Produções de 
Eventos culturais ltda, cNPJ: 07.074.000/0001-85. contrato nº 2022/105, 
valor Global r$ 684.480,00 (seiscentos e oitenta e quatro mil, quatrocentos e 
oitenta reais). vigência de 04/04/2022 à 31/12/2022. Jefferson Felgueiras 
de carvalho - secretaria de educação/Fundo Municipal.

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 039/2021 
objeto: contratação de Empresa Especializada Para Prestação de Serviços 
de locação com Montagem E desmontagem de Palco, arquibancadas, cama-
rotes, disciplinadores, Sonorização, iluminação, Banheiros Químicos, tendas, 
Motor Gerador, telão Show Pirotécnico, Mesas, cadeiras E Serviços de trans-
missão Web (Streaming), a Serem Utilizados Em festividades tradicionais 
do Município de abaetetuba E Em todos os Seguimentos da administração 
Municipal, Para atender as demandas da Prefeitura Municipal de abaetetuba 
E os fundos Municipais de Educação, Saúde E assistência Social do Município 
de abaetetuba/Pá. contratante: Secretaria Municipal de assistência Social/
fundo Municipal, cNPJ 15.127.231/0001-38. contratada: MS Serviços de Pro-
duções de Eventos culturais ltda, cNPJ: 07.074.000/0001-85. contrato nº 
2022/106, valor Global r$ 410.700,00 (quatrocentos e dez mil e setecentos 
reais). vigência de 04/04/2022 à 31/12/2022. Josiane da costa Baia - se-
cretaria Municipal de assistência social/Fundo Municipal.

Protocolo: 784654

PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa
eXtrato de adesÃo ao reGistro de PreÇos

reGistro de PreÇos Nº 003/2022
considerando o aceite de adesão da Prefeitura Municipal de abae-
tetuba/Pa, órgão gerenciador da ata, a análise da comissão Permanente 
de licitação e do Parecer Jurídico favorável à adesão a ata de registro de 
Preços nº 031/2021-PE-PMa, cujo objeto adesão a ata de registro de Preços 
nº 031/2021-PMa-SESMaB Para contratação de Empresa Especializada na 
Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e corretiva de veículos, para 
atender as demandas da Prefeitura Municipal de abaetetuba (Semad, Se-
mob, Sefin E Semagri), sendo vencedora a empresa car center comércio de 
Pneus ltda - Me, cNPJ nº 20.717.634/0001-77, no valor de r$ 1.244.217,85 
(um milhão duzentos e quarenta e quatro mil, duzentos e dezessete reais 
e oitenta e cinco centavos). autorizo a adesão à ata de registro de preços 
conforme descrito acima, nos termos referenciados no processo. Francineti 
Maria rodrigues carvalho - Prefeita Municipal.

eXtrato de coNtrato 
Processo adMiNistratiVo Nº 2022/0127-001-PMa 

ModaLidade: adesÃo a ata de reGistro de PreÇo Nº 003/2022 
objeto: adesão a ata de registro de Preços nº 031/2021-PMa-SESMaB para 
contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Manuten-
ção Preventiva e corretiva de veículos, para atender as demandas da Prefei-
tura Municipal de Abaetetuba (Semad, Semob, Sefin E Semagri) Contratante: 
Prefeitura Municipal de abaetetuba, cNPJ 05.105.127/0001-99. contrata-
da: car center comércio de Pneus ltda - Me, cNPJ nº 20.717.634/0001-
77. contrato nº 064/2022, valor Global r$ 1.244.217,85 (um milhão 
duzentos e quarenta e quatro mil, duzentos e dezessete reais e oitenta 
e cinco centavos). vigência de 03/02/2022 à 03/02/2023. Francineti 
Maria rodrigues carvalho - Prefeita Municipal.

Protocolo: 784652

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ALTAMIRA

.

MUNicÍPio de aLtaMira
PreGÃo eLetrÔNico srP N 007/2022

oBJeto: registro de preço para contratação de empresa para serviço de 
provedor de internet através de estrutura de fibra ótica, através de estrutura 
de rádio e instalação de pontos de internet em regime de comodato. Para 
atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal de altamira, Secretaria 
Municipal de Educação, Secretaria Municipal de assistência E Promoção Social 
e Secretaria Municipal de Saúde.
data de abertura: 03/05/2022 as 10h00min (horário de Brasília). 
local de abertura: https://licitanet.com.br/.
Editais disponíveis: Site de Prefeitura de altamira - https://altamira.pa.gov.
br/ Mural de licitações - tcM/Pa, Plataforma do licitanet e no setor de licita-
ções - Setor de Suprimentos e Serviços: av. acesso dois, 530 Bairro Premem.
claudomiro Gomes da silva, Prefeito Municipal.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 017/2022
oBJeto: Eventual e futura contratação de Empresa Especializada para 
confecção e instalação de mobiliário sob medida, seguindo módulos prede-
finidos, para prédios da Prefeitura Municipal de Altamira. Data de abertura: 
04/05/2022 as 10h00min (horário de Brasília).
local de abertura: https://licitanet.com.br/.
Editais disponíveis: Site de Prefeitura de altamira - https://altamira.pa.gov.br/ 
Mural de licitações - tcM/Pa, Plataforma do licitanet e no setor de licitações 
- Setor de Suprimentos e Serviços: av. acesso dois, 530 Bairro Premem -
claudomiro Gomes da silva, Prefeito Municipal.

Protocolo: 784655

PreFeitUra MUNiciPaL de aNaPU
retiFicaÇÃo 

a Prefeitura Municipal de anapu/Pa, vem por meio deste retificar o Aviso de 
licitação tomada de Preços nº 003/2022-02 PMa; cuja publicação foi circulada em 
11 de abril de 2022, no doE/Pa, n° 34.929,pag.200 e amazônia pag. 08. oNde 
se LÊ: tomada de Preços nº 002/2022-02 fMS. Leia-se: tomada de Preços nº 
003/2022-02 PMa. aelton Fonseca silva - Prefeito Municipal.

Protocolo: 784658

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE AURORA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aUrora do ParÁ
eXtrato de terMo de coNVÊNio 

coNVÊNio N° 004/2022 
Finalidade: tem o Presente a finalidade de Propor Parceria de convênio En-
tre a União Norte Brasileira da igreja adventista do Sétimo dia e a Prefeitura 
Municipal de aurora do Pará, visando Promover Mudanças Efetivas na cultura 
organizacional e Estilo de vida de cada colaborador o que será Potencialmen-
te transformador e Poderá Maximizar os resultados das Equipes, Mantendo
-as Motivadas. Programa de trabalho: Exercício 2022 1301.154510122.2.154 
4.4.90.51.00, convenente: União Norte Brasileira da igreja adventista do 
Sétimo dia cnpj: 04.930.244/0136-17 conveniada: Município de aurora do 
Pará/Pa cnpj: 83.267.989/0001-21, termo de convênio nº 004/2022. vigên-
cia: 04/04/2022 a 31/12/2022.

aViso de LicitaÇÃo 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 038/2022/PMaP

objeto: contratação de empresa especializada no fornecimento de lanche 
que será distribuído durante os eventos sociais e projeto, para beneficiados, 
familiares e equipe de trabalho, planejados pela secretaria municipal de assis-
tência social de aurora do Pará, conforme convenio n°911633/2021. a sessão 
pública de Pregão Eletrônico terá início com a divulgação das propostas de 
preços e etapa de lances no dia 29/04/2022, às 08:30 horas. o edital estará 
disponível nos sites: o edital estará disponível nos sites: https://auroradopa-
ra.pa.gov.br/licitacao.php e www.comprasnet.gov.br e e-mail: licitacaoauro-
rapara@gmail.com, a partir da data da publicação. antonia tassila Farias 
de araújo - Pregoeira/PMaP.

Protocolo: 784660

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BRASIL NOVO

.

 
estado do ParÁ

PreFeitUra MUNiciPaL de BrasiL NoVo
FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo

aViso de LicitaÇÃo PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 015/2022-seMed
tiPo MeNor PreÇo Por GLoBaL

oBJeto: refere-se à Sistema de registro de Preço para possível futura con-
tratação de empresa especializada em desenvolvimento de sistemas inte-
grados de gestão educacional aplicado exclusivamente ao setor público para 
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fornecimento de licença de uso de software por prazo determinado (locação), 
com atualizações que garantam as alterações legais, corretivas e evolutivas, 
incluindo, serviços de implantação, conversão de dados legado, treinamen-
to, suporte e atendimento técnico de todos os sistemas/módulos fornecidos, 
de acordo com o termo de referência (anexo i). aBErtUra: 28/04/2022, 
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). infor-
mações e retiradas no Setor de licitações localizado no Prédio da Prefeitura Mu-
nicipal Brasil Novo, na av. castelo Branco, 821, centro-Brasil Novo-Pará.

Wederson Noiminche.
Secretário Municipal de Educação.

Protocolo: 784662
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BREVES

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BreVes
aViso de cHaMada PÚBLica 

cHaMada PÚBLica Nº 002/2022 
o Fundo Municipal de educação de Breves, estado do Pará, torna pú-
blico para conhecimento dos interessados a chamada Pública para contrata-
ção de fornecedores oriundos da agricultura familiar Para o fornecimento 
de alimentos (Perecíveis e não Perecíveis), Para o atendimento das Escolas 
da rede Pública Municipal de Breves/Pa, referente aos Programas: creche 
- Pré Escola - fundamental - Eja - aee, através do Programa Nacional de 
alimentação Escolar - Pnae, no Âmbito da Prefeitura Municipal de Breves/Pa, 
Sob Gestão da Secretaria Municipal de Educação. o Edital estabelecendo as 
condições e demais informações necessárias à participação, poderá ser reti-
rado na Prefeitura Municipal de Breves, Sala da comissão de licitação situada 
à Praça 03 de outubro, nº 01, Bairro centro, Município de Breves, Portal do 
tcM e transparência Municipal pelo sítio eletrônico: http://breves.pa.gov.br. 
e a documentação de habilitação e o Projeto de venda ser entregues a partir 
das 09:00 horas do dia 13/04/2022 até as 14:00 do dia 04/05/2022, no 
mesmo endereço de retirada do edital. Gisele silva Valente - Presidente 
da cPL Breves.

Protocolo: 784665
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMETÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caMetÁ
coMissÃo iNtersetoriaL do PrecatÓrio do FUNdeF 

Do Município de Cametá Edital de Divulgação de Resultado Definitivo de Ana-
lise dos recursos dos requerimentos de Habilitação e outras Providências. 
a comissão intersetorial do Precatório do fundef do Município de cametá/
Pa (ciPfMc), no uso de suas atribuições legais, comunica aos interessados, 
considerando os termos do o artigo 7º, parágrafo único, da lei 14.057 de 
11-09-2020, decreto Municipal número 297/2021, artigo 4º. da lei Munici-
pal 371/2021, regimento interno da comissão intersetorial do Precatório do 
fundef , atas de reunião Extraordinária do colegiado da comissão interseto-
rial dos dias 18-11-2021, 07-12-2021 e 15-02-2022, Edital de chamamento 
Público número 001/2021 e alterações posteriores, além das demais normas 
pertinentes a matéria, que após o período de análise dos recursos interpostos 
pelos candidatos a habilitação que tiveram seus requerimentos indeferidos 
de forma parcial ou total, efetuada por todos os membros da comissão fo-
ram julgadas como iNdEfEridaS, as seguintes inscrições/Protocolos: - nº 
11/2022 - nº 29/2022 - nº 37/2022 - nº 53/2022 - nº 57/2022 -nº 64/2022 
- nº 77/2022 - nº174/2022 - nº 213/2022 - nº 246/2022 -nº 249/2022 - 
nº 286/2022 - nº 293/2022 - nº 299/2022 - nº 310/2022 - nº 321/2022 
- nº 396/2022 - nº 436/2022 - nº454/2022 - nº 463/2022 - nº 472/2022 
- nº492/2022 - nº 500/2022 - nº 506/2022- nº 548/2022 - nº 591/2022 
- nº 623/2022 - nº 675/2022 - nº 681/2022 - nº 701/2022 - nº 705/2022 
-nº 739/2022 -nº 875/2022 - nº 891/2022 - nº 963/2022 - nº 964/2022 - 
nº 973/2022 -nº 998/2022 - nº 1024/2022 - nº 1069/2022 nº 1080/2022.
ressalta-se ainda que foram julgados como dEfEridaS, de forma parcial ou 
total, após as analises, os recursos da seguintes inscrições/protocolos: - Nº 
558/2022 - Nº 658/2022- Nº 895/2022-Nº 985/2022 - Nº 1122/2022 comu-
nica-se ainda que as razões do indeferimento serão disponibilizadas exclusi-
vamente para o candidato na sede da secretaria da comissão localizada na 
rua Xv de novembro nº 2816, centro - cEP: 68.400-000 onde localiza-se a 
cdl- câmara de dirigentes lojistas de cametá a partir do dia 13 de abril de 
2022 no horário de 8h às 12h e das 15h às 18h. aos interessados, frisa-se 
que considerando o item 7.1 da SEÇÃo v do edital de chamamento público nº 
001/2021 da referida decisão comunicada mencionada no parágrafo anterior 
acerca do resultado dos recursos administrativos não caberá mais recurso. 
Venino tourão Pantoja Júnior - Presidente em exercício da comissão 
intersetorial do Precatorio do Fundef do Municipio de cametá.

Protocolo: 784667

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPANEMA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caPaNeMa
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 007/2022- PMc - srP 
objeto: registro de Preço Para Eventual aquisição de Medicamentos e insu-
mos de uso veterinário, Para atender as ações de controle e tratamento de 
animais de Pequeno Porte(cães e Gatos) a Serem realizadas Pela Secretaria 
Municipal de Meio ambiente. Sessão Pública: 27/04/2022 às 09H, horário de 
Brasília. Edital disponível em: www.portaldecompraspublicas.com.br. infor-
mações e-mail: cpl.capanema2017@gmail.com/pregoeiracapanema@gmail.
com. Laise Martins Leal - Pregoeira.

Protocolo: 784669

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CUMARÚ DO NORTE

.

PreFeitUra MUNiciPaL de cUMarU do Norte - Pa
eXtrato de terMo aditiVo
FUNdo MUNiciPaL de saÚde

Processo Licitatório Nº 021/2022, na Modalidade tomada de Preço 
nº 001/2022. contrato Nº 107/202 - PB coNStrUtora EirEli, cNPJ. nº 
43.914.098/0001-03, oBJEto: reforma do prédio da secretaria Municipal de 
Saúde na av. dos Estados, S/N, centro.  valor total r$ 299.980,42. vigência: 
de 07/04/2022 até 31/12/2022.
01º termo aditivo ao contrato nº 222-2021 - t L coNstrUcoes e 
terraPLaNaGeM Ltda, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 63.883.672/0001-
02. Processo licitatório Nº 045/2021, tomada de Preço nº 003/2021. oB-
JEto: recuperação de 112,98 km de estrada vicinal da vila mata verde até 
a vila Serra azul e implantação de 495 metros de bueiro da vila mata ver-
de até a vila Serra azul, no Município de cumaru do Norte/Pa. convênio nº 
006/2021 - SEtraN. oBJEto do tErMo: Prorrogação do prazo de vigência a 
contar de 13/04/2022 até 13/08/2022.

errata
Pregão eletrônico nº 023/2022.  Processo Licitatório nº 036/2022 

oNde se LÊ, abertura das Propostas: 25/04/2022 às 09h00min, 
Leia-se abertura das Propostas: 26/04/2022 às 09h00min. Publicado no dia 
08/04/2022, nos jornais: Diário Oficial da União - Seção 3 nº 68, Pag: 241, 
IOEPA Impressa Oficia do Estado do Para nº 34.927, Pag: 120 e Diário do Pará 
caderno Economia B12. ceLio Marcos cordeiro. Prefeito municipal.

Protocolo: 784670

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de coNceiÇÃo do araGUaia
eXtrato de terMo de reeQUiLÍBrio 

ecoNÔMico-FiNaNceiro
a) Espécie: termo de reequilíbrio Econômico-financeiro ao coNtrato Nº 
014/2021 fME - proveniente do PE Nº 013/2021. b) contratante: Secretaria 
Municipal de Educação e cultura de conceição do araguaia-Pa, representada 
neste ato pela Sra. Elida Elena Moreira. c) contratada: PoNto cErto coMEr-
cio varEJiSta dE coMBUStivEl ltda, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no cNPJ Nº 10.750.422/0001-38. d) objeto: constitui objeto do pre-
sente termo aditivo o reequilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO Nº 014 
fME, oriundo do PE Nº 013/2021. e) fundamento legal: lei nº 8.666/93. f) 
do reequilíbrio Econômico-financeiro:
itEM 01 - dEScriÇÃo: Gasolina comum - UNid. litros -  v. UNit. (iNicial) 
r$ 7,25 - PErcENtUal rEaJUStado 11,17% - v. atUal r$ 8,06
itEM 02 - dEScriÇÃo: diesel S-500 - UNid. litros -  v. UNit. (iNicial) r$ 
5,72 - PErcENtUal rEaJUStado 24,87% - v. atUal r$ 7,13
itEM 03 - dEScriÇÃo: diesel S-10 - UNid. litros - v. UNit. (iNicial) r$ 
5,71 -  PErcENtUal rEaJUStado 25,00% - v. atUal r$ 7,15
g) Signatários: Pela contratante a Sra. Elida Elena Moreira e pela contratada: 
PoNto cErto coMErcio varEJiSta dE coMBUStivEl ltda, neste ato re-
presentada por seu procurador o sr. Walkennedes de deus Vieira.

eXtrato de terMo de reeQUiLÍBrio 
ecoNÔMico-FiNaNceiro

a) espécie: termo de reequilíbrio Econômico-financeiro ao coNtrato Nº 
023/2021 SEMidU - proveniente do PE Nº 009/2021. b) contratante: Secre-
taria Municipal de infraestrutura e desenvolvimento Urbano de conceição do 
araguaia-Pa, representada neste ato pelo o Sr. Genebaldo Barbosa Queiroz. c) 
contratada: HiPEr liMPo SErviÇoS ltda, pessoa jurídica de direito privado, 
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inscrita no cNPJ Nº 11.570.099/0001-83. d) objeto: constitui objeto do pre-
sente termo aditivo o reequilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO Nº 023 
SEMidU, oriundo do PE Nº 009/2021. e) fundamento legal: lei nº 8.666/93. 
f) do reequilíbrio Econômico-financeiro:
itEM 01 - dEScriÇÃo: coleta, transporte e destinação final de resíduos 
sólidos. - UNid. Serviços - v. UNit. (iNicial) r$ 190.000,00 - PErcENtUal 
rEaJUStado 25% - v. atUal r$ 237.500,00
g) Signatários: Pela contratante o Sr. Genebaldo Barbosa Queiroz. E pela 
contratada: HiPEr liMPo SErviÇoS ltda, neste ato representada por seu 
procurador o Sr. James Santos Soares. conceição do araguaia-Pa, 12 de abril 
de 2022. Heloisa Mendes sousa Francisco. Presidente da comissão 
Permanente de Licitação.

Protocolo: 784673

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CURIONÓPOLIS

.

secretaria MUNiciPaL de oBras 
e deseNVoLViMeNto UrBaNo

eXtrato do 1º terMo aditiVo 
ao coNtrato Nº 202201012

oBJeto: 1º tErMo aditivo Para acrÉSciMoS QUaNtitativoS coM SU-
PrESSÃo E itENS QUalitativoS NovoS ao coNtrato Nº 20220112, QUE 
trata da coNtrataÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria Para a coNStrU-
ÇÃo do MUro E aMPliaÇÃo do cEMitÉrio MUNiciPal, PErtENcENtE ao 
MUNiciPio dE cUrioNÓPoliS-Pa.
oriGeM: toMada de PreÇos Nº 04/2021
coNtratada: N.S. BorSGES coNStrUÇÕES EirEli
valor iNicial do coNtrato: r$264.225,52 (dUZENtoS E SESSENta E 
QUatro Mil, dUZENtoS E viNtE E ciNco rEaiS E ciNQUENta E doiS 
cENtavoS).
valor do 1º tErMo aditivo: r$64.928,19 (SESSENta E QUatro Mil, 
NovEcENtoS E viNtE E oito rEaiS E dEZENovE cENtavoS)
valor GloBal do coNtrato aPÓS o 1º tErMo aditivo: r$329.153,71 
(trEZENtoS E viNtE E NovE Mil, cENto E ciNQUENta E trÊS rEaiS E 
SEtENta E UM cENtavoS).  data da aSSiNatUra: 06 dE aBril dE 2022.

Protocolo: 784682
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CURUÇÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de cUrUÇa
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetroNico/Nº 001/2022seMas
tipo: menor preço por item, objeto: contratação de empresa especializada em 
aquisição de urnas funerárias, com prestação de serviços funerários, traslados e 
cortejo fúnebre, destinados a atender as necessidades da secretaria municipal 
de assistência social do município de curuça sessão pública: dia 27/04//2022, 
às 09:30h.informações: edital disponível: na sede da prefeitura, https://www. 
https://www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/www.bll.org.br/JeFFersoN 
Ferreira de MiraNda -Prefeito Municipal de curuça/Pa.

Protocolo: 784674
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE FARO

.

MUNicÍPio de Faro - Pa
“errata” reFereNte À PUBLicaÇÃo da PreFeitUra MUNiciPaL de 
Faro-Pa do dia 08/04/2022 do diÁrio oFiciaL do estado do ParÁ, 
oNde se LÊ “o M. faro rEaliZara No dia 25/04/22 ÀS 10 00 HS P.E. 
N 2022/11”, LÊ-se “o M. faro rEaliZara No dia 29/04/22 ÀS 10:00 HS 
P.E. N 2022/11 oBJEto: PrEGÃo ElEtroNico Para rEGiStro dE PrEÇoS 
Para a coNtrataÇÃo dE EMPrESa Para aQUiSiÇÃo dE MatEriaiS dE 
EXPEdiENtE, MatEriaiS dE liMPEZa E dEScartavEiS Para atENdEr aS 
NEcESSidadES da SEMEd dE faro”.
“errata” reFereNte À PUBLicaÇÃo da PreFeitUra MUNiciPaL de 
Faro-Pa do dia 08/04/2022 do diÁrio oFiciaL do estado do ParÁ, 
oNde se LÊ “o M. faro rEaliZara No dia 27/04/22 ÀS 10 00 HS P.E. 
N 2022/12”, LÊ-se “o M. faro rEaliZara No dia 27/04/22 ÀS 10:00 HS 
P.E. N 2022/12 oBJEto: PrEGÃo ElEtroNico Para rEGiStro dE PrEÇoS 
Para a coNtrataÇÃo dE EMPrESa Para aQUiSiÇÃo dE MatEriaiS dE 
EXPEdiENtE, MatEriaiS dE liMPEZa E dEScartavEiS Para atENdEr aS 
NEcESSidadES do fMS dE faro”.

Protocolo: 784677

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE FLORESTA DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de FLoresta do araGUaia
aViso de ratiFicaÇÃo 

disPeNsa Nº 06/2022-PMFa 
objeto: locação de um imóvel para funcionamento da agência de correios de-
nominada acflorESta do araGUaia EStado do Pará, conforme termo de 
cessão de Uso gratuita de área de imóvel não residencial. vencedor: Marcos 
carlos da costa. ratificaÇÃo: 11/04/2022.

eXtrato de coNtrato 
disPeNsa Nº 06/2022-PMFa

objeto: locação de um imóvel para funcionamento da agência de correios 
denominada acflorESta do araGUaia EStado do Pará. contratante: 
PMfa. contratado: Marcos carlos da costa. contrato nº 121/2022. valor: r$ 
50.900,00. vigência: 11/04/2022 a 31/12/2022. divailton Moreira de sou-
za - Presidente da cPL.

Protocolo: 784680

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE GOIANÉSIA DO PARÁ

.

eXtrato de coNtrato
PreGÃo eLetroNico: Nº Pe 08/2022-PMGP 

objeto: registro de preços para aquisição de material de expediente e pe-
dagógico, para atender as necessidades das diversas unidades administra-
tivas do município de Goianésia do Pará - Pa. coNtrataNtES: Secretaria 
Municipal de assistência Social - SEMaS, cNPJ nº 18.367.597/0001-81, con-
trato nº 20220104, valor r$ 30.214,60; Prefeitura Municipal de Goianésia 
do Pará - PMGP, cNPJ: 83.211.433/00014-13, contrato nº 20220105, va-
lor r$ 39.664,20; Secretaria Municipal de Meio ambiente - SEMMa, cNPJ 
nº 19.998.060/0001-73, contrato nº 20220106, valor r$ 4.117,40; Se-
cretaria Municipal de Saúde - SMS, cNPJ: nº 12.884.091/0001-54, con-
trato nº 20220107, valor r$ 11.470,40; Secretaria Municipal de Educação 
- SEMEd, cNPJ: nº 27.400.285/0001-04, contrato nº 20220108, valor r$ 
81.056,90; a o frEitaS ltda, cNPJ: 03.793.504/0001-02; coNtrataN-
tES: SEMaS, cNPJ nº 18.367.597/0001-81, contrato nº 20220109, valor 
r$ 19.126,80; PMGP, cNPJ: 83.211.433/00014-13, contrato nº 20220110, 
valor r$ 4.498,20; SEMMa, cNPJ nº 19.998.060/0001-73, contrato nº 
20220111, valor r$ 378,00; SMS, cNPJ: nº 12.884.091/0001-54, con-
trato nº 20220112, valor r$ 907,20; SEMEd, cNPJ: nº 27.400.285/0001-
04, contrato nº 20220113, valor r$ 14.553,00. coNtratada: BoM BoNS 
E dEScartávEiS EirEli, cNPJ: 01.580.769/0001-99. coNtrataNtES: 
SEMaS, cNPJ nº 18.367.597/0001-81, contrato nº 20220114, valor r$ 
2.351,50; PMGP, cNPJ: 83.211.433/00014-13, contrato nº 202200115, 
valor r$ 4.983,50; SEMMa, cNPJ nº 19.998.060/0001-73, contrato nº 
20220116, valor r$ 871,00; SMS, cNPJ: nº 12.884.091/0001-54, contra-
to nº 20220117, valor r$ 1.010,20; SEMEd, cNPJ: nº 27.400.285/0001-
04, contrato nº 20220118, valor r$ 17.845,70; coNtratada: MaNNa`S 
MiX ltda, cNPJ: 13.417.078/0001-58. coNtrataNtES: SEMaS, cNPJ nº 
18.367.597/0001-81, contrato nº 20220119, valor r$ 140.793,21; PMGP, 
cNPJ: 83.211.433/00014-13, contrato nº 20220120, valor r$ 160.864,26; 
SEMMa, cNPJ nº 19.998.060/0001-73, contrato nº 20220121, valor r$ 
8.553,49; SMS, cNPJ: nº 12.884.091/0001-54, contrato nº 20220122, 
valor r$ 28.063,07; SEMEd, cNPJ: nº 27.400.285/0001-04, contrato nº 
20220123, valor r$ 543.109,40; coNtratada: SiSoftWarE iNforMati-
ca dESENvolviMENto EirEli, cNPJ: 11.490.526/0001-13; coNtrataN-
tES: SEMaS, cNPJ nº 18.367.597/0001-81, contrato nº 20220124, valor r$ 
1.734,00; PMGP, cNPJ: 83.211.433/00014-13, contrato nº 20220125, valor 
r$ 2.698,00; SEMMa, cNPJ nº 19.998.060/0001-73, contrato nº 20220126, 
valor r$ 178,50; SMS, cNPJ: nº 12.884.091/0001-54, contrato nº 20220127, 
valor r$ 423,00; SEMEd, cNPJ: nº 27.400.285/0001-04, contrato nº 20220128, 
valor r$ 9.408,50; coNtratada: M M c dE olivEira Silva EirEli, cNPJ: 
14.575.738/0001-91. coNtrataNtES: SEMaS, cNPJ nº 18.367.597/0001-81, 
contrato nº 20220129, valor r$ 28.737,80; PMGP, cNPJ: 83.211.433/00014-13, 
contrato nº 20220130, valor r$ 63.160,00; SEMMa, cNPJ nº 19.998.060/0001-
73, contrato nº 20220131, valor r$ 157,90; SMS, cNPJ: nº 12.884.091/0001-54, 
contrato nº 20220132, valor r$ 15.790,00; SEMEd, cNPJ: nº 27.400.285/0001-
04, contrato nº 20220133, valor r$ 132.636,00; coNtratada: W d M co-
MErcial & loGiStica EirEli, cNPJ: 22.845.746/0001-39. data de assinatura: 
11/04/2022. Francisco david Leite rocha, Prefeito Municipal.

Protocolo: 784684

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITAITUBA

.

 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 018/2022-Pe

Processo adMiNistratiVo Nº 038/2022
objeto: aquisição de recarga de gás de cozinha, oxigênio para solda, vasilha-
me domésticos de gás de cozinha de 13kg, cilindros de P45(gás de cozinha) 
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novos, para atender a demanda da Prefeitura Municipal de itaituba, Secretaria 
Municipal de Educação, Saúde e assistência Social. tipo: Menor preço por 
item. data de abertura: 27/04/2022, as 10:00 hora local. acesso ao edital: 
www.portaldecompraspublicas.com.br, www.tcm.pa.gov.br e www.itaituba.
pa.gov.br; informações: dicoM, localizada na rod. transamazônica c/ 10ª 
rua, anexo ao Ginásio Municipal de itaituba-Pa. ronison aguiar Holanda, 
Pregoeiro.

Protocolo: 784686

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ

.

eXtrato de coNtrato Nº 055/2022-seMed/PMM 
Processo Nº 12.433/2021-PMM 

toMada de PreÇos Nº 023/2021-ceL/seVoP 
objeto: contratação de Empresa de Engenharia para Execução dos Servi-
ços de reforma da Escola Municipal de Ensino fundamental tancredo Ne-
ves, localizada na folha 23, Quadra Especial, Bairro Nova Marabá, Município 
de Marabá/Pa. Empresa: consórcio MP, cNPJ Nº 45.119.610/0001-47. valor 
622.399,21 (seiscentos e vinte e dois mil, trezentos e noventa e nove reais e 
vinte e um centavos), recursos: Erário Municipal/Salário Educação. início da 
vigência: 21/02/2022. término da vigência: 21/02/2023. Marilza de olivei-
ra Leite - secretária Municipal de educação. Marabá - Pa.

eXtrato de coNtrato Nº 080/2022-seMed/PMM 
Processo Nº 29.973/2021-PMM 

toMada de PreÇos Nº 002/2022-ceL/seVoP 
objeto: contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços 
de reforma e ampliação da acessibilidade da EMEf São Pedro, na vila São 
Pedro, Zona rural do Município de Marabá/Pa. Empresa: Galvão e Silvestre 
Engenharia ltda, cNPJ Nº 28.926.233/0001-39. valor r$ 140.445,23 (cento 
e quarenta mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e vinte e três centavos). 
recursos: Erário Municipal/Salário Educação. início da vigência: 25/03/2022. 
término da vigência: 25/01/2023. Marilza de oliveira Leite - secretária 
Municipal de educação. Marabá - Pa.

eXtrato de coNtrato Nº 079/2022-seMed/PMM
Processo Nº 23.095/2021-PMM

toMada de PreÇos Nº 057/2021-ceL/seVoP
objeto: contratação de empresa de engenharia para execução das obras 
de construção da escola do autista, no Bairro Novo Horizonte, no Municí-
pio de Marabá/Pa. Empresa: ccl clara construtora ltda EPP, cNPJ Nº 
34.881.458/0001-19. valor r$ 1.044.624,79 (um milhão, quarenta e quatro 
mil, seiscentos e vinte e quatro reais e setenta e nove centavos). recursos: 
Erário Municipal/Salário Educação. início da vigência: 22/03/2022. término 
da vigência: 22/03/2023. Marilza de oliveira Leite - secretária Municipal 
de educação. Marabá - Pa.

Protocolo: 784688

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
aVisos de LicitaÇÃo

PreGÃo PreseNciaL (srP) Nº 040/2022-cPL/PMM 
Processo Nº 4.760/2022-PMM, tipo: Menor preço por item. data do 
certame: 02/05/2022. Horário: 09:00 (horário local do município de Marabá/
Pa). objeto: rEGiStro dE PrEÇoS Para EvENtUal EXEcUÇÃo dE SErvi-
ÇoS dE arBitraGEM viSaNdo a rEaliZaÇÃo doS JoGoS EStUdaNtiS 
MaraBaENSES - JEM E JoGoS EStUdaNtiS da caStaNHa - JESc, rEali-
ZadoS PEla SEcrEtaria MUNiciPal dE EdUcaÇÃo - SEMEd. Íntegra do 
Edital no site do Portal da transparência da Prefeitura de Marabá https://
www.governotransparente.com.br/44669490, mural de licitações no site do 
tcM/Pa https://www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/ e na sala da comis-
são Permanente de licitação cPl/PMM, localizada no edifício Ernesto frota, 
avenida vP 08, folha 26, Quadra 07, lote 04, Bairro Nova Marabá, cEP: 
68.509-060, Marabá, Pará, subsolo da agência do Banco do Brasil, no horário 
das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min, ou pelo e-mail: 
licitacao@maraba.pa.gov.br. telefone da cPl/PMM: (94) 3322-1646. Marabá 
(Pa), 12/04/2022.

PreGÃo PreseNciaL (srP) Nº 041/2022-cPL/PMM 
Processo Nº 8.237/2022-PMM, tipo: Menor preço por item. data do 
certame: 04/05/2022. Horário: 09:00 (horário local do município de Marabá/
Pa). objeto: rEGiStro dE PrEÇoS Para EvENtUal aQUiSiÇÃo dE MatE-
riaiS ESPortivoS, EM atENdiMENto aoS EvENtoS da coordENadoria 
dE atividadES fÍSicaS E ESPortivaS, ProMovidaS PEla SEcrEtaria 
MUNiciPal dE EdUcaÇÃo - SEMEd. Íntegra do Edital no site do Portal da 
transparência da Prefeitura de Marabá https://www.governotransparente.
com.br/44669490, mural de licitações no site do tcM/Pa https://www.tcm.
pa.gov.br/mural-de-licitacoes/ e na sala da comissão Permanente de licita-
ção cPl/PMM, localizada no edifício Ernesto frota, avenida vP 08, folha 26, 
Quadra 07, lote 04, Bairro Nova Marabá, cEP: 68.509-060, Marabá, Pará, 
subsolo da agência do Banco do Brasil, no horário das 08h00min às 12h00min 
e das 14h00min às 18h00min, ou pelo e-mail: licitacao@maraba.pa.gov.br. 
telefone da cPl/PMM: (94) 3322-1646. Marabá (Pa), 12/04/2022.

MaUricio carVaLHo casteLo BraNco
Pregoeiro cPl/PMM

Portaria nº 831/2022-GP
Protocolo: 784691

  PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
eXtrato de ata de reGistro de PreÇo

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 134-2022/CPL, Beneficiário - MARCELLY 
saNtaNa MascareNHas eireLi, inscrita no cNPJ sob no 28.425.480/0001-
51, vencedora do Grupo: 01 0perfazendo o valor total de r$ 49.900,00 (Qua-
renta e nove mil e novecentos reais). vigência da ata: 12 meses a partir da 
assinatura. oriunda do Pregão Eletrônico nº 005-2022-cPl/PMM. Processo 
licitatório nº 941/2022-PMM. objeto: rEGiStro dE PrEÇo Para EvENtUal 
coNtrataÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Na PrEStaÇÃo dE SErviÇoS 
dE dESiNSEtiZaÇÃo, dESratiZaÇÃo, dEScUPiNiZaÇÃo E coNtrolE dE 
PraGaS, Para atENdEr a SEcrEtaria MUNiciPal dE SaÚdE E dEMaiS 
UNidadES viNcUladaS. Marabá 12/04/2022 - Luciano Lopes dias - 
secretário Municipal de saúde - sMs - Portaria nº 307/2022-GP.

Protocolo: 784749

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
eXtrato de terMo de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo

termo de Homologação referente ao PreGÃo (srP) Nº 010/2022-
ceL/seVoP/PMM - ForMa PreseNciaL, Processo n° 3.411/2022, obje-
to: rEGiStro dE PrEÇo Para EvENtUal aQUiSiÇÃo dE UNiforMES, Para 
atENdEr a SEcrEtaria MUNiciPal dE viaÇÃo E oBraS PÚBlicaS dE Ma-
raBá - SEvoP, conforme Edital e seus anexos; adjudicado e Homologado a 
empresa: Hicaro S coMErcio atacadiSta dE roUPaS E acESSorioS 
Para USo ProfiSSioNal EirEli, cNPJ: 20.608.529/0001-08, vencedora do 
lote 01 com valor geral r$ 74.898,00, e a empresa: v G dE SoUSa fErrEira 
ltda cNPJ: 23.912.114/0001-03, vencedora do lote 02 no valor total de r$ 
24.000,00, no valor global r$ 98.898,00. assinatura: em 30/03/2022. 
secretário Municipal de obras - FÁBio cardoso Moreira - secretário.

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
ata de registro de Preços n° 036/2022/ceL/seVoP/PMM. origem: PreGÃo 
(srP) Nº 010/2022-ceL/seVoP/PMM - forMa PrESENcial, Processo n° 
1.651/2022, objeto: rEGiStro dE PrEÇo Para EvENtUal aQUiSiÇÃo dE 
UNiforMES, Para atENdEr a SEcrEtaria MUNiciPal dE viaÇÃo E oBraS 
PÚBlicaS dE MaraBá - SEvoP, a empresa: Hicaro S coMErcio ataca-
diSta dE roUPaS E acESSorioS Para USo ProfiSSioNal EirEli, cNPJ: 
20.608.529/0001-08, vencedora do lote 01 com valor geral r$ 74.898,00, e a 
empresa: v G dE SoUSa fErrEira ltda cNPJ: 23.912.114/0001-03, vence-
dora do lote 02 no valor total de r$ 24.000,00, no valor global r$ 98.898,00. 
assinatura: em 31/03/2022, secretário Municipal de obras - FÁBio car-
doso Moreira - secretário.

Protocolo: 784777

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
secretaria MUNiciPaL de adMiNistraÇÃo

eXtrato ao coNtrato Nº 211/2022/seMad, Processo administra-
tivo nº 1.651/2022-PMM autuado na modalidade Pregão Presencial (SrP) 
nº 005/2022/cEl/SEvoP/PMM, objeto: aQUiSiÇÃo dE Bico, caMara dE 
ar, PNEUS Para atENdEr aS NEcESSidadES da SEcrEtaria MUNiciPal 
dE aGricUltUra; Empresa: MatEUS coMErcio dE PEÇaS E SErviÇoS 
ltda, cNPJ: 14.737.889/0001-07; valor r$ 151.362,08 (cento e cinquen-
ta e um mil, trezentos e sessenta e dois reais e oito centavos), assinatura 
12/04/2022; vigência: 31/12/2022. José Nilton de Medeiros, secretário 
de administração.
eXtrato ao coNtrato Nº 212/2022/seMad, Processo adminis-
trativo nº 1.651/2022-PMM autuado na modalidade Pregão Presencial 
(SrP) nº 005/2022/cEl/SEvoP/PMM, objeto: aQUiSiÇÃo dE Bico, ca-
Mara dE ar, PNEUS Para atENdEr aS NEcESSidadES da SEcrEtaria 
MUNiciPal dE aGricUltUra; Empresa: a alENcar da Silva ltda, cNPJ: 
33.004.072/0001-66; valor r$ 105.400,00 (cento e cinco mil e quatrocentos 
reais), assinatura 12/04/2022; vigência: 31/12/2022. José Nilton de Me-
deiros, secretário de administração.
eXtrato ao coNtrato Nº 213/2022/seMad, Processo administrati-
vo nº 5.567/2022-PMM autuado na modalidade adesão a ata de registro 
de Preços nº 016/2022/cEl/SEvoP/PMM proveniente do processo administrati-
vo n° 26.954/2021-PMM, objeto: aQUiSiÇÃo dE ProdUtoS Para lava-Jato 
Para atENdEr aS NEcESSidadES da SEaGri; Empresa: a alENcar da Silva 
ltda, cNPJ: 33.004.072/0001-66; valor r$ 95.975,00 (noventa e cinco mil, no-
vecentos e setenta e cinco reais), assinatura 12/04/2022; vigência: 31/12/2022. 
José Nilton de Medeiros, secretário de administração.

Protocolo: 784822

eXtrato de coNtrato Nº 073/2022-seMed/PMM 
Processo nº 1908/2021- ceL/seVoP/PMM, Pregão Presencial (srP) 
Nº 002/2022-ceL/PMM, objeto: aquisição de materiais elétricos e equipa-
mentos de proteção individual, destinados à realização de manutenções pre-
ventivas e corretivas na Secretaria Municipal de Educação - SEMEd e unidades 
vinculadas. Empresa: Eletroforte comércio & incorporações EirEli, cNPJ Nº 
09.271.706/0001-06. valor: r$ 165.029,35 (cento e sessenta e cinco mil, 
vinte e nove reais e trinta e cinco centavos). recursos: Erário Municipal. início 
da vigência: 03/03/2022. término da vigência: 31/12/2022. Marilza de oli-
veira Leite - secretária Municipal de educação. Marabá - Pa.

eXtrato de coNtrato Nº 077/2022-seMed/PMM 
Processo nº 1908/2021- ceL/seVoP/PMM, Pregão Presencial (srP) 
Nº 002/2022-ceL/PMM, objeto: aquisição de materiais elétricos e equipa-
mentos de proteção individual, destinados à realização de manutenções pre-
ventivas e corretivas na Secretaria Municipal de Educação - SEMEd e unidades 
vinculadas. Empresa: S c S com. de Mat. construção e Serviço EirEli, cNPJ 
Nº 23.688.847/0001-06. valor r$ 312.662,31 (trezentos e doze mil, seiscen-
tos e sessenta e dois reais e trinta e um centavos), recursos: Erário Municipal. 
início da vigência: 03/03/2022. término da vigência: 31/12/2022. Marilza 
de oliveira Leite - secretária Municipal de educação. Marabá - Pa.
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eXtrato de coNtrato Nº 075/2022-seMed/PMM 
Processo nº 1908/2021- ceL/seVoP/PMM, Pregão Presencial (srP) 
Nº 002/2022-ceL/PMM, objeto: aquisição de materiais elétricos e equi-
pamentos de proteção individual, destinados à realização de manutenções 
preventivas e corretivas na Secretaria Municipal de Educação - SEMEd e uni-
dades vinculadas. Empresa: Nossa terra Materiais de construção ltda, cNPJ 
Nº 83.927.574/0001-37. valor: r$ 154.794,30 (cento e cinquenta e quatro 
mil, setecentos e noventa e quatro reais e trinta centavos), recursos: Erário 
Municipal. início da vigência: 03/03/2022. término da vigência: 31/12/2022. 
Marilza de oliveira Leite - secretária Municipal de educação. Marabá - Pa.

eXtrato de coNtrato Nº 076/2022-seMed/PMM 
Processo nº 1908/2021- ceL/seVoP/PMM, Pregão Presencial (srP) 
Nº 002/2022-ceL/PMM, objeto: aquisição de materiais elétricos e equipa-
mentos de proteção individual, destinados à realização de manutenções pre-
ventivas e corretivas na Secretaria Municipal de Educação - SEMEd e unidades 
vinculadas. Empresa: J. H. M. ribeiro e ltda - EPP, cNPJ Nº 04.558.134/0001-
83. valor r$ 281.148,66 (duzentos e oitenta e um mil, cento e quarenta e 
oito reais e sessenta e seis centavos), recursos: Erário Municipal. início da 
vigência: 03/03/2022. término da vigência: 31/12/2022. Marilza de olivei-
ra Leite - secretária Municipal de educação. Marabá - Pa.

eXtrato de coNtrato Nº 078/2022-seMed/PMM 
Processo nº 1908/2021- ceL/seVoP/PMM, Pregão Presencial (srP) 
Nº 002/2022-ceL/PMM, objeto: aquisição de materiais elétricos e equi-
pamentos de proteção individual, destinados à realização de manutenções 
preventivas e corretivas na Secretaria Municipal de Educação - SEMEd e uni-
dades vinculadas. Empresa: Kelfonte indústria e comércio de Material Elétrico 
EirEli, cNPJ Nº 32.371.749/0001-31. valor r$ 466.286,19 (quatrocentos 
e sessenta e seis mil, duzentos e oitenta e seis reais e dezenove centavos), 
recursos: Erário Municipal. início da vigência: 03/03/2022. término da vi-
gência: 31/12/2022. Marilza de oliveira Leite - secretária Municipal de 
educação. Marabá - Pa.

eXtrato de coNtrato Nº 074/2022-seMed/PMM 
Processo nº 1908/2021- ceL/seVoP/PMM, Pregão Presencial (srP) 
Nº 002/2022-ceL/PMM, objeto: aquisição de materiais elétricos e equipa-
mentos de proteção individual, destinados à realização de manutenções pre-
ventivas e corretivas na Secretaria Municipal de Educação - SEMEd e unidades 
vinculadas. Empresa iBiZa Empreendimentos comercio e Serviços EirEli, cNPJ 
Nº 18.559.714/0002-80, valor r$ 276.771,04 (duzentos e setenta e seis mil, 
setecentos e setenta e um reais e quatro centavos), recursos: Erário Municipal. 
início da vigência: 03/03/2022. término da vigência: 31/12/2022. Marilza de 
oliveira Leite - secretária Municipal de educação. Marabá - Pa.

Protocolo: 784824

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
sUPeriNteNdÊNcia do deseNVoLViMeNto 

UrBaNo de MaraBÁ- sdU
eXtrato ao coNtrato Nº 209/2022/sdU, Processo administra-
tivo nº 4.646/2022-PMM, autuado na modalidade de adesão a ata de 
registro de Preços Nº 021/2022-cEl/SEvoP/PMM originado apartir do Pro-
cesso administrativo n° 15.191/PMM, objeto: aQUiSiÇÃo dE áGUa MiNE-
ral, Para atENdEr aS NEcESSidadES da SdU. Empresa: r.B.c. coMEr-
cio atacadiSta dE GENEroS aliMENticioS ltda, inscrita sob o cNPJ 
36.557.168/0001-40; valor em r$ 6.853,05 (seis mil e oitocentos e cinquenta 
e três reais e cinco centavos), assinatura 12/04/2022 vigência: 31/12/2022. 
Mancipor oliveira Lopes, superintendente.

Protocolo: 784820

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE OURÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de oUrÉM
eXtratos de terMos aditiVos 

espécie: 1º termo aditivo Para realinhamento de Preços ao contrato 2022-
0702-002-cPl/PMo. referente ao Pregão Eletrônico nº 014/2021- PMo 
- PE-SrP, Partes contratante: Município de ourém/Pa. contratada: em-
presa ourém comercio de combustivel ltda, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 
31.446.416/0001-61. objeto do termo: realinhamento dos preços registra-
dos em ata de registro de preços para os fornecimentos de combustíveis, 
para abastecer toda frota de veículos e máquinas da Prefeitura Municipal de 
ourém/Pa, junto ao contrato nº 2022- 0702-002, celebrado entre as partes 
em 07 de fevereiro de 2022, o presente termo de realinhamento de Preços 
encontra-se amparo legal no artigo 65, inciso ii, “d” da lei nº 8.666/93. do 
Percentual e valor: fica concedido um reajusto de 23,70% para o item: 02 
- valor reajustado r$7,84. data da assinatura do termo aditivo: 12 de abril 
de 2022.
espécie: 1º termo aditivo de Prazo ao contrato nº 2021-1603-001-cPl/PMo, 
oriundo do Pregão Eletrônico do tipo Menor Preço por Grupo, PE Nº 001/2021 
PM, Partes contratante: Prefeitura Municipal de ourém. contratada: coSta & 
E PaES ltda cNPJ: 08.602.474/0001-15, objeto do termo: Prorrogação do 
prazo de vigência do contrato nº 2021-1601-001 - cPl-PMo, vinculado ao PE 
nº 001/2021, celebrado entre as partes em 16 de março de 2021, cujo objeto 
é a Prestação dos Serviços de edição e publicação dos atos oficiais e afins, 
em jornais oficiais e de grande circulação da região, de interesse da Prefei-
tura Municipal de ourém/Pa. Prazo de vigência do termo: 12(doze) meses, 
iniciando-se em 17/03/2022 e término em 17/03/2023. data de assinatura 
do termo: 14 de março de 2022.
espécie: 1º termo aditivo de Prazo ao contrato nº 2021-1504-001-cPl/PMo, 
oriundo da tomada de Preço nº 001/2021 cPl/PMo, Partes contratante: Pre-

feitura Municipal de ourém, contratada: aoki & Souza Engenharia ltda - Epp 
cNPJ: 21 250.517/0001-09. objeto do termo: Prorrogação do prazo de vi-
gência do contrato nº 2021-1504-001 - tP, decorrente do Processo licitatório 
na modalidade tomada de Preços nº 001/2021, celebrado entre as partes em 
15 de abril de 2021, cujo objeto é a obra de construção de um Ginásio Poliespor-
tivo, com recursos do Ministério do Esporte, nos termos do coNvÊNio SicoNv 
n º 821203/2015, através do contrato de repasse caixa Econômica federal n º 
821203/2015. Prazo de vigência do termo: 60(sessenta)dias, iniciando-se em 
11/04/2022 e término em10/06/2022. data de assinatura do termo: 08 de abril 
de 2022. Francisco roberto Uchoa cruz - Prefeito Municipal.

Protocolo: 784826

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PLACAS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PLacas
aViso de LicitaÇÃo 

a Prefeitura Municipal de Placas, através da sua Pregoeira, torna pú-
blico a quem possa interessar que realizará licitação na modalidade toMada 
dE PrEÇoS 004/2022. objeto: construção de Espaços Educativo rural de 6 
Salas na comunidade Novo Paraíso- Padrão fNdE. a audiência pública ocor-
rerá no dia 05/05/2022, as 09hrs 00min, local sede localizada na rua olavo 
Bilac s/n centro, cEP: 68.138-000. a integra do edital poderá ser adquirida no 
portal da transparência https://placas.pa.gov.br/categoria/licitacoes/.
a Prefeitura Municipal de Placas, através da sua Pregoeira, torna 
público a quem possa interessar que realizará licitação na modalidade to-
Mada dE PrEÇoS 005/2022. objeto: construção de abrigo para Jovens 
no Município de Placas/Pa audiência pública ocorrerá no dia 05/05/2022, 
as 15  hs 00min, local sede localizada na rua olavo Bilac s/n centro, cEP: 
68.138-000. a integra do edital poderá ser adquirida no portal da trans-
parência https://placas.pa.gov.br/categoria/licitacoes/. shayane Nayara 
Farias Kostov - Pregoeira Oficial.

retiFicaÇÃo. 
Na publicação do extrato de contrato 20220115, circulada no d.o.U se-
ção 3 pág. 250 e DOE/PA pag 102 no dia 21 de março 2022, resolve Retificar 
no seguinte aspecto: oNde se LÊ: 17 de fevereiro de 2022 extinguindo-se em 
31/12/2022; assinatura: 17 de fevereiro de 2022. Leia-se: 17 de Março de 
2022 extinguindo-se em 31 de dezembro 2022; assinatura: 17 de março de 
2022. ana Patricia Galucio de sousa - secretaria Municipal de educação.
Na publicação do extrato de contrato 202200131, circulada no d.o.U 
seção 3 pág. 250 e doE/Pa pag 102 no dia 21 de Março 2022, resolve rE-
tificar no seguinte aspecto: oNde se LÊ: contrato nº 202200131; ori-
gem: tomada de Preço 002/2022. contratante: fundo Municipal de Educação 
cnpj 28.558.407/0001-58. contratada(o): ricarlos Serviços e locações, cnpj 
22.814.959/0001-01). objeto: construção de Quadra Poliesportiva no Muni-
cipio de Placas/Pa. valor total: r$ 917.862,31 (novecentos e dezessete oito-
centos e sessenta e dois reais e trinta e um centavos. vigência: 17/03/2022 
extinguindo-se em17/07/2022; assinatura: 17/03/2022. ana Patricia Galucio 
de Sousa - Sec. de Educação. Leia-se: coNtrato Nº: 20220131; origem: 
tomada de Preço 002/2022. contratante: fundo Municipal de Educação 
cnpj 28.558.407/0001-58 contratada(o) ricarlos Serviços e locações,c-
npj 22.814.959/0001-01). objeto: construção de Quadra Poliesportiva no 
Municipio de Placas/Pa. valor total: r$917.862,31 (novecentos e dezes-
sete oitocentos e sessenta e dois reais e trinta e um centavos. vigência: 
17/03/2022 extinguindo-se em17/07/2022; assinatura: 17/03/2022. Lei-
la raquel Possimoser Prefeita Municipal.

Protocolo: 784828

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE RURÓPOLIS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de rUrÓPoLis
retiFicaÇÃo 

No dia 14/03/2022, edição 34.891 pág. 100 doe/Pa, na publicação do 
Extrato do contrato administrativo nº 011.080322, referente a chamada pu-
blica 001/2022-SEMEcd. oNde se-LÊ: contrato nº 011.080322, Maria ferrei-
ra costa, cPf n° 206.043.272-34, valor: r$ 15.200,00. Leia-se: contrato nº 
011.080322, Maria ferreira costa, cPf n° 206.043.272-34, valor: r$ 19.000,00. 
aluizio r. costa Pires - Presidente da comissão de Licitação.

Protocolo: 784831

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA IZABEL DO PARÁ

.

aViso de HoMoLoGaÇÃo
cHaMada PÚBLica aGricULtUra FaMiLiar Nº 001/2022-seMed

a Prefeitura Municipal de santa izabel do Pará, torna publico homologação 
da chamada Publica, que tem por objeto aquisição de gêneros alimentícios da 
agricultura familiar e empreendedor familiar rural, destinados ao atendimento 
do programa nacional de alimentação escolar (PNaE); HoMoLoGados:
cooPErativa doS ProdUtorES aGroEXtrativiStaS dE aÇai dE SaNta 
iZaBEl do Pará- cooPraSiP- daP JUridica SdW1755006100012610211256; 
cNPJ N° 17.550.061/0001-25; valor total r$ 280.988,24.
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aSSociaÇÃo Para dESENvolviMENto da aMaZÔNia lEGal- adaM- N° 
daP SdW2340841800012202220508  - cNPJ N° 23.408.418/000138; 
valor total r$ 283.550,37.
oZaNa HUNGria liMa - daP N° SdW 0334487792530302220119; 
valor total r$ 19.740,00
raiMUNdo doS SaNtoS MoraiS - daP N° SdW 0368206362530302221017; 
valor total r$ 19.720,00
aNtoNio doS SaNtoS MoraiS- daP N° SdW 0297801602720302220959; 
valor total r$ 19.720,00
MaNoEl do Socorro ataidE- daP N° SdW 0571545622340302220135; 
valor total r$ 19.740,00
NaNci HUNGria MorEira- daP N° SdW 0499126687291040222090;
valor total r$ 19.740,00
carMEN rUtH HUNGria dE olivEira- 
daP N° SdW 0212648992200302220153; valor total r$ 19.740,00
JaciEl fErrEira dE SoUZa - daP N° SdW 0331605032912001220402; 
valor total r$ 19.720,00
aMiltoN fErrEira dE SoUZa - daP N° SdW 0812167502202102221226; 
valor total r$ 19.780,00
dENilSoN BorGES dE SoUSa- daP N° SdW 0014549962692007210808; 
valor total r$ 19.780,00
aNtoNio fraNciSo rodriGES cUStodio- 
daP N° SdW 0997459682341402220424; valor total r$ 13.524,00
EvaNdro MorEira dE SoUZa- daP N° SdW 044322364683105210815; 
valor total r$ 20.000,00
EdilENE alcaNtara fErrEira- daP N° SdW 0600252632341602220315; 
valor total r$ 13.524,00
david SEBaStiÃo dE carvalHo- daP N° SdW 0602474602491402220330; 
valor total r$ 13.524,00
JoSE riBaMar fErrEira da coSta- daP N° SdW 0430463632490902221028; 
valor total r$ 22.524,00
daNiEla do Socorro MoraiS dUartE- 
daP N° SdW 0005198732540702221011; valor total r$ 9.000,00
Erica do Socorro MoraiS dUartE - 
daP N° SdW 0708995842680705210128; valor total r$ 8.854,00
Maria liNa MoraiS dUartE- daP N° SdW 0254488202630402220900; 
valor total r$ 8.312,00
roSilENE da Silva carvalHo- daP N° SdW 0254460022531901220914; 
valor total r$ 8.186,66
Maria liNa MoraiS dUartE- daP N° SdW 0254488202630402220900; va-
lor total r$ 8.312,00
vaNildo olivEira da coNcEiÇÃo- daP N° SdW 0723421452680909210202; 
valor total r$ 13.524,00
JoSÉ WilSoN fErNaNdES dE SoUZa SEBaStiÃo - 
daP N° SdW 0872038392490302220207; valor total r$5.812,66
GENilSoN GoNÇalvES dE SoUSa - daP N° SdW0707447342152211211138- 
cPf N° 707.447.342-15; valor total r$ 11.500,00.
aSSoSciaÇÃo dE ProdUtorES E HortifrUtiGraNJEiroS da GlE-
Ba GUaJará- aPHa- daP N° SdW2298053600011412210806; cNPJ N° 
22.980.536/0001-53; valor total r$ 270.777,61.
aSSociaÇÃo doS PEQUENoS aGricUltorES do EStado do Pará- aPa-
ESPa- daP N° SdW 0767841600010203200532; cNPJ N° 07.678.416/0001-
02; valor total r$ 216.594,00.
data da Homologação: 06/04/2022; ordenador: EllEN criStiNa crUZ al-
vES, Secretaria Municipal de Educação de Santa izabel do Pará.

rosinaldo Ferreira de Freitas
PrESidENtE/cPl PMSiP.

Protocolo: 784615

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta iZaBeL do Para
PreGÃo eLetrÔNico Nº 009/2022-PMsiP/sMs

a Prefeitura Municipal de santa izabel do Pará, torna publico que rea-
lizará licitação objetivando aquisição de ambulância tipo a, para atender o 
serviço de transporte de pacientes em tratamento de média e alta complexi-
dade no município de Santa izabel do Pará, com recurso oriundo de Emenda 
Parlamentar - Proposta nº 11745.308000/1210-01;  sessao pública: 29 de 
abril de 2022, às 10hs, horário de brasília, www.comprasnet.gov.br. edital dis-
ponível: endereço eletrônico: http://www.comprasnet.gov.br (uasg 455288) 
e tcm pa – informações e-mail: pregoeiropmsip@gmail.com.

rosinaldo Ferreira de Freitas
PrEGoEiro cPl/PMSiP.

Protocolo: 784616
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.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
secretaria MUNiciPaL de

UrBaNisMo e serViÇos PÚBLicos
Portaria Nº 012/2022/seMUrB

o Secretário Municipal de Urbanismo e Serviços Públicos, do Município de 
Santarém - Pa, decreto nº 013/2021-GaP/PMS, no uso de suas atribuições 
legais e em cumprimento ao disposto no art. 67 da lei 8666/93 e alterações 
posteriores. Resolve: Art. 1º - Fica constituído como fiscal de contrato de 
empresa para reposição de peças de roçadeiras, motosserras e motopodas a 
Sr. alexandre rangel Sousa da Silva, chefe do Núcleo de limpeza Urbana de-

creto nº085/2021, lotado nesta Secretaria Municipal de Urbanismo e Serviços 
Públicos - SEMURB. ART. 2° Na ausência do fiscal, fica designado como fiscal 
substituto a Eliomar amâncio da Silva, decreto nº088/2021 GaP/PMS, lotado 
nesta Secretaria Municipal de Urbanismo e Serviços Públicos - SEMUrB. art. 
3º Esta portaria produz efeito na data de sua publicação, revogada as demais 
disposições em contrário. rEGiStrE-SE E PUBliQUE-SE, dÊ-SE ciÊNcia E 
cUMPra-SE. Santarém, 12 de abril de 2022-Jean Murilo Machado Mar-
ques - secretário Municipal de Urbanismo e serviços Públicos.

Protocolo: 784832

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM 
secretaria MUNiciPaL de iNFraestrUtUra 

Portaria Nº 014/2022/NLcc/seMiNFra 
o Secretário Municipal de infraestrutura, do Município de Santarém - Pa, de-
creto 010/2021-GaP/PMS, no uso de suas atribuições legais e em cumprimen-
to ao disposto no art. 67 da lei 8666/93 e alterações posteriores. resolve: 
ART. 1º - Fica constituído como fiscal de contrato para Pavimentação de Vias 
Públicas Urbanas na cidade de Santarém/Pa, o Eng.º Sr. Saulo couto Sales, 
crEa/Pa 151659304-9, lotado nesta Secretaria Municipal de infraestrutura 
- SEMINFRA. ART. 2º - Fica designado como fiscal substituto para o presen-
te contrato, o Eng.º Sr. thales augusto Santos do rosario, rN 041274128-
8, lotado nesta Secretaria Municipal de infraestrutura - SEMiNfra. art. 3º 
Esta portaria produz efeito na data de sua publicação, revogada as demais 
disposições em contrário. rEGiStrE-SE E PUBliQUE-SE, dÊ-SE ciÊNcia E 
cUMPra-SE. Santarém, 11 de abril de 2022. daNieL GUiMarÃes siMÕes 
secretário Municipal de infraestrutura.

Protocolo: 784833

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM 
secretaria MUNiciPaL de iNFraestrUtUra 

Portaria Nº 015/2022/NLcc/seMiNFra 
o Secretário Municipal de infraestrutura, do Município de Santarém - Pa, de-
creto 010/2021-GaP/PMS, no uso de suas atribuições legais e em cumprimen-
to ao disposto no art. 67 da lei 8666/93 e alterações posteriores. resolve: 
art. 1º - fica revogada a Portaria nº 073/2021/Nlcc/SEMiNfra, que designa 
como fiscal Substituto de contrato para pavimentação e recapeamento as-
fáltico de vias urbanas em diversos bairros - sexta etapa, com implantação 
de meio fio e calçada, drenagem. Programa Finisa, o Eng. Frank Alec Feitosa 
Maia, crEa/Pa 1517294410, lotado nesta Secretaria Municipal de infraes-
trutura - SEMiNfra. art. 2º - Mantém o fiscal de contrato, o Eng. Saulo 
couto Sales, crEa/Pa 151659304-9, lotado nesta Secretaria Municipal de 
infraestrutura - SEMiNfra. art. 3º - fica designado para o presente contra-
to como fiscal substituto o Eng.º Sr. Thales Augusto Santos do Rosario, RN 
041274128-8, lotado nesta Secretaria de infraestrutura. art. 4º Esta portaria 
produz efeito na data de sua publicação, revogada as demais disposições 
em contrário. rEGiStrE-SE E PUBliQUE-SE, dÊ-SE ciÊNcia E cUMPra-SE. 
Santarém, 11 de abril de 2022. daNieL GUiMarÃes siMÕes secretário 
Municipal de infraestrutura.

Protocolo: 784834

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM 
secretaria MUNiciPaL de iNFraestrUtUra 

Portaria Nº 016/2022/NLcc/seMiNFra 
o Secretário Municipal de infraestrutura, do Município de Santarém - Pa, de-
creto 010/2021-GaP/PMS, no uso de suas atribuições legais e em cumprimen-
to ao disposto no art. 67 da lei 8666/93 e alterações posteriores. resolve: 
art. 1º - fica revogada a Portaria nº 074/2021/Nlcc/SEMiNfra, que designa 
como fiscal de contrato para pavimentação e recapeamento asfáltico de vias 
urbanas em diversos bairros - sétima etapa, com implantação de meio fio e 
calçada, drenagem. Programa finisa, o Eng. frank alec feitosa Maia, crEa/
Pa 1517294410, lotado nesta Secretaria Municipal de infraestrutura - SEMiN-
fra. art. 2º - Passa a ser o fiscal de contrato, o Eng.º Sr. thales augusto 
Santos do rosario, rN 041274128-8, lotado nesta Secretaria Municipal de 
infraestrutura - SEMiNfra. art. 3º - fica mantido para o presente contrato 
como fiscal substituto o Eng.º Saulo Couto Sales, CREA/PA 151659304-9, 
lotado nesta Secretaria de infraestrutura. art. 4º Esta portaria produz efeito 
na data de sua publicação, revogada as demais disposições em contrário. 
rEGiStrE-SE E PUBliQUE-SE, dÊ-SE ciÊNcia E cUMPra-SE. Santarém, 11 
de abril de 2022. daNieL GUiMarÃes siMÕes secretário Municipal de 
infraestrutura.

Protocolo: 784837

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM 
secretaria MUNiciPaL de iNFraestrUtUra 

Portaria Nº 017/2022/NLcc/seMiNFra 
o Secretário Municipal de infraestrutura, do Município de Santarém - Pa, de-
creto 010/2021-GaP/PMS, no uso de suas atribuições legais e em cumprimen-
to ao disposto no art. 67 da lei 8666/93 e alterações posteriores. resolve: 
art. 1º - fica revogada a Portaria nº 072/2021/Nlcc/SEMiNfra, que designa 
como fiscal de contrato para pavimentação e recapeamento asfáltico de vias 
urbanas em diversos bairros - quinta etapa, com implantação de meio fio e 
calçada, drenagem. Programa finisa, o Eng.º Saulo couto Sales, crEa/Pa 
151659304-9, lotado nesta Secretaria de infraestrutura. art. 2º - Passa a 
ser o fiscal de contrato, o Eng.º Sr. thales augusto Santos do rosario, rN 
041274128-8, lotado nesta Secretaria Municipal de infraestrutura - SEMiN-
FRA. ART. 3º - Fica designado para o presente Contrato como fiscal substituto 
o Eng.º Saulo couto Sales, crEa/Pa 151659304-9, lotado nesta Secretaria de 
infraestrutura. art. 4º Esta portaria produz efeito na data de sua publicação, 
revogada as demais disposições em contrário. rEGiStrE-SE E PUBliQUE-SE, 
dÊ-SE ciÊNcia E cUMPra-SE.  Santarém, 11 de abril de 2022. daNieL 
GUiMarÃes siMÕes secretário Municipal de infraestrutura.

Protocolo: 784840
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PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM - seMsa
Portaria Nº 035/2022

a Secretária Municipal de Saúde de Santarém no uso de suas atribuições legais, 
conferidas pela lei Municipal nº 19.135/2012 e pelo decreto nº 744/2021 - GaB/
PMS, de 22 de Março de 2021 e em cumprimento ao disposto no art. 67 da lei 
nº 8.666/93 e alterações posteriores,
decide:
Art. 1º. Nomear os servidores abaixo designados como fiscais dos contratos 
oriundo da contratação de Empresa Para Execução de Serviço de Manutenção 
Preventiva e corretiva (instalação e desinstalação, carga de Gás, limpeza Ge-
ral e Higienização, Lubrificação de Motor Ventilador), Incluindo Troca de Peças / 
aquisição de compressor e Equipamentos de centrais de ar para atender as ne-
cessidades da Secretaria Municipal de Saúde, Unidades Básicas de Saúde (região 
de rios, Planalto e Urbana) e centros de referências de Saúde. fiscais para Pré-
dio da Secretaria e caf - titular: Ítalo Peterson ribeiro Paiva - Matrícula 89188, 
cPf sob o n° 028.709.202-02 e rG n° 7385058 - SSP/Pa, Servidor da SEMSa. 
Suplente: Jédson Silva Monteles - Matrícula 89805, cPf sob o n° 897.269.602-15 
e rG n° 4820282 - SSP/Pa, Servidor da SEMSa. fiscais para Unidades Básicas 
de Saúde região de rios, Planalto e Urbana - titular: Kelen Patricia S de carva-
lho da Silva - Matrícula 71060, cPf: 836.186.352-49 e rG nº 4820828 - SSP/
Pa, Servidor da SEMSa, Suplente: leidiane Gentil Sousa - Matrícula 80907, cPf 
sob o n° 946.662.452-00 e rG n° 5669141 - SSP/Pa, Servidor da SEMSa. fiscal 
para centro de referências de Saúde - titular: Manoel castro Soares - Matrícula 
89485, cPf: 118.982.314-43 e rG nº 6739505 - SSP/Pa, Servidor da SEMSa, 
designada pelos órgãos solicitantes, observando-se as disposições contidas no 
artigo 67 e parágrafos da lei 8.666/93.
art. 2º. Esta portaria entra em vigor a contar da datade sua assinatura até quan-
do for revogada esta função.
art. 3º. Esta Portaria produz seus efeitos na data de sua publicação, revogada as 
disposições em contrário. registre-se, publique-se, dê-se ciência e cumpra-se. 
Santarém/Pa, 11 de abril de 2022. Vânia Maria azevedo Portela - secretaria 
de saúde/decreto nº 744/2021 - GaP/PMs.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM - seMsa
aViso de LicitaÇÃo 

toMada de PreÇos Nº 004/2022-seMsa 
objeto: contratação de Empresa Habilitada Para construção do centro de 
Saúde na comunidade São Pedro do Uruari, no Município de Santarém. valor 
estimado em $ 557.417,81 (quinhentos e cinquenta e sete mil, quatrocentos 
e dezessete reais e oitenta e um centavos). data de abertura: 29 de abril de 
2022 às 09:00 horas, no auditório da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSa. 
o Edital poderá ser obtido pelo site: www.santarem.pa.gov.bre as informa-
ções complementares sobre esta licitação poderão ser obtidas pelos interes-
sados, pelos e-mail: licitacao.semsa@santarem.pa.gov.br. celina da silva 
Liberal - Presidente da comissão Permanente de Licitação - seMsa/
decreto nº 794/2021 - GaP/PMs de 19/04/2021.

Protocolo: 784842

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ

.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico para reGistro de PreÇos Nº 

9/2022-1803001-a-Pe-srP-PMsat-FMs
a Prefeitura Municipal de santo antônio do tauá, por intermédio da co-
missão Permanente de licitação, torna público que às 10h00min (dez horas) 
do dia 27 (vinte e sete) de abril de 2022 (dois mil e vinte e dois), realizará 
sessão pública no procedimento rEGiStro dE PrEÇoS para PrEGÃo ElE-
trÔNico Nº 9/2022-1803001-a-PE-SrP-PMSat-fMS, visando o rEGiStro 
dE PrEÇoS Para EvENtUal E fUtUra coNtrataÇÃo dE EMPrESa ESPE-
cialiZada Para aQUiSiÇÃo dE MatErial dE coNSUMo E iNStrUMENtal 
dE USo odoNtolÓGico, Para atENdEr aS dEMaNdaS da SEcrEtaria 
dE SaÚdE do MUNicÍPio dE SaNto aNtÔNio do taUá,  conforme termo 
Referência, mediante especificações do edital e seus anexos e de acordo com 
o que determina a legislação vigente, a realizar-se através do sítio http://
www.portaldecompraspublicas.com.br.
aBertUra: 27/04/2022 Às 10:00H
o Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala 
da comissão Permanente de licitação, localizada na Praça alcides Paranhos, 
Nº 17, (altos)- centro - Santo antônio do tauá no horário das 8:00hs ás 
12:00hs, a partir da publicação deste aviso até a data anterior aquela esti-
pulada para sua abertura, bem como poderá ser consultado ou retirado no 
Portal dos Jurisdicionados do tribunal de contas dos Municípios do Estado do 
Pará - tcM/Pa: www.tcm.pa.gov.br

Maria WaLdeLiria BitteNcoUrt da siLVa cei-Pregoeira
Protocolo: 784845

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

.

MUNicÍPio de sÃo doMiNGos do araGUaia-ParÁ
FUNdo MUNiciPaL de saÚde

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 9/2022-13/saÚde

o Município de são domingos do araguaia - Pa, através do fundo Muni-
cipal de Saúde, por intermédio da Pregoeira, torna público, para conhecimen-
to dos interessados, que realizará licitação na modalidade: Pregão na forma 

Eletrônico, tipo Menor Preço, por itEM, em Sessão Pública Eletrônica a partir 
das 08h00min (oito horas) (horário de Brasília- df) do dia 28/04/2022, atra-
vés do site: www.portaldecompraspublicas.com.br. objeto: contratação de 
empresa especializada para confecção de próteses dentárias, visando aten-
der as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de São 
domingos do araguaia Pará, nos termos da lei federal nº 10.520/2002, 
lei federal 8.666/1993, decreto federal nº 10.024/19 de 20 de setembro 
de 2019 e suas alterações posteriores. o Edital e seus anexos encontram-se 
disponíveis no Portal da transparência do Município de São domingos do ara-
guaia-Pa www.saodomingosdoaraguaia.pa.gov.br , Mural de licitações - tcM/
Pa www.tcm.pa.gov.br e/ou no site: www.portaldecompraspublicas.com.br. 
São domingos do araguaia - Pa, 13 de abril de 2022.

Janelma alves da silva-Pregoeira
Protocolo: 784846

MUNicÍPio de sÃo doMiNGos do araGUaia-ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 9/2022-14/PMsda

o Município de são domingos do araguaia - Pa, através da Prefeitura 
Municipal, por intermédio da Pregoeira, torna público, para conhecimento dos 
interessados, que realizará licitação na modalidade: Pregão na forma Ele-
trônico, tipo Menor Preço, por itEM, em Sessão Pública Eletrônica a partir 
das 14h00min (quartoze horas) (horário de Brasília- df) do dia 28/04/2022, 
através do site: www.portaldecompraspublicas.com.br. objeto: aquisição de 
material esportivo, uniforme e material de divulgação, para implementação e 
desenvolvimento do projeto esportivo no Município, de São domingos do ara-
guaia, mediante convênio nº 920372/2021, firmado entre o ministério da ci-
dadania e a prefeitura municipal., nos termos da lei federal nº 10.520/2002, 
lei federal 8.666/1993, decreto federal nº 10.024/19 de 20 de setembro 
de 2019 e suas alterações posteriores. o Edital e seus anexos encontram-se 
disponíveis no Portal da transparência do Município de São domingos do ara-
guaia-Pa www.saodomingosdoaraguaia.pa.gov.br , Mural de licitações - tcM/
Pa www.tcm.pa.gov.br e/ou no site: www.portaldecompraspublicas.com.br. 
São domingos do araguaia - Pa, 13 de abril de 2022.

Janelma alves da silva-Pregoeira
Protocolo: 784849

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO FÉLIX DO XINGU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
eXtrato de coNtrato

contrato n° 20220181 - caroNa Nº arP 018/2022 - contratante: PrE-
fEitUra MUNiciPal dE SÃo fÉliX do XiNGU - contratado aPlaUSoS - lo-
caÇÃo E ProMoÇÃo dE EvENtoS EirEli objeto: coNtrataÇÃo dE EM-
PrESa Para PrEStaÇÕES dE SErviÇoS dE EvENtoS, viSaNdo atENdEr 
a PrEfEitUra MUNiciPal dE SÃo fÉliX do XiNGU/Pa, Para atENdEr a 
aS NEScESSidadES daS SEcrEtariaS: SEcrEtaria MUNiciPal dE cUl-
tUra E a SEcrEtaria MUNiciPal dE tUriSMo. vigência: 07/04/2022 a 
31/12/2022 - valor Global: 339.736,00 (trezentos e trinta e nove mil, sete-
centos e trinta e seis reais) - data da assinatura: 07/04/2022.

Joao cLeBer de soUsa torres
Prefeito Municipal de São félix do Xingu

Protocolo: 784850

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo GeraLdo do araGUaia-Pa
PreGÃo PreseNciaL Nº. 9/2022-017

Órgão: PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo GeraLdo do araGUaia.
objeto: aquisição de materiais de limpeza, produtos de higienização, copa 
e cozinha, cama, mesa e banho e outros materiais de consumos diversos. 
data, Hora, local: 28/04/2022 às 09h00min na sala da cPl da Prefeitura 
Mul de São Geraldo do araguaia/Pa. contato fone (94) 99231 2699. Edital e 
informações: das 08:00h as 14:00h, no mesmo endereço supra, fornecido ao 
interessado que se identificar. Edital disponível ainda para download no portal 
da transparência PMSaGa, site: http://www.saogeraldodoaraguaia.pa.gov.br 
e portal do tcM/Pa, site: https://www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes. São 
Geraldo do araguaia - Pa, 12 de abril de 2022. Pregoeiro - adir carrafa - 
cPL - PMsaGa.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo GeraLdo do araGUaia-Pa
PreGÃo PreseNciaL Nº. 9/2022-018

Órgão: PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo GeraLdo do araGUaia.
objeto: rEGiStro dE PrEÇoS para futura e eventual aquisição de peças para 
maquinas pesadas e agrícolas. data, Hora, local: 02/05/2022 às 09h00min 
na sala da cPl da Prefeitura Mul de São Geraldo do araguaia/Pa. contato fone 
(94) 99231 2699. Edital e informações: das 08:00h as 14:00h, no mesmo 
endereço supra, fornecido ao interessado que se identificar. Edital disponível 
ainda para download no portal da transparência PMSaGa, site: http://www.
saogeraldodoaraguaia.pa.gov.br e portal do tcM/Pa, site: https://www.tcm.
pa.gov.br/mural-de-licitacoes. São Geraldo do araguaia - Pa, 12 de abril de 
2022. Pregoeiro - adir carrafa - cPL - PMsaGa.

Protocolo: 784851
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo MiGUeL GUaMÁ/Pa
eXtrato de terMo aditiVo

Primeiro termo aditivo ao contrato nº20210200 oriGeM: adesão à ata 
de registro de Preços Nº a/2021-008 oBJEto: adesão parcial a ata de 
registro de Preço nº 036/2020, decorrente do  processo licitatório na modali-
dade Pregão Eletrônico nº 057/2020 (ophir loyola-Belém/Pa), objetivando a 
aquisição de suprimentos para diversos setores do centro de análises clínicas 
com o fornecimento de equipamentos autoanalisadores em comodato, a fim de 
atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá/Pa. 
coNtratada: BioMÉdica BElEM diSt. dE Prod. BioMÉdicoS ltda, fUN-
daMENtaÇÃo lEGal: artigo 57, inciso ii, da lei nº 8.666/93, e suas alterações 
posteriores. viGÊNcia: 15 de dezembro de 2021 a 30 de junho de 2022.

FLÁVio dos saNtos GaraJaU
Secretário de Saúde

Protocolo: 784852
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SAPUCAIA

.

eXtrato de coNtrato
objeto: fornecimento de shows artísticos (aviNE viNNY) e todos os com-
ponentes da equipe de operação técnica destinados ao 26º aniversário de 
Sapucaia.
Processo administrativo de Licitação n.º 012/PMs/2022
inexigibilidade de Licitação n.º 006/PMs/2022
contratante: a PrEfEitUra MUNiciPal dE SaPUcaia, inscrita no cNPJ(Mf) 
sob o nº 01.617.317/0001-34, com sede à rua dália, nº 77, centro, Sapu-
caia - Pará.
contrato n.º 013/PMs/2022
contratado: aviNE viNNY ProdUÇÕES artÍSticaS ltda-ME, inscrita no 
cNPJ Sob o Nº 20.661.405/0001-88, estabelecida na rUa oriaNdo MEN-
dES, 703, Sala 01, cENtro, SoBral-cE - cEP: 62010-370.
valor Global: r$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
fundamento legal: art. 25, inciso iii, da lei nº. 8666, de 21 de junho de 1993.
data da assinatura: 06 de abril de 2022.

Protocolo: 784853

eXtrato de coNtrato
objeto: fornecimento de show artístico (Naiara aZEvEdo) e todos os com-
ponentes da equipe de operação técnica destinados ao 26º aniversário de 
Sapucaia.
Processo administrativo de Licitação n.º 013/PMs/2022
inexigibilidade de Licitação n.º 007/PMs/2022
contratante: PrEfEitUra MUNiciPal dE SaPUcaia, inscrita no cNPJ(Mf) 
sob o nº 01.617.317/0001-34, com sede à rua dália, nº 77, centro, Sapu-
caia - Pará.
contrato n.º 013/PMs/2022
contratada: Naiara dE fatiMa aZEvEdo ProdUÇoES artitiSticaS-ME, 
inscrita no cNPJ Sob o Nº 22.138.129/0001-01, estabelecida na av. deputa-
do Jamel cecilio, nº 2690, Sala 905 Edifício Metropolitan Jardim Goiás Goiâ-
nia/Go cEP: 74810-100.
valor Global: r$ 153.000,00 (cento e cinquenta e três mil reais).
fundamentação legal: art. 25, inciso iii, da lei nº. 8666, de 21 de junho de 1993.
data da assinatura: 06 de abril de 2022.

Protocolo: 784854
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SOURE

.

PreFeitUra MUNiciPaL de soUre
aViso de LicitaÇÃo  

PreGÃo eLetrÔNico Nº 021/2022-Pe/srP
a Prefeitura Municipal de soure-Pa, torna público a todos os interessados 
ao processo licitatório que tem como rEGiStro dE PrEÇo Para a fUtUra 
E EvENtUal coNtrataÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para MaNUtEN-
ÇÃo PrEvENtiva E corrEtiva EM ar coNdicioNado, coM o iNtUito dE 
atENdEr a dEMaNda dE UtiliZaÇÃo dEStE tiPo dE SErviÇo No MUNicÍ-
Pio. a abertura será no dia 27/04/2022 as 08:30 horário de Brasília. o Edital 
e seus anexos estão disponíveis em www.portaldecompraspublicas.com.br 
informações e-mail: pregoeirosoure@gmail.com.

aViso de LicitaÇÃo 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 025/2022-Pe/srP

a Prefeitura Municipal de soure-Pa, torna público a todos os interessados 
ao processo licitatório que tem como rEGiStro dE PrEÇo Para fUtUra E 
EvENtUal coNtrataÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada EM SErviÇoS dE 
BorracHaria, viSaNdo atENdEr aS NEcESSidadES da PrEfEitUra MU-
NiciPal dE SoUrE/Pa. a abertura será no dia 27/04/2022 as 15:00 horário 
de Brasília. o Edital e seus anexos estão disponíveis em www.portaldecom-
praspublicas.com.br informações e-mail: pregoeirosoure@gmail.com.

aViso de LicitaÇÃo 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 026/2022-Pe/srP

a Prefeitura Municipal de soure-Pa, torna público a todos os interes-
sados ao processo licitatório que tem como rEGiStro dE PrEÇo Para 
fUtUra E EvENtUal coNtrataÇÃo dE EMPrESa Para forNEciMEN-
to dE EQUiPaMENto/MatErial PErMaNENtE coNforME ProPoSta: 
11416.878000/1210-03, viSaNdo atENdEr aS NEcESSidadES da SEcrE-
taria MUNiciPal dE SaÚdE do MUNiciPio dE SoUrE/Pa. a abertura será 
no dia 28/04/2022 as 08:30 horário de Brasília. o Edital e seus anexos estão 
disponíveis em www.portaldecompraspublicas.com.br informações e-mail: 
pregoeirosoure@gmail.com.

aViso de LicitaÇÃo  
PreGÃo eLetrÔNico Nº 027/2022-Pe/srP

a Prefeitura Municipal de soure-Pa, torna público a todos os interessados 
ao processo licitatório que tem como rEGiStro dE PrEÇoS Para fUtUra 
E EvENtUal aQUiSiÇÃo dE GÊNEroS aliMENtÍcioS PErEcÍvEiS E NÃo 
PErEcÍvEiS Para o ProGraMa NacioNal dE aliMENtaÇÃo EScolar EM 
atENdiMENto aS UNidadES EdUcacioNaiS da rEdE MUNiciPal E ENSiNo 
do MUNicÍPio dE SoUrE/Pa. a abertura será no dia 28/04/2022 as 15:00 ho-
rário de Brasília. o Edital e seus anexos estão disponíveis em www.portaldecom-
praspublicas.com.br informações e-mail: pregoeirosoure@gmail.com.

aViso de LicitaÇÃo  
PreGÃo eLetrÔNico Nº 028/2022-Pe/srP

a Prefeitura Municipal de soure-Pa, torna público a todos os interessados 
ao processo licitatório que tem como rEGiStro dE PrEÇo Para fUtUra E 
EvENtUal coNtrataÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada EM SErviÇoS dE 
fUNErária E forNEciMENto dE UrNaS fUNEBrES, viSaNdo atENdEr aS 
NEcESSidadES da PrEfEitUra MUNiciPal dE SoUrE/Pa. a abertura será 
no dia 29/04/2022 as 08:30 horário de Brasília. o Edital e seus anexos estão 
disponíveis em www.portaldecompraspublicas.com.br informações e-mail: 
pregoeirosoure@gmail.com.

aViso de LicitaÇÃo 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 029/2022-Pe/srP

a Prefeitura Municipal de soure-Pa, torna público a todos os interessados 
ao processo licitatório que tem como rEGiStro dE PrEÇoS Para fUtUra 
E EvENtUal aQUiSiÇÃo dE GÊNEroS aliMENtÍcioS PErEcÍvEiS E NÃo 
PErEcÍvEiS viSaNdo atENdEr aS NEcESSidadES da PrEfEitUra MUNi-
ciPal dE SoUrE/Pa. a abertura será no dia 02/05/2022 as 08:30 horário de 
Brasília. o Edital e seus anexos estão disponíveis em www.portaldecompras-
publicas.com.br informações e-mail: pregoeirosoure@gmail.com.

aViso de LicitaÇÃo  
toMada de PreÇo Nº 002/2022-tP

a Prefeitura Municipal de soure-Pa, torna público a todos os interessados 
ao processo licitatório que tem como coNtrataÇÃo dE EMPrESa dE ENGE-
NHaria Para rEQUalificaÇÃo E aMPliaÇÃo da UBS - Bairro Novo, vi-
SaNdo atENdEr aS NEcESSidadES da SEcrEtaria MUNiciPal dE SaÚdE 
do MUNiciPio dE SoUrE/Pa, coNforME PlaNilHa orÇaMENtaria, cro-
NoGraMa fiSico-fiNacEiro E MEMorial dEScritivo. a abertura será 
no dia 29/04/2022 as 09:00 horário de Brasília. o Edital e seus anexos estão 
disponíveis em www.portaldecompraspublicas.com.br informações e-mail: 
pregoeirosoure@gmail.com.

Protocolo: 784856

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TERRA SANTA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de terra aLta
aViso de HoMoLoGaÇÃo

a PreFeitUra MUNiciPaL de terra aLta -ParÁ, torNa PÚBlico 
Para coNHEciMENto doS iNtErESSadoS, o JUlGaMENto daS ProPoS-
taS dE QUE trata o PrEGÃo ElEtroNico 003/2022, QUE tEM coMo oB-
JEto a coNtrataÇÃo dE PESSoa JUrÍdica Para licENÇa dE USo (lo-
caÇÃo) dE SiStEMaS iNtEGradoS dE GEStÃo PÚBlica Para atENdEr 
a PrEfEitUra MUNiciPal dE tErra alta/Pa E SUaS SEcrEtariaS, dEci-
do PEla HoMoloGaÇÃo do rESUltado do ProcESSo adMiNiStrativo 
Nº 057/2022, rEfErENtE a PrEGÃo ElEtroNico 003/2022 E adJUdico 
aS EMPrESaS SiStEMaS iNtEliGENtES E aUtoMaÇÃo ProdUtiva ltda, 
cNPJ: 19.166.632/0001-58, coMo vENcEdora do itEM 1 E aSP - aUtoMa-
ÇÃo SErviÇoS E Prod. dE iNforMárica ltda cNPJ 02.288.268/0001-04 
coMo vENcEdora doS itENS 2,3,4,5 E 6.

aViso de cHaMada PÚBLica
oBJeto: aQUiSiÇÃo dE GÊNEroS aliMENtÍcioS da aGricUltUra fa-
Miliar E do EMPrEENdEdor faMiliar rUral, dEStiNado ao atEN-
diMENto do ProGraMa NacioNal da aliMENtaÇÃo EScolar (PNaE). 
aBErtUra: 13/05/2022 ÀS 09:30H, local: SEtor dE licitaÇÕES, Na 
av. JarBaS PaSSariNHo, Nº 123, cENtro - tErra alta/Pa, aQUiSiÇÃo 
do Edital: PrEfEitUra MUNiciPal dE tErra alta, Portal da traNS-
ParÊNcia E SitE do tcM/Pa.

eLiNaLdo Matos da siLVa-PrEfEito
Protocolo: 784860
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE TUCUMÃ

.

aViso de sorteio
toMada de PreÇos Nº 002/2022-005PMt 
aViso de sorteio sUBcoMissÃo tÉcNica 

a comissão Permanente de licitação da Prefeitura Municipal de tucumã-Pará tor-
na público o resultado do sorteio realizado no dia 08 de abril 2022, para a escolha 
dos membros da Subcomissão técnica, seguintes: 1- Kenny teixeira fonseca; 
2- Márcio albano da Silva cordeiro; 3- luiz fernando feitosa, para atuarem 
como membros titulares e; 4- Márcio flexa sorteado para suplente, caso haja 
impedimentos ou renúncia de membro titular. tucumã-Pa. Em 08 de abril de 
2022. dÉBora de soUZa MartiNs-Presidente da cPL.

Protocolo: 784863

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE URUARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de UrUarÁ
eXtrato de coNtrato

oriGeM: Pregão Eletrônico 9/2022-00014; coNtrato Nº: 20229189 coNtra-
taNtE: PrEfEitUra MUNiciPal dE UrUará; valor total: r$ - 1.879.000,00 
(Um Milhão, oitocentos e Setenta e Nove Mil reais, coNtrato Nº: 20229190 
coNtrataNtE: fUNdo MUNiciPal dE SaUdE; valor total: r$ - 900.560,00 
(Novecentos Mil e Quinhentos e Sessenta reais);Nº20229191 coNtrataNtE 
fUNdo MUNiciPal dE EdUcaÇÃo; valor total: r$ - 494.200,00 (Qua-
trocentos e Noventa e Quatro Mil e duzentos reais); Nº20229192 coNtra-
taNtE: fUNdo MUNiciPal dE aSSiStÊNcia Social; valor total: r$ 
315.100,00 (trezentos e Quinze Mil e cem reais).); coNtratada: rodri-
GUES loBo coMErcio dE coMBUStivEiS EirEli oBJEto: aquisição de 
combustível; viGÊNcia: 07/04/2022 à 30/12/2022.

Protocolo: 784864

.

.

ParticULares
.

FaZeNda sÃo Joao - oriMar BeNedito siQUeira
cPF: 048.669.402-04 

localizado a Gleba caripé, trans Bom Jesus, lago da UHE-tucuruí, torna pú-
blico que está requerendo junto à SEMMa-tucuruí/Pa, a renovação da lar 
- licença de atividade rural para criação de Bovinos.

Protocolo: 784743

receBiMeNto de LiceNÇa de iNstaLaÇÃo
o dÉLio cHUQUia MUtraN 

cPF 001.657.432-04 
torna público que está rEcEBENdo da Secretaria Municipal de Meio ambiente 
Belém/Pa a licença ambiental de instalação, sob o Processo Nº 5156/2022, 
na atividade de obras civis e infraestrutura, situada na av. Bernardo Sayão, 
Nº 2342, bairro da condor em Belém/Pa.

Protocolo: 784744

cooPeratiVa dos GariMPeiros e 
MiNeradores do BrasiL - cooGaMiBra 

cNPJ 18.336.502/0001-53 
torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente - SEM-
MA/NP, a Licença de Operação (LO) nº 010/2022 para extração e beneficia-
mento de minerais garimpáveis para o processo SEMMa - 938/2021.

Protocolo: 784739

eLMo BaLBiNot, Portador do rG nº 9791914 ssP-Pr 
inscrito no cPF nº 161.865.249-49 

torna púbico que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente SEMa/
PortEl a licença de atividade rural lar nº 004/2022 com validade até 
08/04/2025, referente ao imóvel denominado fazenda chapada Bonita, loca-
lizado a margem esquerda do rio aruanã, vicinal da Maré, adentro 30 KM, vila 
Balbinot - Zona rural - Portel -Pa.

Protocolo: 784741

JosÉ atiLes de aZeVedo - cPF n° 335.930.199-49 
Proprietário da FaZeNda Preciosa 

localizada no município de Paragominas/Pa, torna público que requereu a 
SEMMa de Paragominas a obtenção de autorização de Supressão em áreas 
de vegetação Secundária em Estágio inicial de regeneração.

Protocolo: 784737

..

eMPresariaL
.

cÂMara MUNiciPaL de MediciLÂNdia
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 003/2022 
tipo menor preço, com abertura no dia 28 de abril de 2022 às 10hs con-
tratação de empresa para fornecimento de Material de Higiene e limpeza, 
Gêneros alimentícios e copa e cozinha, para atender as demandas da câmara 
Municipal de Medicilândia/Pa, quantidades e exigências estabelecidas neste 
Edital e seus anexos disponível em: Portal da transparência da câmara Mu-
nicipal de Medicilândia/Pa (http:// www.medicilandia.pa.leg.br); no Mural de 
licitações do  tribunal de contas dos Municípios (http://www.tcm.pa.gov.br) 
e www.portaldecompraspublicas.com.br. informações e-mail: camara.medici-
landia@gmail.com. Milton alves Barros - Pregoeiro.

Protocolo: 784735

Posto PaiVa eireLi 
cNPJ: 19.499.182/0001-15 

torna público que recebeu da SEctMa - tailândia-Pa, licença de operação - 
lo, sob o N° 006/2022, para atividade: comercio varejista de combustíveis 
para veículos automotores, válida até 01/04/2026

Protocolo: 784698

a iHs BrasiL cessÃo de iNFraestrUtUras s.a. 
torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente de Ma-
rapanim, a licença de instalação com validade de 21/03/2023 para torre de 
telefonia celular a ser instalada na rua almir Gabriel, S/N, Bom Jesus - dis-
trito Praia de Marudá em Marapanim - Pa.

Protocolo: 784699

a iHs BrasiL cessÃo de iNFraestrUtUras s.a. 
torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente de Mara-
panim, a licença Prévia com validade de 21/03/2023 para torre de telefonia 
celular a ser instalada na rua almir Gabriel, S/N, Bom Jesus - distrito Praia 
de Marudá em Marapanim - Pa.

Protocolo: 784700

MiNeraÇÃo rio do Norte s/a
cNPJ nº. 04.932.216/0001-46

Nire nº 1530001276-7
editaL de coNVocaÇÃo asseMBLeia GeraL ordiNÁria

convidamos os senhores acionistas da Mineração rio do Norte S/a para se 
reunirem em assembleia Geral ordinária, a ser realizada no dia no dia 29 de 
abril de 2022, às 10:00 horas, remotamente via Microsoft Teams, a fim de 
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
1) leitura, discussão e votação do relatório da administração da companhia, 
das demonstrações contábeis e do parecer dos auditores independentes da 
companhia, todos referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezem-
bro de 2021;
2) Eleição os membros do conselho de administração da companhia para o 
mandato a ser iniciado na AGO de 2022 e findo na AGO de 2024 bem como 
suas respectivas remunerações;
3) fixar o montante global anual da remuneração dos administradores da 
companhia; e
4) outros assuntos de interesse da companhia.
a assembleia Geral ordinária instalar-se-á, em primeira convocação, com a 
presença de acionistas que representem, no mínimo, 1/4 do capital social com 
direito de voto e, em segunda convocação, com qualquer número, conforme 
o art. 125 da lei nº 6.404/76.
acham-se à disposição dos senhores acionistas, na sede social, os documen-
tos da administração, exigidos pelo artigo 133 da lei nº 6.404/76, bem como 
foram compartilhados em meio digital através de pasta de acesso remoto.
atenciosamente,

diretoria eXecUtiVa da MiNeraÇÃo rio do Norte s/a
daniel Maciel

Secretário do conselho de administração
daniel.maciel@mrn.com.br

Protocolo: 784718

editaL de coNVocaÇÃo de asseMBLeia
GeraL eXtraordiNÁria

siNdicato das eMPresas de LoGÍstica e traNsPortes 
de carGas No estado do ParÁ - siNdicarPa 

cNPJ 04.140.174/0001-00 
Por seu representante legal e estatutário abaixo assinado, convoca todos os asso-
ciados da base territorial deste Sindicato, para a assembleia Geral Extraordinária, 
que se realizará dia 19.04.2022 (terça-feira), às 14h00, em única convocação, na 
sede administrativa do Sindicato - na av. Senador lemos, 791 - 19º andar/sala 
1906, nesta cidade, para discussão e deliberação da seguinte pauta:
1 - discussão e aprovação da minuta de convenção coletiva de trabalho para 
fins de celebração da mesma com vigência a partir de 01.05.2022, das cate-
gorias profissionais da Área Metropolitana de Belém, Regiões do Baixo Ama-
zonas, Marajó, Sudoeste e Nordeste no Estado do Pará;
2 - autorização para negociar acordos e convenções coletivas com os Sindi-
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catos Profissionais da Área Metropolitana de Belém, regiões do Baixo amazo-
nas, Marajó, Sudoeste e Nordeste no Estado do Pará;
3 - formação de comissão de Negociação;
4 - autorizar a diretoria do Sindicato a instaurar dissídio coletivo, na forma 
da Instrução Normativa nº 04/93 do TST, em caso de não ser firmada a Con-
venção coletiva pela via administrativa;
5 - fixar contribuição confederativa para custeio do Sistema confederativo e 
fortalecimento Sindical;
6 - o que ocorrer.

Belém(Pa), 19 de abril de 2022
daNieL LUis carVaLHo BertoLiNi

diretor Presidente
Protocolo: 784719

KFW iNd. e coM. de Madeiras eireLi 
cNPJ: 27.272.934/0001-39 

Município de Pacajá, torna público que recebeu da SEMMa/Pacajá, a licença 
de operação (lo nº 003/2019) p/ desdobro de Madeira em tora p/ Produção 
de Madeira Serrada e seu Beneficiamento.

Protocolo: 784725

KFW iNd. e coM. de Madeiras eireLi 
cNPJ: 27.272.934/0001-39 

Mun. de Pacajá, torna público que requereu junto a SEMMa/Pacajá, a reno-
vação da licença de operação (lo nº 003/2019) p/ desdobro de Madeira em 
Tora p/ Produção de Madeira Serrada e seu Beneficiamento.

Protocolo: 784727

sort FrUit distriBUidora 
de HortiFrUtiGraNJeiros Ltda 

cNPJ: 08.841.457/0001-30 
localizada na rua B, 395, bairro Jardim Paraíso, torna público que recebeu e 
requereu a renovação da lo Nº 059/2020 junto a SEMMa-tucuruí/Pa para a 
atividade de comércio varejista.

Protocolo: 784722

o Bar do sÉrGio-Mei 
cNPJ: 29.166.491/0001-27 

localizado na tv W, 3, 31 B, bairro coHaB, torna público que recebeu e re-
quereu a renovação da lo-066/2021 à SEMMa tucuruí/Pa para atividade de 
restaurantes e similares.

Protocolo: 784723

siNdicato dos traBaLHadores Nas  iNdÚstrias 
GrÁFicas do estado do ParÁ

asseMBLÉia GeraL eXtraordiNÁria
editaL de coNVocaÇÃo

Ficam convocados todos os trabalhadores gráficos, da empresa jornalística 
delta Publicidade S/a, associados quites com suas obrigações bem como os 
não associados, para assembléia Geral que será realizada no dia 14 de abril 
de 2022, com primeira chamada às 20:00h e segunda chamada às 20:30h. 
na av. romulo Maiorana, nº 2473 - Marco, para deliberar sobre as seguintes 
pautas: a) Eleição da comissão de Negociação; b) discussão do índice de 
reajuste;  c) o que ocorrer.

Belém, 11 de abril de 2022.
Natalino de Jesus oliveira Gama

Presidente.
Protocolo: 784729

cÂMara MUNiciPaL de PiÇarra
terMo aditiVo N. 001.

ct n. 20220002. Processo: Pregão Presencial n. 9/2022-001 - objeto: aquisi-
ção de combustível (Gasolina comum). contratada: N. cândida Queiroz Silva 
comércio Eireli. contratante: câmara Municipal de Piçarra, valor inicial: r$ 
356.000,00, vigência: 17.03.2022 a 31.12.2022. aditivo: r$ 31.750,03. fun-
damento legal: art. 65, ii, alínea “d” lei n. 8.666/93 e posteriores alterações. 
Piçarra (Pa), 01 de abril de 2022, ordenador (a) de despesas antônio 
carlos alves da silva.

Protocolo: 784732

sesi e o seNai - dePartaMeNto reGioNaL 
do ParÁ, FiePa e ieL/Pa

aViso de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 003/2022
o SESi e o SENai - dEPartaMENto rEGioNal do Pará, fiEPa e iEl/Pa, 
através da comissão central de licitação, torna público para conhecimento 
dos e comunica aos interessados que está efetuando contratação da empresa, 
Quarter Negócios e Serviços ltda. - cNPJ: 01.483.473/0001-50, para pres-
tação de serviço técnico profissional especializado na área de tecnologia da 
informação, mais especificamente no funcionamento e aplicação do Sistema 
ERP Microsofft Dynamics 365 Finance & Operations, com fundamento no Art. 
10, ii do regulamento de licitações e contratos do SESi e do SENai, no valor 
estimado de r$ 166.000,00.

Belém (Pa), 13 de abril de 2022.
NeiLtoN carNeiro do NasciMeNto

coordenador / Pregoeiro.
comissão central de licitação do SESi E SENai

Protocolo: 784733

a pessoa jurídica FriGoriFico JaHU Ltda 
cNPJ nº 61.286.613/0019-50 

torna público que requereu junto à SEMMa/Bragança-Pa, a licença de ope-
ração - lo para a atividade de comércio atacadista de pescados e frutos do 
mar, instalada na rod. Pa 458, Bragança-ajuruteua, vila Bacuriteua Sala 01, 
Zona rural, Bragança-Pa, através do processo nº 051/2022, em 08/04/2022.

Protocolo: 784734

Posto ViP coMÉrcio de coMBUstiVeis Ltda 
inscrita no cNPJ: 36.840.216/0001-02 

Situada na rod traNSGariMPEira, coMUNidadE MoraES alMEida, 
itaitUBa/Pa, torna público que requereu da SEMaS/Pa a lo sob protocolo 
2022/8063 para a sua atividade.

Protocolo: 784701

BrasiL Bio FUeLs reFLorestaMeNto iNdÚstria e coMÉrcio s/a 
cNPJ 08.581.205/0001-10 

torna público que requereu da SEctEMa/Moju, a renovação da licença de 
operação nº 043/2020 (Processo 087/2018). Moju/Pa.

Protocolo: 784695

A IMERYS RIO CAPIM CAULIM S.A. 
(cNPJ 16.532.798/0004-03) 

torna público que requereu à Secretaria de Estado de Meio ambiente e 
Sustentabilidade do Pará (SEMaS/Pa), através do Processo nº 2022/11357 
(06/04/2022), autorização de Supressão de vegetação para avanço de lavra 
de caulim, em continuidade às atividades da aSv 4489/2021 no corpo H, 
Mina ircc, ipixuna do Pará/Pa.

Protocolo: 784713

a empresa BeNedita BarBosa de VascoNceLLos 
inscrita no cNPJ nº 05.387.527/0001-34 

torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente - SEMMa, a 
licença de operação nº 35/2020 para atividade de comércio atacadista de Pes-
cados e frutos do Mar; terminal ou entreposto de recepção de armazenamento, 
comercialização e/ ou frigorificação de pescado, junto a Rua do Mangue, nº 524, 
Passagem do Mangue, Bairro icoaraci, Município de Belém/ Pa.

Protocolo: 784714

McP GoNÇaLVes e cia Ltda- ePP
cNPJ: 14.976.973/0001-75 

localização na av. Pátria livre, Qd. 16, lote 06 , Bairro liberdade, cEP: 68.459-
840, tucuruí-Pá, torna público que recebeu junto a SEMMa - tucuruí/Pa, no dia 
30/03/2022 a licença de operação - lo, N° 008/2022, para a atividade de 
recarga de cartuchos para equipamentos de informática.

Protocolo: 784715

a empresa W P ViaNa e cia Ltda 
com cNPJ 09.413.874/0002-26 

torna público que recebeu da SEcrEtaria dE EStado MEio aMBiENtE E  
SUStENtaBilidadE - SEMaS/Pa o pedido de renovação da licença am-
biental de operação - lo, sob o nº. 13282/2022, para atividades de PoSto 
rEvENdEdor, PoSto flUtUaNtE, PoSto dE aBaStEciMENto, PoSto va-
rEGiSta dE QUEroSENE E GaSoliNa dE aviaÇÃo, localizado av. Jerônimo 
Pimentel, S/N, Qd 207, rio Mucuruca - Bairro comercial, Município de Bar-
carena - Pa.

Protocolo: 784710

a empresa rio NeGro iNd. coMÉrcio e eXPortaÇÃo eireLLi 
inscrita no cNPJ 33.662.082/0001-99 

torna Público que recebeu a licença de operação - lo de Serraria da Secreta-
ria Municipal de Meio ambiente - SEMMa/Belém, l.o N° 239/2019.

Protocolo: 784707

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de cUrUÇÁ

Lei N° 2.195/2022
disPÕe soBre a atUaLiZaÇÃo saLariaL dos serVidores eFetiVos 
e coMissioNados da cÂMara MUNiciPaL de cUrUÇÁ e dÁ oUtras 
ProVidÊNcias.
o PrEfEito MUNiciPal dE cUrUÇá-Pará, no uso da atribuição que lhe é 
conferida no inciso vi do art. 64, disposto na lei orgânica do Município, faz 
saber que o Poder legislativo aprovou e eu sanciono  a seguinte lei;
art. 1°- aprovar, com base no iNPc-iBGE de 10,60%, acumulado nos 12 
(doZE) meses de fevereiro/2021 a janeiro/2022, a atualização salarial de 
10,60% (por cento) aos servidores da  câmara Municipal, estáveis, não-es-
táveis, comissionados;
Parágrafo  único.  os  servidores  temporários  já  estão contemplados pela 
Medida Provisória 1.091/2021 que trata do reajuste do salário-mínimo, onde 
a base dos vencimentos deles pertence a esse valor.
art. 2°- o anexo único é parte integrante desta lei.
art.  3°-  determinar  que  as  despesas  decorrentes  deste aumento salarial 
correrão a conta de dotação do orçamento municipal, consignada na lei orça-
mentaria anual -loa (lei Municipal n° 2.193/2021).
art. 4°- revogar as disposições em contrário;
art. 5°- Estabelecer que esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
contados seus efeitos, retroativos a 1° de janeiro de 2022. Gabinete do Pre-
feito Municipal, ao primeiro (01°)  dia, do mês de abril de 2022.

Protocolo: 784716
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Senhores Acionistas:
Dando Cumprimento aos preceitos legais e estatutários, submetemos apreciação de V.Sas. O demonstrativo do Resultado e o Balanço Patrimonial 
referente ao exercício de 2021. Permanecemos à disposição dos senhores.

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM: 31 DE DEZEMBRO DE 2021 - EM REAIS

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO EM:  
31 DE DEZEMBRO DE 2021 - EM REAIS

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2021 
EM REAIS

31/12/2021 31/12/2020 
ATIVO

CIRCULANTE
DISPONÍVEL

Caixa 99.193,41 113.386,57 
Bancos 1.600.399,14 63.735,89 
Aplicações M.Aberto 22.857.444,56 21.195.326,08 

24.557.037,11 21.372.448,54 
VALORES A RECEBER

Duplicatas 667.287,43 605.532,78 
Contas a Receber 96.736,73 96.736,73 
Adiantamentos a Fornecedores 339.867,60 426.481,67 
Creditos com Funcionarios 78.992,47 30.971,67 
Impostos/Contribuições a 
Recuperar 250.824,33 162.967,33 
Pagamentos Antecipados 292.193,78 311.261,68 

1.725.902,34 1.633.951,86 
ESTOQUES

Mercadorias 81.057,13 81.057,13 
Almoxarifado 19.450,10 18.681,45 

100.507,23 99.738,58 

TOTAL DO CIRCULANTE 26.383.446,68 23.106.138,98
NÃO CIRCULANTE

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES  
A RECUPERAR

Diversos 18.014,10 18.014,10 
CAUÇÕES

Trabalhistas 309.688,81 199.031,86 
Outras 146.358,15 146.358,15

456.046,96 345.390,01 

INVESTIMENTOS
Soc.Conta Participação - GM -   -   
Outros 10.943,40 10.943,40 

10.943,40 10.943,40 
IMOBILIZADO

Diversos 13.932.988,16 13.924.503,96 
( - )Depreciação Acumulada (12.749.603,05) (12.498.557,65)

1.183.385,11 1.425.946,31 
INTANGÍVEL

Diversos 33.979,12 33.979,12 

TOTAL DO NÃO CIRCULANTE 1.702.368,69 1.834.272,94 

TOTAL DO ATIVO 28.085.815,37 24.940.411,92 

31/12/2021 31/12/2020 
PASSIVO

CIRCULANTE
Fornecedores 231.182,54 19.972,79 
Salários e Comissões 116.044,71 129.361,26 
Contas a Pagar 84.861,48 85.980,81 
Contribuições Sociais a recolher 89.157,19 236.051,50 
Participação Administradores 78.090,92 78.090,92 
Impostos e Taxas a recolher 132.490,15 125.741,04 
impostos e Contribuições 
Parceladas 94.281,93 -

   

Recebimentos Antecipados 7.310.201,34 865.218,34 
Financiamentos a Curto Prazo -   -   
Provisão de Férias 76.228,73 86.735,70 
Provisão p/IRPJ e CSLL 86.484,70 86.349,71 
Dividendos a Pagar 2.957.075,39 3.028.011,38 

TOTAL DO CIRCULANTE 11.256.099,08 4.741.513,45

NÃO CIRCULANTE
Contribuições da G.M.B. -   -   
Emp.Socios/Acion.Não 
Administradores 1.096,73 1.096,73 

Impostos e Contribuições 
parceladas 1.376.834,14 1.566.238,82 

1.377.930,87 1.567.335,55
PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CAPITAL SOCIAL
Integralizado 5.450.000,00 5.450.000,00 

RESERVA DE CAPITAL

Correção Monetaria do Capital 4.789,68 4.789,68 
Correção Monetaria do Ativo
 Imobilizado 1.851.059,19 1.851.059,19 

Alienação de imóveis-Lei 1892/81 1.899.234,85 1.899.234,85 
3.755.083,72 3.755.083,72 

RESERVA DE LUCROS
Legal 1.090.000,00 1.090.000,00 
Estatutárias 8.336.479,20 10.866.409,99 
Deste Exercicio (3.179.777,50) (2.529.930,79)

6.246.701,70 9.426.479,20 

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 15.451.785,42 18.631.562,92

TOTAL DO PASSIVO 28.085.815,37 24.940.411,92

31/12/2021 31/12/2020 

RECEITA OPERACIONAL BRUTA
Venda de Mercadorias 39.257,31 156.712,57 
Prestação de Serviços -   - 

39.257,31 156.712,57 
(-) Impostos s/Vendas e Serviços (211.342,27) (7.709,84)
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS (172.084,96) 149.002,73 
(-) CUSTO DAS VENDAS E DOS 
SERVIÇOS (5.400,00) (705.081,39)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO (177.484,96) (556.078,66)
RECEITAS OPERACIONAIS 2.243.274,98 2.670.685,60 

2.065.790,02 2.114.606,94 
(-) DESPESAS OPERACIONAIS
Despesas Administrativas (1.507.128,38) (861.562,45)
Despesas com Pessoal (3.232.832,90) (3.907.388,75)
Despesas Financeiras (782.702,46) (231.636,92)
Receitas Financeiras 528.440,84 766.444,43 
Despesas Tributárias (103.473,90) (225.302,63)
Despesas com Vendas (47,00) -   
Depreciações (227.823,72) (222.096,41)
Outras Receitas Operacionais 80.000,00 37.005,00 

(5.245.567,52) (4.644.537,73)
LUCRO OPERACIONAL (3.179.777,50) (2.529.930,79)

RESULTADO OPERAC. ANTES 
IRPJ E CSLL (3.179.777,50) (2.529.930,79)
(-) Provisão para IRPJ e CSLL -   -   
LUCRO LÍQUIDO (3.179.777,50) (2.529.930,79)

1) RECEITAS 39.257,31
1.1) Vendas de Mercadorias e Serviços 39.257,31
1.2) Receitas Operacionais -

2) INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS (1.616.049,28)
2.1) Custo das Mercadorias e Serviços Vendidos (5.400,00)
2.2) Materiais, Energia, Serviços de Terceiros e Outros (1.610.649,28)
2.3) Devoluções -

3) VALOR ADICIONADO BRUTO (1.576.791,97)
4) DEPRECIAÇÃO,AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO (227.823,72)

4.1) Depreciações (227.823,72)
5) VALOR ADICIONADO LÍQUIDO (1.804.615,69)

6) VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA 2.851.715,82
6.1) Resultado Equivalência Patrimonial SCP-GM -
6.2) Receitas Financeiras 528.440,84
6.3) Outras 2.323.274,98
6.4) Indebito Tributário -
6.5) Venda Bandeira GM -

7) VALOR ADICIONADO A DISTRIBUIR 1.047.100,13
8) DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO 1.047.100,13

8.1) Pessoal 3.232.832,90
8.1.1) Pessoal e Encargos 2.809.346,16
8.1.2) Benefícios 91.385,09
8.1.3) FGTS 332.101,65 

8.2) Impostos, Taxas e Contribuições 211.342,27
8.2.1) Federais 211.342,27
8.2.2) Estaduais -
8.2.3) Municipais -   

8.3) Remuneração de Capitais de Terceiros 782.702,46 
8.3.1) Despesas Financeiras 782.702,46 

8.4) Remuneração de Capitais Próprios (3.179.777,50)
8.4.1) Dividendos e Participações -   
8.4.2) Prejuízo do Exercício (3.179.777,50)
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NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM: 31 DE DEZEMBRO DE 2021 - EM REAIS

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 2021 - EM REAIS

CONS. DE ADMINISTRAÇÃO
Verena Velho Condurú Mendes

Caio Condurú Mendes
Palloma Condurú e Souza

Antonio Carlos Reis Almeida e Souza

Cynthia Souza – Presidente
Antônio Carlos Souza – Vice-Presidente
Paulo Petruccelli – Vice-Presidente

Ronaldo Mendes – Vice-Presidente
Verena Mendes – Vice-Presidente

CONTADOR
Jorge Anderson Fernandes Salgado

CRC-PA nº 012005
CPF. 635.947.812-91

DIRETORIA

 Capital Reservas Reservas de Prejuízo  
 Realizado de Capital Lucro Exercício Total
Saldo em 31/12/2020 5.450.000,00 3.755.083,72 9.426.479,20 - 18.631.562,92 
Ajuste de Exercicíos Anteriores      -
Prejuízo do Exercício    (3.179.777,50) (3.179.777,50)
Transferência para Reservas     -
Dividendos     -
Participação dos Administradores      -
Lucro do Exercício      
Saldo em 31/12/2021 5.450.000,00 3.755.083,72 9.426.479,20 (3.179.777,50) 15.451.785,42

LUCRO DO EXERCÍCIO (3.179.777,50)
Ajustes para Reconciliar o Lucro

Depreciação 227.823,72 
Venda Imobilizado (80.000,00)

LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO (3.031.953,78)
(Aumento) redução no ativo:

Clientes (61.754,65)
Estoques (768,65)
Créditos com Funcionários (48.020,80)
Adiantamentos a Fornecedores 86.614,07 
Impostos Contribuições Recuperar (87.857,00)
Pagamentos Antecipados 19.067,90 

(92.719,13)
Aumento (redução) no passivo:

Fornecedores 211.209,75 
Salários e Comissões (13.316,55)
Contas a Pagar (1.119,33)
Obrigações Fiscais/Sociais a Recolher (146.894,31)
Provisão de Férias (10.506,97)
Adiantamento de Clientes 6.444.983,00 
Impostos e Taxas a recolher 6.749,11 
Diversos 761,33 
Parcelamento Reis (189.404,68)

6.302.461,35 
CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES 
OPERACIONAIS 6.209.742,22 

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
PAGAMENTOS

Compra de Imobilizado 2.586,64 

RECEBIMENTOS
Venda Imobilizado 80.000,00 

CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES 
DE INVESTIMENTOS  82.586,64 

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

RECEBIMENTOS

PAGAMENTOS
Dividendos/Participações Administradores (75.786,51)

CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES 
DE FINANCIAMENTOS  (75.786,51)

AUMENTO (REDUÇÃO) DO CAIXA E 
EQUIVALENTES 3.184.588,57 

SALDO INICIAL DE CAIXA E 
EQUIVALENTES 21.372.448,54 
SALDO FINAL DE CAIXA E EQUIVALENTES 24.557.037,11 
AUMENTO (REDUÇÃO) DO CAIXA E 
EQUIVALENTES 3.184.588,57 

Nota 1 – CONTEXTO OPERACIONAL 
A Sociedade se insere no segmento de comércio, prestação de serviços 
de concessionária de veículos da Marca Chevrolet - General Motors do 
Brasil Ltda.
Nota 2 – SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS 
As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, considerando as Normas Brasileiras de 
Contabilidade, em obediências aos preceitos das Leis das Sociedades 
Anônimas 6.404/76 e decreto lei nº 1.598/77, e alterações produzidas 
pelas leis nº 11.638/07 e 11.941/09;
As principais práticas contábeis adotadas na elaboração dessas 
demonstrações contábeis estão deinidas a seguir:
a) Determinação do Resultado 
O Resultado é apurado em obediência ao regime de competência de 
exercícios;
b) Estoques 
Os Estoques para revenda são demonstrados pelo custo médio de aquisição.
c) Demais ativos e passivos circulantes e não circulantes 
Os demais ativos são apresentados ao valor de custo ou de realização, 
incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias 
auferidos.
Os demais passivos são demonstrados pelos valores conhecidos ou 
calculáveis, acrescido, quando aplicável, dos correspondentes encargos e 
das variações monetárias incorridas.
d) Investimentos  
Investimentos em sociedades cotas de participação são avaliados pelo 
método da equivalência patrimonial.
e) Imobilizado 
Equipamentos de processamento de dados, móveis , utensílios e outros 
equipamentos, instalações, veículos, benfeitorias em imóveis de terceiros 
e software, são demonstrados pelo custo de aquisição.
A depreciação é calculada pelo método linear para baixar o custo de cada 
ativo a seus valores residuais, que levam em consideração a vida útil 
econômica dos bens.

Ganhos e Perdas em alienações são determinados pela comparação dos 
valores de alienação com o valor contábil e são incluídos no resultado não 
operacional.
f) Intangível
As licenças de programas de computador adquiridas após 2008 são 
capitalizadas no ativo intangível e amortizadas ao longo de sua vida útil 
estimada.
NOTA 3 –  IMOBILIZADO 
As imobilizações apresentam a seguinte posição:
Instalações 2.721.363,99
Máquinas Ferramentas Equipamentos 3.841.128,76
Móveis e Utensílios 2.117.857,53
Terrenos e Prédios 4.887.471,79
Veículos 95.233,57
I.T. Hardware 217.929,11
Outras Imobilizações 52.003,41
Total do Ativo 13.932.988,16

NOTA 4 – IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARCELADAS 
Após a consolidação em 2011 do REFIS conforme a Lei 11.941/09 a 
empresa vem cumprindo rigorosamente em dias com seus pagamentos.
NOTA 5 – ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO E ATIVIDADES
Em função do encerramento das Atividades de Concessionário da Marca 
GM , na cidade de Belém do Pará, a empresa fez a alteração do endereço 
de sua matriz, onde antes era Avenida Roberto Camelier, n° 120, Bairro: 
Jurunas, para a Travessa 14 de Março, n° 1152, Bairro: Umarizal, 
bem como sua atividades, onde passa a ter as seguintes atividades: 
Incorporação de Empreendimentos Imobiliários, Compra e venda de 
imóveis próprios e Aluguel de Imóveis Próprios.
NOTA 6 – CAPITAL SOCIAL 
O Capital Social de R$ 5.450.000,00, subscrito e integralizado, está 
dividido em 100.000.000 (Cem Milhões) de ações ordinárias nominativas 
ou endossáveis.
Belém – PA, 31 de Dezembro de 2021.
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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações 
contábeis 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações 
contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, in-
dependentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de 
auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de 
segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo 
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detec-
tam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem 
ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, 
individualmente ou em conjunto, possam inluenciar, dentro de uma pers-
pectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base 
nas referidas demonstrações contábeis. 
Como parte da uma auditoria realizada de acordo com as normas brasi-
leiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento proissional, e 
mantemos ceticismo proissional ao longo da auditoria. Além disso: 

•  Identiicamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas de-
monstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou 
erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em res-
posta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apro-
priada e suiciente para fundamentar nossa opinião. O risco de não 
detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que 
o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar 
os controles internos, conluio, falsiicação. Omissão ou representações 
falsas intencionais. 

•  Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a 
auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados 
às circunstâncias, mas não. Com o objetivo de expressarmos opinião 
sobre a eicácia dos controles internos desta entidade. 

•  Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabi-
lidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela 
administração. 

•  Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base 
contábil de continuidade operacional e. com base nas evidências de 
auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos 
ou condições que possam levantar dúvida signiicativa em relação à 
capacidade de continuidade operacional da entidade. Se concluirmos 
que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso 
relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstra-
ções contábeis ou incluir modiicação em nossa opinião, se as divulga-
ções forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas 
evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, 
eventos ou condições futuras podem levar a empresa a não mais se 
manter em continuidade operacional. 

•  Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das de-
monstrações contábeis. inclusive as divulgações e se as demonstra-
ções contábeis representam as correspondentes transações e os even-
tos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. 

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, en-
tre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das 
constatações signiicativas de auditoria, inclusive as eventuais deiciên-
cias signiicativas nos controles internos que identiicamos durante nossos 
trabalhos. 
Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de 
que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requi-
sitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais 
relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, 
nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salva-
guardas. 
Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis 
pela governança, determinamos aqueles que foram considerados como 
mais signiicativos na auditoria das demonstrações contábeis do exercí-
cio corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de 
auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, 
a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do 
assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determi-
narmos que o assunto não deva ser comunicado em nosso relatório por-
que as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de 
uma perspectiva razoável, superar os beneicies da comunicação para o 
interesse público. 

Belém, 11 de março de 2022.

Tadeu Manoel Rodrigues de Araújo 
Auditor Independente CNAI nº 171
Contador CRC/PA 002671/0-3
IBRACON Nº 3715
CVM 4677 

Aos Administradores, Diretores da Importadora de Ferragens S/A 

Opinião 
Examinamos as demonstrações contábeis da Importadora de Ferragens 
S/A, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 
2021 e as respectivas demonstrações do resultado, dos luxos de caixa. 
Do valor adicionado e das mutações do Patrimônio Líquido para o período 
indo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis 
e demais notas explicativas. 
Em nossa opinião, as demonstrações acima referidas apresentam adequa-
damente, em todos os aspectos relevantes. A posição patrimonial e inan-
ceira da Importadora de Ferragens S/A, em 31 de dezembro de 2021, 
o desempenho de suas operações para o exercício indo nessa data, de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 
Base para opinião 
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e inter-
nacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com 
tais normas, estão descritas na seção a seguir. Intitulada “Responsabilida-
des do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis” 
Somos independentes em relação à Importadora de Ferragens S/A, 
de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de 
Ética Proissional do Contador e nas normas proissionais emitidas pelo 
Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais respon-
sabilidades éticas de acordo com essas normas, acreditamos que a evi-
dência de auditoria obtida é suiciente e apropriada para fundamentar 
nossa opinião. 

Principais assuntos de auditoria 
Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento 
proissional, foram os mais signiicativos em nossa auditoria do exercício 
corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria 
das demonstrações contábeis como um todo e na formação de nossa opi-
nião sobre essas demonstrações contábeis e, portanto, não expressamos 
uma opinião separada sobre esses assuntos.
Outros Assuntos 
Ativo Circulante 
Analisamos as contas que compõem o Ativo Circulante, com os devidos 
saldos encerrados em 31/12/2021, de acordo com a composição a seguir: 

Ativo 2021 2020 

Ativo Circulante R$ 24.557.037,11 R$ 21.372.448,54

Caixa R$          99.193,41 R$        113.386,57 

Bancos R$     1.600.399,14 R$          63.735,89

Aplicações M. Aberto R$    22.857.444,56 R$    21.195.326,08 

1 - Em razão do encerramento das Atividades de Concessionária da Marca 
GM, na cidade de Belém do Pará, a empresa fez a alteração do endereço 
de sua matriz, onde antes era Avenida Roberto Camelier, n° 120, Bairro do 
Jurunas, para a Travessa 14 de Março, n° 1152, bairro Umarizal, bem como 
suas atividades: Incorporação de Empreendimentos Imobiliários, Compra e 
venda de imóveis próprios e Aluguel de Imóveis Próprios. 

Ponto de Controle: 
1 - Após análise detida dos procedimentos de Auditoria, foi constatado 
que a entidade não efetuou o teste de recuperabilidade dos ativos (im-
pairment). Conforme determinado pela NBC’S TG 01 a 27. Com isso re-
comendamos que a entidade consiga no ano de 2021 executar tal proce-
dimento, para evitar qualquer eventual problema havendo distorção no 
devido teste. 

Responsabilidade da administração e da governança pelas  
demonstrações contábeis 
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação 
das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários 
para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. 
Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsá-
vel pela avaliação da capacidade Importadora de Ferragens S/A, con-
tinuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados 
com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elabo-
ração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração preten-
da liquidar a Sociedade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma 
alternativa realista para evitar o encerramento das operações. 
Os responsáveis pela governança da empresa são aqueles com respon-
sabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações 
contábeis. 

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações 
contábeis 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações 
contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, in-
dependentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de 
auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de 
segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo 
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detec-
tam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem 
ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, 
individualmente ou em conjunto, possam inluenciar, dentro de uma pers-
pectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base 
nas referidas demonstrações contábeis. 
Como parte da uma auditoria realizada de acordo com as normas brasi-
leiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento proissional, e 
mantemos ceticismo proissional ao longo da auditoria. Além disso: 

•  Identiicamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas de-
monstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou 
erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em res-
posta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apro-
priada e suiciente para fundamentar nossa opinião. O risco de não 
detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que 
o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar 
os controles internos, conluio, falsiicação. Omissão ou representações 
falsas intencionais. 

•  Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a 
auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados 
às circunstâncias, mas não. Com o objetivo de expressarmos opinião 
sobre a eicácia dos controles internos desta entidade. 

•  Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabi-
lidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela 
administração. 

•  Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base 
contábil de continuidade operacional e. com base nas evidências de 
auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos 
ou condições que possam levantar dúvida signiicativa em relação à 
capacidade de continuidade operacional da entidade. Se concluirmos 
que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso 
relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstra-
ções contábeis ou incluir modiicação em nossa opinião, se as divulga-
ções forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas 
evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, 
eventos ou condições futuras podem levar a empresa a não mais se 
manter em continuidade operacional. 

•  Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das de-
monstrações contábeis. inclusive as divulgações e se as demonstra-
ções contábeis representam as correspondentes transações e os even-
tos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. 

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, en-
tre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das 
constatações signiicativas de auditoria, inclusive as eventuais deiciên-
cias signiicativas nos controles internos que identiicamos durante nossos 
trabalhos. 
Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de 
que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requi-
sitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais 
relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, 
nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salva-
guardas. 
Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis 
pela governança, determinamos aqueles que foram considerados como 
mais signiicativos na auditoria das demonstrações contábeis do exercí-
cio corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de 
auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, 
a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do 
assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determi-
narmos que o assunto não deva ser comunicado em nosso relatório por-
que as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de 
uma perspectiva razoável, superar os beneicies da comunicação para o 
interesse público. 

Belém, 11 de março de 2022.

Tadeu Manoel Rodrigues de Araújo 
Auditor Independente CNAI nº 171
Contador CRC/PA 002671/0-3
IBRACON Nº 3715
CVM 4677 

Aos Administradores, Diretores da Importadora de Ferragens S/A 

Opinião 
Examinamos as demonstrações contábeis da Importadora de Ferragens 
S/A, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 
2021 e as respectivas demonstrações do resultado, dos luxos de caixa. 
Do valor adicionado e das mutações do Patrimônio Líquido para o período 
indo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis 
e demais notas explicativas. 
Em nossa opinião, as demonstrações acima referidas apresentam adequa-
damente, em todos os aspectos relevantes. A posição patrimonial e inan-
ceira da Importadora de Ferragens S/A, em 31 de dezembro de 2021, 
o desempenho de suas operações para o exercício indo nessa data, de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 
Base para opinião 
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e inter-
nacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com 
tais normas, estão descritas na seção a seguir. Intitulada “Responsabilida-
des do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis” 
Somos independentes em relação à Importadora de Ferragens S/A, 
de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de 
Ética Proissional do Contador e nas normas proissionais emitidas pelo 
Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais respon-
sabilidades éticas de acordo com essas normas, acreditamos que a evi-
dência de auditoria obtida é suiciente e apropriada para fundamentar 
nossa opinião. 

Principais assuntos de auditoria 
Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento 
proissional, foram os mais signiicativos em nossa auditoria do exercício 
corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria 
das demonstrações contábeis como um todo e na formação de nossa opi-
nião sobre essas demonstrações contábeis e, portanto, não expressamos 
uma opinião separada sobre esses assuntos.
Outros Assuntos 
Ativo Circulante 
Analisamos as contas que compõem o Ativo Circulante, com os devidos 
saldos encerrados em 31/12/2021, de acordo com a composição a seguir: 

Ativo 2021 2020 

Ativo Circulante R$ 24.557.037,11 R$ 21.372.448,54

Caixa R$          99.193,41 R$        113.386,57 

Bancos R$     1.600.399,14 R$          63.735,89

Aplicações M. Aberto R$    22.857.444,56 R$    21.195.326,08 

1 - Em razão do encerramento das Atividades de Concessionária da Marca 
GM, na cidade de Belém do Pará, a empresa fez a alteração do endereço 
de sua matriz, onde antes era Avenida Roberto Camelier, n° 120, Bairro do 
Jurunas, para a Travessa 14 de Março, n° 1152, bairro Umarizal, bem como 
suas atividades: Incorporação de Empreendimentos Imobiliários, Compra e 
venda de imóveis próprios e Aluguel de Imóveis Próprios. 

Ponto de Controle: 
1 - Após análise detida dos procedimentos de Auditoria, foi constatado 
que a entidade não efetuou o teste de recuperabilidade dos ativos (im-
pairment). Conforme determinado pela NBC’S TG 01 a 27. Com isso re-
comendamos que a entidade consiga no ano de 2021 executar tal proce-
dimento, para evitar qualquer eventual problema havendo distorção no 
devido teste. 

Responsabilidade da administração e da governança pelas  
demonstrações contábeis 
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação 
das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários 
para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. 
Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsá-
vel pela avaliação da capacidade Importadora de Ferragens S/A, con-
tinuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados 
com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elabo-
ração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração preten-
da liquidar a Sociedade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma 
alternativa realista para evitar o encerramento das operações. 
Os responsáveis pela governança da empresa são aqueles com respon-
sabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações 
contábeis. 
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